
مجلة زاد املسلم اإللكرتونية – العدد الرابع – ديسمرب -2020 إدارة التثقيف والتوجيه الديني

هذه هي السامحة:
ين،  الدِّ منهج  هي  بل  كريم،  ربَّاين  وأدب  عظيم،  إسالمي  خلق  السامحة 

ْمَحِة«  وِشعة رب العاملني، إذ يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »بُِعثُت بالَحِنيِفيَّة السَّ

]صحيح لغريه، رواه أحمد[.

ْمَحُة«  وقيل لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: أيُّ األدياِن أَحبُّ إىل الله ؟ قال: »الَحِنيِفيَُّة السَّ

]صحيح لغريه، رواه أحمد[.

اًل.  والسامحة أعمُّ من التسامح، وهي: بَذُل ما ال يِجُب تفضُّ

الصدر عن  انرشاح يف  النفس عن كرم وسخاء، وهي  ِطيٌب يف  وقيل: هي 

تُقى ونقاء، وهي لِنٌي يف الجانب عن سهولة ويرُس، وهي بشاشة يف الوجه 

عن طالقة وِبرش، وهي ِذلَّة عىل املؤمنني دون ضعف ومهانة، وهي ِصدٌق 

يف التعامل دون غنب وخيانة، وهي تيسري يف الدعوة إىل الله دون مجاملة 

ها النبي  ومداهنة، وهي انقياد لدين الله دون تشدد ورهبنة. ولذلك عدَّ

]صحيح،  والسامحة«  الصرب  اإلميان  »أفضل  فقال:  اإلميان  أفضل  من  ملسو هيلع هللا ىلص 

رواه الديلمي كام يف كنز العامل، وابن نرص يف تعظيم قدر الصالة[.

من مظاهر السامحة يف اإلسالم:

وترشيعاته  وأحكامه  وقيمه  مبادئه  جميع  يف  اإلسالم  سامحة  تجلَّت  لقد 

ومنها:

أوالً: السامحة يف الترشيع:
الفطرة  مع  يتوافق  بشكل  الَْحَرج،  ورفع  التيسري  عىل  يعة  الرشَّ َمَداَر  إِنَّ 

ح  اإلنسانية، وتتقبله النفس البرشية من غري تكلّف أو تعّنت، وهذا ما رصَّ

ِبكُُم  اللَُّه  الله تعاىل: ﴿يُِريُد  الكريم يف مواطن كثرية، منها قول  القرآن  به 

﴾ ]البقرة:185[. وقوله تعاىل: ﴿ُهَو اْجَتَباكُْم َوَما  الُْيرْسَ َواَل يُِريُد ِبكُُم الُْعرْسَ

يِن ِمْن َحَرجٍ ِملََّة أَِبيكُْم إِبَْراِهيَم﴾ ]الحج:78[. َجَعَل َعلَْيكُْم يِف الدِّ

وكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يؤكد عىل التَّْيِسري َوالتَّْبِشري؛ َفَعْن أَِب ُموَس اأْلَْشَعِريِّ 

َرِضَ اللَُّه َعْنُه، َقاَل: كَاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا بََعَث أََحًدا ِمْن أَْصَحاِبِه يِف بَْعِض 

وا« ]رواه مسلم[. ُ وا َواَل تَُعرسِّ ُ ُروا، َويَرسِّ وا َواَل تَُنفِّ ُ أَْمرِِه َقاَل: »بَرشِّ

 ، يَن يُرْسٌ وَعْن أَِب ُهَريْرََة َرِضَ اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ الدِّ

وا، َواْسَتِعيُنوا ِبالُْغْدَوِة  ُدوا َوَقاِربُوا، َوأَبْرِشُ يَن أََحٌد إِالَّ َغلََبُه، َفَسدِّ َولَْن يَُشادَّ الدِّ

لَْجِة«. ]رواه البخاري[. ٍء ِمَن الدُّ ْوَحِة َوَشْ َوالرَّ

ومن ُروح هذه الرشيعة السمحة استنبط العلامء القاعدة الفقهية العظيمة: 

)املشقة تجلب التيسري(، ومجمع ذلك يف قول الله تعاىل: ﴿اَل يُكَلُِّف اللَُّه 

نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها﴾ ]البقرة:286[.

ثانًيا: السامحة يف الدعوة إىل الله تعاىل:
إن من مظاهر السامحة يف اإلسالم الدعوة إليه بالحكمة والرفق واللني، قال 

تعاىل: ﴿اْدُع إىل َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي ِهَي 

أَْحَسُن﴾ ]النحل:125[.

عليهام  الله موس وهارون  أوىص  ولذلك  الدعوة،  األنبياء يف  منهج  وهي 

السالم بالتلطف يف دعوة فرعون؛ لتحقيق الغاية املرجوة، قال تعاىل: ﴿َفُقوال 

لَُه َقْوالً لَّيِّناً لََعلَُّه يََتَذكَُّر أْو يَْخَش﴾ ]طه: 44[.

ومن سامحة اإلسالم يف هذا الجانب: عدم إكراه أحد عىل الدخول فيه، قال 

﴾ ]البقرة:256[. َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ يِن َقد تََّبنيَّ تعاىل: ﴿اَل إِكَْراَه يِف الدِّ

ومنها: الحثُّ عىل ُحسن معاملة غري املسلمني ما داموا مساملني، وقد أطلق 

تُوِحي  كلمة  العهد. وهي  والذمة معناها:  الذمة(،  )أهل  عليهم مصطلح: 

بأن لهم عهد الله وعهد رسوله وعهد جامعة املسلمني أن يعيشوا يف ظل 

اإلسالم آمنني مطمئنني، قال تعاىل: ﴿الَّ يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم 

اللََّه  إِنَّ   ۚ إِلَْيِهْم  َوتُْقِسطُوا  ترََبُّوُهْم  أَن  ِديَارِكُْم  ن  مِّ يُْخرُِجوكُم  َولَْم  يِن  الدِّ يِف 

يُِحبُّ الُْمْقِسِطنَي﴾ ]املمتحنة:8[.

َوهي  أُمِّي  َعَلَّ  َقِدَمْت  قالت:  عنهام  الله  بكر رض  أب  بنت  أسامء  وعن 

ُمرْشِكٌَة يف َعْهِد ُقَريٍْش إْذ َعاَهَدُهْم َفاْسَتْفَتْيُت َرسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقلُت: يا 

ِصِل  »نََعْم،  قاَل:  أُمِّي؟  أََفأَِصُل  َراِغَبٌة،  َوهي  أُمِّي  َعَلَّ  َقِدَمْت  اللِه،  َرسوَل 

ِك«. ]متفق عليه[.  أُمَّ

ثالًثا: السامحة يف املعامالت واالقتضاء:
املعامالت  يف  الجانب  ولِني  السامحة  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  حثَّت  لقد 

التجارية، ويف التقاض، قال الله تعاىل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم 

نكُْم﴾ ]النساء:29[. بَْيَنكُم ِبالَْباِطِل إِالَّ أَن تَكُوَن تَِجاَرًة َعن تََراٍض مِّ

وقد رغَّب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يِف السامحة يف البيع والرشاء والتقاض فدعا بالرحمة 

ملن تخلَّق بها، فعن جابر َرِضَ اللَُّه َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َرِحَم اللُه 

َرُجاًل َسْمًحا إَِذا بَاَع، وإَِذا اْشَتَى، وإَِذا اْقَتَض«. ]رواه البخاري[.

وعقٍد  باعه،  بيعٍ  عىل  ندم  َمن  وهو  الَعْثة،  إقالة صاِحب  السامحة:  ومن 

أمضاه، ويشعر بحاجته إىل الرجوع يف العقد، فندب الرشع إىل إجابة طلبه، 

وإقالة عثته، فيتسامح الطرف اآلخر ويرىض بإلغاء البيع والعقد؛ فعن أب 

هريرة َرِضَ اللَُّه َعْنُه، قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أََقاَل ُمْسلِاًم أََقالـَُه اللَُّه 

َعْثَتَُه«. ]صحيح، رواه أبو داود، وابن ماجه[.

ومنها: التساهل يف الوزن، فقد كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يويص الَوّزان ويقول: 

»ِزْن وأَْرِجْح« ]صحيح، رواه التمذي[.

ومنها: التسامح يف قضاء الدين، فعن أب أب هريرة َرِضَ اللَُّه َعْنُه، أنَّ َرُجاًل 

فإنَّ  »َدُعوُه،  َفقاَل:  أْصَحابُُه،  به  َفَهمَّ  له،  فأْغلََظ  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص،  َرسوَل  تََقاىَض 

لَِصاِحِب الَحقِّ َمَقااًل، واْشَتُوا له بَِعريًا فأْعطُوُه إيَّاُه« وقالوا: ال نَِجُد إالَّ أْفَضَل 

ِمن ِسنِِّه، قاَل: »اْشَتُوُه، فأْعطُوُه إيَّاُه، فإنَّ َخرْيَكُْم أْحَسُنكُْم َقَضاًء«. ]متفق 

عليه[.

ومنها: إنظار املعرس أو التجاوز عنه، قال تعاىل: ﴿َوإِن كَاَن ُذو ُعرْسٍَة َفَنِظرٌَة 

إِىَلٰ َمْيرَسٍَة﴾ ]البقرة:280[. ويف الحديث أنَّ أَبَا َقَتاَدَة َرِضَ اللَُّه َعْنُه، طَلََب 

، َفقاَل: آللَِّه؟ قاَل: آللَِّه؟  َغِرميًا له، َفَتَواَرى عْنه ثُمَّ َوَجَدُه، َفقاَل: إينِّ ُمْعرِسٌ

قاَل: فإينِّ َسِمْعُت َرسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »َمن َسَُّه أَْن يُْنِجَيُه اللَُّه ِمن كُرَِب 

، أَْو يََضْع عْنه« ]رواه مسلم[. ْس عن ُمْعرِسٍ يَوِم الِقَياَمِة، َفلُْيَنفِّ

ومنها: أن ال يطالبه بشدة أو بحرضة الناس، فَعِن ابِْن ُعَمَر َوَعائَِشَة َرِضَ اللَُّه 

ا َفلَْيطْلُْبُه يِف عفاف واف أَو  َعْنُهام، أَّن َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن طَلََب َحقًّ

غري واف« ]صحيح، رواه ابن ماجه[.

رابًعا: السامحة يف السلوك واألخالق:
سمح  فاملؤمن  الحميدة،  وسجاياه  املؤمن  أخالق  أبرز  من  السامحة  تَُعدُّ 

بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وصفه  وقد  الجانب،  لنّي  املعرش  لطيف  النفس  كريم 

»املُْؤِمُن َمأْلٌَف، وال خريَ فيَمن ال يَأْلَُف وال يُْؤلَُف« ]حسن، رواه أحمد[.

الرفيع فقال: »أال  الخلق  التحل بهذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص املسلمني عىل  وقد حثَّ 

 ٍ أُخربِكُم مبَن يَْحرُُم عىل الناِر، أومبَْن تَْحرُُم عليِه الناُر ؟ عىل كلِّ َقِريٍب هنيِّ

َسْهٍل« ]صحيح ، رواه التمذي[.

السيدة  الله ملسو هيلع هللا ىلص، تقول  السامحة منهَج حياة يف سرية رسول  ولقد كانت 

َ رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بَنْيَ أَْمَريِْن إِالَّ اْخَتاَر أَيْرَسَُهاَم  عائشة َرِضَ اللَُّه َعْنها: »ما ُخريِّ

َما لَْم يَكُْن إِْثًا، َفإِْن كَاَن إِْثًا كَاَن أَبَْعَد النَّاِس ِمْنُه، وما انَْتَقَم َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 

لَِنْفِسِه إالَّ أْن تُْنَتَهَك ُحرَْمُة اللَِّه، َفَيْنَتِقَم لِلَِّه بَها«. ]متفق عليه[.

وهذا ضابٌط عظيم يف حدود السامحة، فال ينبغي أن يتجاوز املسلم حدود 

الله، أو يغض الطرف عن محارم الله، أو يسكت عن املنكر بدعوى السامحة، 

ين. فهذا فهٌم سقيم، وتهاوٌن وتفريٌط يف الدِّ

من ثرات السامحة:
األنام،  ويسعد  الوئام،  ويسود  الذنوب،  وتُغَفر  القلوب،  تصفو  بالسامحة 

وأعظم ما فيها أن الجزاء من جنس العمل، وأن السامحة تجلب السامحة، 

ويف ذلك يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اسَمْح يُْسَمْح لك« ]صحيح، رواه أحمد[. 

]آل  َحْولَِك﴾  ِمْن  وا  اَلنَفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  َفظًّا  كُنَت  ﴿َولَْو  تعاىل:  وقال 

عمران:159[.

من  سبب  فهي  الزالت،  عن  ويعفو  الخطايا  عن  الله  يتجاوز  وبالسامحة 

يَُداِيُن  َرُجٌل  »كَاَن  الرشيف:  الحديث  َففي  القيامة،  يوم  النجاة  أسباب 

يََتَجاَوُز  اللََّه  لََعلَّ  َعْنُه؛  َفَتَجاَوْز  ُمْعرِسًا  أَتَْيَت  إَِذا  لَِفَتاُه:  يَُقوُل  َفكَاَن  النَّاَس، 

الحديث  البخاري ومسلم[. ويف  َعْنه«. ]رواه  َفَتَجاَوَز  اللََّه  َفلَِقي  َعنَّا. قال: 

ْن كَاَن َقْبلَكُْم، َفلَْم يُوَجْد لَُه ِمَن الَْخرْيِ َشء، إِالَّ أَنَُّه  أيضا: »ُحوِسَب َرُجٌل ِممَّ

 ، َكاَن يَُخالُِط النَّاَس، َوكَاَن ُموِسًا، َفكَاَن يَأُْمُر ِغلْاَمنَُه أَْن يََتَجاَوُزوا َعِن الُْمْعرِسِ

: نَْحُن أََحقُّ ِبَذلَِك ِمْنُه، تََجاَوُزوا َعْنُه«. ]رواه مسلم[. فَقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

نسأل الله أن يرزقنا السامحة يف األقوال واألعامل، وأن يرزقنا ثراتها وبركاتها 

يف الدنيا واآلخرة.

والله ويل التوفيق

اســمـْح يُســمـْح لك


