1

ثقـافة ّ
التسـامح

ثقـافة ّ
التسـامح

2

ثقـافة ّ
التسـامح

 1437هـ  2016 -م
ISBN 978 - 9948 - 02 - 737 - 9

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث

هاتف+971 4 6087777 :
اإلمــارات العربية املتحدة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دبــي
www.iacad.gov.ae

التدقيق اللغوي
شروق حممد سلمان

اإلخـراج الفين
حسـن عبد القادر العـزاني

3

ثقـافة ّ
التسـامح

ثقـافة ّ
التسـامح
بقلم
د .أمحـد عبد اهلل املغـربي
إدارة البحوث

4

ثقـافة ّ
التسـامح

5

ثقـافة ّ
التسـامح

افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل ســيدنا

حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة

إصدارها اجلديد « ثقـافة التّسامح » جلمهور
البح��وث » أن تقدِّ م
َ
القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

عن ُخ ٍ
وهي رســال ٌة وجيز ٌة تتحدّ ُ
إنساين رفيع ،هو
لق
ث ْ
ّ

يكون ثقاف ًة وسلوك ًا اجتامعي ًا
أن
ُ
َ
ّسامح) الذي ينبغي ْ
خلق (الت ُ
وفردي ًا ّ
يتحل به كل فرد عىل وجه البسيطة.

تسامح ينطلق
تسامح املســل ِم هو
ُبي َأ ّن
وهي رســالة ت ّ ُ
ٌ
َ

القوي
مــن الرغبة فيــا عند اهلل تعاىل ،فهو تســامح املســلم
ّ
ين وال
ال الضعيف .وهو
يمس العقيــدة وال الدّ َ
تســامح ال ُّ
ٌ

الرشيعة وال املروءة وال العرض وال مقدرات األمة ،وإنام هو
ٍّ
حتل بمكارم األخالق التي جاء هبا اإلسالم.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعاىل التي حتــب العلم وأهله،

وتؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بكل متيــز وإقدام ،ويف

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد بن سعيد آل

مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يشــ ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع

أصحابه و ُطالبه .

راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيــد من العطاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل
وآخــر دعوانــا أن احلمد هلل رب العاملــن،

وســ َّلم عىل النَّبــي األمــي اخلاتم ســ ّيدنا حممــد وعىل آله

وصحبـه أمجعني.

إدارة البحـوث
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احلمــد هلل اهل ّط ِ
الة رمحاتُــ ُه ّ
املتفض ِل عىل عباده
كل آن،
ّ

ِ
والسال ُم عىل س ّيدنا
بساب ِغ
العفو وعظي ِم ال ُغفرانّ ،
والصال ُة ّ
ِ
ٍ
ِ
ّ
واجلان ،وعــى آله وأصحابه
لإلنس
املبعوث رمحــ ًة
حممد
الشامئل ِ
ِ
ِ
وش َ
امل اإلحسان.
كريم
الن
َ
ّاهلني من َس ْيبِه َ

ٍ
وجيز يتحــدّ ث ع ْن ُخ ٍ
وقيمة
لق
ب
ٌ
أمــا بعد :فهذا كت ّي ٌ

إنسان ّية رفيعة ،هي قيمة وخلق (التّسا ُمح) الذي ّ
حث عليه

والصفح
اإلســام ،من خالل ح ّثه عىل مفرداتــه كالعفو ّ
والغفران واإلعراض عن اجلاهلني واإلحســان إىل املسيئ
والدفــع با ّلتي هي أحســن والتيســر والتجــاوز والتزام
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الوســطية ،فهذه األخــاق ُك ّلها هي مفردات التّســا ُمح،
العظيمْ ،
بــل وأثنى عىل
األجر
وقد رتّب عليها اإلســام
َ
َ
صاحبها بأعظــ ِم ال ّثناء ،وصــار ّ
كل خلق بمفــرده منقب ًة
ومفخر ًة لصاحبه.
ّ
فالتّســا ُمح ال ّ
حــظ عظيم ،إذ إن قوله
يتحل به ّإل ذو
تعــاىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ [فصلــت ،] 35-34 :وقوله:
﴿ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾
[األعــراف ،]199 :كلهــا نصــوص حا ّثــة عــى بعــض
مفرداته ،فمن خت ّلق بخلــق منها يكون قد خت ّلق بجانب من
جوانب التّسامح.
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ّ
تســامح ينطلق من الرغبة فيام
تســامح املسل ِم هو
وإن
ٌ
َ
عند اهلل تعاىل ،ومن العمل بام دعا إليه اإلسالم ،وباالقتداء
بنبيه ﷺ صاحب اخللق العظيم.
يمس العقيدة وال الدّ ي َن وال الرشيعة
وهو
تســامح ال ُّ
ٌ
وال املروءة وال العرض وال مقــدّ رات األ ّمة ،وإنام هو ٍّ
حتل
بمكارم األخالق التي جاء هبا اإلسالم.
ْ
تسامح أبد ًا،
ماس ًا للعقيدة أو للدين فال
فإن كان
َ
األمر ّ
ُ
ثبات عىل املبدأ ال يتزعــزع﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾
وإنــا ٌ
عم واهلل لو وضعوا ّ
الشــمس يف يمينى،
[الكافرون « ،]6 :يا ُّ
والقمر يف يســاري عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهلل،
أو ِ
أهل َك فيه ما تركته »(((.

((( السرية النبوية البن كثري .474 / 1
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القوي ال الضعيف ،حتى لقد أدرك ذلك
تسامح
وهو
ّ
ُ

غري املســلمني ،فهذا األديب األملاين جوهان غوته (Johan

يرصح بذلك فيقول « :للحق أقول :إن تســامح
ّ )Goethe
املســلم ليس من ضعف ،ولك ّن املسلم يتسامح مع اعتزازه

ومتسكه بعقيدته »(((.
بدينه ّ

وإن الرس يف إعطاء التّســامح كل هذه املكانة السامقة،

هو أنه ُيشــيع األلفة و ُيو ّلد املح ّبة ،و َيطــرد الكراهية ،وهو

الســلوك الذي ُيزيل األحقــاد وخيمد العصبيــات وينبذ
ّ

السالم وا ّلتعايش اآلمن
االستئثار ،فهو دعوة إســامية إىل ّ
والتّحيل بمكارم األخالق.

وهــذا املوضوع قد ســبقني إىل الكتابة فيــه كثري من

الكتاب والباحثني يف الــرق والغرب ،من تلك املؤلفات

عىل سبيل املثال:

((( املوسوعة امليرسة يف التعريف بنبي الرمحة ﷺ .265
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 -1التّسامح واإلخاء اإلنســاين يف اإلسالم للدكتور

حممود قمر.

 -2حقيقة التّســامح يف اإلســام للدكتور ســليامن

الدريع.

 -3رسالة يف التّسامح جلون لوك.
 -4العمل اخلريي مع غري املســلمني للدكتور حســن

وهدان.

وكل منهم قد كتب يف املوضوع وتوســع يف الكتابة فيه
من جانــب ما ،وإن كان بني األول والثاين تشــابه واضح،
وقد انطلــق كل منهم من بواعث خمتلفــة ،وباعثي هنا هو
تقديم كتيب موجز هيدف إىل تطبيق هذا السلوك وتعزيزه،
ومل أســهب بذكــر تأرخيه وجوانبــه الكثرية التــي أغناين
عنها السابقون.
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ينصب
ولذلك فقد جاء هذا الكتيب من زاوية جديدة،
ُّ

االهتامم فيه عىل أرب ِع فِكَر:

األوىل :دعوة اإلسالم إىل التّسامح.
الثانية :فوائد وإجيابيات التّسامح.
الثالثة :أسباب وبواعث التّسامح.
الرابعة :نامذج عليا من التّسامح.
راجي ًا ْ
أن تأيت أفكـــار هـذا الكتيب خفيفـ َة ال ّظ ّـل عىل

ــغاف قلوهبم
ُالمس ِش
َ
نفس قارئها ومتل ّقيها ومطالعها ،فت ُ

ٍ
مترضع ًا إليه ســبحانه ْ
بقبول
أن يتق ّبله
وبواط َن أرواحهم،
ِّ
ٍ
سميع جميب.
حسن ،إنّه
ٌ

				
			

د .أمحد املغريب

2016/8/3م
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توطـئـة
املهــم ْ
أن يقف القارئ عىل معنى (التّســامح) من
من
ّ

خالل مفرداته؛ ليدرك ما يقتضيه من سلوك ّيات:
معنى التّسامح:

التّســامح ،هو التّســاهل وزن ًا ومعنى ،جــاء يف (تاج
العــروس) « :واملســاهلة كاملســاحمة وزنــ ًا ومعنــى...
وتساحموا :تساهلوا »(((.
فالتّســامح :تســاهل وتيســر لألمور وعدم ّ
الشدّ ة
والغلظة فيها(((.
ويتحقق سلوكي ًا من خالل مفرداته ،فالعفو عن َ
اآلخر
تســامح ،والصفح عنه تسامح ،والتعايش املذهبي تسامح،
((( مادة (س م ح).

((( ينظر :موسوعة نرضة النعيم .2288 /6
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والتعايش العقدي تسامح ،والرفق واللني تسامح ،واإليثار
والصرب تســامح ،واحللم تســامح ،والتّغايض
تســامح،
ّ
تسامح ،والتّغافل تسامح ،والتّيسري تسامح.

فالتّســامح كلمــة جامعــة لســلوك ّيات رفيعة َّ
حث

عليهــا اإلســام ،ال ّ
يتحل هبــا إال العظــاء ،والكرماء،
والكرباء ،والعقالء(((.
ٍ
الصغرية
وهو ُخ ُل ٌق
مســتعص عىل أصحاب النُّفوس ّ

الذين ُطبعوا عىل األنان ّية واألثرة والتّش ّبث بصغائر احلقوق.
معاين مفردات التّسامح(((:

وهيمنا هنا
يتح ّقق التّسامح من خالل مفرداته الكثريةّ ،

ِ
ْ
بذوات ُّ
الشهرة:
ف
ُعر َ
أن ن ِّ
((( انظر النامذج ص.40

((( ينظر :أدب الدنيا والدين  ،252وإحياء علوم الدين .109/9
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 -1العفـو:
العفــو ترك العقوبة فقــط ،يقال :عفا عــن ذنبه إذا مل
يعاقبه((( ،وال يقتيض ترك اللوم والعتاب.
الصفح:
ّ -2

فــح ترك العقوبة أيضــ ًاّ ،إل أنّه يقتيض ترك اللوم
الص ُ
ّ
الســمني احللبي((( وأبــو البقاء
والعتــاب ،ولذلك قــال ّ
الكفوي((( « :قد يعفو اإلنسان وال يصفح ».
قلتّ :
الصفح أرفع من العفو ،ومن َث ّم قال تعاىل:
ألن ّ
الصفح عىل
﴿ ﮤ ﮥ﴾ [البقــرة ،]109 :فعطف ّ
العفو ،ولوال ما بينهام من الفرق ملا عطف إحدى الكلمتني
((( ينظر :خمتار الصحاح (ع ف و).
((( عمدة احلفاظ .394/
((( الكليات .887/1
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عىل األخرى؛ ّ
ألن العطف يقتيض املغايرة ،كام هي القاعدة
النّحو ّية البالغ ّية املشهورة(((.
الصفح :هو تــرك التثريب ،وهو
جــاء يف الكلياتّ « :
أبلغ مــن العفو »((( .وجــاء يف خمتار الصحــاح « :صفح
عنه :أعرض عــن ذنبه »((( ،يقال :صفح فالن ع ْن فالن إذا
فوح وص ّفاح(((،
أعرض عــ ْن ذنبه ومل يؤاخذه به ،فهــو َص ٌ

فوح
ومنه قول عائشة  -ريض اهلل عنها  -تصف أباهاَ « :ص ٌ
عن اجلاهلني »((( .أي كان كثري التجاوز والعفو.
الصفح صفح ًا؛ ّ
الصفوح يعطي املذنب
ألن ّ
وإنام ُس ّمي ّ
((( ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة اخلطيب القزويني .147/1
((( الكليات .887/1
((( مادة( :ص ف ح).

((( ينظر :تاج العروس (ص ف ح).

((( ينظر :موسوعة نرضة النعيم .2530 /6
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الصفحة
صفحــة خدّ ه ويفتح له صفحة جديــدة ،ويطوي ّ
التي أثبت فيها ذنبه(((.
الصفح اجلميل:
ّ -3

الصفح اجلميل هو ترك العقوبة واللوم والعتاب أيض ًا
ّ
كالصفح ،إال أنه يقتيض بذل اإلحسان إىل امليسء ،ومن ثم
فهو أرفع من الصفح املطلق.
َ -4ك ْظ ُم الغيظ :هو تك ّلف احللم.

ِ -5
احل ْلم :هو ضبط النّفس عند هيجان الغضب.

 -6الغفران :هــو حمو ّ
الذنب فال لــوم قبله وال بعده
فكأنه مل يكن.
•

•

•

((( ينظر :عمدة احلفاظ للســمني احللبي ،394/2وموسوعة نرضة
النعيم  ،2892 /6و.2530/6
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1
دعوة اإلسالم إىل ّ
التسامح
أرشقت شمس اإلســام بعد ليل من ال ّظلم وال ّظالم،
ْ
وبعد جاهل ّية جهالء عانت فيها البرش ّية أصناف مســاوئ

ٍ
ٍ
األخــاقَ ،ف ِم ْن ب ْط ٍ
غضب
وطيش وجهالة وســفه ،إىل
ش
ونــزق وحــروب واقتتال ،حتــى بعث اهلل تعاىل رســوله
ويتمم مكارمها ،فأعلنها
الكريم ليدحر مســاوئ األخالق ّ
ســ ّيدُ نا حممد ﷺ يف وجه اجلاهلية « :إنام بعثت ألمتم مكارم
األخــاق »((( ،حتى أصبحت أخالقه ﷺ ً
دليال عىل نبوته،
َّ
نبوته امتحنه يف أخالقه ليزول شــكُّه
فمن
شــك يف صدق ّ
وريبه ،كام فعل زيد بن سعنة(((.
((( املستدرك .670/2

((( وسائل الوصول .218
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فقد كان ﷺ صورة صادقة ونموذج ًا حي ًا جلميع ما دعا

إليه القرآن من أخالق ،حتى لتقول عنه عائشــة  -ريض اهلل

عنها  « :-كان خلقه القرآن »(((.

ولنقف عىل بعض ما ورد يف الكتاب والســنة من ٍّ
حث

عىل التَّسامح والعفو والصفح.
أوالً :ما ورد يف القرآن الكريم:

مــن يتد َّبر كتاب اهلل تعاىل يقف عــى كثري من اآليات

والصفح والغفران والتّســامح وما قارهبا
الدّ اعية إىل العفو ّ
يف املعنى:

 -منهــا قوله تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ ﴾ [البقــرة ،]109 :فهــذه آية تأمر املســلمني بالعفو

والصفح عن أعدائهم من غري املســلمني وعدم مواجهتهم

((( مسند أمحد .91/6
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بالعــداوة ،أو تذكريهــم وتأنيبهم بســوء أفعاهلم ،جاء يف
التحرير والتنوير « :وعدم مؤاخذهتم بســوء أخالقهم ،فال
يعاقبهم ،وال يقابلهم بمثل صنيعهم »(((.
 ومــن اآليــات احلا َّثة عــى العفــو قولــه تعاىل:﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﴾ [آل عمــران ،]134 :وهي آية متدح املؤمنني
بصفات الكامل التي منها العفو عن امليسء واإلحسان إليه.
 -ومنها قوله تعاىل﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﴾ [احلجر:

 ،]85ففي اآلية أمر للنّبي ﷺ بالصفح اجلميل الذي يقتيض
اإلحســان إىل امليسء ،فهو أعىل من الصفح املطلق احلاصل
برتك العقوبة وترك اللوم.
((( .226/9
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 ومــن اآليــات الدّ اعيــة إىل العفــو والصفح قولهتعــاىل ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﴾ [التغابن ،]14 :ففي اآليــة دعوة إىل ثالثة أخالق
من أخالق التّسامح ،هي :العفو والصفح والغفران.
 ومن أعظم اآليات احلا ّثة عىل العفو والتّســامح معالعدو قوله تعاىل﴿ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ﴾
[فصلــت ،]35-34 :فهذه آية عظيمة تبني تأثري حسن اخللق
يف اآلخرين ،وكيف أنه يقلب عداوهتم حب ًا ومودة.
قال ابن كثري « :إن اهلل يأمر بمصانعة العدو واإلحسان
إليه؛ لريده عنه طب ُع ُه ال َّطيب األصل إىل املوادة واملصافاة »(((.
((( تفسري ابن كثري .110 / 1
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ِّ
باحلث عىل
وهناك آيات كثرية والقرآن الكريــم ميل ٌء
حســن األخالق والســيام العفو والصفح ،حتى ليشــعر
القارئ لكتــاب اهلل أنه ال جمال ملن أراد املســارعة إىل جنة
عرضها السموات واألرض ،أن ينتقم أو يعاقب.
ثاني ًا :ما ورد يف احلديث الرشيف:
يف احلديث النبوي مجلة كبرية من األحاديث الداعية إىل
العفو والصفح والتّسامح ،منها:
 -1قولــه ﷺَ « :أال َأ ُد ُّلكُــم عىل َأكْــر ِم َأ ْخ ِ
الق الدُّ نيا
َ
ْ

ِ
واآلخ َر ِة؟ َت ْع ُفو َع َّم ْن َظ َل َم َكَ ،و ُت ْعطِى َم ْن َح َر َم َكَ ،وت َِص ُل
َم ْن َق َط َع َك »((( .ففي هذا احلديث ٌّ
حث عىل التّســامح من
خالل ثالث من صوره :العفو ،والبذل ،والصلة.
((( مجع اجلوامع .461 /5
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ِ
قــاد ٌر عىل َأ ْن
ــم َغ ْيظ ًا وهو
 -2قولــه ﷺَ « :م ْن َك َظ َ

اخلالئ ِق يوم ِ
ِ
ُين ِْف َ
القيا َم ِة
ــذ ُه دعا ُه اهللُ َع َّز َو َج َّل عــى رؤوس
َْ َ

ِ
احلور ما شا َء »((( ،جزا َء عفوه وصفحه،
َي ُه اهللُ ِم َن
َحتَّى ُي ِّ َ

فأعظِ ْم به من أجر ومكافأة.

 -3قولــه ﷺ « :مــا َزا َد اهللُ َع ْبد ًا بِ َع ْف ٍ
ــو إِالَّ ِع ّز ًا ،وما

ــع َأ َحــدٌ هلل إال َر َف َع ُه اهللُ »((( .فــا أعظم هذا اجلزاء!
ت ََو َ
اض َ
العز .إنه لبيع ُي ْغ َبط صاحبه ،وإهنا
رجل يعفو فيكون جزاءه ُّ

لتجارة مع اهلل رابحة.

 -4قولــه ﷺ « :ال تكونوا إ ّمعة تقولونْ :
إن أحســن

وإن ظلموا ظلمنا ،ولكن و ّطنوا أنفسكم ْ
النّاس أحســنّا ْ
إن
أن حتسنوا ْ
أحسن النّاس ْ
وإن أساؤوا فال تظلموا »(((.

((( أخرجه أبو داود يف سننه .394 /4
((( صحيح مسلم .21/8

((( سنن الرتمذي .363 /4
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فهذا حديث عظيم فيه تربية عظيمة للنفس ،وفيه دعوة
إىل تكوين الشــخصية اإلسالمية املتســاحمة القو ّية ،املتّبعة
للحق دون اهلوى يف ســاعة الغضب ويف ساعة الرضا ،بل
ْ
إن وجــدت عىل اخلري أعوان ًا أو مل جتد ،وإننا حق ًا بحاجة إىل
حفظ هذا احلديث عن ظهر قلب مع العمل به.
•

•

•

25

ثقـافة ّ
التسـامح

2
فوائد وإجيابيات ّ
التسامح
للتسامح إجيابيات كثرية وفوائد كبرية ،دنيوية وأخروية

واجتامعية ونفســية وصحية وإيامنية ،تعود عىل املتســامح،

فمن تلك الفوائد:

أن يعفو اهلل عنه:
ْ -1

ّ
ألن القاعدة القرآنية تقول ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ُ
واحلديث النّبوي الشهري يقول:
ﯣ ﴾ [الرمحــن،]60 :
حوا م ْن يف األَ ْر ِ
اح َ
حك ُْم
ض َي ْر َ ْ
ح ُنْ ،ار َ ُ
الر ْ َ
ون َي ْر َ ُ
الر ِ ُ
ــم َّ
ح ُه ُ
« َّ
من يف الس ِ
امء »(((.
َ ْ
َّ
ُ
يعامل اهلل تعاىل عبــاده ،بأن جيازهيم من جنس
فهكذا

عملهــم ﴿ ،ﮀ ﮁ﴾ [األنعــام ،]139 :فمن
((( ســنن الرتمذي  ،323/4وأخرجه أبــو داود أيض ًا مع اختالف
يسري .440/4
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رحم النــاس رمحه اهلل ،ومن عفا عنهــم عفا اهلل عنه ،ومن
َ

تســامح وجتاوز عنهم جتاوز اهلل عنه ،دليل ذلك ما أخرجه
مسلم أن رج ً
ال تاجر ًا جي َء به يوم القيامة وليس له من اخلري
يشء ،فكادت مالئكة العذاب تذهب به إىل النار!

 فقالت مالئكة الرمحة :يارب إنه كان يأمر غلامنه بأنيتجاوزوا عن املعرس.
فقال اهلل تعــاىل :نحن أحق بذلك منه ،جتاوزوا عنه(((،
فهكذا يعامل اهلل عز وجل عباده بحســب معاملتهم خللقه.

ِ
الســنَّة يف َأ ْك َثر ِم ْن مئة
قال ابن القيــمَ « :و َقدْ َد َّل الكتاب َو ُّ
((( واحلديــث بنصهَ « :عن َأبِى مســع ٍ
ود َق َال َق َال َر ُس ُ
ــول اهلل ﷺ:
َ ْ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ــب َر ُج ٌل ِم َّ ْن َ
وجدْ َل ُه م َن اخلري شــى ٌء
فلم ُي َ
« ُحوس َ
كان قب َلك ُْم ْ
ِ
ِ
ــر ِغلام َن ُه َأ ْن
إِالَّ َأنَّــ ُه كان خيال ُط الن َ
َّــاس وكان ُموس ًا فكان َي ْأ ُم ُ
َيتَجاوزوا َع ِن ا ُمل ْع ِ ِ
س قال قال اهللُ َع َّز َّ
َ
بذلك ِمنْ ُه
وجل ن َْح ُن َأ َح ُّق
جتاوزوا َعنْ ُه » ،أخرجه مسلم.33/5
َ
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م ْو ِضع ،عىل َأ َّن ْ ِ ِ
والش ،كام
َ
َ
ال َزاء م ْن جنْس العمل يف اخلري َّ ّ
هلم(((.
قال تعاىل﴿ :ﯡ ﯢ﴾ [النبأَ :]26 :أ ْيَ :و ْفق َأ ْع َم ْ
ويف صحيــح البخاري من حديث أســاء  -ريض اهلل

ِ
عنها -قالت :قال يل النّبي ﷺ « :ال ت ِ
عليك »(((؛
ُوكي ف ُيوكَى
ألن اجلزاء من جنس العمل.

ّصــف بِال َع ْفو كان يف أمن مــن العقوبة الربانية
فمن ات
َ

عىل ذنوبه؛ ألن اهلل تعاىل يعامله بجنس عمله ،ولذلك قيل:
أمران ال ترض معهام كثرة الذنوب:
 الرضا بالقضا. والعفو عمن ظلمك.((( حاشية ابن القيم عىل سنن أيب داود .176 / 12

((( أخرجــه البخــاري  ،520/2برقــم ( ،)1366ومعنــى
(ال توكي) « أي :ال تدخري وتشــدي ما عندك ،ومتنعي ما يف
يدك ،فتنقطع مادة الرزق عنك » ،تاج العروس (و ك ي).
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وجاء يف تفسري (البحر املديد) « :واعلم أن احلق تعاىل

جيازي عبده جــزاء موافق ًا لوصفه ،فإن كان وصفه التعظيم

لــكل يشء عظمه اهلل ،ومن كان وصفه التصغري ص ّغره اهلل،
ومن كان وصفه اإلحسان أحسن اهلل إليه ،ومن كان وصفه
اإلســاءة أســاء اهلل إليه ،ومن كان وصفه الفرق فرقه اهلل،
ومن كان وصفه اجلمع مجعه اهلل ،وهكذا كام تدين تدان ،كام
تقابل األشــياء تقابلك ،قال تعاىل ﴿ :ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ﴾((( [األنعام.]136 :
أقول :فمن ذا يزهد يف معاملة اهلل له باإلحسان؟!
 -2أجره عىل اهلل:
م ْن كرم اهلل تعــاىل أنّه يتكفــل بمجازاتك عن ح ّقك

عندما تســقطه عن اآلخرين ،فح ّقك انتقل يف باطن األمر
((( .438/2
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رب العبــاد؛ ولذلك قال تعاىل﴿ :ﮱ ﯓ
من العباد إىل ّ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﴾ [الشورى ،]40 :تفض ً
ال منه وإحسان ًا.
 -3دليل عىل كرم ونبل صاحبه:

شك ِ
والصفح عن ا ُمل ِ
ذنب ٌ
فيه ّ
ممّا ال ّ
دليل عىل
العفو
أن
َ
َ

عظمة املتســامح ونبل أخالقه وكــرم معدنه ،ذلك أنه ُخ ّي

بني أمرين ،فاختار أعالمها وأعظمهام وأحبهام إىل اهلل تعاىل،
فقد أباح له الــرع املقابلة باملثل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﴾ [النحــل ،]126 :وأيضــ ًا﴿ :ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾
[الشورى.]39 :
بنص ال ُقــرآن الكريم يبيــح اهلل تعاىل للمظلوم
هكذا ّ

املقابلة باملثل مراعاة للطبيعــة البرشية؛ ألن بعض النفوس
اليشفيها إال املقابلة باملثل الذي أباحه الرشع.
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َ
ســقط ثوابه وأجره ،ولذلك أرشد
اقتص لنفسه
فمن َّ

ر ُّبنا  -ســبحانه  -عباده إىل ما هو أعــى وأنفع يف العاقبة،
فقال بعد ذلك مبــارشة ﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﴾
[الشــورى ،]40 :بل وأتبع ذلك باإلرشاد إىل عزائم األمور

املعب عنه بـــ ( َغ َفر) ،يف قوله﴿ :ﯹ
التي منها التّســامح َّ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [الشورى.]43 :

ففــي اختيــار اإلنســان للتســامح مع كونــه خمري ًا
ٌ
دليــل عظيم عىل إنســانيته ونبله
بينه وبــن املقابلة باملثل
وكرم أخالقه.
 -4دليل قوة اإليامن:
من أبرز إجيابيات التّسامح أنه ّ
يدل عىل حقارة الدنيا يف
عني صاحبه ،وعىل عظم اآلخــرة يف قلبه ،وعىل رغبته فيام
وأنا ّ
حمل اجلزاء
عند اهلل ،وعــى تقديمه للباقية عىل الفانيةّ ،
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احلقيقي ،وأنّه هناك أحوج ما يكون إىل اجلزاء ،وقد ورد يف
ُ
َ
الفتك ،ال َيفتِك مؤمن »(((.
اإليامن
احلديث « :ق ّيدَ
 -5راحة للقلب:

ّ
للغم
إن العــداوات َم ْض َيعة للعمر َم ْه َلكة للامل ،جالبة ّ

شــاغلة للبال ،مكــدرة لصفو العيش ،ورحــم اهلل اإلمام
الشافعي حني قال:

ٍ
أحـد
عفـوت ومل أحقـدْ عىل
ملا
ُ

		

هم العـداوات
ُ
قلبي من ّ
أرحت َ

((( أخرجه أبو داود يف سننه  .43/3ومعنى (ال يفتك) ،أي :ال يقتل

من له أمان فجأة ،قال الزخمــري يف الفائق يف غريب احلديث
واألثر  « :88/3الفتك هو أن هتتبل غرته فتقتله جهار ًا » .ويف

غريب احلديث البن سالم  « :6/4الفتك يعني أن يأيت الرجل
غار ٌ
غافل حتى يشدَّ عليه فيقتله » ،وفيه لغتان كرس
صاحبه وهو ٌّ
التاء وضمها ،عىل أنه من باب رضب أو نرص ،نص عليه يف تاج

العروس (ف ت ك).
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فمن كثر عتابه ومعاقبته لن يصفو َع ْي ُشــ ُه ،ولن يطمئن
ِ
يب ا ْل َع ْي َش
(و َما َي ْستَط ُ
قلبه ،أما املتسامح فإنه يف عيشة طيبةَ ،
إِالَّ ا ُمل َس ِام ُح).
فالعاقل الذي يبتغي الدار اآلخرة ،ينبغي له ْ
أن ال يفتح

باب العــداوات ،بل ينبغي له أن يغلقهــا بالعفو والصفح
والتّسامح؛ وكام قال بعضهم(((:
ٍ
بــاب ْيأت َين َْك منْـ ُه
وأي
ُّ

ريح فال تفتحه واغلقنْه
ٌ

مفاتيح للخري
اخليين الذين ُه ْم
ُ
فإن فعل ذلك كان من ّ
للش ،قال ﷺ « :إِ َّن ِم َن الن ِ
فاتيح لِ ْل َخ ْ ِي،
ُ
َّاس ناس ًا َم َ
مغاليق ّ ّ
ِ
ِ
م َ ِ
لشَ ،وإِ َّن ِم َن الن ِ
غاليق
لش َم َ
َّاس ناســ ًا َمفات َ
َ
يــح ل َّ ِّ
غاليق ل َّ ِّ
لِ ْل َخ ْ ِ
فاتيح ْ
ــرَ ،ف ُطوبى مل ْن َ
الَ ْ ِي عــى َيدَ ْي ِهَ ،و َو ْي ٌل َلِ ْن
كان َم ُ
ِ
الش عىل َيدَ ْي ِه »(((.
َج َع َل َم َفات َ
يح َّ ِّ
((( هو املؤلف.

((( شعب اإليامن للبيهقي .178/2
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 -6حيمي األعراض:
يف اخلصومــة واالنتقــام والعنف ،هتــك لألعراض
واستحالل للحرمات ،ويف التّسامح والعفو والصفح حفظ
لألعراض وصون للحرمــات؛ ولذلك قال بعض البلغاء:
ذب عن األعراض كالصفح واإلعراض »(((.
« ما ّ
ُ -7يدخل اجلنّة بغري حساب:

ِم ْن األعامل التي ُيستصغر أجرها وهي عند اهلل عظيمة،

التّسامح والعفو والصفح ،فأجرها عظيم عظمة ال يتصورها
سبب يف دخول صاحبها اجلنة بغري حساب ،ففي
أحد ،فهي ٌ
احلديث الرشيف:

ٍ
أجره
ليقم من ُ
 « -إذا أوقــف اهللُ العبا َد ،نادى منــاد ْ

ِ
فليدخل اجلن َة.
عىل اهلل

((( أدب الدنيا والدين .252
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 قيل :من ذا الذى أجره عىل اهلل؟ قال :العافون عن الناس.فقام كذا وكذا ألف ًا فدخلوا اجلنة بغري حساب »(((.
قاموا فدخلوا اجلنة بعمل عظيم هو العفو والتّسامح.
 -8التحيل بأخالق القرآن الكريم:
التّســامح هو مبدأ مــن مبادئ اإلســام ،حث عليه
القرآن الكريم والســنة النبوية ،قال تعــاىل﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ﴾ [البقــرة ،]256 :وقــال﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾
[الكافرون ،]6 :فديننا اإلســامي يدعــو اآلخر إىل اعتناق
عقيدته باختيــار كامل ،دون إكــراه وال إجبار ،بعكس ما
تعانيه بعض الديانــات األخرى من تعصب لعقيدهتا حتى
((( اجلامع ألحكام القرآن .208 /4
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وصل ببعضهم األمر إىل إرغام خمالفيهم « بالســيف والنار
عىل اعتناق بعض العقائد »(((.
ويف هذا أوضح دليل عىل ما يتحىل به ديننا اإلســامي
من تســامح وقدرة عىل التعايش مع أي عقيدة أخرى ،بل
ودليل عىل مقته للتعصب والعنف.
 -9إهناء املقاطعات واخلالفات واملحاكامت:
يف التّسامح والعفو والصفح إهناء لكثري من اخلالفات
األرسية واالجتامعيةّ ،
وإن انرصاف بعض النّاس عن العفو
كثري من اخلالفات ،ويف فتح ٍ
والصفح تســبب يف فتح ٍ
كثري

من الســجالت يف املحاكــم نتيجة قلة العفــو ،ورحم اهلل
القائل( :لو أنصف الناس السرتاح القايض) ،وأقول اليوم:
(لو عفا الناس السرتاحت املحاكم).
((( رسالة يف التّسامح جلون لوك .78
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ِ
ِ
ِ
القلب من َدن ِ
واحلسد:
احلقد
َس
هري
َ -10ت ْط ُ

ّ
ّســامح َيغســل قلب صاحبه ،وخيــرج منه بقايا
إن الت
َ
خلري ســاح يتغ ّلب به املرء عىل
الغضب وآثار احلقد ،وإنه ُ
من أساء إليه ،فبه تتطهر القلوب وتصفو النفوس.
•

•

•
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3
أسباب ّ
التسامح
ُخ ُل ُق التّســامح نتيج ٌة ال مقدمة ،وهــو ثمرة ال بذرة،

وذلك أن األخــاق نوعان :أخالق هــي أصول وجذور

وبذور ،تكون أساســ ًا لغريها ،وأخالق هــي فروع وثامر
ونتائج لغريها ،ومن هذا النوع الثاين التّسامح.

فالتّسامح نتيجة لعدد من العوامل التي من أمهها:
 -1البيئـة:

للبيئة املحيطة بالفرد أثرها الكبري يف تشــكيل ســلوكه

إجياب ًا وســلب ًا ،فهي أحد ثالثة مؤثرات يف حيــاة الفرد(((،

ــهل عليه اجلود
وس ُ
فمن عاش يف بيئة الكرماء تأثر بكرمهم َ

والكرم ،ومن عاش يف بيئــة البخالء تأثر هبم وصار بخي ً
ال

شــحيح ًا ،وكذلك من عاش يف بيئة أهــل العفو والصفح
((( واملؤثران اآلخران :الرتبية والوراثة.
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والتّســامح ال ريب أنه ســيصبح ع ُف ّو ًا صفوح ًا متســاحم ًا،
والعكس بالعكــس فإن عاش يف بيئة أهــل الغضب صار

غضوب ًا ،قال اإلمام أبو حامد الغزايل عن أثر البيئة يف أخالق

َ
خيالط قوم ًا
الفــرد « :وأما األســباب االعتيادية ،فهــو أن

يتبجحون بتشــ ّفي الغيظ وطاعة الغضب ...فيقول الواحد
ّ
منهم :أنا الذي ال أصرب وال أحتمل من أحد أمرا »(((.

قلتِ :
وم ْث ُله من خالط العافني وأهل الصفح واإلحسان،

فال ريب أنه ســيتأ ّثر بأخالقهم؛ ملا للبيئــة من أثر قوي يف
أخالق الفرد.
 -2الرتبيـة:

ّ
إن الرتبيــ َة من أهــم العوامل املؤثرة يف ســلوك الفرد
وأخالقــه وتوجهاته وتفكريه ،فهي أحــد املؤثرات الثالثة
((( إحياء علوم الدين .94/9
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وتقــوم أخالقه
يف حياة الفرد((( التي تشــكل شــخصيته
ِّ
وتزكِّي نفسه.

وقد أوىل اإلســام هذا اجلانب أمهية كربى ،فســيدنا
وقوم كثري ًا من
رسول اهلل ﷺ ر َّبى الصغار والشباب وأ َّدهبم ّ
سلوكياهتم القارصة(((.

املهم بل من الرضوري أن نريب أبناءنا عىل
ولذلك فمن ّ

ِ
ونكرم
الت
ّســامح ،وأن نحببه إليهم وأن نعظمــه يف أعينهم ّ
أصحابه واملتخلقني به.

وتربيتهم عليه تكون بعدد من األمور ،منها:
((( واملؤثران اآلخران :البيئة والوراثة.

((( كقوله للغالم « :ياغالم ســم اهلل وك ُْل بيمينك وك ُْل مما يليك ».
وكقوله للشباب الثالثة «  ...لكني أصوم وأفطر وأصيل وأرقد
وأتزوج النســاء فمن رغب عن سنتي فليس مني »  .واحلديثان

أخرجهام الشيخان.
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 -القـدوة:

فالقدوة احلســنة يف التّســامح ،نوع من أنواع الرتبية،

تســمى :الرتبية بالقدوة ،فــإذا كان الوالــدان أو أحدمها
متســاحم ًا ،ويراه أوالده يف كثري من مواقف التّســامح فإهنم
الريب ســيرت َّبون عىل خلق التّســامح ،وإن كان بالعكس

فبالعكــس ،مثل الطاووس الذي متايل واختال يف مشــيته
فقلده بنوه يف شكل مشــيته تأثر ًا بسلوكه ،ولقد أحسن من
صاغ ذلك شعر ًا ،فقال(((:
ٍ
وجاج
الطاووس يوم ًا با ْع
َم َشى
ُ
		

ِ
َ
ـشـيـتـه بـنــو ُه
شكـل ِم
فقلـدَ

َ
َ
ختتـالـون؟ قالـوا:
فقـال عـال َم
		

ِ
مـقـلـــدو ُه
بـد ْأ َت بـه ونحـ ُن

((( السحر احلالل يف احلكم واألمثال .9/1
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ِ
ويـنـش ُ
َ
الـفـتـيـان منـا
ناشئ
ـأ
ُ
		

عـــــو َده أبــوه
عـىل مـا كـان
َّ

 -القصـة:

فذكر القصة املؤثرة وحكايتها لألوالد َتْلق فيهم هذا

اخللق النبيل ،وال سيام قصص التّسامح النبوي.
 األمـر والنهـي:هو مــن أنواع الرتبية ،بــل هو من أظهرهــا وأكثرها
اســتعامالً ،عــى نحو قــول لقــان﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
[لقــان ،]17 :وقولــه ﷺ « :يا غــام ك ُْل بيمينك،(((»...
وقوله أيضــ ًاُ « :مــروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء ســبع
((( أخرجه البخاري .2056 / 5
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سنني ،((( » ...إلخ اآليات واألحاديث التي جاءت موجهة
لألوالد بأسلوب األمر والنهي.
 -3الوراثـة:
من العوامل املؤثرة يف سلوك الفرد :الوراثة((( ،أي ّ
أن
أخالق الوالدين واألجداد واألعــام واألخوال ،تنعكس
تلقائي ًا عىل ســلوك ّيات الفرد ،فغالب ًا ما جتد سلوك ّيات الفرد
شبيهة بأحد هؤالء ،إن خري ًا فخري ًا وإن رش ًا فرش ًا.
ولذلك قالت بنو إرسائيــل ملريم ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [مريم ،]28 :ناظرين
إىل العامل الوراثي يف السلوك.
((( أخرجه أبو داود .185 / 1

((( إىل جانب عاملني آخرين ،مها :البيئة والرتبية.
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 -4الرمحـة:
إن التّســامح ثمرة يانعة من شــجرة طيبــة جذورها

الرمحة والعطــف عىل عباد اهلل ،فمــن كان ذا قلب رحيم،
وفــؤاد لني ،ووجــدان مــيء بالعاطفة اجلياشــة ،جتده ذا

عفو وصفح وتســامح ،والعكس بالعكــس ،فمن كان ذا
ٍ
قــاس ،وفؤاد حاقد ،ووجدان ممتلئ بالشــحناء ،فال
قلب

غــرو أن تلقاه مياالً لالنتقام ،كثــر العتاب ،كثري العقاب،

ُ
بعضها مع بعض ،فبعضها ســبب لبعض
فاألخالق يعمل ُ

وبعضها ثمرة لبعض.

ومن األخالق ما هي جذور ومنها ماهي فروع وثامر،

وإذا وضعنا خلق التّســامح يف هذا امليزان ،فسنجد أنه من

األخالق املتفرعة من ثمرة يانعة عىل أغصان شــجرة طيبة

أصلها الرمحة ،وعكســها االنتقام الذي هو ثمرة شــجرة
خبيثة أصلها القسوة والغلظة.
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 -5القدرة عىل االنتصار:
فإنه من قدر عىل خصمه ســهل عليــه العفو والصفح
عنــه ،فالكريم جيعــل العفو شــكر ًا هلل عــى ْ
أن مكنه من
عــدوه؛ ولذلك قيــل( :إذا قــدرت عىل عــدوك فاجعل
العفو شكرا هلل)(((.
 -6التقوى:
ّ
القلب ،مل جيد املر ُء ســبي ً
ال إىل
مــأت
إن التقــوى إذا
ْ
َ
وأوجبت عليه العفو والصفح عن كل من أســاء
االنتقام،
ْ

ٍ
اغتاظت أم املؤمنني عائشــة من خادم
مــرة
وذات
إليه،
ْ
َ

(((

هلا ،فلم تطاوعها نفســها عىل االنتصار ،فرجعت إىل نفسها
((( أدب الدنيا والدين  ،252ورفعه ،ومل أقف عىل خترجيه.
((( اخلادم لفظ يستوي فيه الذكر واألنثى.
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تركت لذي غيظ شــفاء »(((،
وقالــت « :هللِ َد ّر التقوى ما
ْ
فريض اهلل عنها وأرضاها.

 -7الرتفع عن أخالق السفهاء:
ُ
ّفــس رشيفة فإهنا ت ََتفــع عن جماراة
عندمــا
تكون الن ُ

السفهاء يف سفههم ،فتجد صاحب هذه النفس حلي ًام عفو ًا
صفوح ًا متساحم ًا ،بل وحمسن ًا يربأ بنفسه عن أخالق اجلهال
والســفهاء ،فإن خاصمــوه أو آذوه تركهم وأعرض عنهم
متمث ً
ال قوله تعــاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [األعراف:
 ،]199وتذكر قول القائل(((:
أردت اهللَ ْ
ــــع ْ
أن
إن
َ
َفـــتَــر ّف ْ
َ
الفردوس مأوى وسك ْن
جيعل
َ
((( أدب الدنيا والدين .252
((( هو املؤلف.
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وقد انربى يوم ًا أحد السفهاء البن هبرية يسبه!

(فسكت ومل ُي ْبه)

 فقال السفيهَ :إياك أعني.

 -فقال :وعنك ُأعرض(((.

فهذا ت ََر ُّف ٌع عن جماراة السفهاء يف أخالقهم وسلوكياهتم،

ِ
َ
املثــل األعىل يف
بأخــاق النبي ﷺ الــذي كان
واقتــدا ٌء
اإلعراض عن اجلاهلني

 -8توطني النفس عىل تلقي األذى:

ِ
توطني النّ ْفس
الز ُلل جب ّلة اإلنسان ،ولذلك ال َم َف ّر من
ّ

عىل تلقي األذى م َن النّاس ،ثــم مترينها عىل العفو؛ مراعاة
لتلك اخللقة واجلبلة ،ولقد صدق الشاعر حني قال:
َ
زلت ِبه القد ُم
سامح
صديقك إن ْ
ْ
يسلم إِ
الـز َل ِ
ٌ
ـل
فليـس
نـسـان ِم َن ّ
َ
ُ

((( ينظر :أدب الدنيا والدين .253
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ٌ
والزلــل ،فإذا
يســلم
نعم ،فليس
إنســان مــن اخلطأ ّ
ُ

كل م ْن ّ
عاقبنا ّ
قريب
صديق وال
زل وأخطأ ،فلــن يبقى لنا
ٌ
ٌ
وال حبيب ،وكام قال بشار بن برد(((:
ٌ
ِ
كنت يف ّ
األمـور ُمـ َعـاتبـ ًا
كـل
إذا َ
ـق الذي الَ تُـ َعـات ُبـ ْه
َصدي َق َك َل ْ َت ْل َ

َ
ْ
أخـاك فـإ ّن ُه
فعش واحـد ًا أو ِص ْل

ُمـ َقـارف َذن ٍ
ـجـانِـ ُبـ ْه
ــر ًة َو ُم َ
ْب َم َّ

َ
اخلليل ب َن أمحدَ فقدْ و ّطن نفســه عىل تلقي
ورحم اهلل

الصفح ،حتى قال:
األذى وعىل ّ

كل ُم ٍ
الصفح عن ِّ
ذنب
سألز ُم نفيس
َ
اجلـرائم
عـلـي
كـثرت مـنـ ُه
وإن
ْ
ُ
َّ
((( ديوانه .196/1
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ومن أروع ما قاله احلريري:

ِ
َ
أخـاك إذا خ َل ْط
سام ْح

من ُه اإلصـا َبـ َة بالغلـ َْط

وجتـاف عـن تع ِ
نـيـفـه
َ
ْ ْ

قـس ْ
ْ
ـط
إن زا َغ يوم ًا أو َ

َم ْن ذا الذي ما ساء ْ
قط

ْ
فـقـط
حل ْسنى
و َم ْن ل ُه ا ُ

بل إن احلسن بن عيل  -ريض اهلل تعاىل عنهام  -قد وضع
لنفسه منهج ًا خلقي ًا كري ًام عندما قال « :لو َّ
أن رج ً
ال شتَمني
يف أذين هذه واعتذر يف ُأذين
عذره »(((.
األخرى لقبِ ُ
لت َ
َ

ٌ
لئت قلوهبــم بالنقاءَ ،فو ّطنوا
فهؤالء
رجــال عقال ُء ُم ْ

ِ
أنفســهم عىل العفو ِ
وزكت
قلوبم
امليسء،
عن
ْ
ْ
فارتاحــت ُ

حسناتم.
وو َف َر ْت
ُ
نفوسهم َ
ُ
•

((( هبجة املجالس .105/1

•

•
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4
مناذج عليا من ّ
التسامح
ِ
ّ
صفحات تارخينا اإلســامي مفعم ٌة ِبقصص العفو
إن
ونعرض هنا بعض ًا من تلك الصفحات
والصفح والتّسامح،
ُ
ّ

البيضاء اخلالدة:

 -1تعايش النبي ﷺ مع اليهود:
الرمحة والرفق واللــن ،أثنى عليه ربه
النّبي ﷺ
نبــي ّ
ّ

بقولــه﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [األنبيــاء:

عم ْت املســلمني وغري املســلمني،
 ،]107ومن َث ّم فرمحته ّ

فمن رمحته بغري املســلمني معاهدته ليهــود املدينة املنورة،
الذين ضمن هلم فيها العيش بسالم وأمان وتعاون ونرصة،
وأقرهــم عىل دينهــم وأمواهلم ،فقد ذكر ابن إســحاق أن
ّ

رسول اهلل ﷺ كتب « كتابا بني املهاجرين واألنصار ،وا َد َع
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فيه هيود ،وعاهدهم ،وأقرهم عىل دينهم وأمواهلم ،ورشط
هلم واشرتط عليهم »(((.
أعظم تسامح يف التأريخ:
ّبي ﷺ يس ّطر
َ
 -2الن ّ

ومــ ْن أعظــ ِم املواقف يف التّســامح موقف يســطره

حممد ﷺ يوم الفتــح ،فمن املعلوم لــكل من قرأ
ســ ّيدُ نا ّ
التأريخ اإلســامي ما لقيه النبي ﷺ من املرشكني من أشدّ

ِ
ِ
ألوان اإليــذاء ،فاحتمل ما تنوء بحمله
وأقبح
أنواع ال ُّظلم
ٍ
ٍ
ٍ
بالسحر
وتكذيب،
وافرتاء
سب وشــت ٍم
اجلبال :من ّ
ورمي ّ

وباجلنــون و َنب ٍز باأللقاب ،واســتهزاء وتعن ٍ
ّــت ،وعُدْ ٍ
وان
ْ

بال ّل ِ
وبالســنان ،ووضع النّجاســات عليه ﷺ  -بأيب
سان
ّ

هو وأمي  -وهو ســاجد ،وحصاره يف ِّ
الشــعب ،وصدّ هم

له عن وطنــه وبلده عند رجوعه مــن الطائف ،وتدبريهم
((( السرية النبوية البن هشام .33/3
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لقتله وتعذيبهم ألتباعه ،وتدبريهم حلبسه ،بل أخرجوه من
بيته ووطنه وتآمروا عــى قتله ﴿ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ﴾ [األنفال.]30 :
داخل اجلزيرة وخارجها ،ومل ِ
َ
يكفهم
ثم حاربوا دعوته

ٍ
ٍ
ّ
وأحد واخلندق ،ومنعوه يوم
بــدر
كل ذلك حتى قاتلوه يف
احلديبية من الدخــول إىل مكة معتمر ًا ور ّدوه ومن معه ،إىل

غري ذلك من أنواع اإليذاء والعداء.

إن م ْن صنعــوا ّ
هم َ
ّ
حتت القدرة وحتت
اآلن َ
كل ذلكْ ،

الرمحة وحتــت الســيطرة الكاملة ،ال قدرة هلــم عىل ُصنْ ِع

قادر عــى ْ
أن يصنع هبم ما يشــاء من
ّ
أي يشء ،وهــو ﷺ ٌ
أنواع العقابّ ،إنم  -يف نظر القانون -يســتحقون عقوبة

اإلجالء مــن أوطاهنم واإلخراج مــن ديارهم ﴿ ،ﮬ
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األس
ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﴾ [الشــورىْ ،]40 :بل يســتح ّقون ْ َ
والر ّق والقتل.
ّ

ُ
رسول اهلل ﷺ؟!
هبم
ولك ْن ماذا َ
صنع ْ

لقــدْ جت ّل ْت يف يــوم الفتح األخالق النبو ّيــة العظيمة

﴿ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [القلم.]4 :

 قال لقريش :يا معرش قريش ،ما ترون ّأن ٌبكم؟
فاعل ْ
 قالوا :خري ًاٌ ،كريم ،واب ُن أخٍ كري ٍم.
أخ ٌ

فأنتم ال ُّط َلقاء »(((.
 -قال :اذهبوا ُ

ّبوي ،فعفــا عنهم وغفر
هكــذا غمرهم التّســامح الن ّ

مني ،ولو
كل تلك اجلرائــم ،وأطلقهم أحرار ًا
مكر َ
ّ
أعــزا َء ّ

أرا َد ْ
أن يعاملهم بعدلــه لعاقبهم والنتقم منهم ،لكنّه ﷺ مل ْ

ينتقم ،وإنّام عفا وصفح وســامح كفار ًا مرشكني
ُي ْ
عاقب ومل ْ ْ
((( سرية ابن هشام .1078
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اليعبدون اهلل وال ُي َوحدونه ،فكان من آثار ذلك أن آمنوا به

وصدقوه وأسلموا هلل الواحد القهار.

ففــي هذا املوقف درس لنا ،كيــف نرتفع عن االنتقام
عند القدرة حتــى من العدو واملرشك وغــر املؤمن ،وهو
أيض ًا درس يف ســمو األخالق لنســتقي منه كيفية السمو

ِ
بأنفســنا إىل مراقي االقتداء ُ
رســول اهلل ﷺ يف العفو
بخ ُل ِق
والصفح والتّسامح ،حتى نكون دعاة بأخالقنا وأقوالنا.
ّ
ُ
صاحب أعظ ِم تسامح
يوسف  -عليه الســام -
-3
ُ

ورد يف القرآن الكريم:

ال جتد يف القــرآن الكريم قص َة ع ْف ٍو وتســامح أعظم

وال أبلغ وال أروع من قصة عفو وتســامح يوسف  -عليه
إن يوسف َ
الســام  -مع إخوتهّ ،
كان طف ً
ال صغري ًا وإخوته
كانوا رجاالً كبار ًا ،فحسدوه ومكروا به وكادوا له وغدروا
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وبــن ِ
أبيه ،فأل َق ْو ُه يف
بــه ،ود ّبروا حيلة لقتله وللتّفريق بينه
َ
البئر ظل ًام وعدوان ًا.
فلم علموا بنجاته ظلموه مرة أخرى فباعوه بيع العبيد،
ّ

أن كان حر ًا ،وصار غريب ًا بعد ْ
فصار مملوك ًا بعــد ْ
أن كان يف
أمر من العلقم؛
ظلم ّ
وطنه ،إنّه ٌ
فظلم ذوي القربى أشـدُّ مضاض ًة
ُ
حلسا ِم ا ُملهنّد
عىل النّفس من َو ْق ِع ا ُ
مرص ،هؤالء الذيــن أخرجوك
يوســف يا
فيا
ُ
َ
عزيــز َ

وحرموك من أبيــك وأرادوا قتلك ورضبوك وباعوك ،هم
اآلن بني يديك غرباء وأنت اليوم عزيز مرص ،فام شــئت ْ
أن
تفعل هبم فافعل ،فلو أمرت أن يسجنوا أو يقتّلوا أو يص ّلبوا
لكنت منصف ًا.
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ولكن مــاذا فعل يوســف الكريــم بــن الكريم بن
الكريم بن الكريم؟
لقد ســاحمهم وقابلهم بأخالق األنبيــاء فأصدر قرار ًا
بالعفو والصفح قائ ً
ال هلم ﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [يوســف ،]92 :اهللُ
أكرب!! من يستطيع ْ
أن يفعل فعلك يا يوسف؟! من يستطيع
أن يتســامح مثلــك إال املو ّفقون املفلحــون ،الذين طلبوا
ماعند اهلل تعاىل ،فلم ينتقموا ألنفســهم وإنّــا َ
كان ُخ ُل ُقهم
التّسامح والعفو والصفح.
ّ
والسالم ،-
إن س ّيدنا يوسف  -عليه وعىل نب ّينا ّ
الصالة ّ

رسم بذلك املوقف منهج ًا كري ًام لكل مظلوم أن يقابل املسيئ
بالعفو والصفح والتّسامح.

56

ثقـافة ّ
التسـامح

عمن شتمه(((:
 -4ابن ع ّباس يعفو ّ

بينام ابن ع ّبــاس يميش ذات يوم ومعــه عكرمة ،فإذا

برجل ســفيه يعرتض طريقه فيس ّبه ويشــتمه ،وابن ع ّباس

ساكت يستمع إليه.

ب)
الس ّ
(فلم فرغ الرجل من ّ
ّ
 -قال ابن ع ّباس لعكرمة :هل للرجل حاجة فنقضيها؟

فخجل الرجل ونكّس رأسه استحياء مما صنع!

هكــذا يتمثل ابن ع ّبــاس قوله تعــاىل ﴿ :ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛ﴾
[فصلت.]34 :

فانظر كيف دفعه باحلسنى! وكيف انقلب ُ
حال الرجل،

ال وديع ًا بعد ْ
ح ً
أن كان َس ُبع ًا ضاري ًا.
فصار َ َ
((( ينظر :إحياء علوم الدين .178/3
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 -5ابن مسعود يعفو عن سارق(((:
كان ابن مســعود  -ريض اهلل عنه  -يوم ًا يف الســوق
فلم أراد
يشــري طعام ًا ،ونقوده معقودة يف طرف عاممتهّ ،
حتســس طرف عاممته ،فلم جيد النقود ،فعلم ّأنا
دفع الثمن ّ
قت!
قد ُس ْ
فصار النّاس يدعون عىل الســارق ،ويقولون( :اللهم
اقطع يد الســارق الذي أخذها ،اللهم افعل به كذا وكذا)،
وأما ابن مســعود فقد رفع يديه إىل السامء وقال( :اللهم ْ
إن
كان محله عىل أخذها حاجة فبــارك له فيها ،وإن كان محلته
جراءة عىل ّ
الذنب فاجعله آخر ذنوبه).
هل رأينا مثل هذا الصنيع؟!
((( ينظر :إحياء علوم الدين .184/3
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يدعو املــروق للســارق ال عليه ،يدعو لــه بالربكة
والتوبة ،بدل أن يدعو عليه باهلالك والنكبة!
نعم ،هذا هو تســامح النفس املطمئنة ،الذي جعل من
ابن مسعود  -ريض اهلل عنه  -قدوة ّ
لكل مرسوق.
 -6سعد بن أيب و ّقاص يعفو ّ
كل مساء(((:
يسمع عبداهلل ب ُن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنهام-
فح َرص عىل معرفة
بشار ًة نبو ّية باجلنّة لسعد بن أيب و ّقاصَ ،
السبب الذي ُيدخل ســعد ًا اجلنة؛ فذهب يراقب سعد ًا يف
منزلــه! ماذا يفعل من اخلري كل ليلة؟! فلم ير له عم ً
ال زائد ًا
عىل عمل سائر الصحابة!
((( القصــة هنا خمتزلة من إحتاف اخلرية املهرة  ،79/6ومن شــعب
اإليامن للبيهقي ،وهي فيه بتفصيل أوىف .266/5
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 فسأل سعد ًا عن ذلك؟ -فقــال :ال يشء غري ما رأيت « إال أين آخذ َم ْض َج ِعي

وليس يف َق ْلبِي ِغ ْم ٌر((( عىل َأ َح ٍد ».

عندها َع ِل َم عبدُ اهلل ّ
أن األمر ليس بالعمل البدين ،وإنام

األمر عىل ما يف القلوب.
ّقي الذي ال َي ُ
مل ِغ ّش ًا وال ِح ْقد ًا
ّقي الت ّ
فبهذا القلب الن ّ
نال سعدٌ اجلنة.
مضم يعفو كل صباح:
 -7أبو َض َ
رجل مــن األمم املاضيــة جعله النبــي ﷺ نموذج ًا
ألصحابه يف التّسامح والعفو والصفح ،وحثهم عىل التخلق
بأخالقه وجماراته.
((( حقد.
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َ
يكون ِم ْث َل
ــز َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن
 -قال ﷺ ألصحابهَ « :أ َي ْع َج ُ

َأيب َض ْم َض ٍم »؟!

 -قالوا َو َم ْن َأبو َض ْم َض ٍم؟

ِ
ِ
ِ
ُــم ،كان إِذا َأ ْص َب َح
يم ْن كان م ْن َق ْبلك ْ
 -قــال « َر ُج ٌل ف َ

قال :اللهم إِنِّى قد تَصدَّ ْق ُت بِ ِعريض َع َل ِعب ِ
اد َك »(((.
َ
َ
ْ
ُ َّ

ويف رواية أخرى أنــه كان « إذا أصبح قال :اللهم إنى
وهبت نفسى وعرىض لك » ،فال َيشتم من شتمه ،وال يظلم
من ظلمه ،وال يرضب من رضبه)(((.
((( أخرجه أبو داود  .423/4واملراد ِ
بالعرض :جانب املدح والذم

من اإلنسان .جاء يف الفائق يف غريب احلديث واألثر :412/2

ويامى
يصونُه من نفســه وحسبه ُ
« عرض الرجل :جانبه الذى ُ
عليه أن ُينتقص ويثلب ».

((( أورده السيوطي يف مجع اجلوامع  .375 /10وعزاه البن السنى
والديلمى.
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َ
فنتصدق بأعراضنا عىل
فياليتنا نكون كأيب َض ْم َضــم،
نزلت اإلســا َءة كان العفو منا ســجية
من أســا َء إلينا ،فإذا ْ
وطواعيةُ ،
وخ ُلق ًا ال َت ّلق ًا ،وطبيعة ال َت َط ُّبع ًا.

وهكذا يفعل الصاحلون ،يضمرون التّســامح والعفو
عن امليسء قبل وقوع إساءته ،وصار العفو سجيتهم.
 -8قيس بن عاصم يعفو عن قاتل ابنه:
حيكي هذا العفو والصفح األحنــف بن قيس ،عندما
قيل له :ممن تعلمت احللم؟
فقال :مــن قيس بن عاصم؛ « رأيته يومــا قاعدا بفناء
داره حمتبيا بحامئل ســيفه حيدث قومه إذ أيت برجل مكتوف
وآخــر مقتول فقيل :هذا ابن أخيك قتــل ابنك قال :فواهلل
ما َّ
حل حبوتــه وال قطع كالمــه .فلام أمته التفــت إىل ابن
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وقطعت
أثمت بربك
فعلت
أخيه فقال :يا ابن أخي بئســا
َ
َ
َ
وقللت
ورميت نفســك بسهمك
وقتلت ابن عمك
رمحك
َ
َ
َ
عددك .ثم قال البــن له آخر :قم يا بني إىل ابن عمك َّ
فحل
كتافهِ ،
ووار أخاك ،وســق إىل أمك مئة من اإلبل دية ابنها،
فإهنا غريبة »(((.
يا أهلل! رجل يرى ابنه قتيالً ،ثم يكون هبذا اخللق واحللم
والتّسامح ،وهبذا العفو والصفح!!
إنّه صحايب عرف الطريق إىل اجلنة فلزمها.
((( أسد الغابة  ،921/1وقيس بن عاصم ،هو :قيس بن عاصم بن
ســنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن مقاعس ،واسم مقاعس:
احلارث ابن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم التميمي
املنقري ،صحايب من أمراء العرب وعقالئهم وحلامئهم ،أسلم

سنة ()9هـ ،وتويف سنة ()20هـ .وينظر األعالم .206/5
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 -9صحايب يعفو عن إساءات قرابته:
الصحابة الكرام  -رضوان اهلل عليهم -
هذا رجل من ّ

أمجعني ،أســاء إليه أقربــاؤه ،وآذوه وجهلــوا عليه ،فجاء
َ
رســول اهللِ إِ َّن يل قرا َب ًة
إىل النبي ﷺ يشــكوهم ،فقال « :يا

َأ ِص ُل ُه ْم َو َي ْق َط ُع ِ
ونَ ،و ُأ ْح ِســ ُن إِ َل ْي ِه ْم َو ُي ِســي ُئ َ
ون إِ َ َّلَ ،و َأ ْح ُل ُم

ي َه ُل َ
ون َع َ َّل ».
َعن ُْه ْم َو َ ْ
فبامذ أجابه ﷺ؟

لقد أمره بالعفو والصفح والتّسامح ،ومل يأمره باالنتقام
وبي له عاقبة أمره وأنه منصور عليهم
ور ِّد السيئة بالسيئةّ ،

ــتَ ،فك ََأن ََّم
ْــت ك ََم ُق ْل َ
بتأييــد اهلل تعاىل ،قال لــهَ « :ل ِئ ْن ُكن َ
ِ
ِ
ــر َع َل ْي ِه ْم ما ُد ْم َت
تُســ ُّف ُه ُم ا َمل َّل وال َي َز ُال َم َع َك م َن اهللِ َظ ِه ٌ
عىل َذلِ َك »(((.
((( أخرجه مسلم .1982 /4
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فهذا احلديث يدعو املرء إىل كثري من التّســامح والعفو
فــأي فضل أعظم م ْن ْ
نصري
أن يكون لإلنســان
والصفح،
ّ
ٌ

وظهري من اهلل تعاىل ،يؤازره وينرصه عىل من ييسء إليه.
 -10زين العابدين يعفو عن اخلادم(((:

عيل ب ُن احلســن بن عــي بن أيب طالب
َزي ُن العابدين ُّ

 ريض اهلل عنهــمَ -كان نُموذج ًا رائع ًا للتســامح والعفو

والصفــح عن اخلدم ،فقــد اتّفق ّ
تصب
أن جاريتــه كانت
ّ

فشــج ْت رأســه باإلبريــق!! فام عاقبها
عليه ماء الوضوء،
ّ
وال رضهبا ،وإنّام كظم غيظه ثم عفا عنها ثم أعتقها.

ّ
إن هــذا ُخلــق األقويــاء األتقياء ،واليرقــى إليه إال
الســائرون عىل َهدْ ي الكتاب والســنة؛ ألن أحوج النّاس

إىل العفو والصفح عنهم هــم اخلدمَ ،ف ُهم يقعون يف أخطا َء
((( وينظر :حاشية الصاوي عىل اجلاللني .237 /1
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ٍ
ٍ
أن نُعاقبهم عند ِّ
بقصد وبدون قصــد ،وال ينبغي ْ
كل
كثرية
خطأ ،وقد َجــا َء َر ُج ٌل إِ َل النَّبِ ِّى ﷺَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ــول اهللِ،

ال ِ
ــاد ِم؟ ...ف َق َال « :ا ْع ُفوا َعنْــ ُه ِف ك ُِّل َي ْو ٍم
َــم َن ْع ُفو َع ِن ْ َ
ك ْ

ني َم َّر ًة »(((.
َس ْب ِع َ

نبوي عظيم! لو التزم به النّاس ملا ســمعنا
إنّــه حديث ّ

بحالة واحدة من احلاالت التي نســمعها اليوم عن جرائم
اخلــدم :من رسقة وهنب وقتل وفاحشــة ،وكــا قيل( :ما
َ
أفضل منه با ّللني).
بالقوة ،يعطيك
أعطاك اخلادم ّ
وهم بعد ذلــك إخوانُنا جعلهم اهلل حتت أيدينا ،فعلينا
ْ
بالرفق واللني والعفو والصفح واإلحســان؛
أن نعاملهــم ّ

لنقوي الروابط األخو ّية بيننا وبينهم ،فم ْن كان منهم مسل ًام

((( أخرجه أبو داود يف ســننه  ،506/4برقم ( ،)5166والرتمذي
 ،336/4برقم (.)1949
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ــنت أخالقه ،وم ْن كان منهم غري مسلم ر ّبام يكون سبب ًا
َح ُس ْ

يف إســامه ،وكم من اخلدم الذين دخلوا اإلســام بسبب
رب البيت ور ّبته.
التّعامل الكريم من ّ
كنت ســبب ًا يف دخول أحدهم اإلسالم ،فلك مثل
فإذا َ

ِ
الر ُج َل
أجره من يوم إسالمه إىل وفاته ،و« ألَ ْن َ ْيد َى اهللُ بِ َك َّ

ا ْلو ِ
ح ِر النَّ َع ِم »(((.
احدَ َخ ْ ٌي َل َك ِم ْن ُ ْ
َ
 -11التّسامح يف التجارة:

جاءت امرأة فقرية إىل اإلمام أيب حنيفة تشرتي منه ثوب ًا

خز ملون ًا ،فأخرج هلا الثوب الذي طلبته ،فكانت قيمته
من ٍّ

املعتادة نحو ( )120درمه ًا.

 -فساوم ْت ُه يف ال ّثمن وقالت له :إين امرأة ضعيفة ،وإهنا

أمانة فبعني هذا الثوب بام يقوم عليك.
((( متفق عليه.
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 فقالُ :خذيه بأربعــة دراهم! (أي :خفض هلا الثمنبنسبة  %95من قيمته األصلية).
 فوجئــت املــرأة وقالت :ال تســخر يب وأنــا امرأةعجوز كبرية.
 فقال :إين اشرتيت ثوبني ،فبعت أحدمها برأس املالعيل بأربعة دراهم(((.
إال أربعة دراهم ،فبقي هذا يقوم َّ
عز
فهــذا نوع من أنــواع التّســامح التجــاري الذي ّ

نظريه اليوم ،إذ إنه ملا رأى حاهلا وســمع مســاومتها َل ُه ّ
رق

هلا ،فأعطاها ختفيض ًا بنســبة تزيد عىل  ،%90مما جعل املرأة
تتعجب من هذا الصنيع غري املعهود.
ولك ْن ال غرابة أن يأيت ذلك السلوك من تلك النفوس

العالية ،النفوس الزكية ،النفوس القانعة ،النفوس املتساحمة.
((( الطبقات السنية يف تراجم احلنفية .134 /1
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ولــو متعنــا يف علة ذلــك املوقــف بنَص َف ٍ
ــة لوجدنا
َ
يربــح! ولكنــه يف الوقت
ع ّلتــه ســاحة النفــس ،فهو مل
ْ
الــر يف القناعــة والتّســامح
نفســه مل خيــر! وإنــا
ّّ
وسخاوة النفس!

فأيــن جتارنا اليوم مــن هذا التّســامح التجاري ومن
هذه القناعة.
 -12اإلمام أبو حنيفة أيض ًا يشفع يف شارب مخر:
كان أليب حنيفــة جار بالكوفة إســكاف ،يعمل هناره
أمجع ،حتــى إذا جنّه الليل رجع إىل منزله وقد محل معه حل ًام
دب
فطبخه أو ســمكة فشواها ،ثم ال يزال يرشب حتى إذا ّ
الرشاب فيه ،غنّى بصوت ،وهو يقول:
فتى أضا ُعوا
أضاعوين َّ
وأي ً

كـرهيـة وسـدَ ِ
ٍ
اد َثـ ْغ ِ
ـر
ل َيوم
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فال يزال يرشب ويردد هذا البيت ،حتى يأخذه النوم،

وكان أبو حنيفة يصيل الليل كله ،ففقد صوته ،فســأل عنه؟
فقيل :أخذه العسس منذ ليال ،وهو حمبوس.

فصــى أبو حنيفة صالة الفجر من ٍ
وركب ب ْغل ًة،
غــد،
َ

واستأذن عىل األمري.

 -فقــال األمري :ائذنوا له ،وأقبِلوا به راكب ًا ،وال تدعوه

ينزل حتى يطأ البساط ،ففعل.

فلم يزل األمري يوسع يف جملسه ،وقال :ما حاجتك؟
جار إســكاف((( ،أخذه العســس منذ ليال،
 -قال :يل ٌ

ويأمر األمري بتخليته.

 -فقــال :نعم ،وكل من أخذ يف تلــك الليلة إىل يومنا

هذا ،فأمر بتخليتهم أمجعني.
((( صانع األحذية ومصلحها.
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 (فركب أبو حنيفة ،واإلســكاف يميش وراءه ،فلامنزل أبو حنيفة مىض إليه)
 فقال :يا فتى ،هل أضعناك؟ فقــال :ال ،بل حفظت ورعيت ،جزاك اهلل خري ًا عنحرمة اجلوار ورعايته.
وتــاب الرجل ومل يعد إىل مــا كان عليه بربكة اإلمام،
ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه ،وجعــل اجلنة ُمتقلبه ومثواه،

ونفعنا بربكاته وبركات علومه يف الدنيا واآلخرة(((.
ّسامح مع غري املسلم:
 -13الت
ُ

ُ
العاقل الك ّي ُس الفطن جيعــل أخالقه صورة
املســلم

لتعاليم اإلسالم ،فيدعو إىل اإلســام بحاله وأخالقه قبل
رب
مقالــه ،فقد ح ّثنا اإلســا ُم عىل ذلك ،بــل و حثنا عىل ال ّ

((( الطبقات السنية يف تراجم احلنفية .35 - 34 / 1
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واإلحســان إىل اخللق كافة ،كام قال تعاىل ﴿ :ﯦ ﯧ
ﯨ﴾ [البقرة ،]83 :وخص املرشكني بالذكر والتنصيص
رب واإلقساط إليهم.
عىل جواز التعامل معهم ،بل وال ّ
جاء يف تفســر ابن كثري ،عند قوله تعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [املمتحنــة ،] 8 :قــال:
« أي ال ينهاكم عن اإلحسان إىل الكفرة الذين ال يقاتلونكم
يف الديــن ،كالنســاء والضعفة منهــم ﴿ ،ﮆ ﮇ﴾ أي:
حتسنوا إليهم ﴿ ﮈ ﮉ﴾ أي :تعدلوا »((( ،فهذا نص
قرآين حمكم يف املعاملة احلسنة مع املرشكني الذين ليس بيننا
وبينهم قتال(((.
((( .90 / 8

((( ينظر كتاب العمل اخلريي مع غري املسلمني .270-75
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وقد ختلق املســلمون الفاحتون هبذا اخللق يف معاركهم
وفتوحاهتم ،فرتكــوا يف قلوب أهل تلك البــاد املفتوحة
أمجل اآلثــار التي أســفرت عن حب لإلســام وإجالل
للفاحتني ،فشــهد بذلك مثقفوهم وعلامؤهم ،فهذا أســتاذ
بجامعة كمربدج ،يدعى (جون براند ) JOHN BRAND
يقول ... « :إن املســلمني يف أســبانيا رضبوا مث ً
ال رائع ًا بام
كفلوه لغريهم من ذوي العقائد املخالفة ملذهبهم من ســعة
العيش والتّسامح »(((.
فهــذه نامذج حيــة وصــور صادقة عن التّســامح يف

ٍ
فيض.
غيض من
اإلسالم ،وما ذكرناه هاهنا ما هو إال ٌ
•

•

•

((( التّســامح واإلخاء اإلنســاين يف اإلســام  .135وينظر حقيقة
التّسامح يف اإلسالم 234
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َ
أتوســع كثري ًا يف املوضوع؛ رغبــ ًة يف ْ
يكون كتيب ًا
أن
مل ّ
قريب املنال ،والغرض اآلن ذكر النتائج التي
صغري احلجم
َ
َ
من أمهها ما يأيت:
َّ -1
َّســامح مــن األخــاق ا ّلتــي مــ ْن ّ
حتــى
إن الت
َ
هبــا ّ
دل عــى حت ّليــه بكثــر مــن الصفــات األخــرى؛
ألنّــه نتيجــة وثمــرة ألخالق هــي أصــول ومنطلقات
كالرمحة والتقوى.
َّ -2
َّســامح يكون يف احلقــوق اخلاصة ،ويف حق
إن الت
َ
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الشــخص نفســه ،ال يف حقوق اهلل تعاىل وفرائضه ،وال يف
أوامر اهلل تعاىل ونواهيه ،وال يف حقوق العباد.
َّ -3
خي املظلوم بــن االنتصار
إن ديننــا اإلســامي ّ
والعفو ،ومل يفرض واحــد ًا منهام ،ولكنه تعاىل بعد التخيري

نــدب إىل العفو والصفح ،فقــال﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾ [الشورى.]43 :
َّ -4
َّسامح يعني الرفق واللني يف األمر باملعروف
إن الت
َ
والنهي عن املنكر ،وال يعني تركهام.
َّ -5
َّســامح يعني التعايش الســلمي مع اآلخر،
إن الت
َ
وال يعنــي التنازل عــن العقيــدة أو عن املبــادئ أو عن
الثوابت الدينية.
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َّ -6
إن التّســامح يعني التعايش مع اآلخر مهام كانت
عقيدته ،وعــدم إجباره عــى اعتناق الدين اإلســامي،
﴿ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [البقرة.]256 :
ومن توصيات هذا العمل العلمي:
ْ -1
أن يتخلــق املســلم هبــذا اخللــق الكريــم وأن
جياهــد نفســه يف التخلق بــه ،كي ينــال مجيــع الفضائل
املرتتبة عليه.
ْ -2
أن ُيشــاع موضــوع التّســامح والعفو يف خطب
منربيــة وحمــارضات ونــدوات؛ ملا لــه من أثــر إجيايب يف
الفرد واملجتمع.
 -3نظر ًا لكون املوضــوع ذا جوانب عديدة ،فأويص
بإفراد كل جانب بكتابة مستقلة فيه.
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هذا وأبتهل إىل اهلل سبحانه أن هيدينا ألحسن األخالق
ال هيدي ألحسنها إال هو ،وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد
وعىل آله وأصحابه أمجعني.
•

•

•
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 إحياء علــوم الدين لإلمام أيب حامــد الغزايل ،داراملعرفة  -بريوت .بدون تأريخ.
 أدب الدنيا والدين للاموردي ،حتقيق د .حممد صالح،دار احلياة ،بريوت 1986م.
 أســد الغابة يف معرفة الصحابة أليب احلسن عيل بنحممد ابن ألثري ،دار ابن حــزم ببريوت ،ط1433 ،1هـ -
2012م.
 األعالم للزركيل ،دار العلم للماليني ببريوت ،ط،51980م.
 -اإليضــاح يف علــوم البالغــة للقزوينــي ،حتقيق
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هبيــج غــزاوي ،دار إحياء العلــوم ببــروت1998 ،م،
بدون طبعة.
 هبجة املجالــس وأنس اجلالس أليب عمر يوســفعبداهلل ابن عبد الرب ،حتقيق حممد مريس اخلويل ،دار الكتب
العلمية ببريوت بدون طبعة وبدون تأريخ.
 تــاج العروس من جواهر القامــوس للزبيدي ،دارالفكر ببريوت1994 ،م ،بدون طبعة.
 التّســامح واإلخاء اإلنساين يف اإلســام للدكتورحممود قمــر ،عني للدراســات والبحــوث بمرص ،ط،1
2013م.
 تفســر ابن كثري (إسامعيل بن عمر بن كثري) ،حتقيقســامي بن حممد ســامة ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط،2
1420هـ  1999 -م.
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 -مجع اجلوامع للســيوطي ،النــارش األزهر الرشيف

بمرص2005 ،م.

 اجلامــع ألحكام القــرآن للقرطبــي ،دار احلديثبالقاهرة ،ط1414 ،2هـ 1994 -م.
 -حاشــية ابن القيم عىل ســنن أيب داود ،دار الكتب

العلمية  -بريوت ،ط1415 ،2هـ.

 حاشــية الصاوي عىل اجلاللني ،دار الكتب العلميةببريوت ،ط1415 ،1هـ 1995 -م.
 -حقيقة التّسامح يف اإلسالم للدكتور سليامن الدريع،

دار ابن كثري ،القاهرة ،ط2009 ،1م.

 ديوان بشار بن برد ،برشح حممد الطاهر بن عاشور،عنايــة حممد رفعت وحممد شــوقي ،مطبعة جلنــة التأليف
بالقاهرة1954 ،م.
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 رسالة يف التّسامح جلون لوك دار الغرب اإلسالميببريوت ،ط1988 ،1م.
 الســحر احلالل يف احلكم واألمثال ألمحد اهلاشمي،دار الكتب العلمية ببريوت ،بدون تأريخ أو طبعة.
 سنن أيب داود ســليامن بن األشــعث السجستاين،حتقيق حممد عوامة ،دار القبلة بجدة والريان ببريوت واملكية
بمكة1998 ،م.
 سنن الرتمذي حممد بن عيسى ،حتقيق كامل احلوت،دار الكتب العلمية ببريوت1987 ،م.
 السرية النبوية البن كثري ،دار املعرفة ببريوت. السرية النبوية البن هشام ،دار املغني بالرياض حتقيقمصطفى السقا وآخرين ،ط1999 ،1م.
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 شــعب اإليامن للبيهقي ،حتقيــق الدكتور عبد العيلعبد احلميد حامد ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض،
ط 1423 ،1هـ  2003 -م.
 صحيح مسلم ،حتقيق حممـــد فؤاد عبد الباقي ،دارإحياء الكتب العربية ببريوت1992 ،م.
 صحيــح البخاري ،عناية د .مصطفى البغا ،دارا ابنكثري والياممة بدمشق وبريوت ،ط1993 ،5م.
 الطبقــات الســنية يف تراجم احلنفيــة ،لتقي الدينالغزي ،حتقيق عبدالفتاح احللو ،املجلس األعىل للشــؤون
اإلسالمية بالقاهرة1970 ،م.
 عمدة احلفاظ يف تفســر أرشف األلفاظ للســمنياحللبي ،عامل الكتب ببريوت ،ط1993 ،1م.
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 العمل اخلريي مع غري املســلمني للدكتور حســنوهدان ،دار النفائس ،ط2013 ،1م.
 غريب احلديث للقاسم بن ســام اهلروي ،حتقيق:د .حممد عبــد املعيد خان البن ســام ،دار الكتاب العريب
ببريوت ،الطبعة األوىل1396 ،م.
 الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر للزخمرشي،حتقيــق عــي حممــد البجــاوي وغــره ،دار املعرفــة
ببريوت ،ط.2
 الكليات أليب البقاء الكفوي ،حتقيق :عدنان درويشوآخر ،مؤسسة الرسالة ببريوت1998 ،م.
 خمتار الصحاح للرازي ،دار الكتاب العريب ببريوت،1981م .بدون طبعة.
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 املســتدرك عــى الصحيحني أليب عبــداهلل احلاكمالنيســابوري ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية ببريوت ،الطبعة األوىل 1411 ،هـ 1990 -م.
 مسند اإلمام أمحد ابن حنبل ،حتقيق شعيب األرنؤوطوآخرين ،بإرشاف د .عبد اهلل الرتكي ،مؤسســة الرســالة
ببريوت1996 ،م.
 املوســوعة امليــرة يف التعريف بنبــي الرمحة ﷺ،ملجموعة مؤلفني ،بــإرشاف أ.د .عادل بن عيل الشــدي،
وأ.د .حممــد بن عثــان املزيــد ،رابطة العامل اإلســامي
2012م.
 موســوعة نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرســولالكريــم ﷺ ،بــإرشاف صالــح بــن عبــداهلل بــن محيد
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وعبدالرمحن بــن ملوح ،دار الوســيلة بجدة ،ط ،1ســنة
1998م.
 وســائل الوصول إىل شــائل الرسول ﷺ ليوسفالنبهاين ،دار املنهاج ببريوت ،ط2004 ،2.م(((.
•

•

•

((( تم الكتاب واحلمد هلل رب العاملني2016/8/3،م.
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