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 الباب األول

 مقدمة

 بواعث البحث .أ

برز مفهوم التسامح بوصفه جزءا من املفاهيم الىت سعت الوالايت املتحدة األمريكية حنو 

فرضها على األمم والشعوب، وقد ارتبط التسامح بقيم الليربالية واألملانية، وأصبحت املناداة 

األخرى. وأصبح احلديث عن اآلخر ابلتسامح مطلبا يتناغم وينسجم ابلكلية مع مطالب الليربالية 

وحقوقه جزءا ال يتجزأ من نشر ثقافة التعددية والتحرر من القيم العليا واحلرية الدينية. وتلقف الفكرة  

كتاب وابحثون التسامح عن طريق ربطه بقيم اإلسالم العليا. فأصبح التسامح إسالميا كما الليربالية 

الالدينية أو العلمانية بعد حني ذات صبغة إسالمية عند اإلسالمية والتعددية كذلك. ورمبا تصبح 

 أولئك املناسقني خلف ثقافة الغرب ومفاهيمه عن احلياة.

ومن هذا املنطق تؤكد هذه الدراسة أن التسامح يقوم على قواعد أساسية تشكل منظومة 

قد أحدها حيث ال فكرية متكاملة حيتاج قيامها إىل توافر شروط أساسية ينتفى التسامح بغياهبا أو ف

يعود التسامح تساحما معربا عن قيمة حمددة. وتتمثل هذه الشروط ىف العلمانية أو الالدينية والنسبية 

 والتعددية.

وظهرت لدينا ىف العصر احلاضر أحاديث تدل على أمهية التسامح بني الناس. ال شك على 

ألمم املتنوعة ىف األداين وامللل. وحنن أن التسامح مدار الصالح ىف احلياة اإلجتماعية ال سيما بني ا
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ىف اإلسالم نعتقد على أن ديننا أيمر ابلعدل واإلحسان، فالعدل واإلحسان لغري املسلمني هو 

 التسامح.

ومن اآلايت القرآنية اليت تدل على حث التسامح بني الناس هى سورة الكافرون من اآلية 

 1األوىل إىل اآلية السادسة.

أاي ُّهاا  َنا عااِبٌد ماا أا ( واالا 3ونا ماا أاْعُبُد )( واالا أانْ ُتْم عااِبدُ 2( الا أاْعُبُد ماا ت اْعُبُدونا )1اْلكااِفُرونا )ُقْل ايا

 ( 6يُنُكْم واِلا ِديِن )دِ ( لاُكْم 5( واالا أانْ ُتْم عااِبُدونا ماا أاْعُبُد )4عاباْدُُتْ )

احث مقيم ن البح. ألاس عن آايت التساممث يريد الباحث أن يتناول إىل تفسري علماء كافو 

 كافواس عن ىفلمائنا قف عىف كافواس، فلذلك ترتقى األمهية ىف حبث هذا املوضوع حلصول آراء وموا

عامل ىف فن و ملوضوع اذا هلالتسامح وتفسري آايت القرآن عنه. واثنيا ألن علمائنا ىف كافواس أهل 

متنوعة ىف  كافواس  تمعاهتم اليومية ألن حقيقة جمالتفسري، وهم يعملون ويطبقون التسامح ىف حي

 األداين.

رى النصا منهمو يشتهر كافواس ابحوال جمتمعه املتنوعة ىف األداين، منهم املسلمون 

 .ذاوالبو  وسىواهلند

 

 
                                                           

 دار النهار، وت:، )بري : الثقافة والدولةىاإلسالم فقه التسامح ىف الفكر العرىبشعبان عبد احلسني، 1
 .12(، ص. 2005
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 : 2ومجلة هؤالء اجملتمع ابلنسبة إىل األداين هى كما ىف اجلدول األتى

 مجلة املتدين الدين النمرة

 269.157 اإلسالم 1

 41605 تيةستانتو لرب ا 2

 2624 ىكيولثالكا 3

 32450 وسىاهلند 4

 44 ذاالبو  5

 

، وكان كثري ىف كافواس عياال جيمع معتقنوا األداين ىف بيت واحد، 2017وذلك ىف عام 

يعيشون ىف صالح وسالم، يتساحمون ىف األحوال الدينية على ما يتمسكون ىف قلوهبم، ال يؤذى 

بعضهم بعضا وال يهني. مثل ما يزور الكاتب بيتا فيه مجاعة من الناس متنوعة األداين، وذلك تسعة 

من قبل. نظر الكاتب ىف بيته عشر أشخاص منهم سبع رجال واآلخر نساء.  2019اير عام فيرب 

وهم ىف عيال واحد، اكربهم سنا حممد حسن وهو جدهم عنده زوجة امسها حسمى. وكالمها 

مسلمان. وله ثالث أوالد، واحد منهم يقيم ىف سوراباي، واآلخران يقيمان ىف ذلك البيت، األول هلا 

كلها ذكران، والثاىن له ولد واحد، ولكل من هذاين رجلني زوجة نصرانية، فينتقالن من ثالث أوالد  

                                                           
2Kapuaskab.go.id, diakses tanggal 21 Januari 2019. 
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اإلسالم إىل النصراىن. مث يعيشون ىف ذلك البيت ىف صالح وسالم. هذا هو ما يدل على وجود 

 التسامح ىف احلياة اإلجتماعية.

ىل ىف قسم التفسري وعلوم ومن مث يتناول الباحث حبثا علميا أطروحة لنيل الدرجة اجلامعية األو 

 " تفسري آايت التسامح عند علماء كافواسالقرآن حتت املوضوع "

 تعبري املسألة .ب

 انطلق هذا البحث على سؤالني رئيسني:

 كيف كان تفسري آايت التسامح عند علماء كافواس؟ .1

 وما موقف علماء كافواس عن تطبيق التسامح ىف جمتمع كافواس؟ .2

 أهداف البحث و أمهيته .ج

 أهداف هذا البحث هى إجابة أسئلة البحث، وهى:

 معرفة حد تفسري آايت التسامح عند علماء كافواس. .1

 معرفة موقف علماء كافواس عن تطبيق التسامح ىف جمتمع كافواس. .2

يرجوا الباحث أن يكون هذا البحث العلمى حاصال ألمهيات وفوائد كثرية نظراي وتطبيقيا، 

أن من أمهية حبث تفسري القرآن هو إركاز معان القرآن احلقيقى  علمية وإجتماعيا. ومن املعروف

حلصول العلم والعمل بعده، وكذلك لدفع أفكار وتفاسري مضلة الىت تنتثر بني األمم، فمن أمهياته 

 العلمية كما تلى:
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 بيان علماء كافواس عن تفسري آايت التسامح. (1

 إشهار موقف علماء كافواس عن تطبيق التسامح. (2

 أمهيته اإلجتماعية فهى:ومن 

 بني هقتطبي على أن التسامح موجود ىف القرآن بل وهو حيث على للمسلمنيإعالن  (1

 الناس وبني األداين.

ت عليه، رآن دلالق والبيان على اجملتمع أن التسامح اإلسالمى هو أحق التسامح وآايت (2

 وحياة حممد صلى هللا عليه وسلم دلت عليه تطبيقيا.

 ةالدراسات السابق .د

 الدراسات السابقة عن املادة .1

حملمد أمر هللا، أطروحة لنيل الدرجة اجلامعية األوىل ىف جامعة  التسامح ىف القرآناألول: 

، يبحث فيه عن تفسري آايت التسامح حتليليا بنقل أقوال املفسرين 2010أنتسارى عام 

 3مكتبيا.

أطروحة لنيل الدرجة اجلامعية األوىل ، حملمد تقى الدين، نقداعرضا و  الثاىن: التسامح الليرباىل:

ىف جامعة دار السالم غنتور جاوى الشرقية. حبث مكتىب عن نظرايت التسامح الليرباىل شرقيا 

 4وغربيا.

                                                           
)بنجرماسني: جامعة  أطروحة لنيل الدرجة األوىل ،التسامح ىف القرآن: دراسة موضوعةحممد أمر هللا، 3

 .(2010، ىأنتسار 
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 الدراسات السابقة عن آايت التسامح وتفاسريه. .2

املنار، حملمد حارس جميد، الطربى و  ىاألول: تفسري آايت التسامح: دراسة مقارنة بني تفسري 

أطروحة لنيل الدرجة اجلامعية األوىل ىف جامعة دار السالم غنتور جاوى الشرقية عام 

، حبثا مكتبيا مقارنة بني التفسري املتقدم الطربى والتفسري املعاصر املنار حملمد عبده 2015

 5وتلميذه حممد رشيد رضا.

د سلطان زكراي، الثاىن: تطبيق التسامح ىف اإلسالم: دراسة اترخيية ىف عهد الصحابة، حلم

أطروحة لنيل الدرجة اجلامعية األوىل ىف جامعة سونن كاىل جاغا جغياكرات. حبثا مكتبيا 

حتليليا عن حقيقة التاريخ اإلسالمى الذى يدل على أحسن التسامح ىف التطبيق اإلجتماعى 

 6ىف عهد الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني.

ند علماء  سامح عالت يتناول عن تفسري آايت ومن هذه التقدميات مل جيد الباحث حبثا خاصا

 كافواس. وهذا هو أول حبث يبحث عنه. 

 

                                                                                                                                                               
)فنوروغو: جامعة دار أطروحة لنيل الدرجة األوىل  ،: عرضا ونقداالتسامح الليرباىلالدين،  ىحممد تق4

 (. 2014السالم غونتور، 
أطروحة لنيل  ،املنارو  ىالطرب  ىتفسري آايت التسامح: دراسة مقارنة بني تفسري حممد حارس جميد، 5

 (.2015)فنوروغو: جامعة دار السالم غونتور،  الدرجة األوىل
أطروحة لنيل الدرجة  ،صحابةتطبيق التسامح ىف اإلسالم: دراسة اترخيية ىف عهد الحممد سلطان زكراي، 6

 (.2014جاغا،  )جغياكرات: جامعة سونن كاىل األوىل
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 تعريف مصطلحات البحث .ه

 لتسهيل البحث يقدم الباحث تعريف مصطلحات البحث:

دراسة فهم  ، وهي تفسريكلمة تفسري مبنية على معىن ال  وهبذه املناسبة اختار الكاتبأوال: 

أن معىن  مى الرغ. علالسياق احمليط هبا آايت القرآن سواء من حيث املعىن أو الكلمات أو

رآن يسمى ت القص آايالتفسري والفهم متماثالن يف األساس ، جيادل الكاتب أبن كل فهم لن

  أنه جزء فقط من اآلية. ى الرغم تفسريًا عل

: التسامح. قدمت عدة تعريفات لتحديد معىن التسامح، فقد عرف القاموس األمريكى اثنيا

التسامح أن حتمل املرء على قبول طبيعة ومعتقدات وسلوك اآلخرين دون منع أو معارضة 

ويعرف قاموس ويبسرت التسامح أبنه إحرتام آراء ومعتقدات  7سواء اتفق معها أو اختلف.

ويشري أندو كوهني إىل أن التسامح يعىن إمتناع املرء املبدئى  8اف هبا.وسلوك اآلخرين واإلعرت 

واملقصود عن التدخل ىف شؤون اآلخرين املخالف عند ظهور اخلالف مع إمتالك القدرة على 

                                                           
7The American Heritage Dictionary, (Boston Mass: C Houghton Mifflin company, 1976), 

h. 135. 
8Webster’s New Riverside Dictionary, (Boston Mass: C Hough ton Mifflin company, 1986), 

h. 719. 
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ويؤكد أمني الرحياىن أن التساهل مع التسامح بوجود ماخيالفك، وهذا حتديد عام.  9التدخل.

ئد والطقوس الىت ختالف العقائد والطقوس املألوفة، فالتساهل أما اخلاص فهو إجازة العقا

الديىن هو اإلعتبار واإلحرتام الواجب علينا إظهارمها حنو املذاهب املتمسك هبا آخرون من 

 10أبناء جنسنا وإن كانت هذه املذاهب مناقضة ملذهبنا.

-فاعل، مبعىن عرف: علماء كافواس. العلماء مجع من العليم، الصفة املشبهة ابسم اللثااث

واِمنا النَّاِس واالدَّواابِ  دل القرآن على هذه الكلمة من قوله تعاىل: " 11عرفا ومعرفة.-يعرف

فمعىن   وٌر"وااأْلانْ عااِم ُُمْتاِلٌف أاْلواانُُه كاذاِلكا ِإَّنَّاا خياْشاى اَّللَّا ِمْن ِعبااِدِه اْلُعلامااُء ِإنَّ اَّللَّا عازِيٌز غافُ 

خيشى هللا بسبب علمه. وىف احلديث الشريف قال النىب صلى هللا عليه وسلم  العلماء الذى

قال اإلمام النووى شرحا هلذا احلديث أبن العلماء يرث األنبياء من  12"العلماء ورثة األنبياء"

 13أمور الدعوة ابلعلم إىل مسؤوليتهم عن أحوال األمة اإلسالمية وكثرة البالء الذى أصاهبم.

 

 

                                                           
9Andrew Jason Cohen, What Toleration Is, (London: Ethics, 2004), h. 115. 

، )القاهرة: دار كن شجاعا واستخدم عقلك بني نور التسامح وظلمة التعصب، الرحياىن أمني حممد10
 .18(، ص. 1992الشروق، 

 .234(، ص. 2001، )بريوت: دار الفكر، قاموس املنجد ،ىلووس مألوف اليسوع11
 .318، ص. 1(، ج. 1999، )بريوت: دار الفكر، صحيح مسلممسلم بن احلجاج النيسابورى، 12
 .117ص.  ،3ج.  ،(2003 ،، )بريوت: دار الفكرشرح صحيح مسلم، ىحممد شرف الدين النوو 13
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 يعىن افواس ىف هذا البحثوأما علماء ك

افواس أو  حية كىف َن ىسيندوناإلعلماء الذين توجد أمسائهم من أعضاء جملس العلماء الفهم  .1

 .اإلندونيسى كان ممن أرشد إليه جلنة الفتوى ىف جملس العلماء

 األمة. علىقيمون ىف كافواس ويعلم الدين هم العلماء امل .2

 واسفنطقة كام ا ىفيسيإندون ربى ىفاملنظمات اإلسالمية الك أولئك الذين يسامهون حاليا ىف .3

 ى.مثل هنضة العلماء و حممدية و سلف

 واسفكا  منصب رئيس مكتب الشؤون الدينية ىفأولئك الذين شغلوا  .4

ابر  اتيغ :لثاىنا .واسنهضة العلماء كافلرجال: األول: نوراىن سرجى رئيس العام  ةوهم مخس

سراىن م :الرابع .يةة احملللدينييس وزارة الشؤون اامحد حبروىن رئ :الثالث .الدين وجيه سلفيني كافواس

 س.دونيسى كافوااء اإلنلعلماتوفيق الرمحن رئيس العام جمللس  :اخلامس .يس العام حممدية  كافواسرئ

ق ن تطبيعفهم فهذا البحث يتحلل عن تفسري آايت التسامح عند علماء كافواس، ومواق

 كافواس.التسامح ىف جمتمع  

 منهج البحث .و

بحث العلمى الهذا البحث حبث ميداىن، يعىن يركز مصادر بياَنته من املصادر امليدانية، وإن 

( وطريقة معاجلة 3( ومصادر البياَنت، )2( نوع البحث )1امليداىن البد له ىف منهجه من: )

 14( وطريقة حتليل البياَنت.4البياَنت، )

                                                           
14Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h. 9. 
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 نوع البحث وصفته  .1

يعىن  (Field-Research)البحث امليداىن" العلمى سيعمل الباحث ب "وىف هذا البحث 

مجع البياَنت من ميدان البحث، أبن الباحث يذهب بنفسه ليحصل البياَنت من اجمليبني، ويسأهلم 

عن عدة سؤال تتعلق ابلبحث حلصول بيان واضح عن أسئلة البحث، وهذا البحث هو حبث 

 العلمى الكيفى.

 لبحث تنقسم إىل قسمنيوالبياَنت ىف هذا ا

البياَنت األساسية: يعىن اآلايت الىت تناولت عن التسامح وهى ثالث آايت أو مجلة من  (أ

 اآلايت املتحدة عن التسامح. اآلية األوىل سورة الكافرون من اآلية األوىل إىل اآلية السادسة.

ا اْلكااِفُرونا ) أاي ُّها ( واالا أاَنا عااِبٌد 3( واالا أانْ ُتْم عااِبُدونا ماا أاْعُبُد )2( الا أاْعُبُد ماا ت اْعُبُدونا )1ُقْل ايا

 ( 6( لاُكْم ِديُنُكْم واِلا ِديِن )5( واالا أانْ ُتْم عااِبُدونا ماا أاْعُبُد )4ماا عاباْدُُتْ )

 و مثانية من سورة األنعام:اآلية الثانية هى اآلية مائة 

لاُهْم  واالا تاُسبُّوا الَِّذينا ياْدُعونا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ف اياُسبُّوا اَّللَّا عاْدًوا ِبغارْيِ ِعْلٍم كاذاِلكا زاي َّنَّا ِلُكل ِ  أُمٍَّة عاما

 مُثَّ ِإىلا راهبِ ِْم ماْرِجُعُهْم ف ايُ ن ابِ ئُ ُهْم مباا كاانُوا ي اْعماُلونا 

 إحدى واألربعني من سورة يونس.و لثالثة هى من آية األربعني اآلية ا

ُهْم ماْن الا يُ ْؤِمُن بِِه وارابُّكا أاْعلاُم اِبْلُمْفِسِدينا واِإْن كاذَّبُوكا ف اُقْل  ُهْم ماْن يُ ْؤِمُن بِِه واِمن ْ ِلي واِمن ْ ِل عاما

ُلُكْم أانْ ُتْم بارِيُئونا ممَّا أاْعماُل واأاَنا   بارِيٌء ممَّا ت اْعماُلونا  والاُكْم عاما
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وهذه اآلايت هى البياَنت األساسية ىف هذا البحث، جيمع الباحث تفاسريها من أقوال 

 علماء كافواس، بطريقة احملاورة املقابلة.

البياَنت الثانوية: يعىن البياَنت الىت تتعلق بتصور العامة ىف هذا البحث من الكتب املتعلقة  (ب

 يف التسامح وحتديدها.مثل نظرايت البحث عن تعر 

 وأما مصادر البياَنت يف هذا البحث قسمان:

املصدر األول هو املصدر األساسى، يعىن كتب التسامح الليرباىل الىت تبحث فيها تفاسري 

. واملصدر األساسى أيضا ىف هذا الباب هم علماء كافواس كاجمليبني عن بيان الثالثة آايت التسامح

 .نهضة العلماء كافواسلاألول: نوراىن سرجى رئيس العام  ،رجال ةمخس وتفسري آايت التسامح. وهم

 .يس وزارة الشؤون الدينية احملليةامحد حبروىن رئ :الثالث .ابر الدين وجيه سلفيني كافواس اتيغ :الثاىن

توفيق الرمحن رئيس العام جمللس العلماء  :اخلامس .راىن رئيس العام حممدية  كافواسمس :الرابع

 نيسى كافواس.اإلندو 

الثاىن: املصادر الثانوية حتتوى على ثالث بياَنت، األول هو املصدر ليربز ترمجة اجمليبني 

من املقابلة معهم. الثاىن، هو املصدر ليربز نظرايت البحث عن معىن التسامح عامة، حمصولة وهى 

 من الكتب املعاصرة الىت تناولت عنها.حمصولةوهذه البياَنت 

 البياَنت و معاجلة البياَنت وحتليلهاطريقة مجع  .2
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طريقة مجع البياَنت ىف هذا البحث هى مطالعة كتب التفسري، مث تصدرها إىل اجمليبني، مث 

مجعها ىف جمموعات حسب اآلايت املخصوصة. وأما طريقة معاجلة البياَنت ىف هذا البحث العلمى  

 كما تلى:

 مجع آايت التسامح وتفاسريها. (أ

وتصدرها إىل مخسة رجال كاجمليبني ىف هذا البحث تقدميا وتصديرا  تقدمي تلك اآلايت (ب

 مقابلة.

 بيان تعريف التسامح العامة الىت إليه يتمسك األمة اإلسالمية  (ج

تقدمي بيان مخسة علماء عن التسامح ومواقفهم عن تطبيق التسامح ىف جمتمع كافواس،  (د

 وتقدمي أقواهلم عن التسامح.

 املقارنة.حتليل تلك البياَنت مبنهج  (ه

 ترتيب البحث .ز

 ، وهى كما تلى:ةأبواب معقول ةرتب الباحث خطوات هذا البحث على أربع

دمي منهج البحث البحث، وبيان أهدافه وأمهيته، وتق : املقدمة، ضمن فيه بواعثالباب األول

 خريا تسجيل خطوات البحث.أوبيان نظرايته. و 

 ، وبيان التسامح اإلسالمى.حوبيان نشأة التسام ،لباب الثاىن: تعريف التسامح وما يتعلق بها
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الباب الثالث: تقدمي البياَنت عن تفسري آايت التسامح عند علماء كافواس ومواقفهم عن 

تطبيق التسامح ىف جمتمع كافواس، ضمن فيه تسجيل آايت التسامح، مث تفاسريها املنقولة من كتب 

خريا يقدم أاء كافواس وبيان مواقفهم عنها. و  من علمفسري، مث تقدمي تعليقاهتا على لسان اجمليبنيتال

الباحث حتليل البياَنت بني تفسري آايت التسامح ىف كتب التفسري وتفسريها عند علماء كافواس 

 على طريق املقارنة.

 الباب الرابع: اخلامتة، ضمنت فيه نتائج البحث والتوصيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


