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واسـتقبال الـنَّاس بـالبرش، ومـشاركـتهم بـالـسمع والـفكر 

والقلب. 

وطـلق الـوجـه حـسن البرش بـالـنَّاس، مـحبب إلـيهم، مـألـوف 

يف نفوسهم، قريب إىل قلوبهم. 

 
رســول صىل الــله عــليه وســلم عىل هــذه  وقــد حــث الـ

الظاهرة بقوله وعمله. 

فـمن كـان سـمح الـنفس بـادر إىل هـذه املـحاسـن، ووجودهـا 

يف اإلنـسان طـبيعية غري مـتكلَّفة، يـدل عىل أنـَّه سـمح هـنيِّ 

لنيِّ رقيق حاشية النفس، ألوف ودود ال فظ وال غليظ. 

فـمن كـان سـمح الـنفس كـان حـسن املـصاحـبة إلخـوانـه، 

وألهـله، وألوالده، ولخـدمـه، ولـكل مـن يـخالـطه، ولـكل مـن 

يرعاه. 

 
وكــان حــسن املــعارشة خــفيف املــحاســبة واملــؤاخــذة، 

مـتغاضـيًا عـن املـخالـفات الـتي تـتعلق بـه، ال يتشـدد يف 

األمـور، وال يـعظِّم الـصغائـر، بـل يـلتمس الـعذر ملـن يقرص 

معه، أو ال يعطيه من االحرتام أو الخدمة حقه.

عالمات سمح النفس

طالقة الوجه

  مبادرة النَّاس بالتحية والسالم
واملصافحة وحسن املحادثة

  حسن املصاحبة واملعارشة والتغايض
وعدم التشدد يف األمور

 قبول التنوع
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الــتأمــل يف الرتغيبات الــتي رغــب الــله بــها الــذيــن 
اَمَحة، والـفوائـد الـتي يـجنونـها يف  يتحـلون بخـلق السَّ
الـعاجـلة واآلجـلة، والـسعادة الـتي يـظفرون بـها يف 

الحياة الدنيا واآلخرة. 

ر الـله مـنها الـنكديـن  الـتأمـل يف املـحاذيـر الـتي حـذَّ
ديــن العســرييــن، ومــا يجــلبه لــهم خــلقهم  املتشــدِّ
ره السـلوكـية، مـن مـضار عـاجـلة وآجـلة،  وظـواهـ

ومتاعب وآالم كثرية، وخسارة مادية ومعنوية. 

يسـتطيع سـمح الـنفس الهـني اللني، أن يـغنم يف حـياتـه أكرب قسـط مـن الـسعادة وهـناءة الـعيش؛ ألنـه بخـلقه هـذا يـتكيَّف مـع األوضـاع الـطبيعية 

واالجتامعية برسعة، مهام كانت غري مالمئة ملا يحب.  

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

اَمَحة والبرش ولني الـجانـب، والـتغايض  ويسـتطيع سـمح الـنفس الهـني اللني، أن يـظفر بـأكرب قسـط مـن مـحبة الـنَّاس لـه، وثـقة الـنَّاس بـه؛ ألنـه يـعامـلهم بـالسَّ

عـن السـيئات والـنقائـص، فـإذا دعـاه الـواجـب إىل تـقديـم الـنصح، كـان يف نـصحه رفـيًقا لــيًِّنا، سـمًحا هـيًِّنا، يرس بـالـنصيحة، وال يـريـد الـفضيحة، يسـد 

ت والعرثات.   الثغرات، وال ينرش الزالَّ

اَمَحة يف األمور املـاديـة، فـإذا باع كـان سـمًحا، وإذا اشرتى كـان سـمًحا، وإذا أخـذ كـان سـمًحا، وإذا أعـطى كـان سـمًحا، وإذا قىض  ويـعامـل الـنَّاس أيـًضا بـالسَّ

ما عليه كان سمًحا، وإذا اقتىض ما له كان سمًحا. 

، فـيميلون إىل الـتعامـل مـعه، فيكرث   ويجـلب سـمح الـنفس، الهـنيِّ اللنيِّ لـنفسه، الخري الـدنـيوي بـتسامـحه؛ وذلـك ألنَّ الـنَّاس يـحبون املـتسامـح الهـنيِّ اللنيِّ

عليه الخري بكرثة محبيه والواثقني به. 

 ويجلب سمح النفس الهنيِّ اللنيِّ لنفسه رىض الله تعاىل والخري األخروي العظيم، ما ابتغى بسامحته رضوان الله عز وجل  

يحبّها الله ورسوله واملالئكة املقّربون. 

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 األخرى تجـلب لـهم الطأّمنينة واألمـن فـيؤّدي ذلـك إىل حـبّهم لـلمتسامحني مـعهم ومـعاونـتهم ثـّم الـّدخول يف 

هذا الّدين الّذي يقّر مبدأ التّسامح مع اآلخرين وقد حدث ذلك عقب الفتوح اإلسالميّة

فوائد سامحة النَّفس

وسائل اكتساب خلق سامحة النفس

كام دعـــا اإلســالم املســـلمني إىل التحـــيل بخـــلق 
اَمَحة مـن خـلق اإلسـالم نـفسه،  اَمَحة، فـإنَّ السَّ السَّ
اَمَحة عـفو الـله ومـغفرتـه لـلمذنبني مـن  فـمن السَّ
عـباده، وحـلمه تـبارك وتـعاىل عىل عـباده، وتيسـري 
الرشيعة عـليهم، وتـخفيف الـتكالـيف عـنهم، ونهـيهم 
عـن الـغلو يف الـديـن، ونهـيهم عـن التشـديـد يف الـديـن 

عىل عباد الله

سامحة اإلسالم


