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سورة الحجرات 13

 مادة (سمح) تدل عىل سَالسٍة َوُسهولٍة. واملساَمحة:
 املساَهلة، وسمح بكذا يسمح ُسُموًحا وَسامحه: جاد

وأعطى، أو وافق عىل ما أريد منه

التسامح يف االصطالح تطلق عىل معنيني: 
األول: بذل ما ال يجب تفضًال 

الثاين: يف معنى التَّسامح مع الغري، يف املعامالت 
املختلفة، ويكون ذلك بتيسري األمور، واملالينة فيها، 

التي تتجىل يف التيسري وعدم القهر

قال الله تعاىل

معنى التسامح لغًة

معنى التسامح اصطالًحا
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قال الله تعاىل: 

  k
األعراف: 199 

هذه اآلية جامعة لحسن الخلق مع النَّاس، وما ينبغي يف معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به 
النَّاس، أن يأخذ العفو، أي: ما سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من 

األعامل واألخالق ويتجاوز عن تقصريهم، ويغض طرفه عن نقصهم. 

وأن من عفا, كان أقرب لتقواه, لكونه إحسانا موجبا لرشح الصدر, 
ولكون اإلنسان ال ينبغي أن يهمل نفسه من اإلحسان واملعروف, وينىس 

الفضل الذي هو أعىل درجات املعاملة, ألن معاملة الناس فيام بينهم 
عىل درجتني: إما عدل وإنصاف واجب, وهو: أخذ الواجب, وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان, 

وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح يف الحقوق, والغض مام يف النفس، فال ينبغي لإلنسان أن 
ينىس هذه الدرجة, ولو يف بعض األوقات, وخصوصا ملن بينك وبينه معاملة, أو مخالطة, فإن الله 

مجاز املحسنني بالفضل والكرم، ولهذا قال: { إِنَّ اللََّه مِبَا تَْعَملُوَن بَِصرٌي }  

ونفى الله عن رسوله الفظاظة، وغلظ القلب، فقال تعاىل:

 k

آل عمران: 159 

يف القرآن الكريم
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برحمة الله لك وألصحابك، منَّ الله عليك أن ألنت لهم جانبك، وخفضت 
لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك 

وأحبوك، وامتثلوا أمرك. َولَْو كُنَت فَظٍّا أي: سيئ الخلق َغلِيَظ الَْقلِْب أي: 
واْ ِمْن َحْولَِك ألنَّ هذا يُنفرهم ويبغضهم ملن قام به هذا  قاسيه، الَنَفضُّ

الخلق السيِّئ. 
وقال تعاىل:

 k

البقرة: 280 

ه الله الدائنني إىل التيسري عىل املدينني املعرسين، فعلَّمهم الله بذلك سامحة  ففي هذه اآلية وجَّ
النفس، وحسن التغايض عن املعرسين. 

 !

البقرة: 256 

.  

  



 التسامح
قبول التنوع

عن جابر بن عبد الله، ريض الله عنهام أنَّ رسول الله صىل الله عليه وسلم قال: ((رحم الله رجًال 
سمًحا إذا باع، وإذا اشرتى، وإذا اقتىض))  

املحدث: البخاري | املصدر: صحيح البخاري الرقم: 2076 | خالصة حكم املحدث:  صحيح 

وعن عبد الله بن مسعود ريض الله عنه قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم أال أخربكم مبن 
يحرم عىل النار أو مبن تحرم عليه النار؟ عىل كل قريب هنيِّ سهل. 

املحدث: األلباين | املصدر: صحيح الرتغيب الرقم: 1744 | خالصة حكم املحدث: صحيح لغريه  

وعن أيب موىس األشعري ريض الله عنه قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: إنَّ الله خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع األرض، فجاء بنو آدم عىل قدر األرض، جاء منهم األحمر، 

واألبيض، واألسود، وبني ذلك، والسهل، والحزن، والخبيث، والطيب 

 املحدث: األلباين | املصدر: صحيح الرتمذي الرقم: 2955 | خالصة حكم املحدث: صحيح 

 
رة يف اإلنـسان واألرض، أجـريـت عىل حـقيقتها، وأُوِّلـت األربـعة  وملـا كـانـت األوصـاف األربـعة ظـاهـ

زن: الخرق والـعنف،  ها مـن األخـالق الـباطـنة، فـإنَّ املـعني بـالسهـل: الرفـق واللني، وبـالحـ األخرية؛ ألنـَّ

راد بـه األرض  وبـالـطيِّب: الـذي يـعني بـه األرض الـعذبـة، الـذي هـو نـفع كـله، بـالـخبيث: الـذي يـ

السبخة، الذي هو رض كله، والذي سبق له الحديث هو األمور الباطنة. 

 
راد مـنها  محة كـاألرض الـطَّيِّـبَة الهـيَِّنة املسـتويـة، فهـي لـكل مـا يـ والـنفس الـسَّ

مـن خري صـالـحة، إن أردت عـبورهـا هـانـت، وإن أردت حرثـها وزراعـتها النـت، 

وإن أردت البناء فيها سهلت، وإن شئت النوم عليها متهدت. 

نَّة النَّبويَّة يف السُّ
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اَمَحة مـن خـلق اإلسالم نـفسه، فـمن  اَمَحة، فـإنَّ السَّ كام دعـا اإلسالم املسـلمني إىل التحـيل بخـلق السَّ

اَمَحة عـفو الـله ومـغفرتـه لـلمذنبني مـن عـباده، وحـلمه تـبارك وتـعاىل عىل عـباده، وتيسـري الرشيعة  السَّ

عـليهم، وتـخفيف الـتكالـيف عـنهم، ونهـيهم عـن الـغلو يف الـديـن، ونهـيهم عـن التشـديـد يف الـديـن عىل 

عباد الله 

 قال تعاىل    :  

 k

البقرة: 185 

 k k

 k k

 k
املائدة: 6 

وقال سبحانه: 

 k

 النساء: 28 

قـال صىل الـله عـليه وسـلم: إنَّ الـديـن يرس، ولـن يـشادَّ الـديـن أحـد إال غـلبه، فسـددوا وقـاربوا وأبرشوا، 

واستعينوا بالغدوة، والروحة، ويشء من الدلجة 

رقـم| 39 : خـالصـة حـكم  رة | املحـدث: الـبخاري | املـصدر: صـحيح الـبخاري الـ راوي: أبـو هـريـ الـ

املحدث:  صحيح  

سامحة اإلسالم
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ونهى النَّبي عن التنطع والتَّشدد يف الدين 

فـعن عـبد الـله بـن مـسعود ريض الـله عـنه قـال: قـال رسـول الـله صىل الـله عـليه وسـلم: هـلك 

املتنطعون قالها ثالثًا  

رقـم| 2670 : خـالصـة  راوي: عـبد الـله بـن مـسعود | املحـدث: مسـلم | املـصدر: صـحيح مسـلم الـ الـ

حكم املحدث: صحيح 

 
 ودعا الرسول صىل الله عليه وسلم عىل من يشق عىل املسلمني  

فـقال: الـلهم مـن ويل مـن أمـر أمـتي شـيئًا فـشقَّ عـليهم، فـاشـقق عـليه، ومـن ويل مـن أمـر أمـتي شـيئًا 

فرفق بهم، فارفق به 

الراوي: عـائـشة أم املؤمنني | املحـدث: األلـباين | املـصدر: صـحيح الـجامـع الرقـم| 1312 : خالصـة حـكم 

املحدث: صحيح 

وأمر بالتخفيف عىل املسلمني ونهى عن التثقيل يف أمور الدين  

فـعن أيب مـسعود ريض الـله عـنه، قـال: أىت رجـٌل الـنَّبيَّ صىل الـله عـليه وسـلم، فـقال: إين ألتـأخـر عـن 

صالة الـغداة مـن أجـل فالن مام يـطيل بـنا، قـال: فام رأيـت رسول الـله صىل الـله عـليه وسـلم قـط أشـد 

ريـن، فـأيـُّكم مـا صىل بـالـنَّاس  غـضبًا يف مـوعـظة مـنه يـومـئذ، قـال: فـقال: يـا أيـها الـنَّاس إنَّ مـنكم مـنفِّ

ْز، فإنَّ فيهم املريض، والكبري، وذا الحاجة.   فليتجوَّ

صحيح البخاري 6110 
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يسـتطيع سـمح الـنفس الهـني اللني، أن يـغنم يف حـياتـه أكرب قسـط مـن الـسعادة وهـناءة 

اع الـطبيعية واالجتامعية برسعة، مهام كـانـت  الـعيش؛ ألنـه بخـلقه هـذا يـتكيَّف مـع األوضـ

غري مالمئة ملا يحب.  

ويستطيع أن يستقبل املقادير بالرىض والتسليم، مهام كانت مكروهة للنفوس. 

ويسـتطيع سـمح الـنفس الهـني اللني، أن يـظفر بـأكرب قسـط مـن مـحبة الـنَّاس لـه، وثـقة الـنَّاس 

اَمَحة والبرش ولني الـجانـب، والـتغايض عـن السـيئات والـنقائـص، فـإذا  بـه؛ ألنـه يـعامـلهم بـالسَّ

دعاـه الـواجبـ إىل تقـديمـ النـصح، كاـن يف نصـحه رفيـًقا لـيـًِّنا، سمـًحا هيـًِّنا، يرسـ باـلنـصيحة، وال 

ت والعرثات.   يريد الفضيحة، يسد الثغرات، وال ينرش الزالَّ

اع كـان سـمًحا، وإذا اشـرتى كـان  اَمَحة يف األمـور املـاديـة، فـإذا بـ ويـعامـل الـنَّاس أيـًضا بـالسَّ

سـمًحا، وإذا أخـذ كـان سـمًحا، وإذا أعـطى كـان سـمًحا، وإذا قىض مـا عـليه كـان سـمًحا، وإذا 

اقتىض ما له كان سمًحا. 

 ويجـلب سـمح الـنفس، الهـنيِّ اللنيِّ لـنفسه، الخري الـدنـيوي بـتسامـحه؛ وذلـك ألنَّ الـنَّاس 

، فـيميلون إىل الـتعامـل مـعه، فيكرث عـليه الخري بكرثة مـحبيه  يـحبون املـتسامـح الهـنيِّ اللنيِّ

والواثقني به. 

 ويجـلب سـمح الـنفس الهـنيِّ اللنيِّ لـنفسه رىض الـله تـعاىل والخري األخـروي الـعظيم، مـا 

ابتغى بسامحته رضوان الله عز وجل  

يحبّها الله ورسوله واملالئكة املقّربون. 

فوائد سامحة النَّفس
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الّسمح محبوب لدى أهله ومجتمعه. 

الّسامحة يف البيع والّرشاء باب عظيم من أبواب كسب الّرزق وتكثريه. 

الّسامحة تجلب التّيسري يف األمور كلّها. 

بالّسامحة يغنم اإلنسان أكرب قدر من الّسعادة وهناءة العيش. 

الّسامحة يف الـتّعامـل مـع أصـحاب الـّديـانـات األخـرى تجـلب لـهم الطأّمنينة واألمـن فـيؤّدي 

ذلـك إىل حـبّهم لـلمتسامحني مـعهم ومـعاونـتهم ثـّم الـّدخـول يف هـذا الـّديـن الّـذي يـقّر مـبدأ 

التّسامح مع اآلخرين وقد حدث ذلك عقب الفتوح اإلسالميّة 
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اَمَحة يف التعامل مع اآلخرين:  السَّ

ويكون ذلك بعدم التشديد، وعدم الغلظة يف التعامل مع اآلخرين، حتى ولو كان 

خادًما 

فعن أنس ريض الله عنه قال: خدمُت النَّبيَّ صىل الله عليه وسلم عرش سنني، فام قال 

يل: أف، وال: مل صنعت؟ وال: أال صنعت؟ 

الراوي: أنس بن مالك | املحدث: البخاري | املصدر: صحيح البخاري الرقم| 6038 :

 خالصة حكم املحدث:  صحيح 

اَمَحة يف البيع والرشاء:   السَّ

اَمَحة يف البيع والرشاء، بأن ال يكون البائع مغاليًا يف الربح، ومكرثًا يف  وتكون السَّ

املساومة، بل عليه أن يكون كريم النفس. وباملقابل عىل املشرتي أيًضا أن يتساهل، وأن 

ال يدقق يف الفروق القليلة، وأن يكون كرميًا مع البائع وخاصة إذا كان فقريًا. 

اَمَحة يف قضاء الحوائج:   السَّ

فإن الذي يقيض حوائج النَّاس، فينفس كربتهم وييرس عىل معرسهم، ييرس الله عنه يف 

الدنيا واآلخرة. 

فـعن أيب هـريرة ريض الـله عـنه أن رسـول الـله صىل الـله عـليه وسـلم، قـال: مـن نـفَّس عـن 

مؤمـن كـربـة مـن كرب الـدنـيا، نـفس الـله عـنه كـربـة مـن كرب يوم الـقيامـة، ومـن يرسَّ عىل 

معرس، يرسَّ الـله عـليه يف الـدنـيا واآلخرة، ومـن سـرت مسـلاًم، سرته الـله يف الـدنـيا واآلخرة، 

والله يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه. 

| املحدث: األلباين | املصدر: صحيح الجامع الرقم| 6577 : خالصة حكم املحدث: صحيح  

اَمَحة صور السَّ
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اَمَحة يف االقتضاء:  السَّ

  k

البقرة: 280 

َوإِن كَـاَن املـديـن ُذو ُعْرسٍَة ال يجـد وفـاء فَـَنِظرٌَة إَِىل َميَْرسٍَة وهـذا واجـب عـليه أن يـنظره 

ُكْم إِن كُـنتُْم تَـْعلَُموَن إمـا بـإسـقاطـها أو بـعضها.  قُـواْ َخرْيٌ لـَّ حـتى يجـد مـا يـويف بـه َوأَن تَـَصدَّ

اَمَحة يف االقتضاء أن يراعي حال املدين، وأن ال يطالبه بشدة وأمام النَّاس.  فمن السَّ

 

الـتأمـل يف الرتغيبات الـتي رغـب الـله بـها الـذيـن يتحـلون بخـلق 

اَمَحة، والـفوائـد الـتي يـجنونـها يف الـعاجـلة واآلجـلة، والـسعادة  السَّ

التي يظفرون بها يف الحياة الدنيا واآلخرة. 

ديـن  ر الـله مـنها الـنكديـن املتشـدِّ الـتأمـل يف املـحاذيـر الـتي حـذَّ

العسـرييـن، ومـا يجـلبه لـهم خـلقهم وظواهره السـلوكـية، مـن مـضار 

عاجلة وآجلة، ومتاعب وآالم كثرية، وخسارة مادية ومعنوية.  

اَمَحة.  كان رسول الله صىل الله عليه وسلم سمًحا يف تعامله وهو املثل األكمل يف السَّ

أنـس ريض الـله عـنه مـا القـاه مـن الـنَّبي صىل الـله عـليه وسـلم مـن حـسن املـعامـلة فـيقول: خـدمـُت 

النَّبي صىل الله عليه وسلم عرش سنني، فام قال يل: أف، وال: مل صنعت؟ وال: أال صنعت؟ 

الراوي: أنس بن مالك | املحدث: البخاري | املصدر: صحيح البخاري الرقم| 6038 : خالصة حكم 

املحدث: صحيح 

وسائل اكتساب خلق سامحة النفس

مناذج من سامحة النَّبي صىل الله عليه وسلم
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 k

[ القلم  :4 ]  

ومن سامحته صىل الله عليه وسلم قضاء حوائج النَّاس. 

فـعن أنـس ريض الـله عـنه قـال: إن كـانـت األمـة مـن إمـاء أهـل املـديـنة لـتأخـذ بـيد رسول الـله صىل الـله 

عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت 

الراوي: أنس بن مالك | املحدث: البخاري | املصدر: صحيح البخاري 6072  

 
 ومن سامحته صىل الله عليه وسلم، عفوه عمن أراد قتله 

زا مـع الـنَّبي صىل الـله عـليه وسـلم ِقـبََل نجـد، فلام قـفل رسـول الـله  ه غـ عـن جـابـر ريض الـله عـنه أنـَّ

صىل الـله عـليه وسـلم، قـفل مـعهم فـأدركـتهم الـقائـلة يف واد كثري الـعضاه، فـنزل رسول الـله صىل الـله 

عـليه وسـلم وتـفرق الـنَّاس يسـتظلون بـالشجـر، ونزل رسـول الـله صىل الـله عـليه وسـلم تـحت سـمرة، 

فـعلق بـها سـيفه، ومنـنا نومـة، فـإذا رسول الـله صىل الـله عـليه وسـلم يـدعونـا، وإذا عـنده أعرايب فـقال: 

إن هـذا اخرتط عيلَّ سـيفي وأنـا نـائـم، فـاسـتيقظت وهـو يف يـده صـلتًا قـال: مـن ميـنعك مـني؟ قـلت: 

الله ثالثًا، ومل يعاقبه وجلس. 

رقـم| 2910 :  حـكم  راوي: جـابـر بـن عـبد الـله | املحـدث: الـبخاري | املـصدر: صـحيح الـبخاري الـ الـ

املحدث: صحيح 

 
ومن سامحته صىل الله عليه وسلم، تعامله مع األعرايب الذي جذب رداءه بشدة؛ ليأمر له بعطاء. 

راين  عـن أنـس ريض الـله عـنه قـال: كـنت أميش مـع رسـول الـله صىل الـله عـليه وسـلم وعـليه برد نجـ

غـليظ الـحاشـية، فـأدركـه أعرايب، فـجبذه بردائـه جـبذة شـديـدة، ورجـع نـبي الـله صىل الـله عـليه وسـلم 

رت بـها  رايب، حـتى نـظرت إىل صـفحة عـاتـق رسـول الـله صىل الـله عـليه وسـلم، قـد أثـ يف نحـر األعـ

حـاشـية الربد مـن شـدة جـبذتـه، ثـم قـال: يـا محـمد مـر يل مـن مـال الـله الـذي عـندك، فـالـتفت إلـيه 

رسول الله صىل الله عليه وسلم، ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء 

رقـم: 5809 |  حـكم  راوي: أنـس بـن مـالـك | املحـدث: الـبخاري | املـصدر: صـحيح الـبخاري الـ الـ

املحدث:  صحيح 
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وذبـحت لـعبد الـله بـن عـمرو ريض الـله عنهام، شـاة يف أهـله، فلام جـاء، قـال: أهـديـتم لـجارنـا 

الـيهودي؟ أهـديـتم لـجارنـا الـيهودي؟ سـمعت رسـول الـله صىل الـله عـليه وسـلم يـقول: مـا زال جربيل 

يوصيني بالجار حتى ظننت أنَّه سيورثه. 

 
 ويف خـالفـة عـمر بـن عـبد الـعزيـز رحـمه الـله كـتب إىل عـدي بـن أرطـأة: 

وانـظر مـن قـبلك مـن أهـل الـذمـة، قـد كربت سـنه، وضـعفت قـوتـه، وولـَّت 

عنه املكاسب، فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه. 

مناذج من سامحة السلف مع غري املسلمي
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اَمَحة منها:   هناك عالمات للمتصف بخلق السَّ

 

واستقبال النَّاس بالبرش، ومشاركتهم بالسمع والفكر والقلب. 

وطلق الوجه حسن البرش بالنَّاس، محبب إليهم، مألوف يف نفوسهم، قريب إىل قلوبهم. 

 
وقد حث الرسول صىل الله عليه وسلم عىل هذه الظاهرة بقوله وعمله. 

عـن جـابـر ريض الـله عـنه، إذ قـال: قـال رسول الـله صىل الـله عـليه وسـلم: كـل مـعروف صـدقـة، 

وإنَّ من املعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك يف إناء أخيك. 

 املحدث: األلباين | املصدر: صحيح الرتغيب الرقم| 2684 : خالصة حكم املحدث: صحيح 

لغريه 

 
وهـكذا يـكون سـمح الـنفس طـلق الـوجـه بـاساًم مرشق املـحيَّا، بـخالف الـنكد الـصعب، حـتى 

يـبدو كـأنـه قَرِف مـن كـل يشء، فـإذا واجـه الـنَّاس واجـههم بـسحنة مـنقبضة، ال انـبساط فـيها 

ـه، وكـان بـينهم كـأنـه غـريـب  وال برش، وإذا اجـتمع مـعهم، مل يـشاركـهم مبـشاعره وال بـحواسِّ

عـنهم، وكـأنـهم غـربـاء عـنه... وهـذا الـوضـع يـجعله مـمقوتًـا مـكروًهـا بـعيًدا عـن قـلوب الـنَّاس؛ 

ألنَّه وضع يالزمه يف معظم أحواله بسبب نكد نفسه املالزم له. 

 

فـمن كـان سـمح الـنفس بـادر إىل هـذه املـحاسـن، ووجـودهـا يف اإلنـسان طـبيعية غري مـتكلَّفة، 

يدل عىل أنَّه سمح هنيِّ لنيِّ رقيق حاشية النفس، ألوف ودود ال فظ وال غليظ. 

طالقة الوجه

عالمات سمح النفس

مبادرة النَّاس بالتحية والسالم واملصافحة وحسن املحادثة
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:
فمن كان سمح النفس، كان حسن املصاحبة إلخوانه، وألهله، وألوالده، ولخدمه، ولكل من 

يخالطه، ولكل من يرعاه. 

 
وكان حسن املعارشة خفيف املحاسبة واملؤاخذة، متغاضيًا عن املخالفات التي تتعلق 

به، ال يتشدد يف األمور، وال يعظِّم الصغائر، بل يلتمس العذر ملن يقرص معه، أو ال 

يعطيه من االحرتام أو الخدمة حقه. 

حسن املصاحبة واملعارشة والتغايض وعدم التشدد يف األمور
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