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Abstract: 
This research shows the value of tolerance in Islam, which is the 

basis of the ethics of the religion of Islam. This great value has 

created the bonds of love and harmony between Muslims and all 

human beings. This was the main reason for spreading the 

message of Islam to various parts of the world without coercion. 

There have been many attempts to accuse Islam of intolerance, 

terrorism and intimidation. Hence, this research is concerned 

with showing the truth about the ethics of Islam and its noble 

high values.  
 To achieve the desired goal, the research was divided into an 

introduction, a preface, three chapters and a conclusion. 

 The introduction addressed the importance of the topic and the 

reason for its selection. In the preface, the meaning of the word 

"tolerance" was shown and compared with the Quranic words 

used in this topic. In the first chapter, the researcher deals with 

the value of tolerance is the origin of Islam. It characterized the 

Prophet Muhammad (prayer and peace be upon him). The 

second chapter says tolerance is the cause of the spread of 

Islam, and the voluntary entry of people into it. The third chapter 

shows that tolerance is the root of solving problems and 

resolving all forms of conflict between nations, individuals, 

parties and groups. The researcher in conclusion suggests the 

most important findings and recommendations. 

………………………………………………...  
 ملخص:

تحدث فيه عن خلق عظيم يعد أساس األخالق اليت قام عليها دين اإلسالم يف بناء نهذا حبث 
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أواصر احملبة والوائم بني املسلمني وأفراد البشر قاطبة وهو السبب الرئيس يف انتشار دعوته ورسالته إىل 
ُغْربَة عن دين اإلسالم وبسبب ما ُيشَهُد يف هذا الَعصِر من شىت بقاع األرض دون إجبار أو إكراه. 

وأخالقه أصبح الكثريون حياولون اهتام اإلسالم ابإلرهاب والقتل والرتويع، ومن هنا تظهر أمهية هذا 
البحث إىل  ناالبحث يف بيان حقيقة أخالق اإلسالم وقيمه الراقية الرفيعة. ولتحقيق اهلدف املنشود قسم

يف  ية املوووع وسبب اختياره وبينناملقدمة عن أمهيف ا نامقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة؛ حتدث
التمهيد داللة لفظ التسامح مقارنة ابلكلمات القرآنية املستعملة يف هذا املوووع، ويف املبحث األول 

يف  اإىل أن خلق التسامح هو أصل اإلسالم الذي ختلنق به رسول هللا عليه صالة هللا وسالمه، وبينن انأشر 
 أما املبحث الثالث فبيننا اإلسالم ودخول الناس فيه طواعية وحمبة.دين مح سبب انتشار التساالثاين أن 

واخلالفات بني الدول واألفراد  اتحلل املشاكل وفض كل صور النزاع التسامح أصل  فيه أن خلق 
  النتائج والتوصيات.يف اخلامتة أهم  نااستعروو  واألحزاب واجلماعات.

 دقمم:: امل
يليق بذاته وكمال أمسائه وصفاته، على ما أظهر من بديع آايته، وصنوف  احلمد هلل محدا  

هم بزينة مكارم  جتلياته اليت أسبغ هبا نعمه الظاهرة والباطنة على صفوة خلقه من رسله وأنبيائه، فحالن
األخالق، وأدهبم أبحسن الشمائل وأكمل الصفات، فجعلهم أئمة يهدون أبمره إىل سبل اخلري والسالم، 

الرمحة واملودة والوائم، فأخرج الذين اتبعوهم من ظلمات اجلهالة العمياء والعصبية الرعناء إىل رحاب جنة و 
 حمبته ورواه.

وصلوات هللا وسالمه على من أواء هللا بسراجه املنري قلوب وسرائر العلماء العاملني، واألولياء 
نكرين ومظهرا  من مظاهر رمحته للناس أمجعني. املتقني، فاهتدوا إىل سواء السبيل، وجعلهم حجنة على امل

 أما بعد: 
فخلق التسامح من أهم املوووعات اليت ينبغي أن يوليها الباحثون أمهية قصوى يف عصر الغربة 
عن اإلسالم، وظهور الفنت واالنقسام، فال بد من تضافر جهود العلماء واملصلحني يف جتديد أمر هذا 

 لون، وانل منه املتآمرون سعيا  إلطفاء نوره، وصدا  للناس عن سبيله.الدين، وإصالح ما أفسده الضا
لتتم العودة إىل األسس اليت قامت عليها دعوته، والتحلي ابلقيم واملثل اليت محلتها شريعته، 

من هنا تظهر أمهية هذا البحث و السماحة من أهم أوصافها وخصائصها، ومنهج الدعوى اليت متثلها، ف
 يف بيان أصل اإلسالم ومنهج الدعوة إليه. لغ ثر ابملا له من أ

 البحث إىل متهيد وثالثة مباحث وخامته. ناوقد قسم
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لبيان مدلول لفظ التسامح ومقارنته ابلكلمات البديلة اليت استعملها  ناهأما التمهيد فقد جعل
 القرآن الكرمي.

 به الكرام.وصح رسول هللاالتسامح أصل دعوة اإلسالم الذي متثله  املبحث األول:
 التسامح سبب انتشار اإلسالم ودخول الناس فيه طواعية وحمبة. املبحث الثاين:

التسامح أصل حلل املشاكل وفض كل صور النزاع واخلالفات بني الدول واألفراد  املبحث الثالث:
 واألحزاب واجلماعات.

  فيها أهم النتائج والتوصيات. نااستعرو اخلامت::
 :مح مدقارن: بكلمات الدقرآن البميل:التمهيم: دالل: التسا

من املالحظ أن كلمة مسح ومشتقاهتا مل ترد يف القرآن الكرمي رغم أهنا من فصيح ألفاظ العرب 
ختري أفصح ما يف  السر يف ذلك أن القرآن الكرمي قدجاءت مستعملة يف السنة املشرفة، و  وعلى ذلك

 املقصود.اللغة العربية من ألفاظ وأشدها حلمة ابلداللة على 
 .(1)سهولة السالسة و والفلفظ التسامح والسماحة إمنا يدل يف اللغة على التساهل واللني، 

 يقال يف اللغة: 
.  (2)اب، وعود مسح: ال عقدة فيه ع" تساحموا: تساهلوا، وأمسحت الدابة النت بعد استص

. ومّسح الشيء: جعله لينا  ن وسهل.. وانقاد بعد استصعاب.ويف املعجم الوسيط: مسح مَسْحا ومساحة: ال
سهال ، تسامح يف كذا تساهل، والسماح: التسامح والتساهل وفيه بيع السماح: وهو البيع أبقل من 

 .(3)الثمن املناسب
 : رحم هللاصلى هللا عليه وسلم قولهحنو ، (4) السنة الشريفة وعلى هذا املعىن جاء استعماله يف

 .(5)قتضىإذا اإذا اشرتى وإذا ابع و  امرأ مسحا
ال حتمل من الداللة ما حيمله لفظ العفو من معىن  أهنا هذه األلفاظ يف ويلحظ مما قدمناه

إسقاط احلق والتنازل عنه، أو لفظ الصفح الذي يفيد معىن زائدا  عن العفو وذلك مبحو كل اآلاثر اليت 
 علقت ابلنفس منه.

فَاْعُفوا َواْصَفُحوا  د قوله تعاىل:ور ذلك على و  (6) الصفح: أبلغ من العفو وهو ترك التثريبف
ُ أِبَْمرِهِ   109 آية البقرةسورة َحىتن ََيِْتَ اَّللن

إليه النظر ومن املالحظ أن كلمة السالم هلا مدلول أوسع من كلمة التسامح وهو ما سألفت 
لذلك جند يف ، غري أن داللة األلفاظ تتغري وتتسع معانيها يف االستعمال، فيما َيِت إبذن هللا تعاىل
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املعاجم احلديثة استعماهلا يف معىن العفو ومعىن اجلود والكرم؛ ورد يف املعجم الوسيط : مسح فالن: بذل 
 .(7)يف العسر واليسر عن كرم وسخاء.. ومسح بذنبه: عفا عنه

صاحب خمتار الصحاح يذكر يف مقدمة معانيها اجلود، حيث قال: السماح  انوقد وجد
ح به مساحا  ومساحة أي جاد، ومسح له أي أعطاه ، مث ذكر معىن املساهلة ومل يذكر والسماحة اجلود، ومس

 .(8)معىن العفو
وال خيفى أنه يف العرف العام قد استعمل يف كل هذه املعاين، لكن لفظ اجلود والكرم أفصح 

وحيه دون تكلف، فظاهر ما ييف الداللة الظاهرة على حقيقة البذل والعطاء الصادر عن طيب نفس ب
 .(مسح فالن مباله أو حبقه)قول عنها  من معاين يقصر (جاد فالن بنفسه وماله)قول 

 

 املبحث األول: 
 وصحبه الكرام رسول هللاالتسامح أصل دعوة اإلسالم الذي متثله 

التسامح مبعناه الواسع أصل من أصول اإلسالم، ومقصد هام من مقاصده العليا، فابن عاشور 
صاف الشريعة وأكرب مقاصدها، حيث جعلها راجعة إىل معىن االعتدال والعدل جعل السماحة أول أو 

 .(9)والتوسط وينبين على ذلك أهنا منبع الكماالت 
أما إن التسامح هو األصل الذي قامت عليه دعوة اإلسالم فهذا ظاهر حيث تقرر يف الشريعة 

ناه أو اقرتفه من املعاصي واإلمث، والظلم ما قبله، مهما كان الذي ج ب  من بداية الدعوة أن اإلسالم يَُ 
من  هذه الصفحة السوداءحتذف عند املسلمني والعدوان ومبجرد أن ينطق ابلشهادتني تنطوي من عامله و 

مل ُيشهد له مثيل يف القوانني شيء قبلها، وهذا نمساءلة عحساب أو سجله كأهنا مل تكن، دون 
ن دخل يف اإلسالم ولو كان من أشد أعدائه وحماربيه، بل الووعية والشرائع األروية، وليس هذا فقط مل

ت قدمه بعد الدخول فيه فمن رمحة هللا ومساحة هذا الدين أن جعل ابب التوبة مفتوحا  ملن أساء وزلن 
جعلها ممتدة إىل آخر حلظات حياته وحما ابلتوبة النصوح مجيع خطاايه وسائر زالته، فعاد التائب من 

ه، بل وعد احملسن بعد اإلساءة بتبديل سيئاته حسنات، كما جعل األعمال الذنب كمن ال ذنب ل
الصاحلة اليت شرعها اباب  من أبواب التطهري من كل الذنوب واآلاثم، هذا ما رتبه الشارع على الصالة 

، على هذا رسول هللا عليه الصالة والسالموالصيام والزكاة والصدقة واحلج، وكل أعمال الرب، وقد أكد 
 . (10)ن "سَ لق حَ ِبُ  اسَ ق النن الِ خَ  ها وحُ متَ  ةَ ة احلسنَ ئَ ع السيِّ بِ تْ أَ  نت وكُ   ما يثُ حَ  اتق هللاَ ”ال: فق

 التسامح الذي قامت عليه شريعة اإلسالم من مقاصدها اهلامة املعتربة.أن وهذا ما يشهد جبالء على 
 متام نزول القرآن الكرمي والناظر فيما تضمنته نصوص القرآن الكرمي من بداية أمر الدعوة إىل
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من أوامر وتوجيهات حتث على العفو والصفح، واإلحسان واإليثار واملساحمة يدها شائعة يف سوره 
 وآايته.

فقد قامت دعوة اإلسالم منذ اإلعالن عنها على عدم رد اإلساءة من األعداء ابملثل، بل كانوا  
أقوال  وأفعاال  وصحبه الكرام،  رسول هللامتثله  ه ماعينمأمورين ابلصرب والتحمل والعفو واإلحسان وهذا 

َنكَ  اْدَفْع اِبلنيِت ِهَي َأْحَسُن  َوال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوال السنيَِّئُة تعاىل:  هللا من ذلك قول َنُه  فَِإَذا النِذي بَ ي ْ َوبَ ي ْ
يم    َكأَننهُ   َعَداَوة    فصلتسورة  ُذو َحظٍّّ َعِظيمٍّ  ِإالن  َوَما يُ َلقناَها  لنِذيَن َصرَبُوا ِإالن ا  َوَما يُ َلقناَها َوِلٌّ محَِ
، فدفع السيئة ابحلسنة هو قمة مكارم األخالق، وكمال األدب اإلهلي الذي رىب عليه  35-34 اآلايت

عداوة نبيه واملؤمنني الصادقني وهو أبعد أثرا  يف كبح مجاح الشر من النفس،  وإزالة ما يف القلب من ال
والبغضاء، فهو من أهم أسباب جناح الدعاة وقدرهتم على اإلصالح والتغيري، وهناك من الثمار املرتتبة 
 عليه من الفوز برووان هللا ورمحته ومضاعفة األجر والثواب  ما حيفز كل مسلم على التخلق والتحقق به.

ِسرّا  َوَعالنَِية  َويَْدرَأُوَن  َوأَنْ َفُقوا ممنا َرَزقْ َناُهْم   الصنالةَ  ْم َوأَقَاُموا َوْجِه َرهبِِّ  ابِْتَغاَء  َوالنِذيَن َصرَبُوا  قال تعاىل: 
 .22 ، آيةالرعدسورة  اِبحلََْسَنِة السنيَِّئَة أُولَِئَك هَلُْم ُعْقََب الدنارِ 

هلم مل يكن مأمورا ابلتسامح أو العفو فقط بل ابلصفح عن أتباعه واالستغفار  ورسول هللا
ُهمْ  تعاىل: هللا سبحانه و قال  والصالة عليهم. سورة   اْلُمْحِسِننيَ   ِإنن اَّللنَ حيُِب    َواْصَفح  فَاْعُف َعن ْ

 فَِبَما َرمْحَةٍّ ِمَن اَّللِن لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظّا  َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفض وا ِمْن َحْوِلكَ  :تعاىلوقال .13 ، آيةاملائدة
ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُْم َوَشاوِْرُهْم يِف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكنْل َعَلى اَّللِن ِإنن اَّللنَ حيُِ  آل سورة  ب  اْلُمتَ وَكِِّلنيَ فَاْعُف َعن ْ

 .  159 ، آيةعمران
اسبه فيه ح نن ن كُ مَ  التخلق هبذه اخلصال حيث قال: " ثالث   علىهللا أمته  رسول حثن وقد 
مك، وتغفر عمن رَ من حَ  يقال: تعطف ،من اي رسول هللاالوا: ق .ه ة برمحتاجلنن  هُ لَ دخَ وأَ  ريا هللا حسااب يس
 .  (11)ك" ن قطعمَ  لُ صِ ظلمك، وتَ 

 صعب علينااألخالق العظيمة  تلك يف دعوته من رسول هللاوإذا نظران إىل واقع ما متثله 
 الذيوأشده  ،لألذى الشديد من قومه رسول هللاقد تعرض ف هلا؛  كتفي إبشارات سريعةنإحصاؤها وس

يشهد هللا و  يوحدالطائف وقد عرض عليه عذاب قومه فأىب آمال  أن خيرج من أصالهبم من  من أهللقيه 
 التسامح. ظاهر يفول هللا، فهذا منط   دا  رس ن حممأب

ه وسلم رد على الذين وأعلى منه طلب املغفرة واهلداية هلم، ففي الصحيح أنه صلى هللا علي
 .(12) ة  ت رمح إمنا بعث لعاان  و ينبعثيمل  هللا : إنمن أشرك فقالعلى  الدعاءطلبوا منه 
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أمر هللا سبحانه وتعاىل أهل الفضل والسعة، هو ما هذا اخللق الكرمي من التسامح مع املسيء و 
اِجرِيَن يِف  َساِكنَي َواْلُمهَ  ُقْرىَب َواْلمَ  وا أُوِل الْ  َعِة أَْن يُ ْؤتُ  ُكْم َوالسن  ِل ِمنْ  و اْلَفضْ  َوال ََيَْتِل أُولُ فقال سبحانه: 

ُ َلكُ  وَن أَْن يَ ْغفِ  حتُِب   َأال   وا وا َوْلَيْصَفحُ  ُ ِل اَّللِن َوْليَ ْعف َسِبي  22 ، آيةالنورسورة  م   ُه َغُفور  َرِحي َ ْم َواللّ  َر اَّللن
ينفق على قريبه  ن الأ أقسم عندماالصديق أيب بكر يف  نزلت الكرميةاآلية تلك وإذا كانت 

، إال أنه دعوة عنها هللا ويعائشة ر  زوج الرسول السيدة إليه حبديث اإلفك يف ح بسبب إساءته مسط
ل ثُ مُ  وهذه ال عامة للمؤمنني الذين يرغبون يف اللحوق أبهل الفضل الذين يعدهم هللا ابملغفرة والرووان.

 ا ويعلو أمرها.أهنُ ح شَ صلُ حني تسود بني األمة يَ  العليا يف التسامح
ابلغ األمهية يف التسامح  د  أصالعَ أصل هام من األصول اليت قامت عليها دعوة اإلسالم، وي ُ و 

حتية اإلسالم، وأبطل كل ما هنالك من  سبحانه بني املسلمني هو: إفشاء السالم الذي جعله الشارع
 ة.اليت شاعت يف اجلاهلي ياتصور التح

 طرحوحكمة السالم يف اإلسالم تعين نشر السالمة والطمأنينة بني أفراد اجملتمع، ذلك أن 
، هو إيذان منك بطمأنينة من تسلم عليه، أن يلحق به أذى من هومن ال تعرف هالسالم على من تعرف

 تعامله معك.كان موقفه منك أو   م عليه، أاي  قبلك ابلقول أو الفعل، يف حضوره أو غيابه بعد أن تسلِّ 
فهذا من أعظم أبواب التسامح اليت شرعها اإلسالم، وجعلها سبب كل خري ومعقد كل رجاء 

 يف الدنيا واآلخرة.
وقد جعل الرد عليه واجبا  ألن من حياك هبذه التحية، وومن لك السالمة من قبله فمن 

وهذا ما أمر به هللا عباده  الواجب أن تعامله ابملثل إن مل تتكرم على إحسانه إليك مبزيد من اإلحسان
اَن َعَلى ُكلِّ َشْيءٍّ  ا ِإنن اَّللنَ كَ  ا أَْو ُرد وهَ  َن ِمن ْهَ  وا أبَِْحسَ  ةٍّ َفَحي   َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحين املؤمنني يف قوله سبحانه: 

 86 ، آية:النساءسورة:  ا   َحِسيب
لدخول األمة يف جنة قوي وأنه أصل  هللا دينيف  ة السالمعلى عظيم مكان رسول هللاوقد أكد 

وما مسى هللا  .جنة اخللد يف أعلى مقامدخول األمن واالطمئنان واحملبة والسالم يف الدنيا فضال  على 
قد ومن ملن يدخلها السالمة التامة من كل ما يعكر  تعاىلسبحانه جنة اخللد بدار السالم إال ألن هللا 

 صفو احلياة فيها.
 هجرانالسالم مظهرا  من مظاهر القدرة على العفو والتسامح حرم على املسلم  وملا كان إلقاء 

 .(13)ابلسالم ويبادر أخاه الذي يبدأ األخوين هو ثالث ليال، وجعل خري أكثر منه يأخ
جعل هللا من صفات املؤمنني عدم جماراة السفهاء والرتفع عن مستوى اجلهالء بدون التعامل و 
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اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا  ِعَباُد الرنمْحَِن النِذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْوان  َوِإَذا َخاطَبَ ُهمُ وَ معهم ابملثل حيث قال: 
أي قوال  يشعر ابلصفح عنهم وبسالمتهم من حلوق أذى هبم، وهذا ال   63، آية:الفرقانسورة  َسالما  

 ابرزة يف تعاملهم مع اآلخرين. يتأتى إال إذا كان التسامح والصفح عن املسيء وصفا  هلم ومسة
عُ : هللا تعاىل وهذا ما صرح به قول الَُنا َوَلُكْم  ا أَْعمَ  وا لَنَ  ُه َوقَالُ  وا َعنْ  َو أَْعَروُ  وا اللنغْ  َوِإَذا مسَِ

َتغِ  الم  َعَلْيكُ  اُلُكْم سَ  أَْعمَ   55 ، آية:القصصسورة نيَ  ي اجْلَاِهلِ  ْم ال نَ ب ْ
 املبحث الثاين:

 مح سبب هام يف انتشار اإلسالم ودخول الناس فيه عن طواعي: واختيارالتسا
إن التسامح الذي مصدره القلب املفطور على الرمحة واحلرص على هداية الناس وحب اخلري 

عليه صالة رسول الهلم، هلو من أهم األسباب يف آتلف القلوب، وإقباهلا  على اإلسالم، وتفانيها يف حمبة 
األذى ووسع  التسامح فيما هو من حق نفسه، فتحملخلق أعلى يف  ثال  مأعطى  الذي هللا وسالمه

 أكرب األثر يف هداية أشد القلوب قسوة، وأكثرها عداء وكرها. لذلك كانو  الناس صفحا  وحلما  
أن يراه خري الناس الذي أراد أن يقتله لقد جعل هذا التسامح من النيب الكرمي مع األعرايب 

، ويف هذا ما فيه من تغيري لصورته يف قلوهبم ومراجعتهم (14)هبذا أمام قومه احملاربني لهمجيعا ، وليصرح 
ابء يف النفس العربية مبنعها من الدخول يف اإلسالم حتت االوطرار ويرونه منقصة ملوقفهم من دعوته، واإل

 ومذمة، ويتحاشون الكذب، ويؤثرون الصدق يف املواقف ولو كلفهم أرواحهم.
يطلب  رسول هللا عليه صالة هللا وسالمهإىل  قدمة الذي صة إسالم زيد بن سعنن ومن ذلك ق

بيومني أو ثالثة، فأغلظ عليه يف الطلب، وتسافه يف اخلطاب حىت هّم عمر بقتله، فنهاه  موعدهه قبل دين
ة، إىل بيت املال ويزيده عشرين صاعا  من متر، وحني سأل عن سبب الزايد َيخذهوأمره أن  رسول هللا

النبوة عالمات   عرفت مجيعوعّرف عمر بنفسه وأنه احلرب، سأله عمر عما دعاه إىل فعل ما فعل: فقال: 
قد و  صفحا وحلماعليه إال  اإلساءةدة  زيده شتال  ، ولهاجليسبق محله أن فيه:  أجرهبماإال اثنتني مل 

أشهدك أن إين ، و رسوالينا  ومبحمد ابهلل راب  وابإلسالم د قبلتين أشهدك اي عمر أَ إين ، فاآلن خربهتما
مع ونطق ابلشهادتني وابيع وشهد  إىل رسول هللا ، فرجع به عمرللمسلمنياِل صدقة و مأ نصف

 .(15)املسلمني عدة غزوات
ضعف أو لأبدا   يكن مرجعهوصفحه وإحسانه مل  هللا رسولومن الواوح املعلوم أن تسامح 

يت قدمناها فكان يستطيع إبشارة منه أن يتخلص من محاقة ، وهذا مالحظ يف كل األمثلة العدم القدرة
السفهاء .  وهذا ما كان عليه احلال يف مّكة ؛ فإنه كان مبكنته أن يتخلص من زعماء قريش الذين 
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انصبوه العداء أبن َيمر من آمن معه من العبيد بووع الّسم هلم ، لكن ذلك يتناىف مع أخالق اإلسالم 
 وتعاليم القرآن.

اليت آثرها على  ،ودية هللصورة املثل األعلى يف العب أن يستبدلهذا كان قادرا لو أراد وبغري 
لك والسلطان ليشهد الكل عظمة وقدرة هللا فيم

ُ
، حىت ال يفتنت به ا يريه هللا على يديه من اآلايتامل

 أحد من أّمته افتتان غريهم برسلهم وأنبيائهم .
، وكانت ترتعد منه فرائص ااجلالل الذي كساه هللا هبلعزّة و وهذه صورة من صور املهابة وا

، حني استضعفه القوم، وأرادوا أن طاغية أشد أعداء اإلسالم أيب جهلظهر هبا يف وجه الفالرجال، 
 حيرجوه أمام غريب وعابر سبيل اشرتى أبو جهل إبله، وأىب أن يؤديه حّقه؛ 

رسول يف انحية ال، و قريشأندية من  اندٍّ أمام وقف و  الرجل الذي ابع أاب جهل اإلبلفأقبل 
، وقد رجل غريب أان، فأيب احلكم بن هشام يسرتد حقي منفقال: اي معشر قريش من  جالسا.املسجد 

لعلمهم  ابلسائل، يهزءون يقصدون رسول هللا-ذلك الرجل اذهب إىل :  فأجابه احلاورون. ين حقيمنع
 ه إىلمع، فانطلق سائلظن الرسول الومل خيّيب ... -بعداوة أيب جهل لرسول هللا عليه صالة هللا وسالمه

منتقعا لونه، وطلب منه  من بيتهأخرج إِل. فخرج  حممد :؟ قالفسأل من الطارق، اببه وطرق أيب جهل
جالبا حق البائع ه، فدخل وخرج حقأعطيه  إىل أنال تربح  أجل: فأجابه قائالأن يؤدي حّق الرجل ، 

مبا رأى  –ورسول قد بعثوه  -جبوا من أمر أيب جهل ملا أخربهم األراشي ،وقد ذهل القوم وع دفعه إليه.و 
 من بييت ورأيتخرجت  وقدملئت منه رعبا ، إين  ...ومسع، وملّا عاتبوا أاب جهل قال هلم : وحيكم وهللا

 . (16)ين قتللو أبيت لقط ، و ه مثل شاهدتا  م ،من اإلبلعظيما فحال فوق رأسه 
عليه صالة هللا رسول الال تعد وال حتصى أن األنصار حني فزعوا إىل ومن صور التسامح اليت  
اللهم  الرسول ، فقالأن يهلكهم هللا هللا أدع على ثقيف نيبقالوا: اي حاقدين على ثقيف،  وسالمه
لما ، فابلدعاء هلم عادف راجعوه: اللهم أهد ثقيفا ، ففلم يبهم وقالعليهم  فسألوه أن يدعو، اهدهم
 .(17)قادة الو  ئمةاألمنهم وكان  إسالما   صاحلنيالمن  واكانأسلموا  

ومنها أيضا  حني فتح مكة ومّكنه هللا من القوم الذين انصبوه العداء، وتفننوا يف اإليذاء، فقد 
ن أخ   م واب أخ كري :وا قالفم،  ل بك أين فاع ت رونأمنهم على أنفسهم وأمواهلم، وحني واجههم بقوله: ماذا 

، بل أّمن من خرج هائما  على وجهه يف األرض، مل يتوقع مساحمة (18)اء أنتم الطلق وا ف أذهب قال:فم،  كري
 على بشاعة ما صدر منه من إساءة ومعاداة، وكان ذلك سببا  يف إسالمه وحمبته.

ومساحة اإلسالم اليت كانت سببا  يف انتشاره يف البالد اليت فتحها املسلمون على طوهلا وعروها 
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 ا املنصفون من غري أتباع دين اإلسالم. قد شهد هب
ا   وال دين ربِ  الع لَ  ن مث احمي ن متس ِ رامحي احتنيَ  ف فعرِ  َ م مل ت األم فغوستاف لوبون يقول: احلق أن

 .(19)م  ينهدِ  ثلَ ا  مِ  حمسَْ 
م  إقباهل ساهم يفة  ة ألهل الذمن  بيِّ ني الطن سلمِ  ة امل امل معح وَ امُ  ستَ  إنن ”واملستشرق دروزي يقول: 

 .(20)ة  داينتهم السابق من َيلفوه ملا  والبساطة ممريستيه ال في شهدواالم وأهنم   اإلسإىل
 همخمالفي عمملسلمون عامل به اتي ذيح الماستال ذلك راقينوهذا روانلد ركويك يقول: لقد  

 .(21)مجيع تعاليمه يف اهرظاإلسالم دين اإلنساين يف  لتعامليف احلرب، وا ااحمستم، و يف السال تساحما
ومل ينس البعض أن يعقد مقارنة بني تعامل املسلمني مع البالد اليت فتحوها، مع تعامل الغري 

بكل حماسن هلم  ندين فإننامعهم. مثال املستشرقة األملانية زيغرد هونكة، وهنري دي سامبوه قال: 
 نفس يفو ري  الكمال البشيف مثال  ...أبهنم لكي نقرمدعوون و ة يوالصناع يةوالفن يةالعلم حضارتنا 
.  وإمنا مرجع هذا كله إىل وصااي اخللفاء وقادة اجليوش واألمراء لكل بعث (22)لهمجيةل مثاال كنا   الوقت

يوجهونه وكل حرب خيووونه ابلعدل والرمحة وعدم الظلم والغدر، والوفاء ابلعهدة وعدم نقض الصلح إذا 
 أبرم.

دا ،  لوا وَ لُ ال تقت ُ  ف هعلى عدو هللا م كإذا نصر ”ام:  إىل الش اأرسله ةفمن كالم الصديق ألول بعث 
، وال تغدروا إذا عاهدمت، وال تنقضوا إذا صاحلتم، أة، وال طفال ، وال تعقروا هبيمةوال شيخا ، وال امر 

  (23)وستمرون على قوم يف الصوامع رهباان  يزعمون أهنم ترهبوا يف هللا، فدعوهم وال هتدموا صوامعهم"

اجليوش الرومانية  ادةويف املقابل كان الظلم واالوطهاد والسلب والنهب من قبل البطارقة وق
سببا  هاما  يف وقوف رعاايهم يف كثري من األحيان إىل جانب املسلمني، ولعبوا دورا  هاما  يف انتصارهم يف 

اوطهدوهم  بسبب أهنمطارقة هم هرقل عليهم من الباملعارك احلامسة، ومن أهل املدن من حارب من والن 
 وأمعنوا يف ظلمهم .

فأهل بعلبك حني صاحلوا أاب عبيدة على شرطهم أن ال يدخلها أحد ممن يستخلفهم عليها 
بسوق فيه من مجيع ما يف املدينة، وقد كان  املدينة وهم الذين خيرجون إليهم من اجلند ويبقون خارج

هم وإيثارهم على  بطريقهم الذي طمع فيما جنوه من أرابح لسماحة املسلمني يف البيع أثر ابلغ يف تقدير 
طائلة، نتيجة تسامح املسلمني فيما يعطونه مقابل ما َيخذونه حىت إهنم كانوا يبيعوهنم ما قيمته عشرون 

ف حىت أوصله إىل الربع فأىب القوم تكرأى ذلك فرض عليهم العشر، ومل ي درمها  بدرمهني فقط، فلما
ه وقتلوا غلمانه، وخرج أهل بعلبك إىل أمري أيب عبيدة يطلبون منه الدخول إىل املدينة واثروا عليه فقتلو 
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 .(24)عبيدة فأذن له  األمر فيها، ومع هذا مل يدخلها إال بعد أن استأذن أاب  وتوِل
وملا فتح أبو عبيدة روي هللا عنه مدينة محص وصاحل أهلها أىب أن يدخلها إال بعد معركة 

سكن الزراعة اليت نزل باجلعد رئيسا  من رؤساء املدينة  د هلا هرقل كل قواته، وكان أبوالريموك اليت حش
فيها عسكر الروم يف طريقهم إىل الريموك، فأكرمهم وأطعمهم وسقاهم ولكنهم غدروا به حيث اغتصبوا 

لذي محله يوم اجليش بكل ما جرى. وكان هذا الغدر أبيب اجلعيد هو ا قائدعروسه وقتلوا أوالده، ومل يعبأ 
الريموك، على الذهاب إىل معسكر املسلمني ولقائه بالد بن الوليد روي هللا عنه وعمل معه على 
مكيدة الروم راح فيها ما ال يعد وال حيصى منهم حىت مسى العرب املخاوة اليت ساق أبو اجلعد الروم 

ددهم وتبديد مشلهم والدائرة عليهم، إليها وتساقطوا فيها ابلناقوصة لنقص الروم.  فكانت سببا  يف قلة ع
وحاول ماهان صبيحتها عبثا  أن يعقد هدنة مع املسلمني ومل َيت املساء حىت وىل القوم مدبرين وتبعهم 

 .(25)املسلمون يقتلون وَيسرون حيث جتاوز عدد القتلى مائة ألف واألسرى أربعني ألفا  
لكثري من صور التسامح اليت تعامل هبا ويورد توماس أرنولد يف كتابه الدعوة إىل اإلسالم ا

املسلمون يف الفتح اإلسالمي مع األهاِل اليت جعلتهم ينظرون إليهم كمحررين هلم من الظلم واالوطهاد 
 الذي عانوا منه قروان  طويلة.

من ذلك ما نقله مما كتبه األهاِل املسيحيون إىل أيب عبيدة ملا بلغ وادي األردن وعسكر يف 
ى  َ أنتم أوفف .دينناب يدينونوا  ن كانوإِ  ومر   ن ال ا م إلين أعظم حبان أنتم و املسلم أيهاولون: اي فحل يقمنطقة 
 (26)ا" ازلن ى من ى أمران وعل م  غلبوان علهُ ا، ولكن ن  ة علين َ والي فضلا، وأ عن ظلمن بعدبنا، وأ أكثر رأفةلنا، و 

. 
 املبحث الثالث:

 لنزاع بني األفراد واجلماعاتالتسامح هو األصل يف حل املشاكل وا
كان العرب يف جاهليتهم ال يعرفون التسامح الذي ميس كربايءهم ويلطخ مسعتهم، فأي نزاع 
يقع بني القبائل أو بني مجاعتني من أفراد القبيلة نفسها غالبا  ما يؤدي  إىل اشتعال احلروب الطاحنة اليت 

ون إىل رشدهم إال بعد اليأس عودين الفريقني، وال يأتكل األخضر واليابس، وتستمر سنني طويلة تكاد تف
 من  حتقيق املآرب.

فحرب البسوس اليت دامت عشرات السنني، وقسمت القبيلة إىل قسمني ما كان هلا أن تقوم 
لو توفرت أدىن درجات التسامح من ملك القبيلة  الذي أقدم على قتل انقة عجوز يف جوار أقرب الناس 

 ابلتسامح وختلقوا ابلصلح وقبلوا العقالء تداعى لو مقتله بعد تستمر أن هلا كان وما إليه وأخص ندمائه
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 واحد. ومصاهبم واحدة، عائلة فإهنم
 كل بني والسالم والطمأنينة األمن ليضمن اإلسالم عليه قام الذي األصل كان ذلك أجل من

 له كان أثر كل يسقط أن سلمامل على فأوجب ، اجلاهلية اثرات ووع والشعوب القبائل من  فيه الداخلني
 ما ذلكو  واملودة  احملبة إال قلبه يف يكون وال يكن، مل كأنه سلف ما له ويسمح  املسلم أخيه عن اجلاهلية يف

 .(27) وداع ال حجة يف هللا رسول أعلنه
 هللا رسول وظل الطويل، اترخيها يف مثيال   له البشرية تعرف مل التسامح يف قانون أول هذا فكان

 إىل املؤدية النزاع صور كل لفض سبيال   ه ب والتذكري إقراره على احلرص كل حريصا   وسالمه هللا صالة يهعل

 يسهل خالهلا من واليت املسلمني، بني الفتنة زرع يف جهدا   َيلون ال الذين األعداء ومشاتة واالنقسام الضعف

  م.فيه التحكمو  كلمتهم تشتيتو  حرهبم عليهم
 أن الطويلة القرون هذه أمكنهم ملا أتباعه، قلوب يف اإلسالم زرعها اليت التسامح روح ولوال

 الذي التسامح هذا على كثرية أمثلة اإلسالم اتريخ فيف ،قائمة اإلسالم دولة وتظل أعدائهم أمام يصمدوا

 العاقبة. وتلك األثر هذا له كان
 وسعيهم األمة هذه صف وحدة من األعداء غيظ مدى على داللة الصور هذه أعظم ومن

 هللا صالة عليه رسولال أصحاب بني الوقيعة اليهود حماولة ؛اجلاهلية والنعرات العصبية إاثرة على الدؤوب
 من هو منهم صدر ما أن وأيقنوا برمحته هللا تداركهم أن وال ل ،احلرب م بينه تشتعل كادت حىت ،هموسال

 .(28) عدوهم وحتايل الشيطان مكر
 اخلالف، صور كل جتاوز يف األقوم السبيل مها، الصفح على والقدرة محالتسا أن املالحظ فمن

 هللا حذر ما وهذا ابلفشل، عليها وحكمت ابألمة عصفت استمرت إن اليت والفنت النزاعات من واخلروج
 رحيكم{. وتذهب فتفشلوا تنازعوا }وال سبحانه: قوله يف مجيعا   اإلسالم أمة منه

 على يبقوا أن ابلتسامح متكنوا أهنم إال بينهم االقتتال ووقع بةالصحا عهد يف الفنت حدثت وقد

 من انرها أشعل اليت اجلمل ففتنة كلمتها، اخلري على ويمعوا عافيتها األمة إىل ويعيدوا اجلانب مهابة دولتهم

 بروهافد الصلح، على واالتفاق الصحابة من املختلفني الفريقني أمراء أبداه الذي التسامح هذا هلم يرق مل

 واملسلمني. الصحابة من آالف وحيتها راح بليل مكيدة
 وتضميد الصدع رأب يف هاما   سببا    كان التسامح من وجهه هللا كرم علي اإلمام أظهره ما ولكن

 التبجيل بعبارات إال يكلمها ومل عنه هللا روي عائشة املؤمنني أم على السالم إىل املبادرين من فكان اجلراح،

 ها،نزلت اليت الدار جاءو  لك. هللا يغفر فقال: بري، قالت ؟’أم اي أنت كيف هلا: خطابه  انفك والتقدير

 أمر عائشة، إىل يسيئان رجلني الباب يف إن :املؤمنني ألمري رجل قال وملا به، ورحبت عليها، مسلن و  فاستأذن
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 جبميع عنه هللا روي علي ازوده البصرة من تجخر  وحينما ثياهبما. ن م خيرجهماو  مهاد يل نأب القعقاع

 (29) هلا... مودعا   أمياال   رافقها عليو  حممد هاو أخ معها سار وكذلك ،يرافقنها أن امرأة أربعني وأمر حاجاهتا
وأعظم من هذا التسامح وأكرب أثرا  ما أبداه اإلمام احلسن بن علي روي هللا عنه حني قرر 

 الصلح مع معاوية بن سفيان وحقن دماء املسلمني.

ذكر ابن كثري أنه ابيع احلسن تسعون ألفا  فزهد يف اخلالفة وصاحل معاوية ومل يسل يف أايمه 
 .(30)حمجمة من دم، وكان ملا يسمع أصحابه يقولون: اي عار املؤمنني، يقول هلم: العار خري من النار 
زل عن ويدلنا على عظيم مكانة التسامح يف اإلسالم الذي فيه التغلب على هوى النفس والتنا

 .(31) احلق ولو كان إىل من هو أقل منه شرفا  ومرتبة يف الدين
وإذا كان االختالف بني الناس سنة من السنن اإلهلية، فالتفاوت يف الدرجات يف العلم واملال 
واجلاه والقوة مع اختالف الرغبات وتعارض األهواء واملصاحل أمر من املمكن تقبله والتعايش معه إذا 

لتعامل ابحلق والعدل واملساواة والرمحة وارتفع الظلم وسادت روح احملبة والتسامح، لكن انضبط ميزان ا
هذا االختالف إىل  سوقالذي ال ميكن أن يكون مقبوال  يف الدين ويف أعراف أهل العقل واحلكمة أن ي

 التنازع املؤدي إىل االقتتال والتخاصم.
حة املسلمني دماء بعضهم البعض ووصول وإذا كان حكم النيب صلى هللا عليه وسلم على إاب

فإن مواالة األعداء واستعدائهم على املسلمني هلو من الردة عن  (32) االختالف إىل حد االقتتال ابلكفر
 املقتضية الستبدال والهتا قدرا  إهليا وحكما  رابنيا  كما قال سبحانه : و  الدولالدين املؤذنة بزوال 

ةٍّ َعَلى  َ ُه أَِذلّ  ْم َوحيُِب ونَ  ْومٍّ حيُِب  هُ  ُه ِبقَ  ْوَف ََيِْت اللن   ِه َفسَ  ْن ِدينِ  ُكْم عَ  دن ِمنْ  ْن يَ ْرتَ  وا مَ   آَمنُ  نَ  اَيأَي  َها النِذي
ْن  ِه مَ  ِه يُ ْؤتِي ُل اللن  َفضْ  كَ  مٍّ َذلِ  َة الئِ  اُفوَن َلْومَ  ِل اَّللِن َوال خيََ  ُدوَن يِف َسِبي َن ُيَاهِ  زنةٍّ َعَلى اْلَكاِفرِي َن أَعِ  اْلُمْؤِمِني
ُ َواسِ  َيشَ   .54،آيةاملائدةسورة:م   ع  َعِلي اُء َواَّللن

وإذا كانت أمتنا العربية واإلسالمية متر هذه األايم أبشد حاالت الضعف واالنقسام والنزاع 
وخريهم الذي يبدأ  واالقتتال فعلى العقالء من والة األمر فيها أن يبادروا إىل مجع الكلمة وتوحيد الصف

ابلسالم ويتحلى ابلتسامح والصفح واإلحسان، وعلى احلكماء من العلماء أن يبادروا كذلك إىل توحيد  
ة واألحزاب املتناحرة ليكونوا صفا  واحدا  يف مواجهة األعداء الذين يرتبصون بدينهم فق املختلرَ كلمة الفِ 

من أوجب الواجبات يف هذا الزمن على العلماء وأوطاهنم الدوائر وال يفرقون بني أحد منهم، وهذا 
 واألمراء، فإهنم إذا صلحوا صلحت األمة، وإن فسدوا فسدت األمة.

يتوالان برمحته، ويعفو عنا ويغفر لنا كل ما بدر منا  العلي العظيم اجلواد الكرمي أن هللانسأل  
 ، وال حوال وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.هو ولينا يف الدنيا واآلخرة عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه املصري
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 اخلامت::
التسامح يف حل املشاكل وفض  خلق تبني لنا من خالل ما قدمنا يف هذا البحث مدى أمهية

صور النزاع واخلالف اليت تؤثر على وحدة الصف وآتلف القلوب والشعور ابلطمأنينة يف احلياة حني 
 مكر األعداء.يستقر األمن والسالم وَيمن الناس شر و 

فعاد من الواجب على كل أسرة تريد أن تعيش حياة مستقرة متآلفة أن جتعل من التسامح يف 
التعامل بني أفرادها شعارا  ترفعه ومنهجا  يف حياهتا ترتمسه، حينها جتد نفسها قادرة على جتاوز كل 

اد، اليت تفرق اجلمع العقبات وحل كل املشاكل، بعيدة عن كل ما ينّغص العيش من الضغائن واألحق
 وتشتت الشمل.

وكذلك سائر اجلماعات واألحزاب والفرق اإلسالمية ال سبيل هلا أن تكون أمة واحدة 
كما أرادهم رب العاملني،   لى من كفر ابهللع ا  واحدةبذمتهم أدانهم وهم يد ريدماؤهم ويس ساوىتت

قلوهبم من   احل الشخصية الدنيوية، وتصفواملصووصفهم هبذا نبيهم العظيم، دون أن يرتفعوا عن العصبية و 
 بدلوها ابحملبة والوفاء.ستكراهية وعداء، وي

ثل هذا يتمع مشل األمة ويهي  هللا هلا أسباب التوفيق واهلداية، فبمجرد قيام مثل هذه مبو  
َدا  ِإْن يُرِياإلرادة الصادقة املخلصة، يبارك هللا فيها وحيقق هلا كل أمانيها، فاهلل سبحانه وتعاىل يقول: 

نَ ُهمَ  الحا  يُ َوفِِّق اللن  ِإصْ  َ كَ  ُه بَ ي ْ  . 35:آيةالنساءسورةرا   ا  َخِبي اَن َعِليم ا ِإنن اَّللن
اجتبيتهم واصطفيتهم حلمل  مثاللهم وفقنا ملا حتبه وترواه، واجعلنا ممن توليتهم فهديتهم ومن 

قدير، وابإلجابة ال أنتيف الدنيا واآلخرة، إنك أمانتك وتبليغ رسالتك، والوفاء بعهدك والفوز برمحتك 
 جدير.

 ۔دين وم ال ى ي إل  م إبحسانن تبعه وم بهاصحأعلى سيدان حممد وعلى آله و  مالله وصل
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، سنن 121ص 1ج 178، املستدرك على الصحيحني حديث رقم  323ص 2السيوطي.الدر املنثور ج -10
 355ص 4الرتمذي ج

 563ص 2ج 3912املستدرك على الصحيحني حديث رقم  -11
 687، ص5ج  2599صحيح مسلم حديث رقم  -12
 4ج2506رقم ديثاحلمسلم اإلمام صحيح  .2256،ص5،ج5727ديث رقم،احلصحيح ،البخاري -13

  1984ص
 31،ص3ج 4322حديث رقم ،ستدرك على الصحيحنياملكتاب ينظر   -14
، 6والبيهقي ج 604واحلاكم ص 520وأبو نعيم يف دالئل النبوة ص 2105أخرج احلديث ابن ماجة،  -15

 وغريهم. 52ص
 417-416ص، 1ج ،ابن هشام. السرية النبوية، حتقيق حميي الدين ، مطبعة حجازي -16
 .98ص2ج1ط،ابن شبة، اتريخ املدينة،دار العليان -17
 .61ص 4ج1ابن هشام السرية النبوية،ط -18
 .720ص3غوستاف لوبون ، حضارة العرب، ط -19
.نقالعن نظرات يف اتريخ 70،ص1راق،الرايض،ط ة يف العمَ ل الذن  توفيق سلطان، اتريخ أه -20

 .411اإلسالم،دوزي،ص
 .49ص،المي سع اإلِ  لمني يف اجملتم  ر املس ة غي إدوار غاِل الدهيب، معامل -21
س  وينظر زيغريد هونكه ، مش .420المي،ص ابعني،دار األدب اإلس اة التَ يَ ن حَ  عبد الرمحن الباشا، صور م -22

 .364رب،ص ى الغ ع علطُ  ب تسرَ عَ  ال
 .8الشام،صبالدالواقدي حممد بن عمر، فتوح  -23
 .146ص 1الواقدي فتوح الشام، طينظر  -24
 .226-221ينظر الواقدي، فتوح الشام، ط  -25
  73ص،اإلسالم دين توماس آرنولد، الدعوة إىل -26
 - 4تفسري ابن كثري م وينظر  .257ص  9ج  -مع تعليقات األرنؤوط الرسالة  16صحيح ابن حبان م  -27

 –تفسري اخلازن   موافق للمطبوع  344ص  1ج  -دار طيبة  8معامل التنزيل البغوي م  134ص  7ج 
 301ص ، 1ج

 .184ص2ج ابن هشام السرية النبوية -28
 .233-231، ص7ينظر، أبن كثري البداية والنهاية، دار احلديث، ط -29
 .39ص 8البداية والنهاية ط -30
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 512ص  7ج  -. مصنف ابن أيب شيبة ت سعيد اللحام م 486أبو نعيم األصفهاين، دالئل النبوة، ص -31
صحيح ابن حبان  165ص  6ج  -دائرة املعارف النظامية  12275السنن الكربى البيهقي حديث رقم

 418ص  15ج 6964ت شعيب األرنؤوط مؤسسة الرسالة حديث رقم  18م
 .82،ص1، صحيح مسلم ط107، ص8فتح الباري صحيح البخاري ، ط -32


