ســمـح لك
اســمـح يُ
ْ
ْ
هذه هي السامحة:
السامحة خلق إسالمي عظيم ،وأدب ربَّاين كريم ،بل هي منهج الدِّ ين،
ِ
الس ْم َح ِة»
وشعة رب العاملني ،إذ يقول رسول الله ﷺُ « :ب ِع ُ
ثت بال َح ِني ِف َّية َّ
[صحيح لغريه ،رواه أحمد].

الس ْم َح ُة»
وقيل لرسول الله ﷺُّ :
أي األديانِ أ َح ُّب إىل الله ؟ قال« :ال َح ِني ِف َّي ُة َّ

[صحيح لغريه ،رواه أحمد].

أعم من التسامح ،وهيَ :ب ُ
ذل ما ال يجِ ُب تفضُّ ًل.
والسامحة ُّ
يب يف النفس عن كرم وسخاء ،وهي انرشاح يف الصدر عن
وقيل :هي ِط ٌ
تُقى ونقاء ،وهي ِل ٌني يف الجانب عن سهولة ويُرس ،وهي بشاشة يف الوجه
عن طالقة وبِرش ،وهي ِذلَّة عىل املؤمنني دون ضعف ومهانة ،وهي ِص ٌ
دق
يف التعامل دون غنب وخيانة ،وهي تيسري يف الدعوة إىل الله دون مجاملة
ومداهنة ،وهي انقياد لدين الله دون تشدد ورهبنة .ولذلك عدَّ ها النبي
ﷺ من أفضل اإلميان فقال« :أفضل اإلميان الصرب والسامحة» [صحيح،
رواه الديلمي كام يف كنز العامل ،وابن نرص يف تعظيم قدر الصالة].
من مظاهر السامحة يف اإلسالم:
لقد تجلَّت سامحة اإلسالم يف جميع مبادئه وقيمه وأحكامه وترشيعاته
ومنها:

أوالً :السامحة يف الترشيع:

الشيعة عىل التيسري ورفع الْ َح َرج ،بشكل يتوافق مع الفطرة
إِنَّ َمدَ ا َر َّ
رصح
اإلنسانية ،وتتقبله النفس البرشية من غري تكلّف أو تع ّنت ،وهذا ما َّ
به القرآن الكريم يف مواطن كثرية ،منها قول الله تعاىلُ ﴿ :يرِيدُ اللَّهُ ِبك ُُم
س﴾ [البقرة .]185:وقوله تعاىلُ ﴿ :ه َو ا ْج َت َباك ُْم َو َما
س َو َل يُرِيدُ ِبك ُُم ا ْل ُع ْ َ
ا ْل ُي ْ َ
يم﴾ [الحج.]78:
َج َع َل َعلَ ْيك ُْم ِف الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َرجٍ ِملَّ َة أَبِيك ُْم إِبْ َرا ِه َ

وس ْالَشْ َعر ِِّي
وكان رسول الله ﷺ يؤكد عىل ال َّت ْي ِسري َوال َّت ْب ِشري؛ َف َع ْن أَ ِب ُم َ
ض اللَّهُ َع ْنهُ َ ،ق َال :كَانَ َر ُس ُول الل ِه ﷺ إِ َذا َب َع َث أَ َحدً ا ِم ْن أَ ْص َحا ِب ِه ِف َب ْع ِض
َر ِ َ
سوا» [رواه مسلم].
أَ ْم ِر ِه َق َال« :بَ ِّ ُ
سوا َو َل تُ َع ِّ ُ
شوا َو َل تُ َن ِّف ُرواَ ،ويَ ِّ ُ
س،
و َع ْن أَ ِب ُه َريْ َر َة َر ِ َ
ض ال َّلهُ َع ْنهُ َ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُول الل ِه ﷺِ « :إنَّ الدِّ ي َن يُ ْ ٌ
شواَ ،و ْاس َت ِعي ُنوا بِالْغُدْ َو ِة
َولَ ْن يُشَ ا َّد الدِّ ي َن أَ َحدٌ إِ َّل َغلَ َبهُ َ ،ف َسدِّ ُدوا َو َقا ِربُواَ ،وأَبْ ِ ُ
ش ٍء ِم َن الدُّ لْ َج ِة»[ .رواه البخاري].
َوال َّر ْو َح ِة َو َ ْ
ومن ُروح هذه الرشيعة السمحة استنبط العلامء القاعدة الفقهية العظيمة:
(املشقة تجلب التيسري) ،ومجمع ذلك يف قول الله تعاىلَ :
ِّف ال َّلهُ
﴿ل يُكَل ُ
نَف ًْسا إِ َّل ُو ْس َع َها﴾ [البقرة.]286:

ثان ًيا :السامحة يف الدعوة إىل الله تعاىل:

إن من مظاهر السامحة يف اإلسالم الدعوة إليه بالحكمة والرفق واللني ،قال
تعاىل﴿ :ا ْد ُع إىل َسبِيلِ َربِّ َك بِالْ ِحكْ َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َس َن ِة َو َجا ِدلْ ُهم بِالَّ ِتي ِه َي
أَ ْح َس ُن﴾ [النحل.]125:
وهي منهج األنبياء يف الدعوة ،ولذلك أوىص الله موىس وهارون عليهام
السالم بالتلطف يف دعوة فرعون؛ لتحقيق الغاية املرجوة ،قال تعاىلَ ﴿ :فقُوال
لَهُ َق ْوالً لَّ ِّيناً لَ َعلَّهُ يَ َت َذكَّ ُر أ ْو يَخ َْش﴾ [طه.]44 :
ومن سامحة اإلسالم يف هذا الجانب :عدم إكراه أحد عىل الدخول فيه ،قال
تعاىلَ :
ين َقد تَّ َب َّ َي ال ُّرشْ دُ ِم َن ا ْلغ َِّي﴾ [البقرة.]256:
﴿ل إِكْ َرا َه ِف الدِّ ِ
ومنهاُّ :
الحث عىل ُحسن معاملة غري املسلمني ما داموا مساملني ،وقد أطلق
عليهم مصطلح( :أهل الذمة) ،والذمة معناها :العهد .وهي كلمة تُو ِحي
بأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جامعة املسلمني أن يعيشوا يف ظل
اإلسالم آمنني مطمئنني ،قال تعاىلَّ :
﴿ل يَ ْن َهاك ُُم ال َّلهُ َع ِن ا َّل ِذي َن ل َْم يُقَاتِلُوك ُْم
ين َول َْم ُي ْخ ِر ُجوكُم ِّمن ِد َيا ِرك ُْم َأن ت َ َُّبو ُه ْم َوتُق ِْس ُطوا ِإلَ ْيه ِْم ۚ ِإنَّ اللَّهَ
ِف الدِّ ِ
ُي ِح ُّب الْ ُمق ِْس ِط َني﴾ [املمتحنة.]8:
ل أُ ِّمي َوهي
وعن أسامء بنت أيب بكر ريض الله عنهام قالتَ :ق ِد َم ْت َع َ َّ
شكَ ٌة يف َع ْه ِد ُق َريْ ٍش إ ْذ َعاهَدَ ُه ْم َف ْاس َت ْف َت ْي ُت َر َ
ُلت :يا
سول الل ِه ﷺَ ،فق ُ
ُم ْ ِ
ل ُأ ِّمي َوهي َرا ِغ َب ٌةَ ،أ َفأَ ِص ُل ُأ ِّمي؟ َ
َر َ
قال« :نَ َع ْمِ ،ص ِل
سول الل ِهَ ،ق ِد َم ْت َع َ َّ
أُ َّم ِك»[ .متفق عليه].

ثالثًا :السامحة يف املعامالت واالقتضاء:

لقد حثَّت الرشيعة اإلسالمية عىل السامحة و ِلني الجانب يف املعامالت
التجارية ،ويف التقايض ،قال الله تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َم ُنوا َل تَأْكُلُوا أَ ْم َوا َلك ُْم

َب ْي َنكُم بِالْ َب ِ
اطلِ إِ َّل أَن تَكُونَ تِ َجا َر ًة َعن تَ َر ٍ
اض ِّمنك ُْم﴾ [النساء.]29:
وقد رغَّب النبي ﷺ ِف السامحة يف البيع والرشاء والتقايض فدعا بالرحمة
ض اللَّهُ َع ْنهُ  ،أَنَّ َر ُس َول الل ِه ﷺ َق َالَ « :ر ِح َم اللهُ
ملن تخلَّق بها ،فعن جابر َر ِ َ
َر ُج ًل َس ْم ًحا إِ َذا َبا َع ،وإِ َذا اشْ َ َتى ،وإِ َذا ا ْق َت َض»[ .رواه البخاري].

ومن السامحة :إقالة صا ِحب ال َع ْثة ،وهو َمن ندم عىل بيعٍ باعه ،وعق ٍد
أمضاه ،ويشعر بحاجته إىل الرجوع يف العقد ،فندب الرشع إىل إجابة طلبه،
وإقالة عرثته ،فيتسامح الطرف اآلخر ويرىض بإلغاء البيع والعقد؛ فعن أيب
ض اللَّهُ َع ْنهُ  ،قال :قال رسول الله ﷺَ « :م ْن أَ َق َال ُم ْسلِ ًم أَ َقالـَهُ اللَّهُ
هريرة َر ِ َ
َع ْ َثتَهُ »[ .صحيح ،رواه أبو داود ،وابن ماجه].

ومنها :التساهل يف الوزن ،فقد كان رسول الله ﷺ يويص ال َوزّان ويقول:
«زِنْ وأَ ْرجِ ْح» [صحيح ،رواه الرتمذي].
ض اللَّهُ َع ْنهُ  ،أنَّ َر ُج ًل
ومنها :التسامح يف قضاء الدين ،فعن أيب أيب هريرة َر ِ َ
أص َحابُهُ َ ،ف َ
َاض َر َ
قالَ « :د ُعو ُه ،فإنَّ
تَق َ
سول اللَّ ِه ﷺ ،فأ ْغل ََظ لهَ ،ف َه َّم به ْ

لِ َصا ِح ِب ال َح ِّق َمق ًَال ،واشْ َ ُتوا له بَ ِعريًا فأ ْعطُو ُه إيَّا ُه» وقالوا :ال نَجِ دُ َّإل أ ْفضَ َل
ِمن ِس ِّن ِهَ ،
َيك ُْم أ ْح َس ُنك ُْم َقضَ ا ًء»[ .متفق
قال« :اشْ َ ُتو ُه ،فأ ْعطُو ُه إيَّا ُه ،فإنَّ خ ْ َ
عليه].

س ٍة َف َن ِظ َر ٌة
ومنها :إنظار املعرس أو التجاوز عنه ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِن كَانَ ُذو ُع ْ َ
ض اللَّهُ َع ْنهُ  ،طَل ََب
س ٍة﴾ [البقرة .]280:ويف الحديث أنَّ أَبَا َق َتا َد َة َر ِ َ
إِ َ ٰل َم ْي َ َ
قال :آللَّ ِه؟ َ
سَ ،ف َ
َغ ِرميًا لهَ ،ف َت َوا َرى ع ْنه ثُ َّم َو َجدَ ُهَ ،ف َ
قال :آللَّ ِه؟
قالِّ :إن ُم ْع ِ ٌ
سول الل ِه ﷺ ُ
فإن َس ِم ْع ُت َر َ
قالِّ :
َ
س ُه أَنْ يُ ْنجِ َيهُ اللَّهُ ِمن كُ َر ِب
يقولَ « :من َ َّ
س ،أَ ْو يَضَ ْع ع ْنه» [رواه مسلم].
ِّس عن ُم ْع ِ ٍ
يَ ِ
وم ال ِق َيا َم ِةَ ،فلْ ُي َنف ْ

ض اللَّهُ
ومنها :أن ال يطالبه بشدة أو بحرضة الناس ،ف َع ِن ابْ ِن ُع َم َر َو َعائِشَ َة َر ِ َ
َع ْن ُهام ،أَنّ َر ُس َول اللَّ ِه ﷺ َق َالَ « :م ْن طَل ََب َحقًّا َفلْ َيطْلُ ْبهُ ِف عفاف واف أَو
غري واف» [صحيح ،رواه ابن ماجه].

راب ًعا :السامحة يف السلوك واألخالق:

تُ َعدُّ السامحة من أبرز أخالق املؤمن وسجاياه الحميدة ،فاملؤمن سمح
كريم النفس لطيف املعرش ّلي الجانب ،وقد وصفه النبي ﷺ بقوله:
َف» [حسن ،رواه أحمد].
َف وال ُي ْؤل ُ
َف ،وال خ َري في َمن ال َيأْل ُ
«امل ُ ْؤ ِم ُن َمأْل ٌ
وقد َّ
حث النبي ﷺ املسلمني عىل التحيل بهذا الخلق الرفيع فقال« :أال
هي
ُأخ ِربكُم مبَن َي ْح ُر ُم عىل النارِ ،أومبَ ْن تَ ْح ُر ُم علي ِه النا ُر ؟ عىل ِّ
ِيب ِّ ٍ
كل َقر ٍ
َس ْهلٍ » [صحيح  ،رواه الرتمذي].

منهج حياة يف سرية رسول الله ﷺ ،تقول السيدة
ولقد كانت السامحة َ
س ُه َم
ض اللَّهُ َع ْنها« :ما خ ِّ َ
عائشة َر ِ َ
ُي رسول الله ﷺ َب ْ َي َأ ْم َر ْي ِن إِ َّل ا ْخ َتا َر َأ ْي َ َ
اس ِم ْنهُ  ،وما انْ َتق ََم َر ُ
سول اللَّ ِه ﷺ
َما ل َْم َيكُ ْن إِ ْثًاَ ،فإِنْ كَانَ إِ ْثًا كَانَ َأ ْب َعدَ ال َّن ِ
لِ َنف ِْس ِه َّإل أنْ تُ ْن َت َه َك ُح ْر َم ُة اللَّ ِهَ ،ف َي ْن َت ِق َم لِلَّ ِه ب َها»[ .متفق عليه].

ٌ
ضابط عظيم يف حدود السامحة ،فال ينبغي أن يتجاوز املسلم حدود
وهذا
الله ،أو يغض الطرف عن محارم الله ،أو يسكت عن املنكر بدعوى السامحة،
ٌ
وتفريط يف الدِّ ين.
فهم سقيم ،وتهاونٌ
فهذا ٌ

من مثرات السامحة:
بالسامحة تصفو القلوب ،وتُغفَر الذنوب ،ويسود الوئام ،ويسعد األنام،
وأعظم ما فيها أن الجزاء من جنس العمل ،وأن السامحة تجلب السامحة،
ويف ذلك يقول رسول الله ﷺ« :اس َم ْح يُ ْس َم ْح لك» [صحيح ،رواه أحمد].
ُنت َفظًّا َغلِ َ
يظ الْ َقل ِْب َلنفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِ َك﴾ [آل
وقال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو ك َ
عمران.]159:
وبالسامحة يتجاوز الله عن الخطايا ويعفو عن الزالت ،فهي سبب من
أسباب النجاة يوم القيامةَ ،ففي الحديث الرشيف« :كَانَ َر ُج ٌل يُدَ ا ِي ُن
اسَ ،فكَانَ يَق ُ
سا َف َت َجا َو ْز َع ْنهُ ؛ لَ َع َّل اللَّهَ يَ َت َجا َو ُز
ال َّن َ
ُول لِ َف َتا ُه :إِ َذا أَتَ ْي َت ُم ْع ِ ً
َع َّنا .قالَ :ف َل ِقي ال َّلهَ َف َت َجا َو َز َع ْنه»[ .رواه البخاري ومسلم] .ويف الحديث
أيضاُ « :ح ِ
وس َب َر ُج ٌل ِم َّم ْن كَانَ َق ْبلَك ُْمَ ،فل َْم يُو َجدْ لَهُ ِم َن الْخ ْ ِ
َي َشء ،إِالَّ أَنَّهُ

س،
وساَ ،فكَانَ يَأْ ُم ُر ِغل َْمنَهُ أَنْ يَ َت َجا َوزُوا َع ِن الْ ُم ْع ِ ِ
كَانَ يُخَالِ ُط ال َّن َ
اسَ ،وكَانَ ُم ِ ً
فق ََال اللَّهُ َع َّز َو َج َّل :نَ ْح ُن أَ َح ُّق ِب َذ ِل َك ِم ْنهُ  ،تَ َجا َوزُوا َع ْنهُ »[ .رواه مسلم].
نسأل الله أن يرزقنا السامحة يف األقوال واألعامل ،وأن يرزقنا مثراتها وبركاتها
يف الدنيا واآلخرة.
والله ويل التوفيق
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