
 

 مقدمة تعبير عن التسامح

نقدم في هذا المقال تعبير عن التسامح، هذا المبدأ اإلنساني الذي يجب أن يتواجد في النفوس حتى ال يبقى اإلنسان يغرد 

ستطيع استعادة هذا المبدأ أو نترك له مجاالً في أنفسنا، حتى نوحده خارج نطاق المألوف والمعقول، فعلينا بأن نمتلك 

فما أجمل أن نتسامح مع بعضنا ومع غيرنا، حتى ال نفقد قيمة من  عالقة مع إنسان قد حصلت لنا معه مشكلة وشقاق،

 .قيم وجداننا

 موضوع تعبير عن التنمر واحترام اآلخرين كامل مع العناصر :شاهد أيًضا

 تعبير عن التسامح

ريم من جملة مكارم األخالق الطيبة، فيه ترتفع اإلنسانية بروح من السمو، حيث يصفح ويعفو إن التسامح هو خلق ك

اإلنسان عمن أساء إليه ويغفر له خطأه، وال يتأتى التسامح عن ضعف بل يتأتى عن قوة ولين وحسن معاملة وطيبة 

يكون التسامح أحياناً محفّز للمخطئ  ومروءة ونخوة، والتسامح عن قوة خلق إيجابي كريم يجدد العالقات ويدعمها وقد

 .بأن يكف عن أذى الغير

 موضوع تعبير عن االسرة الكويتية وحب الوطن كامل العناصر :شاهد أيًضا

 تعريف التسامح و مزاياه

التسامح هو أن تقبل االعتذار والتراجع عن الخطأ أو الغلط من المخطئ، وهذا مبدأ من مبادئ االحترام للنفس وللغير 

س كريمة، فهو يقضي رقي المجتمع وبنائه بناًء على أسولإلنسانية قاطبةً، وعلى هذا نبني لنقول إن التسامح يساهم في 

على التباغض والكراهية وبؤر الفتن والصراعات، ويعزز السالم والمدنية المتحضرة بأرفع صفاتها من خالل تقوية 

 .الروابط وتمتينها بين أفراد المجتمع

 مفهوم التسامح

ر، فهو صفة من صفات اإلنسانية البناءة ناجمة عن الوعي إن مفهوم التسامح يعني القبول من الغير واالحترام والتقدي

والثقافة والتواصل واالنفتاح الفكري، فهو من قيم الفضيلة ومبدأ راسخ بها ولها، فهو يجعل للتقارب قوة، ويعل للوئام 

لعبرةمكان، ويجعل للتصالح معنى ومستقبل جديد مبني على االستفادة من تجربة مرت وتمت الفائدة منها وأخذ ا . 

 قيمة التسامح

التسامح قيمة إنسانية فضلى ومتقدمة الدرجة على غيرها ألنها تعني قبول العفو واالعتذار، وهي تمنع األذية وتكافح 

الذل، بل تعمل على إعالء المنزلة فاإلنسان المتسامح شخص كريم والمعتذر إنسان نادم وطالب لعودة الوئام ومحاربة 

بالتغلب على التعنت والصلف والتكبر والعتو، ولذلك هو ميّال للطيبة اإلنسانية الخصام، فهو شجاع وجريء 

 .المتراجعة عن الخطأ

 التسامح والعفو

التسامح هو نزع الكره والبغض واالنزعاج والكدر وغيرها من النفس بتناسي الموقف المزعج، وبالعفو الذي يعني 

جديدة بعيدة عما حصل من قبل، فالتسامح والعفو صنوان يكمالن الصفح تكتمل المسامحة، وهنا تسير العالقة بدورة 

 .بعضهما باإليجابية وهذا يعزز قيم الوجدان ومبادئ اإلنسانية الرفيعة السامية

 أهمية التسامح
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للتسامح أهمية كبيرة حيث يرفع من جودة العالقات االجتماعية وتعزيزها بالثقة واالحترام وإحياء للمودة وتنشيطها، 

وتعيد إعالء بناء األفكار اإلنسانية المنتجة للتعاون وتصبح قوة إنسانية فاعلة بالنفوس فعل الخير، والتسامح هو من 

 .روافد القيم اإلسالمية واالجتماعية البناءة

 كيف يكون التسامح

ء ألجله، ونعفو عنه، يكون التسامح بقبول تراجع الشخص عن خطئه وإقباله علينا بطلب االعتذار منا، فنقبل منه ما جا

ولكن عندما يكون هناك ضرر وأذى جسدي ونفسي وتجريح، ليس بالضرورة أن يكون المطلوب منا بأن نقبل 

 .المصالحة معه وأن نغض النظر عن أفعاله دائماً، بل ال بد من زجره أو ردعه

 أنواع التسامح

 :فيما يلي نورد بعض أنواع التسامح المهمة ومنها اآلتي

  الشخصيالتسامح . 

 التسامح العائلي. 

 التسامح االجتماعي. 

 التسامح الدولي. 

 التسامح الديني.  

 التسامح الفكري. 

 التسامح السياسي. 

 مبادئ التسامح

 :هناك عدة مبادئ يتكئ عليها التسامح ومنها

 اعتباره ممارسة إيجابية يعمل وفقها الفرد والمجتمع والدول. 

 االعتراف بحقوق اآلخرين. 

 ذلل وقبولهانعدام الت . 

 عدم اعتباره تنازالً وتساهالً بالحقوق. 

 عدم العودة إلى اقتراف الخطأ. 

 عدم اتخاذه وسيلة للمساس بحقوق الغير. 

 التسامح في المجتمع

إن التسامح االجتماعي هو من القيم الراقية التي يتحلى به المجتمع، فهو يعزز العالقات بين األفراد ويقويها ويدعمها 

الثقة إليها من جديد، فهو رافد بالفعل اإليجابي ألنه يكبح الفتنة والشقاق والصراع والعدوانية، ويجعل مكانها بإعادة 

 .المصالحة والمسامحة نحو تنمية العمل والتعاون والمحبة واالحترام والتقدير

 التسامح في اإلسالم

على الصفح بالعفو عن المسيء عن قوة وليس  إن التسامح في الدين اإلسالمي الحنيف يعني امتالك الشخص المقدرة

عن ضعف، ويكون بالتنازل عن الحق الشخصي دون المساس بحق المجتمع، ألن اإلنسان ال يملك المسامحة بحق 

 .الغير، ومن أشكال المقدرة على المسامحة عدم رد األذى باألذى وهذا هو صلب األخالق اإلسالمية الراقية

 موضوع تعبير عن المولد النبوي الشريف لالطفال :شاهد أيًضا
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 خاتمة تعبير عن التسامح

وهكذا ننهي موضوع التعبير عن التسامح، الذي تناولناه في فقرات موضوعنا من حيث تعريفه ومفهومه ومبادئه 

ق الحميدة المنتجة لمجتمع يتسم بالترفع عن الشروأنواعه، فالتسامح قيمة أخالقية راقية، وهو من مكارم األخال . 
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