
The International Day of Tolerance 
 

It is known that humanitarian congregation  is a  need  that  Wise  expressed 
long in their  saying: "Man is social, by nature," This means  that he must 
communicate, cooperate and coexist with others .Such a claim  in order to be 
right and sensible ,it is a must for Human behavior to be based on love and  
tolerance. The Holy Quran explained that the purpose of  Creation is to share 
with others amicability, love and harmony through the construction of a social 
human entity based on mutual understanding, cooperation and piety. Allah 
the Almighty said ( O people, we have created you from a male and a 
female, and made you into nations and tribes so that  you may know one 
another. Indeed ,the most noble of you in the sight of Allah is the most 
righteous of  you .Indeed Allah is knowing and  Acquainted). The purpose of 
the creation was not rivalry and hatred, but tolerance, love and peace. 

Yes, tolerance is a great  Islamic and anthropic principle; it calls for intimacy and 
love among all human beings whatever their differences are, because Allah is 
 one ,Allah for all, and He is the Creator of all human beings out  of one.This 
means Man, no matter his/her doctrine, religion, race is , remains a human being 
who has  his/her  rights and privileges to live in honor and security, as it is clarified  
in  the Holy Quran (We have honored the sons of Adam, and provided them with 
transport on land and sea and provided them with good things and preferred 
them over much of what we have created with  a marked  preferment ) . So, we 
as Muslims, think that any human being is to be looked at with the whole honor, 
tolerance and justice. 
 
 Man has got duties to respect for the rights of others, and even seeking to fulfill 
their rights. If  it was not motivated by religion or justice, so be it for  
humanitarian motivations; keeping in mind that “ all humans are brothers”. We all 
have to be tolerant and safe to live with each others. 
 
Although such unique kind of societies could not be reached, except through a 
framework of social solidarity conscious, tolerance and collaboration. As a single 
entity with different ideas, beliefs, races and loyalties, to build a society that is 
based on justice and equality  and in favor of the community, to a level that you 
find a poor person takes his  right and  the abuser is punished  for the alleged 
insults he /she has committed. 



 
The United Arab Emirates was and is still a great model for this type of 
communities.  The State contained in its territory peoples of all races and from 
different countries of the world with different ideas and beliefs. Through a joint 
live laws, based on tolerance and love,  everybody felt and experienced such a 
reality both for those who live  or visit  this country. Of course , this is not strange  
for a country  whose fundamentals and  values were  laid by  the founder of the 
Union  late Sheikh Zayed, may Allah have mercy upon him , who once had said: 
"Since we are Muslims , how come we do not tolerate? This is so strange for a 
believer who must be merciful and tolerant; the cruel is the one who does not 
have mercy." 
 
Late Sheikh Zayed , may Almighty Allah's  have mercy upon him ,  had believed ,as 
it is  the case with Emirates elders, that tolerance among human beings is a 
religious and humanitarian necessity for a  society that is based on intimacy , love, 
tolerance, justice and equality ; a community  that cares about the dignity of the 
human who would not ever suffer any  injustice or aggression. 
 
May Allah bless this country and keep it safe and stable. A country, that gives an 
exemplary model of human tolerance. I pray that Allah may Save the rulers of this 
country and its leaders, and may Allah protect this land and its good people, the 
most tolerant and most generous. 
 
Dr. Younes Al Omari 



  بمناسبة  "يوُم الّتسامح الّدولّي".                                                  
االجتماع اإلنساين هو ضرورٌة يعّرب عنها احلكماُء بقوهلم: " اإلنساُن مدينٌّ بالطّبع" ، أي ال بّد له من االجتماِع والّتعاوِن من املعلوِم بأّن 

اية يكون ذلك سليماً وصحيحاً فال بّد بأن يكوَن قائماً على احملّبة والّتسامح،وقد وّضح القرآن الكرمي بأّن الغوالّتعايِش املشرتِك ، وحّىت 
يَا هللا تعاىل:( امن اخللِق هي الّتعارُف والودُّ والوئاُم من خالِل بناء كياٍن إنساّين اجتماعّي قائٍم على الّتعارِف والّتعاون والّتقوى. فقد قال 

، ومل تكن الغاية )ِه أَتْـَقاُكْم إنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَـَباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ  النَّاسُ  أَيـَُّها
  والّسالَم. من اخللِق التناحَر والتباغَض واخلصاَم بل الّتسامَح واحملّبةَ 

 هو اآلله ىلنعم الّتسامُح مبدأٌ إسالمّي إنساينٌّ عظيٌم، يدعو إىل األلفة واحملّبة بني البشر مجيعاً على اختالفهم ،ذلك ألّن اهللا سبحانه وتعا
عرقِه يبقى  دينه أوالواحد للجميع ،كما أنّه خالق البشر مجيعًا من أصٍل واحد،وهذايعين أّن اإلنسان مهما اختلف معنا يف مذهبه أو 

َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـرِّ إنسانًا له حقوقه وامتيازاته يف الّتكرمي والعيش واألمن لقوله تعاىل: (  َواْلَبْحِر َوَرَزقـْ
  فواجبنا جتاهه الّتكرمي والّتسامح والعدل.  )َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

وبالـمقابل فعليه واجباٌت، من احرتام حقوق اآلخرين ، بل و الّسعي إىل تأدية حقوقهم ، وذلك إن مل يكن بدافع الّدين والعرق، فليكن 
  جانبه. بدافع اإلنسانّية، واضعاً َنْصَب عينيه اإلنساُن أُخ اإلنسان، متساحماً معه آمناً بالعيش إىل

ختالف اوإّن هذا النوُع الفريُد من اجملتمعات ال نصُل إليه إالّ من خالل إطاِر تكافٍل اجتماعٍي واٍع ومتسامٍح ومتعاوٍن ،ككياٍن واحٍد مع 
 املسيُء على بُ األفكار واملعتقدات واألجناس والوالءات، لبناء جمتمٍع صاٍحل قائٍم على العدِل واملساواِة ،يأخُذ فيه الّضعيُف حّقه ويعاقَ 

  إساءته.
اس نوقد كانت وما زالت دولة اإلمارات العربّية املتحدة منوذجاً عظيماً هلذا الّنوع من اجملتمعات إذ احتوت على أرضها الطّيبة مجيع األج

الّتسامح واحملّبة ،  على ومن خمتلف دول العامل مع اختالِف األفكار واملعتقدات يف دولٍة واحدٍة ، من خالل قواننيَ عيٍش مشرتٍك، قائمةٍ 
ىل ايشعر به ويعيشه واقعاً كلُّ من زاَر هذا البلد الطّيب أو عاش فيه.كيف ال وقد أرسى قواعدها باين االّحتاد الّشيخ زايد رمحه اهللا تع

ذي ال ي فهو النحن مسلمون وال نتسامح ؟ هذا أمر غريٌب إّن المؤمن يجب أن يكون رحيًما ومتسامًحا أّما القاس"وهو القائل: 
  يرحم"

ه األلفُة يلقد آمن الّشيخ زايد رمحه اهللا تعاىل كما هم شيوخ اإلمارات بأّن الّتسامح بني البشِر هو ضرورٌة دينّية وإنسانّية من أجِل جمتمٍع ف
  ال عدواَن عليِه.واحملّبُة ، جمتمٍع قائٍم على احلّب والّتسامح العدل واملساواة مقّدراً لكرامِة اإلنساِن فال ظُلَم له و 

ً مقّدمًا أروعَ  أدامَ  به الّنماذج يف الّتسامح اإلنساّين ، وحفظ اهللا شيوخ هذا البلد وقادته، ومحى اهللا أرضه وشع اهللا هذا البلد آمنًا مستقرّا
 الطّيب ، املتسامح ، املعطاء.
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