
 
ُ

األحاديث الداّلة
على اإلعتداِل والتسامح 

في )صحيح البخاري( 
)

ٌ
 داللّية

ٌ
)مقاربة

د. تغريد حريز محمد
جامعة بغداد- كلية اآلداب-

قسم اللغة العربية





١57
ُة على اإلعتداِل والتسامِح في )صحيح البخاري( )مقاربٌة داللّيٌة(«

ّ
»األحاديث الدال

د. تغريد حريز محمد

الملخص

معنى  لمعرفة  شتى  مناهج  يــون  الــلــغــو نهج 
عن  بأخذهم  سواء  خفاياها  واستكشاف  الكلمة 
العرب واألعراب وسؤالهم عن معاني ما غمض من 

لفاظ أم بالرواية عن أهل العلم . األ
من  أصاًل  الشريف  النبوي  الحديث  كان  ولما 
اإلسالمية،  المفاهيم  بيان  في  المعتمدة  األصول 
المرجوة من هذا البحث هي محاولة  الفائدة  فان 
الت لفظتي االعتدال والتسامح المأثورة  حصر دال
وتتبع  الــبــخــاري،  صحيح  فــي  و  اهلل  رســـول  عــن 
لفاظ والبحث  المعنى المعجمي لكل لفظ من اال
في  له  المستعملة  المعاني  بين  و بينه  العالقة  في 
المعاني  استجالء  عن  ،فضال  النبوي  الحديث 

لفاظ. بين بقية األ بيان الفروق بينه و الدقيقة و
الت  يقدم البحث دراسة تحليلية لمعاني ودال
الــحــديــث من  فــي  والــتــســامــح  االعـــتـــدال  لفظتي 
لة اساسية أو   دال

ّ
خالل عرض األحاديث التي تدل

بيان المفهوم المعجمّي  فرعية لهاتين اللفظتين و
ارتباطه  مــدى  ومعرفة  منها،  لفظ  لكل  واللغوّي 
مبادىء  ــاء  وارسـ الــســالم  لنشر  المسلمين  بــواقــع 

التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم .
تقل  ال البحث  اليها  توصل  التي  النتائج  ولعل 
من  ــّد  الب إذ   ، عليها  قــام  التي  األســس  عن  أهمية 
االشارة إلى أن مبادىء الدين االسالمي من اعتدال 

اجتهادًا  ليست  الفرعية  تــهــا  ال دال بكل  وتسامح 
اسالمي  تشريع  هي  إنما  سياسيًا،  قــرارًا  أو  فقهيًا 
اإلنسانية،  االجتهادات  إلى  وال  للعوامل  اليخضع 
تــقــوم عليها  الــتــي  إلــى األســـس  النظر  ومــن خــالل 
االســالم  في  المسلمين  وغير  المسلمين   حقوق 

 ارتباط حقيقي عميق ألصل العقيدة.
ّ
ما هي إال

بداية  منذ  السالم  عليه  آدم  أبناء  نجد  لذلك 
والواجبات،  الحقوق  في  كامل  تساو  في  الخليقة 
أما أهم التوصيات التي يمكن من خاللها انجاح 

هذه البحث فهي: 
متكامال  منهجا  ية  النبو األحــاديــث  ضمت   -
تمثل  وقد  اإلنسانية،  الحياة  مشكالت  لمعالجة 
التعامل مع المخالفين  ذلك في معالجة مشكلة 
ــر، فــضــال عـــن الــبــعــد اإلنــســانــي في  ــ وقـــبـــول اآلخـ
العالقات االجتماعية، فال يمكن تحقيق ذلك إال 

من خالل دراسة تلك األحاديث .
المنظومتين  يــر  تــطــو رة  ــرو ــ ض عــلــى  الــعــمــل   -
عرض  ضوء  في  إيماني  بإطار  ية  والتربو التعليمية 
عن  واالبتعاد  االعتدال  على   

ّ
تدل التي  االحاديث 

إرساء مبادئ التسامح وما يخرج  الغلو والتطرف و
إحسان وتيسير، مما يساعد  اليه من عفو وصفح و

على توجيه المجتمع توجيها صحيحا سليما .
واساتذة  والخطباء  العلماء  تشجيع  رة  ضــرو  -
إلى  المجتمع  وقيادات  والمدرسين  الجامعات 
إظهار القيم اإلنسانية  دراسة السيرة بكل أبعادها و
األسس  بيان  و ية،  النبو األحاديث  في  ية  والحضار
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التي انتهجتها السيرة وكيفية اإلفادة منها لمواجهة 
في  المسلمين  واقـــع  يواجهها  الــتــي  التحديات 

العالم .
فيما  والسّيما  الدراسية  بالمناهج  االهتمام   -
النبوي  والــحــديــث  الكريم  الــقــرآن  بعلوم  يتعلق 
الشريف واالبتعاد عن التلقين غير المرتبط بالعمل، 
واالستنباط  والــوصــف  التحليل  مناهج  وتفعيل 
إلزام الطلبة بها في مراحلهم الدراسية  والدراسة، و

سعيا إلى حّل مشكالت المجتمع اإلسالمي.

* * *
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Abstract:
The linguists do approach different 

approaches as to know the meaning of the 
word and exploring its secrets, whether by 
taking them from Arabs and non- Arabs, 
and their inquiry about the meanings of some 
ambiguity or narration of the scholars.

Since the Prophet’s instructions  was 
considered as a rule of trusted rules to show 
Islamic concepts, the usefulness of this 
research is an attempt to confine meanings of 
moderation and tolerance of the Messenger 
of Allah )peace upon him( in Saheeh al-
Bukhari, and follow the lexical meaning of 
each word as well as the clarification of the 
meanings and the precise differences between 
it and rest of utterances. 

The current study presented an analytical 
study of the meanings and indications of 
moderation and tolerance in the prophet’s 
instructions through the presentation of the 
such instructions which indicate a basic 
or secondary meaning of these two words 
moderation and tolerance , and linguistic 
concept of each word, and the extent to which 
it relates to the reality of Muslims in order 

to spread peace and establish principles of 
peaceful coexistence between Muslims and 
others. 

The results of the research are no less 
important than the bases on which it was 
based. It should be pointed out that the 
principles of the Islamic religion are moderate 
and tolerated with all its sub-meanings. It is 
not a jurisprudence or a political decision but 
an Islamic legislation that is not subject to 
circumstances or human jurisprudence. The 
foundations on which the rights of Muslims 
and non - Muslims in Islam are a deep link to 
the origin of faith

Therefore, we find the sons of Adam 
since the beginning of creation in full equity 
in rights and duties, the most important 
recommendations through which to make this 
research a successful one are: 

- The Prophet’s Hadiths included an 
integrated approach to deal with the problems 
of human life. This may be in dealing with 
the problem of violators and acceptance of 
the other, as well as the human dimension in 
social relations. This can only be achieved 
through studying these conversations.
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- Working on developing the educational 
and educational systems in the context of faith 
in the light of the presentation of the talks 
that show moderation and move away from 
extremism and laying down principles of 
tolerance and pardon, forgiveness, kindness 
and facilitation, which helps to guide the 
community properly. 

- The need to encourage scientists, 
preachers, university professors, teachers and 
community leaders to study the biography in 
all its dimensions and to show the human and 
civilization values in the Prophet’s Hadith, 
and to explain the basis of the biography and 
how to benefit from it to face the challenges 
that faces the reality of Muslims in the world.

- Hugely concerning over curricula, 
especially with regard to the sciences of the 
Qur’an and Hadith, avoiding the non-work 
indoctrination, activating the methods of 
analysis, description, reasoning and study, 
and obligating the students in their academic 
stages in order to solve the problems of the 
Islamic society. 

* * *
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المقدمة

والــســالم  ــصــالة  وال العالمين  رّبِ  هلل  الــحــمــُد 
وأصحابه  آله  وعلى  محمد  المرسلين  خاتم  على 

أجمعين.
لة من المصطلحات   مصطلح الدال

ُ
وبعد؛ يعّد

المثيرة للجدل في اللغة، ألنها تمثل عالقة اللفظ 
بالمعنى.

ال  إذ  للغة،  الرئيس  الهدف   
ُ

يعّد ره  ــدو ب وهــذا 
للغة  وجــود  وال  لغة  بغير  لة  الدال تكون  أن  يمكن 
يقول د. منذر عياشي:  كما  الكلمة،  لة  خارج دال
)حدوث اللغة رهٌن بوجود الداللة وحدوث الداللة 

رهٌن بوجود اللغة()١(.
معنى  لبيان  يكفي  أنه  الناس  بعض  يظن  فقد 
ظني  فــي  ــذا  وهـ الــمــعــجــم،  إلـــى  الــرجــوع  الكلمة 
بعض  أن  إلى  يعود  ذلك  في  والسبب  كــاٍف،  غير 
الكلمات، إذ الرجوع إلى المعجم لمعرفة معانيها 
عمد  هــذا  أجــل  ومــن  معانيها،  لتعدد  ــاٍف  ك غير 
لة إلى التفريق بين أنواع المعنى ومنهم  علماء الدال
خمسة  أنواعًا  ن  بّيِ إذ  عمر،  مختار  أحمد  الدكتور 

من المعاني وأهمها:
أو  المركزي  أو  ــي  األول أو  األســاســي  المعنى   -١
العامل  وهــو  المفهومي  أو  ــي  كـ االدرا أو  التصوري 

لة: ٤٧. )١( اللسانيات والدال

الرئيس لالتصال اللغوي، والوظيفة األساسية للغة 
وهي التفاهم ونقل األفكار تكمن فيه وتصّبُ فيه، 
المتصل  المعنى  ألنه  نفسه  الوقت  في  منه  وتنبع 

بالوحدة المعجمية حينما ترد منفردة)٢(.
الثانوي  أو  العرضي  أو  اإلضــافــي  المعنى   -٢
يشير  الــذي  المعنى  وهو  اإلشــاري  أو  التضمني  أو 
إليه اللفظ إلى جانب معناه األساسي، وهو معنى 
وطبيعة  والخبرة  والثقافة  النظر  بوجهات  مرتبط 

المجتمع والزمن.
3- المعنى االسلوبي وهو المعنى الذي تحمله 
االجتماعية  للعوامل  بالنسبة  اللغة  مــن  قطعة 
ودرجة  الثقافي،  والمستوى  الجغرافية  والمنطقة 
التخصص، ونوع العالقة المتحققة بين المتكلم 

والسامع)3(.
يتضمنه  ما  إلى  يشير  وهو  النفسي  المعنى   -٤
الت عند الفرد، فهو معنى فردي ذاتي  اللفظ من دال
وال يمتاز بالعمومية، وال التداول بين األفراد جميعًا.
يتعلق  الــنــوع  ــذا  وهــ االيــحــائــي:  الــمــعــنــى   -5
نظرًا  اإليــحــاء  على  خاصة  مقدرة  ذات  بكلمات 
المعنى  أنـــواع أخـــرى مــن  لــشــفــافــيــتــهــا)٤(.وهــنــاك 
الدراسات  حقول  إلى  وأضافوها  يون  اللغو وصفها 

لية، منها. الدال

لة - أحمد مختار عمر: 3٧. )٢( رأي نيدا، ينظر علم الدال
لــة  دال ينظر  و  ،٢6٢-٤63 الــســعــران:   - اللغة  علم   )3(

لفاظ، إبراهيم أنيس: 8١-8٢. اال
)٤( ينظر علم اللغة، أحمد مختار عمر: 38-3٩.
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6- المعنى العاطفي: وهو المعنى الذي يظهره 
وتظهره  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بــصــورة  المتكلم 

عوامل النبر والتنغيم وتموج الصوت وغيرها.
الــذي  المعنى  وهــو  التنظيمي:  المعنى   -٧
معاني  مــع  الــتــرابــط  أســـاس  على  الكلمة  تملكه 
أو  معها  تقع  أن  إلى  تميل  التي  األخــرى  الكلمات 

توحي بها.
معنى  أو  التركيبي  أو  الــنــحــوي  المعنى   -8
باختيار  يرتبط  المعنى  وهذا  والجمل،  العبارات 
يــقــة  ــبــطــة بــطــر يــة صــحــيــحــة مــرت كـــيـــب نــحــو تـــرا

المتكلم)١(.
يون في تسمية  اللغو المحللون  ولهذا يختلف 
المعنى أو المعاني التي يستخلصونها من الكلمة 

المعنية أو العبارات المعنية.
في  تـــه  ال ودال االعــتــدال  معاني  األول:  المحور 

الحديث:
ته في  ال قبل البدء في بيان معاني االعتدال ودال
واصطالحًا  لغًة  معناه  ن  نبّيِ أن  لنا   

َ
البّد الحديث، 

وتوضيح أصله اللغوي.
وجهه،  عن  الشيء  تعدل  أن  معناه:  فالَعْدل 
أنه  النفس  فــي  قــام  ومــا  الــجــور،  نقيض  والــَعــْدل: 

مستقيم. واالعتدال: االستقامة.
أنه  روي عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  و

اللغة  عــلــم  ــات  ــ دراسـ فــي ضـــوء  يــة  الــلــغــو الــمــعــاجــم   )١(
ينظر الحقول  الحديث، محمد أحمد أبو الفرج: ١٢-١3، و

كتاب المخصص البن سيدة: ٩٩. لية في  الدال

ُت 
ْ
ِمل إذا  قــوٍم  في  جعلني  الــذي  هلل  الحمُد  قــال: 

ُيــْعــَدل الــســْهــم فــي الــِثــقــاف: أي  كما  ــي،  ــون
ُ
ــَدل َع

موني)٢(. َقّوَ
أو  كم  في  حالين  بين  حــال  توسط  واالعــتــدال 
 ما تناسب فقد اعتدل، وكل ما اقمته 

ُ
كيف، وكّل

لته.
َ

عّد
المنهج  ــتــزام  ال يعني  اصــطــالحــًا:  واالعـــتـــدال 
الغلو  بين  وســط  هو  الــذي  والحق  قـــوم،  األ العدل 
 أيضًا على 

ُّ
يدل بين التفريط والتقصير، و والتنطع و

االستقامة والتزكية والتوسط والخيرية، وهو بذلك 
يكون مرادفًا للوسطية في معناه المركزي.

 داللًة 
ُّ

كثر من حديث ما يدل ورد في السنة في أ
واضحًة على معنى االعتدال ومنها:

 :
َ

عن عائشة رضي اهلل عنها عن النبي � َقال
ها الناس، خذوا من األعماِل ما تطيقونه، فإن  »يا أّيَ
 أحّبَ األَعماِل إلى اهَّلِل 

َ
إّن  يمل حتى تملوا، و

ْ َ
اهَّلَل ال

 .»
َ

إْن قّل ما داَم و
َمَة بن 

َ
رد الحديث بنٍص آخر عن أبي سل وقد و

 
َ

أّنَ رسول  عبد الرحمن َعْن عائشة رضي اهلل عنها 
ْن 

َ
ل أْن  ــُمــوا 

َ
ــوا، واعــل ُب ــاِر ُدوا وَق ــّدِ ــ »َس  :

َ
َقـــال اهلل � 

ة، وأّن أَحّبَ األعماِل إلى  ُه الَجّنَ
ُ
ُيْدِخَل أحدُكم َعَمل

إْن َقّل«)3(. اهَّلِل أْدَوُمَها و
الصالح،  العمل  مداومة  على  الحث  بِه  يــراد  و

)٢( تهذيب اللغة: ١٢6/٢، لسان العرب: ١١/٤36.
القصد  باب   ،6٤6٤ الحديث  رقم  البخاري  صحيح   )3(

والمداومة على العمل.
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بل  بعمله  أحــد  يدخلها  ال  الجنة  إن  و  
َ

ــّل َقـ إن  و
برحمِة اهلل، وأنه ُيشير إلى االبالغ بالشيء إلى غايته 
وغيره  وصيام  صالة  من  والعمل  العبادة  ومالزمة 
والحاصل  الطاقة،  قدر  على  ولكن  العبادات  من 
أنه أمر بالجد في العبادة واالبالغ بها إلى حّدِ النهاية 
إلى  المفضية  المشقة  معه  تقع  مــاال  بقيد  لكن 
الملل والسآمة)١(، وهذا دليل واضح على االعتدال 
ينبغي  وال  فيها.  الوسط   

َ
حّد واتخاذ  العبادات  في 

ألحد أن يحّمل غيره ماال يطيق، بل عليه أن يرَفق 
ُيّيسر عليهم.  بالناس و

أبيه، عن  برده عن  أبي  الحديث عن  وجاء في 
إلى  ومعاذا   � اهلل   

ُ
رســول بعَثُه  ا  لّمَ  :

َ
ــال ق َجــّده 

َرا  ُتنّفِ  
َ
َوال َرا  وَبّشِ َرا،  ُتعّسِ وال  َرا  »َيّسِ لهما:  َفقال  اليمن 

 َتخَتِلفا«)2(.
َ َ
وتطاَوَعا وال

الــنــاس،  على  والــتــســّري  التخفيف  بــه  ــراد  يـ و
األمــر  الــعــبــادة حتى ال يشق  أمـــور  فــي  واالعـــتـــدال 

عليهم)3(.
في  االعتدال  على   

ُّ
تــدل التي  االحاديث  ومن 

الــصــالة،  فــي  تعالى  اهلل  ــر  ألم واالمــتــثــال  الــعــبــادة 
على  يشق  َمــْن  على  النِكير   � النبي  شــّدد  إذ 
أبي  عن  جــاء  ما  عبادتهم.  في  يتعبهم  و الــنــاِس 
َرُجٌل  جاَء   :

َ
َقــال عنه  اهلل  رضي  االنصاري  َمْسعوٍد 

ـــي  إّنِ اهلِل،   
َ

رســـول ــا  ي  
َ

ــال ــَق ف  � اهلِل  رســـوِل  إلـــى 

)١( ينظر فتح الباري: ١١/3٢3.
)٢( صحيح البخاري رقم الحديث: 6١٢٤.

)3( ينظر فتح الباري: 5٩٩/١0.

ــاَلٍن،  ــِل ُف ــْن أْج ــَداِة ِم ــَغ ــُر َعــْن َصـــاَلِة ال
َ

ّخ
َ
ــأ َت واهلِل أل

 � النبّيَ  رأْيــُت  َفَما   :
َ

َقــال فيها،  ِبَنا  ُيطيُل  ا  ِمّمَ
 :

َ
َقال ُثّمَ  يؤمئٍذ،  ِمْنُه  موَعظٍة  في  غَضبًا   

َ
أشّد  َقّطُ 

ى 
َّ
َما َصل ُكْم  فأّيُ َمَنفريَن،  ِمْنُكم   

َ
إّن اُس،  الّنَ َها  أّيُ »يا 

وذا  والضعيَف،  الَكبيَر،  ِفيهم   
َ

فإّن ْز  فليتجّوَ اِس  بالّنَ
الحاَجِة«)4(.

في  ردت  و التي  تــه  ال ودال االعتدال  معاني  ومن 
يم،  والتقو واالستقامة،  بالعدل  الحكم  الحديث 
ــمــســاواة،  يــة، والــمــمــاثــلــة، والــتــزكــيــة، وال والــتــســو

واألنصاف، والتوسط، والموازنة.
التزكية،  لـــة  الت. دال ــدال ــ ال وســأبــّيــن مــن هــذه 

والمساواة واإلنصاف والتوسط.
وتطيرها  النفوس  إصــالح  تعني  التزكية:   -١
وفعل  الصالح  والعمل  النافع  العلم  طريق  عــن 

المأمورات وترك المحظورات.
رحمْة ال تحصل للعبد  والتزكية فضُل من اهلل و

جت  يب  ﴿ىب   قــال:  إذ  تعالى  اهلل  بمشيئة   
َّ
إال

ٻ  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 
ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ 
ٿ  ٿ   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ﴾ )5(.
إليه  والرجوع  التوبة  يشاء  ِمْن  يرزق  هو  لوال  أي 
وما  ودنسها،  وفجورها  شركها،  من  النفوس  يزكي  و

فتح  ينظر  و  ،6١١0 الحديث:  رقــم  البخاري  صحيح   )٤(
الباري: ١0/5٩0.

)5( النور: ٢١.
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كّل بحسبه، لما حصل أحد  فيها من أخالق رديئة 
لنفسه زكاٍة وال خيرًا)١(.

وقوله تعالى: ﴿ ۅ ۉ ۉ ې﴾)٢(.
وَتحقق تزكية النفوس بأمور منها: 

والنوافل،  الواجبات  وفعل  الصالة،  التوحيد، 
العلم  النفس، طلب  المحرمات، ومحاسبة  وترك 
الرفقة  واالســتــغــفــار،  التوبة  ــه،  ب والعمل  الشرعي 
العجب  والحذر من  األخيار،  الصالحة ومصاحبة 
الرسول  وأدب  واألخالق  بالصبر  والتحلي  ر،  والغرو
ــيــا ومــحــاربــة  ــدن ــاًل عـــن الـــزهـــد فـــي ال ــض �، ف

الشيطان وهوى النفس.
رضي  يرة  ُهر أبي  عن  الحديث  في  جاء  وقد 
 :

َ
َقال اهَّلَل   

َ
»إّن  :� اهلِل   

ُ
رسول  

َ
قال  :

َ
َقال عنه  اهلل 

َب  َتَقّرَ َوَما  بالحْرِب،  آذنُتُه  ْقد 
َ
ف  

ً
َولّيا لّي  عادى  َمْن 

َعلْيِه،  افَترْضُته  ا  ِمّمَ إلّيَ  أحّبَ  بشيء  َعْبدي  إلّيَ 
ُه،  أِحّبَ ى  حّتِ واِفِل  بالّنَ إلّيَ  ُب  يتقّرَ َعْبدي   

ُ
َيزال وما 

وبصَرْه  به  يسَمُع  الذي  سْمَعُه  ُكْنُت  أحببُتُه  فإذا 
التي  ورْجلُه  بها  يبِطُش  التي  َيَدُه  و به  ُيبِصُر  الذي 

بها...«)3(. َيْمشي 
يقع  ّبــه  ر مــن  العبد  قــرب  أن  بالحديث  يـــراد  و
وتأديته  بالنوافل  ومــالزمــتــه  بإحسانه  ثــم  بإيمانه 
تعالى،  اهلل  محبة  إلــى  ذلــك  به  افضى  الفرائض، 

كثير: 5/٧٤. )١( ينظر تفسير ابن 
)٢( النساء: ٤٩.

كتاب الرقاق  )3( صحيح البخاري رقم الحديث: 650٢، 
- باب التواضع.

والمعنى توفيق اهلل بعبده في االعمال التي يمارسها 
عليه  جوارحه  يحفظ  بأن  فيها  له  المحّبة  وتيسير 

يعصمه عن مواقعة ما يكره اهلل من االعمال)٤(. و
 الصالة من أهم العبادات والواجبات 

ُ
ولهذا تعّد

النفوس  تزكية  أسباب  من  وهــي  الشهادتين  بعد 
ې  ې  ې  ۉ   ﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا 

ې   ى﴾)5(.
)النفس  تيمية:  ابــن  قــال  النفوس  تزكية  وفــي 
وال  مايناقضها،  عنها   

َ
ُيــزال حتى  تزكوا  ال   

ُ
واألعمال

يدنُس  ه  فإّنَ  ، الشّرِ ترك  مع   
َّ
إال متزكيًا  الرجل  يكون 

أي  ــاهــا  دّس قتيبة:  ابــن  قــال  يــدســيــهــا،  و النفس 
اخفاها بالفجور والمعصية( )6(.

ودليل قوله تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
 ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ﴾ )٧(.
٢- المساواة: تعني عدم التمييز بين فرد وآخر . 
فقد حظي الفرد بالمساواة والعدالة في ظل تعاليم 
االسالم العادلة وتشريعاته الحكيمة، فهي مساواة 
في التكليف والجزاء وفي الحقوق والواجبات فال 
غني  بين  وال  وعبد  ُحر  بين  وال  وآخر  فرد  بين  تمييز 
واعجمي،  عربي  وال  وأبــيــض  أســود  بين  وال  وفقير 
الذاتية  الشخصية  الحقوق  تشمل  المساواة  فهذه 

)٤( ينظر فتح الباري: ١١/3٧8-3٧٩.
)5( العنكبوت: ٤5.

ى: 6٢٩/١0. )6( ينظر الفتاو
)٧( الشمس: ٧-١0.
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واالجتماعية  والــقــانــونــيــة  والــســيــاســيــة  يــة  والــفــكــر
كافة)١(. قتصادية والحريات  واال

كثيرة ومنها:  ية في ذلك  النبو  االحاديث 
َ

ولعّل
عن عائشة رضي اهلل عنها: أن قريشًا أهمتهم المرأة 
المخزومّية التي سرقت فقالوا َمْن يكلم رَسول اهلل 
رُســول  م 

َّ
فَكل ســامــُة 

ٌ
أ إال  عليه  يجترُئ  ــْن  وَم  �

اهَّلِل؟  ــدوِد  ُح ِمــْن  َحــّدٍ  في  »أتشَفُع  فقال:   � اهلل 
َمْن   

َ
َضّل ما 

َ
إّن اُس  الّنَ ها  أّيُ يا  فقال:  خَطب 

َ
ف َقاَم  ثم 

إَذا  و تــرُكــوُه،  ريُف 
َ

الّش ــَرَق  َس إذا  كانوا  هُم 
َ
أّن َقْبلكم 

 
َ

ْو أّن
َ
 واْيُم اهَّلل ل

َ
عيُف فيهم أقاُموا َعلْيه الَحّد

َ
َسَرق الّض

د َسرَقْت لَقَطَع ُمحّمٌد َيَدها«)2(. فاطمَة بنَت ُمِحّمَ
اإلسالم  في  الحدود  أن  ين  يّبِ الحديث  وهذا 
تطال  فهي  أخرى،  دون  فئة  على  قاصرة  ليست 
الناَس  أن  ن  يبّيِ  � الرسول  أن  كما  الجميع. 
متساوون في الحقوق، وضرب � مثاًل بذلك 

إليه)3(. بناته  بأحب 
ومــن روائـــع أحــكــام الــمــســاواة والــعــدالــة تمتع 
بالعيش  االسالمي  المجتمع  في  المسلمين  غير 

كالمسلمين سواء بسواء.
 اهلل � قال: 

َ
وعن عمرو بن العاص أّن رسول

 ريَحها 
َ

إّن ة، و الَجّنَ َيرْح رائحَة  لْم   
ً
ُمَعاَهدا َقتَل  »َمْن 

الكتب  فــي  والمجتمع  الــفــرد  حقوق  احــاديــث  ينظر   )١(
الستة: ٩0-٩١.

كتاب   ،6٧88 الــحــديــث:  رقــم  الــبــخــاري  صحيح   )٢(
. كراهية الشفاعة في الحّدِ الحدود - باب 

)3( ينظر فتح الباري: ١٢/٩6-٩٧.

.)4(»
ً
ُتوَجُد ِمن مسيرِة أربعيَن عاما

وفي رواية أخرى: »َمْن قَتل قتياًل من أصل الذمة 
حّرم اهَّلل عليه الجنة«.

التي  الشروط  من  شرطًا  المساواة   
ُ

تعّد لذلك 
المجتمع  فــي  الدينية  التعددية  عليها  تتأسس 
اجتماعيًا  قانونًا  ــالم  اإلس جعلها  وقــد  اإلســالمــي، 
المسلمين  من  وطلب  المجتمع  هذا  لقيام  ملزمًا 
الحقوق  في  التامة  بالمساواة  منهم  كل  يشعر  أن 

بين إخوانه من الناس)5(. والواجبات بينه و
»َمْن مشى  النبي �:  االصبهاني عن  ى  رو و
مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثّبت اهَّلل قدميه على 

الصراط، يوم تزل األقدام«)6(.
3- اإلنصاف:

أقر القرآن مبدأ اإلنصاف والعدالة وعززته السنة 
لينصر مسلمًا على  كان  للنبي � فما  الفعلية 
يهودّيٍ لمجرد أنه مسلم، فاالختالف في الدين بل 
تمنع المسلم من إقامة العدل واإلنصاف  والعدالة ال
وتحقيقه، وهذا أدب رفيع ال ينبغي أن تخلو ساحة 

الحوار منه مطلقًا.
وجــاء نــُص الــقــرآن الكريم دلــيــاًل واضــحــًا آمــرًا 
المسالمين  مع  والبر  والقسط  بالعدل  المسلمين 

كتاب الجزية  )٤( صحيح البخاري رقم الحديث 3١66، 
والموادعة - باب إثم من قتل معاهدًا.

)5( ينظر: التعددية الدينية في المجتمع االسالمي: ١٧. 
األمــم  ــالن  واعـ ــالم  االسـ تعاليم  بين  اإلنــســان  حــقــوق   )6(

المتحدة: 5٧.
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﴿ ڃ چ   چ چ  تعالى:  قال  المسلمين  من غير 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ     ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  ﴾)١(.
ليلى  أبي  ابن  ما جاء عن  الحديث  ودليله في 
ــُن سعٍد،  ب ــيــُس  وَق ــُن حنيٍف،  ب َســْهــَل  »كـــان  قـــال: 
فقاما،  بجنازٍة  عليهما  روا  فّمُ ة،  بالقادسّيَ قاعدَيِن 
ِة،  ّمَ ِ

ّ
ها من أهِل األرِض، أي من أهِل الذ

َ
ِقيَل لهما: إّن

َ
ف

ُه، 
َ
ِقيَل ل

َ
ْت بِه جنازٌة فقاَم، ف  النبّيَ � َمّرَ

َ
: إّن

َ
فَقاال

؟«)2(.
ً
: أليَسْت نفسا

َ
ها جنازُة يهودّي، فقال

َ
إّن

كــبــر دلــيــل عــلــى إنــصــاف الــنــبــي �  ــذا ا وهـ
ى.  نــصــار أو  يــهــود  مــن  المخالفين  مــع  وعــدالــتــه 
نبينا  سنة  في  ــاره  آث تجلت  الــذي  الرفيع   واألدب 

 وفعاًل.
ً
قوال

ــاف مــع  ــ ــصـ ــ ــعــــدل واإلنـ ــ ــن مــقــتــضــيــات ال ــ ومـ
فعن  غيرهم  ومــن  منهم  الحق  قبول  المخالفين 
يها 

َ
عل دَخلْت  ًة  َيهودّيَ أّنَ  عنها:  اهلل  رضي  عائشة 

من  اهلُل  عــاذِك 
َ
أ ها 

َ
ل ْت 

ّ
َفقال الَقْبِر  ــذاَب  َع َفذكرْت 

عزوجل  اهلِل   
َ

ــول رُس َعائشُة  فسألْت  القبِر.  عــذاَب 
 ،»

ٌ
َعْن َعذاِب القبر، فقال: »َنَعْم، عذاُب القبِر َحّق

اهلِل  َرُسول  رأْيُت  َفما  اهلُل عنها:  ْت عائشُة رضي 
َ
قال

َذ ِمْن عذاِب الَقْبِر)3(.  تعّوَ
َّ
ى صالًة إال

َّ
� بعد َصل

)١( الممتحنة: 8. 
كتاب الجنائز  )٢( صحيح البخاري رقم الحديث ١3١٢، 

. - باب من قام لجنازة يهودّيٍ
)3( صحيح البخاري رقم الحديث ١3٧٢، كتاب الجنائز 

- باب ما جاء في عذاب القبر.

والتوسط  والخيرية  العدل  به  يراد  التوسط:   -٤
والجفاء  الغلو  نقيض  وهو  والتفريط،  اإلفــراط  بين 
إقامة  و التوسط  للمسلم  اإلسالم  يريد  إذ  والظلم، 
العدل وأن ينهج المنهج الوسط بعيدًا عن اإلفراط 
اهلل  قــال  فقد  ها، 

ّ
كل حياته  جوانب  في  والتفريط 

ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ﴿ژ  تعالى: 
ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ڳ ڳ﴾ )٤(.
والعدل  بالحّقِ  واألرض  السموات  خلق  أي 
ها بالحق والعدل، كما أوصى بان 

َّ
 لتكون األشياء كل

فال  والــقــســِط)5(،  بالحّقِ  زنــوا  بل  ــوزن  ال تبخسوا  ال 
توسط  بــل  فــيــه،  إخــســار  وال  الــمــيــزان  فــي  طغيان 
العبادة  في  التوسط  دواعي  من   

َ
ولعّل واعتدال)6(، 

ــدال فــيــهــا وعــــدم الـــجـــور عــلــى الــحــقــوق  ــ ــت ــ واالع
وحق  اهلل  حق  بين  المرء  يــوازن  ال  إذ  والــواجــبــات 
نفسه وحق العباد وهذا ما نهى عنه الرسول � 
ولذلك أمر عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه لّما بلغه 
كًا أنساه القيام بحق أهله  كه في العبادة إنهما إنهما
َتُصوُم  أَنَك  أخبْر  ْم 

َ
أل اهَّلل  عبَد  »يا  فقال:  وأسرته)٧(، 

 اهَّلِل، قال: 
َ

يَل؟« فقلت: بلى يا رسُول
َّ
هاَر وَتُقوُم الل الّنَ

 لجِسِدَك 
َ

ــإّن ف وَنــْم،  وُقــْم،  فــِطــْر، 
َ
وأ ُصــْم  فال تفعل، 

 ِلزوِجَك 
َ

إّن ، و
ً
 لعينيك عليَك حّقا

َ
إّن ، و

ً
عليَك حّقا

)٤( الرحمن: ٧-٩.
كثير: ٤86/6. )5( ينظر تفسير ابن 

كامل: ٤. )6( ينظر المتطرفون د. عمر عبد اهلل 
)٧( ينظر الوسطية في الفكر االسالمي: ١١١.
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.)١(»
ً
ا

َ
 ِلزْوِرَك عليك َحّق

َ
إّن ، و

ً
ا

َ
عليَك حّق

في  تظهر  والتي  االجتماعية  العدالة  مبدأ  أمــا 
الطرائق، فحّرم  الناس بشتى  النهي عن استغالل 
كل أموال الناس  االسالم الربا، والغش، والغصب وأ
يع التي نجدها في  بالباطل، فضاًل عن عدالة التوز
ثالث،  في  شركاء  »الناس   :� الرسول  حديث 

الماء والكأل والنار«)2(.
من  درجــة  أعلى  على  مجتمعًا  يقيم  فاالسالم 
التوافق والتالحم والترابط يبني وال يهدم، مجتمعًا 
»َترى  ير، فيقول:  أبلغ تصو يصوره رسول اهلل � 
َكَمَثِل  وَتعاِطفهْم  ِهْم  وتَواّدَ َتَراُحِمهم  ِفي  المؤمنيَن 
جَسدُه  سائر  ُه 

َ
ل َتَداعى   

ً
ُعضوا اشتكى  ِإذا  الجسِد 

ى«)3(. هِر والُحّمَ بالّسَ
في الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحّض 
شبه  إذ  بعضًا،  بعضهم  ومالطفة  تعاونهم  على 

النبّي � اإليمان بالجسد وأهله باالعضاء)٤(.

المحور الثاني: 	 
الته في الحديث:	  معاني التسامح ودال

وسهل،  َن 
َ
ال ومعناه  السمح  من  لغًة:  التسامح 

كتاب الصوم  )١( صحيح البخاري رقم الحديث ١٩٧5، 
- باب حق الجسم في الصوم.

كتاب البيوع. )٢( صحيح البخاري رقم الحديث 50١١ 
كتاب االدب -  )3( صحيح البخاري رقم الحديث 60١١ 

باب رحمة الناس .
)٤( ينظر فتح الباري: ١0/ 50١ 0

وسامحه  ــُه، 
َ
ل رها  يّسَ أي  بحاجة  له  سمح  يقال  و

يعني  والتسامح:  عنه،  وعفا  مطلوبه،  على  وافقه 
والسهولة،  والــكــرم  الجود  والسماحة:  التساهل، 
وســهــولــة،  ُيــســر  فيها  أّي  سمحة  يــعــة  شــر ــقــال  ي و

كثير السماح)5(. والمسامح: 
تسجل  التسامح  للفظة  اللغوي  المفهوم   

َ
ولعّل

السياسي  الحوار  ابجديات  في  الدائم  حضورها 
بتنوع  متنوعة  صيغ  وتتخذ  واألخــالقــي  والديني 
المجتمع اإلنساني، فهي الشعار المثالي واألنموذج 
رة  الضرو أصبحت  إذ  ــر،  اآلخ مع  للتعامل  الــراقــي 

القصوى في عمق التجربة اإلنسانية.
والتسـامح فـي اإلسـالم: يعني أن يكـون لكّل فرٍد 
فـي األمـة حـّقِ فـي أن يعتقـد ما يـراه حّقـًا، وأن تكون 
يـة فـي ممارسـة شـعائر دينـه الـذي اختـاره  لـُه الحر
المختلفـة  األديـان  أهـل  يكـون  وأن  يشـاء،  كمـا 
لرسـول اهلل �  وكان  الدولـة سـواء.  قوانيـن  أمـام 
جيـران مـن أهـل الكتـاب، فـكان يتعاهدهـم ببـره، 
ولمـا  هداياهـم،  منهـم  يتقبـل  و الهدايـا،  ُيهديهـم  و
أنزلهـم  المدينـة  إلـى  الحبشـة  ى  نصـار وفـد  جـاء 
رسـول اهلل � فـي المسـجد، وقـام بنفسـه علـى 
ـُه يومئـٍذ: إنهـم 

َ
ـا قال ضيافتهـم وخدمتهـم، وكاَن مّمَ

كرمهـم  أ أن  فأحـّبُ  مكرميـن،  الصحابنـا  كانـوا 
.)6 بنفسـي)

)5( المعجم الوسيط: ٤٤٧.
 ،١٧8 االسالمية:  الرسالة  في  اإلنساني  البعد  ينظر   )6(

االسالم وأهل الذمة - علي حسن الخربوطلي.
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يــة عــلــى اللين  ــه الــمــركــز ــت ل ــه دال فــالــتــســامــح ل
 

ُّ
الت ومعاٍن تدل رد في الحديث بدال والسهولة وقد و
والعفو  كاليسر  الثانوي  معناه  على  واضحًة  لــًة  دال
الت ال تخرجه عن  واإلحسان والصفح وهذه الدال

يه وتثبت مضمونه العام. ما تقو مساره المركزي إّنَ
 والتي منها:

ً
الته تباعا وسأبّين دال

١- اليسر والسهولة:
والسماحة  والسهولة  اليسر  على  اإلســالم  قــام 
لكّلِ  وصالحيته  وخلوده  لعالميته  نظرًا  والرحمة 
ــاٍن ومـــكـــان، فــالــجــمــود والــتــعــصــب والــتــشــّدد  ــ زم
ية  والتنطع في الّدين ال يمكن لها البقاء واالستمرار
الشريفة  ــث  ــادي واألح القرآنية  اآليـــات  ردت  و ــذا  ل
داعيًة إلى هذا المنهج القائم على اليسر والتسامح 

ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ    ﴿ تعالى:  اهلُل   
َ

قــال إذ 
ۈ ٴۇ  ۋ﴾)١(.

ے  ے   ھ  ھ   ھ   ھ    ﴿ أيـــضـــًا:   
َ

 وَقـــــال
ۓ﴾)٢(.

إذا   إذا َباَع، و
ً
وقال �: »َرِحَم اهَّلُل َرُجاُل َسْمحا

إذا اقتضى«)3(. اشترى، و
تسامحه  على   

ُّ
تـــدل الــتــي   � مــواقــفــه  ــن  وم

وتيسيره معاملته لإلعرابي الذي بال في المسجد 
لهم   

َ
فقال عليه،  يثوروا  و به  يقعوا  أن  الّناس  وهــّمَ 

)١( البقرة: ١85.

)٢( الحج: ٧8.
)3( صحيح البخاري رقم الحديث ٢0٧6، كتاب البيوع، 

باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.

 
ً
َذُنوبا بولِه  على  وأهريقوا  ــوُه،  »َدُع  :� اهلل  رسول 

رين ولْم  ما ُبِعْثُتم ُمَيّسِ
َ
ِمْن ماٍء، أْو َسْجاًل ِمْن ماٍء، فإّن

رين«)4(. ٌتبعُثوا ُمعّسِ
فالشريعة اإلسالمية تهدف إلى تحقيق مصالح 
رفع الضرر والمفاسد  الناس وجلب المنفعة لهم و
على  يقوم  ين  الّدِ أن  نجد  ولذلك  عنهم،  والحرج 

كّلِ جوانبه. اليسر والسماحة في 
ْت: 

َ
َقال ها  أّنَ رد عن عائشة رضي اهلل عنها  فقد و

أخذ   
َّ
إال ــّطُ  َق مرين 

َ
أ َبَين   � اهَّلل  رســول ُ  ر  ُخّيِ »مــا 

أبعَد  كان   
ً
إْثما كاَن  فإن   ،

ً
إثما يُكْن  ْم 

َ
ل َما  أيَسرُهَما 

الناس ِمْنُه«)5(.
ألن  بايسرهما  واالخــــذ  أمــريــن  بــيــَن  فالتخيير 
والتّسري على  التخفيف  كان يحب  النبي � 

الناس)6(.
ن أحٌد  ْن يشاّدَ الّدِ

َ
وقوله �: »إن الدّين ُيّسر ول

ددوا وقاربوا وأبشروا«)7(. إال غلبه فّشِ
فالحديـــث النبـــوي يرســـم لإلنســـان المســـلم 
ـــة  ـــها وطبيع ـــي أن يعيش ـــي ينبغ ـــاة الت ـــح الحي مالم
منظومـــة العالقـــات مـــع غيـــر المســـلمين والتـــي 
والحـــوار  والتواصـــل  التعايـــش  إلـــى  تســـتند 

كتاب االدب،  )٤( صحيح البخاري رقم الحديث 6١٢8، 
باب قول النبي � »يسروا وال تعسروا«.

كتاب االدب،  )5( صحيح البخاري رقم الحديث 6١٢6، 
باب قول النبي � »يسروا وال تعسروا«.

)6( ينظر فتح الباري: ١0/600.
فتح  ينظر  و  ،6١٢٤ الحديث:  رقم  البخاري  صحيح   )٧(

الباري: 5٩٩/١0.
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والتفاهـــم والتســـامح فعـــن اســـماء بنـــت أبـــي بكـــر 
رضـــي اهلل عنهـــا قالـــْت: َقِدَمـــْت أمـــي وهـــي ُمشـــركة 
يـــٍش وَمُدّتهـــم إذا عاهـــدوا النبـــي �  فـــي عهـــِد ُقر
إّنَ  فقلـــت:  النبـــي �  فاســـتفتيت  أبيهـــا  مـــع 
مـــي َقِدمـــْت علـــّي وهـــي راغبـــٌة أفأصـــل أمـــي ؟ 

ُ
أ

ـــِك)١(. ّمَ
ُ
ــي أ ــم ِصلـ ــال: نعـ قـ

التسامح  صفة  على  الــّنــاَس  اهلُل  خلق  لذلك 
وجعل  بينهم،  التعارف  ليحصل  والصفح  واليسر 
يِن  اهلل التفاضل عنده بالتقوى ال باالحساب، فالّدِ

ديُن الفسحة التي ال توجد في غيره من األديان .
٢- العفو: معناه لغة من عفا عنه وعفا له ذنبه: 
أي تركه ولم يعاقبه والعفو: يعني الَمْحُو . واعفاه من 

األمر: أي بَرأُه، وقيل العفو: المعروف)٢(.
والعافية  الَعْفَو  اهَّلل  »سلوا   :� اهلل  رسول  وقال 
ا العفو: فهو ما وصفناه من محو اهلل  والمعافاة« فإّمَ
ذنوب عبده عنه، وأّما العافية: فأْن يعافيه اهلل من 
من  اهلل  يعافيك  فأْن  المعافاة:  وأّمــا  بلّية،  أو  سقم 

يعافيهم ِمْنك. الناس و
ز عن الذنب وترك العقاب عليه  والعفَو: التجاو

وأصله الَمْحُو والطمس)3(.
يبري عنه من  ومعناه: أْن يستحق حّقًا فيسقطه و

كتاب الهبة،  )١( صحيح البخاري رقم الحديث: ٢6٢0، 
باب الهدية للمشركين.

)٢( تاج العروس )عفو( 68/3٩، تهذيب اللغة: 3/١٤١.
)3( لسان العرب: ٧٢/١5.

قصاص أو غرامة وهو غير الحلم وكظم الغيظ)٤(.
ــاس وأرغــبــهــم  ــّن كـــان أحــلــم ال فــالــرســول � 
رًة  ضــرو يعد  العفو  إن  إذ  المقدرة،  عند  العفو  في 
والسبل  افــراده  حقوق  وضمان  المجتمع  الستقرار 
الكفيلة لتنظيم عالقاته، ومّما الشَك فيه أن عفو 
الرسول � عن األفراد ومنهم اليهودي والمشرك 
فالغاية  واعتناقه،  اإلسالم  دخولهم  في  منه  طامعًا 
 هذا ما ُيّثبت 

َ
كانت اسما واعمق مما نتصور، ولعّل

اإليمان واإلسالم في قلوبهم.
الــســنــة متمثاًل  ــي  ف ــا  ــدن ــا وج م ذلـــك  ــل  ــي ودل
ن  كثيرة تبّيِ ردت احاديث  بصحيح البخاري إذ و

عفو الرسول � عن اليهود ومنها.
الرسول  أتت  يهودية  امــرأة  أن  أنس  عن  رد  و ما 
إلى  بها  فجيء  منها  كل  فأ مسمومة  بشاٍة   �
أردُت  فقالت:  ذلك  عن  فسألها   � اهلل  رسول 
ذاك،  على  ليسلطِك  اهلل  كان  ما  قــال:  قتلَك،  أل

 نقتلها ؟ قال: ال)5(.
ّ
قالوا: أال

اتخاذ  في  وحكمته  وحلمه  عفوه  دليل  وهــذا 
ــي دخــــول غير  رغــبــتــه ف ــرار ومـــن عــفــوه و ــ هــكــذا ق
يعقد   � كــان  حينما  ــالم  االس إلــى  المسلمين 
رأى  الحديبية،  وقعة  أثناء  في  قريش  مع  صلحًا 
بين  و بينهم  يحول  شيئًا  يفعلوا  أن  قريش  شباب 
يتسللوا إلى معسكر  الصلح وقرروا أن يخرجوا لياًل و

)٤( ينظر إحياء علوم الدين: ٢83/3.
كتاب الطب  )5( صحيح البخاري رقم الحديث 5٧٧٧ 

- باب ما يذكر في سم النبي �.
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وفعاًل  الحرب،  ُتشعُل  أحداثًا  يحدثوا  و المسلمين 
أو  سبعون  خــرج  فقد  الــقــرار،  هــذا  بتنفيذ  قاموا  قد 
ثمانون منهم لياًل فهبطوا من جبل التنعيم، وحاولوا 
المسلمين غير أن محمد بن  إلى معسكر  التسلل 
في  رغبٌة  و جميعًا،  اعتقلهم  الحرس  قائد  سلمة 
عنهم،  وعفا   � النبي  سراحهم  أطلق  الصلح 

وفي ذلك قال تعالى: ﴿  ٱ  ٻ ٻ     ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ )١(.
وقد كان من نتائج عفو الرسول � توقيع صلح 
الف لإلسالم، فزاد  الحديبية الذي أتاح دخول اال
بهذا أصبح الصلح نقطة  عدد المسلمين اضعافًا و

كبيرة في حياة المسلمين. تحول 
3- اإلحسان: مبدأ من مبادئ الّدين اإلسالمي، 
ألن  الضعيف،  يهلك  ال  اإلســالمــي  فالمجتمع 
فالعالقة  الذات،  إنكار  و اإليثار  يقوم على  اإلسالم 
والمودة  والتعاون  الرحمة  على  تقوم  الناس  بين 
لة األساسية  ن الدال واإليثار، وكّل هذه المعاني تعّيِ

للفظة اإلحسان.
»الُمسِلُم أُخو الُمسلِم، ال َيظلُمُه  إذ قال �: 
في  اهَّلُل  كاَن  أخيِه  حاجِة  في  كاَن  وَمــْن  ِمُه، 

ْ
ُيسل وال 

ُكربًة من  ج اهَّلل عنه  ّرَ
َ
ف َعْن مسلٍم  َج  فّرَ وَمْن  حاجِتِه، 

يوَم  اهَّلُل  ستَرُه   
ً
ُمسِلما َستَر  وَمْن  القيامة،  يْوِم  ُكرباِت 

)١( الفتح: ٢٤.

القيامة«)2(.
فالرحمة والتوّدد وااليثار وقضاء الحاجة وتفريج 
ها 

َّ
كل غيابهم  في  الناس  المسلم  وحفظ  الُكرب 

أمور أقّرها اإلسالم ودعا إلى االمتثال بها.
كان  قـــال:  ُهريـــرة رضـــي اهلل عنـــه  أبـــي  وعـــن 
تـــاُه جبرئيـــل 

َ
زًا َيومـــًا للنـــاس، فأ بـــاِر النبـــّيُ � 

ــَن بـــاهَّلِل  فقـــال: مـــا اإليمـــاُن؟ قـــال: »اإليمـــان أْن ُتؤمـ
 :

َ
ئكِتـــِه وبلقائـــِه وُرُســـلِه وتؤمـــَن بالبعـــِث«، قـــال ومال

 ُتْشـــرَك 
َ َ
ـــَد اهَّلل وال مـــا اإلســـالُم ؟ قـــال: »اإلســـالُم أْن َتعُب

المفروضـــَة،  الـــّزكاة  وُتـــؤدَي  الّصـــالَة،  وُتقيـــَم  ِبـــِه، 
وَتُصـــوَم رمضـــاَن، قـــال: َمـــا اإلحســـاُن؟ قـــال: )أْن 
تـــراُه فإّنـــُه  لـــم تكـــن  فـــإْن  تـــراه،  ـــك 

َ
كأّن تعبـــَد اهَّلل 

َيـــراك«)3(.
العبادة  أصـــول  الــنــاس  م 

ّ
يعل الــحــديــث  وهـــذا 

وتقي  لنفسك  ُتحِسن  أن  مبدأ  يشيع  و ومرتكزاتها، 
اهلل  تــرى  كأنك  صالحًا  وتعمل  السوء،  جوارحك 
ية  الرؤ ال  والعقلية  الروحّية  ية  الرؤ وتعالى  سبحانه 

البصرية.
ز عن المخالفين  ٤- الصفح: في معناه التجاو
صورة  وتتجلى  للمسلمين،  العداء  ناصبوا  وممن 
الصفح عند الرسول � في عدد من االحاديث 
تبناها  التي  الباهرة  والــمــواقــف  الشريفة  ية  النبو

كتاب   ،٢٤٤٢ الــحــديــث:  رقـــم  الــبــخــاري  صحيح   )٢(
المظالم والغصب - باب ال يظلم المسلم المسلم.

كتاب االيمان -  )3( صحيح البخاري رقم الحديث: 50، 
باب سؤال جبريل النبي عن االيمان واالسالم واالحسان.
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والتعايش  التعامل  سمة  وجعلها   � الــرســول 
السلمي في المجتمع االسالمي.

َمـــْن حــاول  ز عــن  الــتــجــاو ومـــن صفحه � 
فمن   ، حّقٍ بغير  دياره  من  واخراجه  ومحاربته  قتله 
المخالفين َمْن ألبوا عليه القبائل وأذاقوه وأصحابه 
ــهــمــوه بــالــســحــر والــكــهــانــة  ــذاء وات ــ ــواع اإليـ ــ شــتــى أن
والكذب وغيره)١(، ولكنه وكما وصفه اهلل سبحانُه 

وتعالى: ﴿ک ک گ     گ گ  ﴾)٢(.
والــصــفــح وحسن  بــالــحــّبِ  االســـالم  ــاء  فقد ج
التعايش مع كافة البشر ووطد في نفوس ابنائه عددًا 
الخلق  ترسيخ  ــِل  أج مــن  واألســـس  المفاهيم  مــن 
الراقية  األخالق  من  متينة  وحدة  ليكون  العظيم، 
والصفح  والتسامح  العفو  المفاهيم  تلك  ومــن 
االذى  على  والــصــبــر  الظلم  وعـــدم  الــمــســيء  عــن 
في  رد  وو عزوجل،  تعالى  اهلل  من  األجر  واحتساب 
كاني  الحديث عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: 
أنظُر إلى النبي � َيْحكي نبّيًا ِمن األنبياء، ضرَبُه 
يقول:  و وجهه  عن  الــّدَم  يمسُح  وهو  فأدَمْوُه،  قوُمُه 

ُهْم ال يعلمون«)3(.
َ
»اللهم اغِفْر لقوِمي فإّن

اهلِل   
َ

ــول رس أّنَ  عنه:  اهلل  رضــي  هريرة  أبــي  وعــن 
الّشديُد  ما 

َ
إّن رعِة،  بالّصُ ديُد 

َ
الّش »ليَس  قال:   �

غير  مع  السلمي  التعايش  في  االسالمي  المنهج  ينظر   )١(
المسلمين: ٢3٩.
)٢( االنبياء: ١0٧.

كتاب أحاديث االنبياء -  )3( صحيح البخاري: 3٤٧٧، 
باب حديث الغار.

الذي َيمِلُك نفَسُه ِعْنَد الَغضِب«)4(.
وفي هذا الحديث يلزم الرسول � المسلمين 
التسرع  وعــدم  النفس  وضبط  بالصبر  بالتحلي 
يجنبهم  ــه 

ّ
كــل ذلــك  ألن  الغيظ  وكــظــم  والغضب 

إلى  ُيسيء  الــذي  الفعل  عن  يبعدهم  و الفواحش 
خلق المسلم)5(.

نهارًا  ودخلها  مكة   � الرسول  فتح  وحينما 
بيده،  األصــنــام  وحــطــم  لــيــاًل،  منها  خــرج  أن  بعد 
ووقـــف أهـــل مــكــة يــرقــبــون أمــامــه الــعــقــاب الــذي 
سينزله بهم رسول اهلل � جزاء ما قدموه له من 
 

َ
 أنه َقال

ّ
ية، إال إيذاء ال يحتمله إال أهل العزمات القو

كريم  لهم: َما َتظنون إني فاعٌل بكم؟ قالوا خيرًا، أٌخ 
الطلقاء،  فأنتم  أذهبوا  لهم:   

َ
فقال كريم،  أٍخ  وابــن 

تفتح  البيوت  وبــدأت  أنفاَسهم  مكة  أهل  فاسترد 
يعها لتبايع رسول اهلل �. فما أجمل  على مصار
صفحه � وحلمه، وفي هذا الموقف تأييد لّما 

سار عليه االنبياء من قبله.

* * *

كتاب االدب - باب الحذر  )٤( صحيح البخاري: 6١١٤، 
من الغضب.

)5( ينظر فتح الباري: 5٩٢/١0.
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الخاتمة

ين لّي بوضوٍح وجالٍء وجود إرتباط وتالزم  ١- تّبِ
والمعنى  للفظة  الــمــركــزي  المعنى  بين  كبيرين 
رود النص  الثانوي بطريق العالقة التنظيمية في و
يــم أم فــي الحديث  الــكــر ــقــرآن  ال ــان فــي  كـ أ ــواء  سـ

النبوي.
الت االعتدال أو التسامح  لِة من دال  دال

ُ
كّل  -٢

أثبتت المنهج االخالقي الذي يضبط سلوك الفرد 
التماسك  يحقق  ره  بـــدو وهــذا  يصلحه  و يقّومه  و

المجتمعي االسالمي.
النبوي  للحديث  السياقية  لــة  الــدال إّن   -3
الشريف، أقرت حق المساواة في ظل اإلسالم، فال 
كما  فرق بين فرد وفرٍد آخر، في الحقوق والواجبات 
أن إقامة الحّد صيغة قانونية تنفذ بطريقة عادلة فال 

فرق بين وضيع وشريف أمام الشرع.
تنطوي  والتي  السماحة  مبادئ  اإلسالم  أقر   -٤
الت فرعية تثبت ان اإلسالم دين رحمة  تحتها دال

ال دين عنف وتكفير.
لقدوتهم  والصحابة  المسلمين  متابعة   -5
في  وحكمته  حلمه  فــي   � الــرســول  الحسنة 
التمتع  للفرد  أتاحت  التي  اإلسالمية  الدولة  إدارة 
كــامــلــة والــتــعــايــش الــســلــمــي مــع غير  بــالــحــقــوق 
المسلمين من خالل قبول اآلخر على أساس مبدأ 

الحوار والتفاهم.

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.
- احاديث حقوق الفرد والمجتمع في الكتب 
علوان  جعفر  صفاء  د.  تحليلية،  دراســة   - الستة 

الخزرجي، الطبعة االولى، ٢00٩م.
تحقيق  الغزالي،  اإلمــام  الدين،  علوم  إحياء   -

سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ١٩٩٤م.
- اإلسالم وأهل الذمة، علي حسن الخربوطلي، 
القاهرة،  االســالمــيــة،  للشؤون  االعــلــى  المجلس 

الكتاب التاسع واالربعون، ١٩6٩م.
- البعد اإلنساني في الرسالة االسالمية، عدنان 
الثانية،  الطبعة  االردن،   - عمان  الــديــن،  سعد 

١٤٢٧هـ-٢006م.
االسالمي،  المجتمع  في  الدينية  التعددية   -
الرحمن سلوادي بحث منشور في  د. حسن عبد 
زارة  و االســالمــيــة،  الــحــضــارة  فــي  التسامح  مجلة 

االوقاف، مصر، ٢00٤م.
عماد  الحافظ  لإلمام  العظيم،  القران  تفسير   -
كثير، دار االندلس،  الدين أبي الفداء اسماعيل بن 

الطبعة الثالثة، ١٤0١هـ-١٩8١م.
- تهذيب اللغة، لألزهري أبو منصور ت ٢٧0ه 
التراث  احياء  دار  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق 

العربي، بيروت، الطبعة االولى، ٢00١م.
واعالن  االســالم  تعاليم  بين  اإلنسان  حقوق   -
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االولى،  الطبعة  الغزالي،  لمحمد  المتحدة،  االمم 
١٩63م. 

لفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة االنجلو  لة اال - دال
- المصرية، القاهرة، ٢00٤م.

اهلل  عــبــد  ابـــي  ــإلمــام  ل ــبــخــاري،  ال - صحيح 
محمد بن اسماعيل البخاري، دار صادر، بيروت- 

لبنان، الطبعة االولى.
لـــة، احــمــد مــخــتــار عــمــر، عالم  الـــدال - عــلــم 

الكتب، القاهرة، الطبعة السادسة، ٢006م.
الحليم  عبد  بن  احمد  الكبرى،  ى  الفتاو  -
دار  مخلوف،  محمد  حسنين  تحقيق  تيمية،  بن 

المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة االولى، ١386م.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لإلمام 
العسقالني،  حجر  بــن  علي  بــن  أحــمــد  الــحــافــظ 
للتراث،  التقوى  دار  الــبــاقــي،  عبد  فــؤاد  محمد 

شبرا- الخيمة، ٢000م.
ابن  العرب، محمد بن مكرم بن علي  - لسان 
صــادر  دار  ت٧١١هــــ،  االفريقي  االنــصــاري  منظور 

بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ.
عياشي،  مــنــذر  د.  لـــة،  والـــدال الــلــســانــيــات   -
حلب،  الحضاري،  االنــمــاء  مركز  االولـــى،  الطبعة 

١٩٩6م.
مكتبة  كامل،  اهلل  عبد  عمر  د.  المتطرفون،   -
االولـــى،  الطبعة   - الــقــاهــرة  االســـالمـــي،  الــتــراث 

١٤١٩هـ-١٩٩8م.
علم  دراســـات  ضــوء  فــي  ية  اللغو المعاجم   -

دار  الــفــرج،  أبــو  أحمد  محمد  د.  الحديث،  اللغة 
النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩66م.

عبد  أنيس،  إبراهيم  د.  الوسيط،  المعجم   -
الصوالحي ومحمد خلف  الحليم منتصر، عطية 
الطبعة  لبنان،   - بيروت  األمــواج،  دار  أحمد،  اهلل 

الثانية، ١٩٩0م.
مع  السلمي  التعايش  في  االسالمي  المنهج   -
بغداد  سليمان،  سعيد  غــازي  المسلمين،  غير 
١٤30هـــ- االولـــى،  الطبعة  السني،  الوقف  ديــوان 

٢00٩م.
لية في كتاب المخصص  - نظرية الحقول الدال
الينابيع،  الزيرجاوي،  جعفر  رزاق  د.  سيده،  البن 

ية - دمشق، الطبعة االولى، ٢0١0. سور
مجدي  د.  اإلســالمــي،  الفكر  فــي  الوسطية   -
علي  محمد  مــنــشــورات  بــاســلــوم،  ر  ــرو سـ محمد 
لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  بيضون، 

الطبعة االولى، ١٤٢5هـ- ٢00٤م.

* * *




