
بسم هللا الرمحن الرحمي 



:رسالة لك عزيزتي 

, تنساه ملوقف ال ميكنك ان, أ عمل جيدًا انك تعرضت لقصة يف حياتك 

اليوم البد أ ن يأ يت: لكن سأ ظل أ قول كل , حلديٍث لن يغيب عن ذهنك 

 الفككر وال متيض وقتك يف, ابتسم ,وتنىس فيه لك ما سلف , امجليل 



التسامح  

..لنجعل التسامح جزاء من حياتنا 

رة أفضل أخالق أهل الدنيا واآلخ: "وقال صلى هللا عليه وسلم•

"  أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك



ما هو التسامح من وجهة نظرك الشخصية ؟•

ماهي .. زوجك .. أختك .. قريبتك .. عندما جترحك صديقتك •
ردّة فعلك بكل صراحة ؟

عندما تساحمني من جرحك هل تنسي جرحك ام ال؟•



ما هو التسامح ؟

ر السلبية هو أ ن تكون مكتوح القلب , وأ ن ال تشعر ابلغضب واملشاع:التسامح 

ابخلطأ  هو الشعور ابلسالم ادلاخيل , والسامح لنكسك, من الشخص اذلي أ مامك 

.والفعمل منه مث تتساىم عىل نـكسك



:هناك اسباب جتعل الناس ال يساحمون منها 
.كي ال نؤذي أنفســــــــــــــــــــنا•
.ألن هذا الشخص يستحق العقاب•
.ألنه ســـــــــــــيكرر اخلطأ نفسه•
.إذا ساحمته فقد وافقته على فعله•
.ألنــــــــــــــــــــــــال ثـــــــــأري•
ألكـــــــــــــــون أقـــــــــــــوى•
.التسامــــــــح معهم يعترب غباء •
.إني أصفح عن السلوك السيئ•
.هذا خــــــــــطأه فلماذا أساحمه•
.  إذا مل أساحمه فإني أحتكم فيه•
..هل هذه أسباب مقنعة بنظرك حتى ال  تغفري ملن أخطأ حبقكـ •



هو أ هنا قلق املزمنثبت علميًا أ ن من أ مه صكات الشخصيات املضطربة واليت تعاين من ال•

.  ومل جترب ذلة العكو ونس يان االإساءة.. ال تعرف التسامح 

امح والعكو, ولقد رضب رسول هللا ـ صىل هللا عليه وسمل ـ عرشات ال مثةل عىل التس•

وعىل نكس ادلرب

..سار الصحابة رضوان هللا علهيم 

" .خذ العكو وأ مر ابلعرف وأ عرض عن اجلاهلني “: قال هللا تعاىل•

ن تعكو أ قرب للفقوى: "وقال تعاىل• " ..واإ



عندمـا يؤذيك أحداً مـا اعقـــدي العـــزم عـلى مســـاحمــته والعــفو عنـه•
..وال جتعـــــلي لنفســــك جمــــاالً للتفكـــــري والرتاجــــــع 
وقــرري انـك لـن جتعـــلي للحقـــد مكـاناً فـي داخـلك



:خطوات التسامح 
اجلسي يف مكان هادئ-1•
فكري يف مشكلة أو شخص يصعب عليك مساحمته ثم اعقدي العزمية على مساحمته وال -2•

ترتاجعي
ارفعي يديك -3•
توح اللهم إن قليب مف: )ادعي هبذا الدعاء وكرريه وأنتِ رافعة يديك اىل ربك وبكل خشوع وقويل -4•

اللهم علمين من هذا اجلرح واجعله مداويا جلروح أخرى يل وعلمين ),(  لك اهدني واشرح صدري
(منه

ادعي اهلل وكأنك تري اإلجابة ،ادعي اهلل لفرتة طويلة وليس بسرعة كأنك تؤدي واجباً•
.إذا حتركت يديك فدعيها وال تتحكمي هبا-5•
دقيقة بعدها استمتعي بالشعور املريح15دقائق أو 10استمري بالدعاء لـ-6•



:اثار التسامح على الفرد و اجملتمع 
ما يأتي بيان تكمن اآلثار اإلجيابية املرتتبة على الفرد واجملتمع بالتسامح يف العديد من األمور، وفي

:البعض منها

.  ملتقنيالتقوى، حيث إنّ العفو سبباً من أسباب التقوى، كما أنّه صفةٌ من صفات العباد انيل •
. بالراحة والسكينة واهلدوء يف النفسالشعور •
والقوةالعزّة واملنعة نيل •
ه، امتثال أوامر اهلل تعاىل، وطاعت. الرمحة باملسيء، وتقدير الضعف البشري لدى البعض•

.وطلب العفو والصفح واملغفرة منه
عف والوهن توثيق الروابط والعُرى االجتماعية، والعالقات بني األفراد اليت قد تتعرض إىل الض•

.بسبب إساءة الناس وجنايتهم على بعضهم البعض



(:صلى اهلل علية وسلم )بعض من قصص التسامح عند رسول اهلل  

ًة تدّل عىل تسامح قّصة النيّب مع الّرجل اذلي أ راد قتهل؛ فقد روى جابر بن عبد هللا قّص •

مي حتت جشرٍة بعد أ ن علّق النيّب عليه الّصالة والّسالم, فكي غزوة الّرقاع اسرتاح النيب الكر

يكه عىل حني غّرة, مّث س يكه علهيا, فاس فغّل رجٌل من املرشكني ذكل فباغت النيّب وأ خذ س  

, "مفن مينعك مين: "جلال, فقال الرّ : رفعه يف وجه النيّب وهو يقول, أ ختافين, فقال النيّب

يف من يد الّرجل فأ خذه النيّب الكرمي ورفعه يف: قال  وجه الّرجل وهو هللا, فسقط الس ّ

كرمي معه شيئًا وعكى يقول من مينعين منك, فقال الّرجل, كن خر أ خذ, فمل يَكعل النيّب ال

:  اء قومه وهو يقولعنه بعد أ ن تعهّد بأ ن ال يُقاتل املسلمني أ و يقف مع قوم يقاتلوهنم, جف

(جئفمك من عند خر النّاس)



هلل  أستغفر ا,ان اهلل ال يرتك غمامة سوداء يف قلبك وانت تستغفرهُ “
“العظيم و أتوب إليه 

:الطالبات 

مشاعل اللهييب 

شهد الزهراين 


