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 دعوة للتسامح
يذكر أن أستاذ علم  ،نشرت بعض الصحف مؤخرًا خربًا من جامعة ) ليدز ( مشال إجنلًتا

، وقد سجل أكثر من سبعُت شخصًا أمساءىم يقوم بتعليم الربيطانيُت التسامحالنفس باجلامعة 
بالدورة التعليمية اليت تستمر عشرين أسبوعًا وتعترب األوىل من نوعها يف العامل كما لاللتحاق 

، وقد صرح األستاذ ) كُت ىارت ( القائم على ادلشروع أن الكراىية اليت نشعر هبا داخلنا نيقولو 
تفاع يف ضغط الدم وامراض قلبية ورم ٌ خبيث وأضاف أن كبت الغضب يؤدي إىل أمراض مثل ار 

 الكراىية وادلرارة والرغبة يف الثأر السبب احلقيقي وراء تأزمهم . أصبحتو 
 دليلك إىل السعادة والنجاح يف احلياة / د. أنيس أمحد عن صحيفة الشرق األوسط

وىذه احملاضرة ال هتدف فقط إىل إزالة الكراىية من نفوس ىؤالء الناس وإمنا إىل تقدمي الدليل 
أجل التسامح حلوة ادلذاق وتبدأ ىذه احملاضرات بإزالة على أن وصفة الطبيب ) ىارت ( من 

، وأساسو ح فعٌل من رلٍت عليو جتاه ادلسيءالصورة السلبية عن التسامح من األذىان ألن التسام
التحول من موقف سليب إىل موقف إجيايب وىناك إصدارات كثَتة خاصة هبذا ادلشروع للتدريب 

. وأصبحت ىذه األخالق إىل الغضب والضغائن وتأثَتىا نظرعلى كيفية إبداء التسامح وكيفية ال
. وقد أنشئت مؤسسة خَتية ذلذا الغرض اجلامعات األجنبيةوالصفات مواد تدرس يف الكليات و 

دلساعدة الناس الذين يريدون التحرر من ادلاضي لكي تتحسن حالتهم ويشعروا بالسعادة وبُت 
 .ناس عليها إذا جرى صقل إمكاناهتمريب الىارت أن التسامح مهارة من ادلمكن تعلمها وتد

* * * * * 
، أال تالحظ أن ىناك من ىم أحق بالتسامح ادلشروع جيداً تأمل معي أخي الكرمي ىذا 

 !لصفح ونبذ اخلصومات فيما بيننا !والعفو وا
وأنا .. ىو وىي .. حنن وىم .. أهنم ادلسلمُت الذي دعاىم دينهم احلنيف إىل  أنت نعم ..

التخلق هبذا اخللق فال عجب أن نرى القرآن العظيم يأمر بو وحيض عليو يف أكثر من آية يف  
 كتاب اهلل عز وجل :

َا}  10 احلجرات {تُ ْرمَحُونَ  َلَعلمُكمْ  وَ اللم  َوات مُقوا َأَخَوْيُكمْ  بَ ُْتَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنم
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  43 الشورى {اأْلُُمورِ  َعْزمِ  َلِمنْ  َذِلكَ  ِإنم  َوَغَفرَ  َصبَ رَ  َوَلَمن}
َنُكمْ  اْلَفْضلَ  تَنَسُواْ  َوالَ  لِلت مْقَوى أَق َْربُ  تَ ْعُفواْ  َوَأن}   237 البقرة {بَ ي ْ
  40 الشورى {الظماِلِمُتَ  حيُِب   اَل  ِإنموُ  اللموِ  َعَلى َفَأْجرُهُ  َوَأْصَلحَ  َعَفا َفَمنْ }

وأمر اهلل تعاىل رسولو صلى اهلل عليو وسلم بالعفو عن أصحابو واالستغفار ذلم، كما قال 
 فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  الَنَفض واْ  اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظّاً  ُكنتَ  َوَلوْ  ذَلُمْ  لِنتَ  الّلوِ  مِّنَ  َرمْحَةٍ  فَِبَما}تعاىل: 

ُهمْ   آل {اْلُمتَ وَكِِّلُتَ  حيُِب   الّلوَ  ِإنم  الّلوِ  َعَلى فَ تَ وَكملْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا اأَلْمرِ  يف  َوَشاِوْرُىمْ  ذَلُمْ  َواْستَ ْغِفرْ  َعن ْ
 151 عمران

وأثٌت سبحانو على ادلتصفُت بالعفو عن الناس وكظم الغيظ وجعل تلك الصفة من الصفات اليت 
 اهلل وعفوه ودخول جنتو.يستحقون هبا مغفرة 

 أُِعدمتْ  َواأَلْرضُ  السمَماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنمةٍ  رمبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرةٍ  ِإىَل  َوَسارُِعواْ }كما قال تعاىل: 
 133 عمران آل {لِْلُمتمِقُتَ 

ومن اآليات القرآنية الكردية اليت أنزذلا اهلل تعاىل، لتسمو بادلؤمن إىل أعلى درجات العفو 
والتسامح، تلك اآلية اليت نزلت يف شأن أيب بكر الصديق وابن خالتو مسطح بن أثاثة، الذي 
شارك يف حديث اإلفك الباطل، فقد كان مسطح من فقراء ادلهاجرين، وكان أبو بكر، رضي اهلل 
عنو ينفق عليو لقرابتو منو، فلما وقع حديث اإلفك، وعلم أن مسطحًا كان من ادلتورطُت فيو، 

 ن ال ينفق عليو أبد الدىر لظلمو البنتو ووقوعو يف عرضها.حلف أ
 اْلُقْرَب  أُْوِل  يُ ْؤُتوا َأن َوالسمَعةِ  ِمنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُْوُلوا يَْأَتلِ  َواَل }فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك: 

 َغُفورٌ  َواللموُ  َلُكمْ  اللموُ  يَ ْغِفرَ  َأن ُتُِب ونَ  َأاَل  َوْلَيْصَفُحوا َوْليَ ْعُفوا اللموِ  َسِبيلِ  يف  َواْلُمَهاِجرِينَ  َواْلَمَساِكُتَ 
 ( يف تفسَت اآلية[.201 12/207، وراجع اجلامع ألحكام القرآن )22 النور {رمِحيمٌ 

لقد كان أبو بكر، رضي اهلل عنو رفيقا رحيما كثَت الشفقة والرمحة، ومل يكن من عادتو الشدة 
والقسوة، كما ىو معروف عنو وعن سَتتو رضي اهلل عنو، ولكن شأن ىذه احلادثة ادلفًتاة كان ال 

ربيل حيتمل، فقد كان يتناول عرض ابنتو أعف نساء العامل وامرأة أفضل األنبياء والرسل، ينزل ج
يف بيتها فيتلو وحي اهلل على نبيو، فلم يكن غضب أيب بكر رضي اهلل عنو انتقمًا لنفسو وإمنا  
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وكان ما ينفقو على مسطح  –وإن كانت نفسو البشرية ال ترضى بالضيم الواقع عليها  -كان هلل 
 .- منو وإحساناً  فضالً 

ًتفها، فقطع عنو النفقة، فرأى أنو ال يستحق ذلك الفضل واإلحسان، لعظم مساءتو اليت اق
ومع ذلك يؤكد اهلل تعاىل عليو تلك التأكيدات ادلتوالية، ليعفو ويصفح عن مرتكب ذلك الذنب 

وذكره ))وال يأتل(( العظيم، ويعيد إليو فضلو: فقد هناه يف اآلية األوىل عن االستمرار يف حلفو: 
ا الرمحة واإلحسان، وباذلجرة اليت بالقرابة اليت شرع اهلل وصلها، وبادلسكنة اليت يستحق صاحبه

 ىي من أعظم ما يتقرب بو ادلسلم إىل ربو يف سبيل دينو، مث أمره بالعفو والصفح.
عن  مث أتبع ذلك بالتشويق الذي ال يقدر ادلؤمن العادي على عدم االستجابة لو، فضالً 

 َواللموُ  َلُكمْ  اللموُ  يَ ْغِفرَ  َأن ُتُِب ونَ  َأاَل } أفضل ىذه األمة بعد نبيها أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو: 
وكأن اهلل تعاىل يذكر ادلؤمن بأنو إذا اعتدى عليو أخوه ادلؤمن فليغضب النتهاك  { رمِحيمٌ  َغُفورٌ 

حرمة اهلل ادلتعلقة بو، ولكن عليو أن يتجاوز عن زلة أخيو ويعفوكما حيب أن يعفو اهلل عنو إذا 
 عصاه. 

سية ادلؤمن حينما تكون متخلقة بأخالق احللم والعفو والتسامح فإنو يكون ومن ادلعلوم أن نف
 مثال حُيتذى يف ادلالطفة ومسو اخللق ولُت اجلانب وحسن ادلعشر ..

) ال تباغضوا وال ُتاسدوا وال : يو وسلم كذلك إىل ىذا اخللق فقالودعا الرسول صلى اهلل عل
رواه  نًا وال حيل دلسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث (تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهلل إخوا

 البخاري
) اتق اهلل حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس  :وقال صلى اهلل عليو وسلم

 الًتمذي  وأخرج خبلق حسن (
) من كانت عنده مظلمة ألخية من عرض أو من شيء فليتحللو  :وقال صلى اهلل عليو وسلم

من قبل أال يكون ديناٌر وال درىم ، إذ كان لو عمل صاحل أخذ منو بقدر مظلمتو  منو اليوم ،
 رواه البخاري  وإن مل تكن لو حسنات أخذ من سيئات صاحبو فُحمل عليو (

فما أسعدك أخي الكرمي إن عفا عنك من أخطأت يف حقو فتجاوز وأغض الطرف .. وانظر 
 {اْلُمْحِسِنُتَ  حيُِب   َوالّلوُ  النماسِ  َعنِ  َواْلَعاِفُتَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِمُتَ } معي إىل قولو تعاىل حُت قال 
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: يا ، فقلت : مث لقيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فأخذت بيدهقال عقبة رضى اهلل عنو
يا عقبة صل من قطعك وأعط من حرمك وأعرض ) رسول اهلل أخربين بفواضل األعمال فقال: 

 رواه أمحد (عمن ظلمك 
 

 
عليو وسلم بشاة مسمومة وعن أنس بن مالك رضى اهلل عنو أن يهودية أتت النيب صلى اهلل 

، فما زلت أعرفها يف ذلوات رسول اهلل صلى ء هبا، فقيل: أال نقتلها؟ قال: اليفأكل منها، فج
 اهلل عليو وسلم ( رواه البخاري
، كحرمة يومكم وأعراضكم عليكم حرامكم وأموالكم ) إن دمائ :وقال صلى اهلل عليو وسلم

 .رواه البخاري ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا (
وحث الرسول صلى اهلل عليو وسلم على العفو والسماحة حثًا عامًا وذكر ما يًتتب على 

 ذلك عند اهلل سبحانو وتعاىل. 
صدقة من  )ما نقصتروى أبو ىريرة رضي اهلل عنو، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم، قال: 

( 4/2001]مسلم )بعفو إال عزاً، وما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل(  مال، وما زاد اهلل عبداً 
 ([. 4/376والًتمذي )

* * * * * 
إن مشروع التسامح يا أيها األحبة من أفضل ادلشاريع ادلعمارية يف حياتنا اليومية وقول النيب 

ئمًا نصب ينبغي أن يكون دا) أكمل ادلؤمنُت إديانًا أحسنهم خلقًا (  :صلى اهلل عليو وسلم
) من  : بو داودأ عليو وسلم فيما رواه . وقد قال صلى اهللأعيننا يف كل تعامالتنا، وشؤون حياتنا

كظم غيظًا وىو يستطيع ان ينفذه دعاه اهلل يوم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خَيَت يف أي 
  احلور العُت شاء (

أنبئكم مبا يشرف ) أال : ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: قوروى الطرباين عن عبادة قال
ل عليك، ) ُتلم على من جه: قالوا: نعم يا رسول اهلل، قال (اهلل بو البنيان، ويرفع الدرجات؟

 ، وتصل من قطعك ( وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك
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* * * * * * 
فهال اجتهد مشروع للتسامح من الكتاب والسنة أخي الكرمي  .. قد وضعنا لكوىا حنن

 .يق ىذا ادلشروع يف حياتو اليوميةاجلميع يف تطب


