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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  املقدمة
الحمد لله رب العامل^ والصالة والسالم عىل محمد خاتم األنبياء 

  واملرسل^، أما بعد:
حاجة ورضورة إنسانية وهي فريضة رشعية، وذلك ملا إن السالم 

يرتتب عىل السالم من آثار وغايات تتحقق بها مصالح العباد يف 
دنياهم وأخراهم، وتكون حياتهم يف حالة ووضع من حيث األمان 
واالستقرار الذي البد منه للمجتمعات، فالسالم يجنب الناس كل تلك 

عدام السالم من حيث القتل الخسائر واألرضار التي ترتتب عىل ان
والدمار والفساد وتحطيم للقيم اإلنسانية وتحطيم لإلنسان نفسه ويف 

  مقومات شخصيته وإشاعة الفوىض ب^ الناس .
إنه ال شك يف أن اإلنسان يرقى إىل السمو والعلياء بتلك الصفات 
التي تضفي عليه الرحمة واإلنسانية والتسامح والعفو، إنه لو س| 

بتلك الصفات يكون قادرا ومؤمنا بالتعايش والعيش مع وارتقى 
اآلخرين دون أن يحمل يف صدره أية معا� للبغض والحقد والكراهية 

  تجاههم.
لهذا السبب كان حت| ولزاما عىل البرشية كلها أن تعمل من أجل 
الوصول إىل حالة السالم ليكون بعد ذلك عنوان التعامل والعالقة بينها 

حرتام اآلخرين، أيا كانوا هم. سواء أكانوا من بني جلدته هو التعاون وا
وقومه أو دينه أو عش�ته أم كانوا آخرين ال �تون إليه إال بصلة 
االنت|ء الواحد إىل اإلنسانية باعتبارها األصل الواحد املشرتك للجميع. 
وجاء هذا العنوان واضحا يف القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعاىل 

اَونُوا َعَىل الِْربِّ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوا َعَىل اْإلِثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا ((َوتَعَ 
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. فأي بر وأي خ�  2اآلية  –اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعَقاِب)) سورة املائدة 
وأين| تحقق ذلك يكون املسلم مأمورا بإتباعه دون أن يكون يف نفسه 

  عداوة �نعه من ذلك.أية بغضاء أو 
من أجل ذلك جاء الخطاب اإللهي واضحا يأمر الناس يف الدخول 
إىل عا� السلم والسالم دون استثناء، يقول الله تبارك وتعاىل ((يَا أَيَُّها 

لِْم كَافًَّة)) "سورة البقرة    .208اآلية  -الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخلُوا ِيف السِّ
ما يف كل نواحي الحياة ومع إنه حقا يجب أن يكون سل| عا

الجميع، فالسالم الجز� سواء من حيث موضوعه أو من حيث شموله 
ال يحقق تلك املصالح والنتائج املرجوة، بل ر�ا يف بعض من األحيان 
قد يكون السالم الجز� ويف بعض حالته سببا إلشعال نار الفتنة ب^ 

  الناس وإشاعة الفوىض داخ املجتمعات.
السالم داخل النفوس ويف األرس ويف املجتمعات مع  ول� يتحقق

الغ� البد من مراعاة واتخاذ آليات ووسائل معينة تهدف يف نتيجتها 
  إىل تحقيق السلم واألمن داخل املجتمعات.

فالسلم لن يتحقق إذا � يكن هناك احرتام لإلنسان واإلنسانية، 
والتنوع ولن يتحقق السلم إذا � يكن هناك إقرار بالتعددية 

واالختالف داخل املجتمعات وب^ بني البرش، ومن ثم إذا � يكن 
هناك احرتام لهذا االختالف والتنوع فلن يتحقق أي سلم أبدا، وال شك 
أن هذا االحرتام واالعرتاف باآلخر لن يتحقق مقصوده من السالم إذا � 

ىل يكن هناك أداء والتزام بالحقوق بالواجبات وتعاون ب^ الجميع ع
.�  الخ

إن هذه الصفحات تبحث يف السالم وكيفية تحقيقه من منظور 
الفلسفة اإلسالمية وأيدولوجيتها الخاصة برتسيخ مقومات ودعائم 

  السالم.
  

  الدكتور إس|عيل ابابكر البامر�
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 مفهوم السالم يف اإلسالم

  
السالم حالة من االستقرار واالطمئنان الذي يعيشه املجتمع 

متع الفرد فيه بكافة حقوقه و�ارس واجباته واألفراد ويت
  والتزاماته دون ضغط أو إكراه. 

 
  مفهوم السالم 

السالم لغة: الّسلم (بفتح الس^ وكرسها) مأخوذ مـن مـاّدة (س ل 
م) الّتي تدّل عىل الّصّحة والعافية يف كّل ما اشتّق منها. قال ابن فارس: 

يذكّر ويؤنّـث، قـال تعـاىل: ومن هذا الباب: الّسلم �عنى الّصلح، وهو 
لِْم فَاْجنَْح لَها َوتَوَكَّْل َعَىل اللَِّه)) (األنفال/    ).61((َوإِْن َجنَُحوا لِلسَّ

ــاهرة  ــّري مــن اآلفــات الظّ ــلم والّســالمة: التّع وقــال الرّاغــب: الّس
والباطنة، والّسالم والّسلم والّسـلم: الّصـلح ... وقـال ابـن منظـور: مـن 

تســالم. والتّســا� : التّصــالح، واملســاملة: املصــالحة. معــا� الّســلم: االس
والسلم من االستسالم واالنقياد وهو الصلح ومنه كتابه صىل الله عليـه 
وسلم ب^ قريش واألنصـار: وإّن سـلم املـؤمن^ واحـد ال يسـا� مـؤمن 
دون مؤمن، أي ال يصالح واحد دون أصحابه، وإّ©ا يقـع الّصـلح بيـنهم 

ومنــه  .)1(ع ملــئهم " أي مجمــوعهم" عــىل ذلــكوبــ^ عــدّوهم بــاجت| 
القلب السليم ك| جاء يف القران الكريم ((يوم ال ينفـع مـال وال بنـون 
إال من أª الله بقلب سليم)) فهو كـّل عبـد سـلم عـن الغـّش والحقـد 
، وجوارحه عن اآلثام واملحظورات،  والحسد، وسلم قلبه عن إرادة الّرشّ

الغضب، فهو الّذي يأت الله تعاىل بقلب وسلم عقله من أرس الّشهوة و 

�������������������������������������������������
)1(

  )2272/ 6نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم (  
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سليم، وهو الّسالم من العباد، أّما الّسالم املطلـق الحـّق فهـو اللـه عـّز 
  .)1(وجّل وحده

قال الكفوّي: الّسلم (بالكرس والّسـكون) ضـّد الحـرب، وهـو أيضـا 
اإلسالم، والّسلم �عنى الّصلح يفتح ويكرس، ويـذكّر ويؤنّـث. قـال ابـن 

املساملة واملصالحة واملهادنـة ... وقـال أبـو عمـر: والّسـلم كث�: الّسلم: 
بالفتح الّصلح، والّسلم بالكرسـ اإلسـالم. قـال الفـ�وز آبـادّي: والّسـالم 
ـالَم  والّسلم والّسلم: الّصـلح. وقولـه: َوال تَُقولُـوا لَِمـْن أَلْقـى إِلَـيُْكُم السَّ

د إقـراره باإلسـالم ) قيل: نزلت فيمن قتـل بعـ94لَْسَت ُمْؤِمناً (النساء/ 
 .)2( ومطالبته بالّصلح

  
فالسلم والسالم لـه معـا� عـدة، فقـد يـأ السـالم �عنـى سـالمة 
اإلنسان من أذى الغ� وظلمه وعدوانه. وقد يأ السالم �عنى الصـلح 
بعد الحرب والخصومة وانتهاء العداوة. وقد يـأ السـلم أيضـا �عنـى 

صـم^ وإن ظلـت العـداوة بيـنه| املهادنة أي عدم الحـرب بـ^ املتخا
  باقية مستمرة، فهي حالة وقف للقتال دون إنهاء للعداوة.

  
  مفهوم خاطئ للسالم

االستعداد واتخاذ كـل الوسـائل ليس صحيحا أن يعرف السالم بأنه 
املادية واملعنوية التي ترهـب العـدو، وUنعـه مـن االعتـداء واملحاربـة 

األوطان. فالسـالم هـو أن تكـون والقتال الذي يهدد النفس والعقيدة و 
مساملا مـع الغـ� فلـيس إرهـاب األعـداء مـن السـالم واإلسـالم يف يش. 
وإرهاب العدو ليس سل| أبدا وإ©ا هـو وسـيلة ملنـع اعتـداءه وردعـه 

�������������������������������������������������
)1(

  )2273/ 6نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم (  
)2(

  )2273/ 6نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم (  
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ووقفه من الظلم والتجاوزات. وأما السلم فهو أن Uد يد السلم واألمن 
  .)1(إىل اآلخرين وتعيش معهم يف جو من األمان

نعم إن إعطاء معنى إرهاب العدو وإخافته دون وجه حـق ودون 
أي مــربر تقتضــيه مصــلحة الدولــة بأنــه ســالم هــو قــول يف غايــة مــن 
اإلجحاف والخطأ، ألن هذا املفهوم ال يجوز أن يكون إال إذا كان هنـاك 
²ة عدو مرتبص، فهنا ال يشـك أحـد يف مرشـوعية وجـواز اتخـاذ كافـة 

ء وعدم وقوع الحرب، أما أن تكون هنـاك مبـادرة الوسائل ملنع االعتدا
لإلرهاب من قبل املسلم^ كفلسـفة وأيدولوجيـة إسـالمية اسـتنادا إىل 

ٍة َوِمـْن ِربَـاِط الَْخيْـِل قوله تعاىل (( وا لَُهـْم َمـا اْسـتَطَْعتُْم ِمـْن قُـوَّ َوأَِعدُّ
ُه  تُرِْهبُوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم وَآََخـِريَن ِمـنْ  ُدونِِهـْم َال تَْعلَُمـونَُهُم اللـَّ

ــتُْم َال  ــيُْكْم َوأَنْ ــَوفَّ إِلَ ــِه يُ ٍء ِيف َســِبيِل اللَّ ــا تُنِْفُقــوا ِمــْن َيشْ يَْعلَُمُهــْم َوَم
ودون أن يكون هناك أي مربر وحاجة إليه، فهـذا مـا  ))) 60تُظْلَُموَن (

الرشـيفة،  ال يفهم من القران الكريم، و� يعرف هذا من السنة النبوية
وال سار عليه أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصـحابة 

  والتابع^ ومن بعدهم.
 
 
 

  السالم حالة من االطمئنان واالستقرار
عليه �كن القول إن السـلم هـو حالـة مـن االطمئنـان واالسـتقرار 
النفيس الذي يعيشه املرء منفردا أو مع غ�ه يف أرسته ومجتمعه. وهـو 

من الك|ل الذي يصبو إليه الناس يف حياتهم فيكونـوا هـو وغـ�ه يشء 
يف أمان من أي أذى أو رش يلحق به. فالسليم من كـف أذاه ورشه عـن 

  الناس ومن أمن الناس من غضبه وظلمه. 

�������������������������������������������������
   8|ن حس^، ص السالم يف اإلسالم، مبادئ ... مفاهيم ... تطبيق، إعداد، جيهان أحمد عث)1(
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حالة أو وضع ليس فقط مقترصا عىل غياب حالـة الحـرب فالسلم 
األمن الـذي يكـون وإ©ا هو حالة من االستقرار و  فيه عن أنظار الناس،

املرء بأمس الحاجة إليه · يحقق ذاتـه وشخصـيته وكيانـه، ويكـون يف 
مأمن من اعتداء الغ� عليه يف نفسه أو ماله، ويصـل إىل حقوقـه دون 
أية عراقيل أو معوقات. ويكون الكل فيه متساوون دون أي Uييز عـىل 

بناء عىل أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين، بل الكل متساوون 
  مبدأ وضابط العدالة يف الحقوق والواجبات.

فالسالم السلبي الذي يعني فقـط حالـة مـن غيـاب الحـرب لـيس 
كافيا ألن يحقق الرفاهية واألمن والط¸نينة، بـل املقصـود هـو السـالم 
ـاع بـل  بنوعه اإليجاº الذي يفرس بأنه ليس فقط حالة من إنهـاء الرص

  ^ األطراف التي تنازعت في| بينها.هو حالة من التفاهم والتعاون ب
ويف نظرنا فإن السالم االيجاº قد يشمل أيضا الحفاظ عىل الوضـع  

الطبيعي املستقر واآلمن ب^ املكونات املتنوعة · ال تتنازع في| بينهـا 
مستقبال. فهو حالة استمرار للسالم أو بقاء للوضع عـىل صـورة السـالم 

  وذلك �نع النزاع. 
  

  والسالم واحداإلسالم 
جاء يف مفهوم السالم بأنه "كلمة جامعـة ملعـا� عـدة تـدور حـول 
استقرار نفيس ومجتمعي يحققه حسن املعاملة مع الغـ� يف جـو مـن 
الخالص والسالمة والنقاء من كل ما يدفع النـاس إىل الرشـ والعـدوان" 

)1( .  
ه والذي يبدو أن هذا املعنى واملفهوم للسالم هو ما �كن اسـتنباط

ــي تفرضــها الرشــيعة اإلســالمية عــىل  ــام واآلداب الت ــك األحك مــن تل
املسلم^ وتلزمهم بإتباعها، فأحكام الرشيعة � تفرض هكـذا عبثـا، بـل 

�������������������������������������������������
)1(

  )126/ 1رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (  
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لحكمة وغاية وتحقيقا ملصلحة أو درءا ملفسدة، وهذا ما سنتحقق منه 
  الحقا.

فمن خالل النظر إىل مفهوم اإلسالم للسالم �كن القول بأنه " حالة 
ن االستقرار واألمن وعدم القلق والفوىض التي يخاف فيها املـرء عـىل م

نفسه أو ماله أو نفس أو مال أحد من ذويه أو من سائر من يحيطون 
به وإن � تكن له صلة قرابة بهم ونقصد بذلك املجتمع بكل مكوناته. 
فالسالم واألمن يف اإلسالم ليس فقط مرتبطا بعدم وجود حـاالت إراقـة 

  والنهب والدمار فقط، إنه مفهوم أوسع من ذلك بكث�.الدماء 
إنه سلم مع النفس وسلم مع الغ� وسلم مع الزوج وسلم األصـول 
والفروع، وسلم مع املجتمع بكافة مكوناتـه وطوائفـه وانت|ءاتـه، إنـه 
سلم مع الدولة، إنه سلم حتـى مـع الجـ|د والحيـوان، إنـه سـلم مـع 

الكـون التـي سـخرها اللـه تبـارك البيئة وسلم مع كـل مقـدرات هـذا 
وتعاىل لإلنسانية كلها دون استثناء. وال ننىس أوال وآخرا فإنه سـلم مـع 

  الله عز وجل الذي وصف ذاته العلية بأنه هو "السالم املؤمن".
وبالتايل فإنه سلم يتجاوز وقف الحرب ليشمل مـد الجسـور وبنـاء 

طا جديدا من الحياة العالقة مع كافة األطراف لينهض اإلنسان ويبدأ ©
  أساسه التعاون عىل الرب والتقوى ال التعاون عىل اإلثم والعدوان.

  
  الرسول (ص) يوضح معا@ السالم

إن مفهوم السالم الـذي سـبق ذكـره هـو ذات املفهـوم الـذي أراد 
الرسول صىل الله عليه وسلم أن يرسخه يف نفوس املسلم^ وهو يريـد 

  وه الناس ويجعلوه واقعا لحياتهم. منهم أن يتعلموا اإلسالم ويعلم
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إن مضمون تعريف السالم هو ما دعا إليه الرسول صىل الله عليـه 
وسلم وحث املسلم^ عليه بقوله عليـه الصـالة والسـالم (املسـلم مـن 

  .)1 سلم املسلمون من لسانه ويده واملهاجر من هجر ما نهى الله عنه)
النـاس مـن  فاملسلم إذن هو ذاك الشخص الـذي يجـب أن يسـلم

إيذاءه، والسالم والسلم ليس إال امتناعا عن إيذاء اآلخـرين، انـه إيـذاء 
ممنوع سواء أكان إيذاء للنفس أو اعتداء عىل املـال أو العـرض. وهـل 

  يتحقق السلم والسالم إال باالمتناع عن إيذاء اآلخرين. 
فقوله عليه الصالة والسالم من سلم الناس (من لسانه) أي بالشـتم 

عن والغيبة والبهتان والنميمـة والسـعي إىل السـلطان وغـ� ذلـك، والل
(ويده) بالرضـب والقتـل والهـدم والـدفع والكتابـة بالباطـل ونحوهـا، 

اليد واللسان" ألن أكÂ األذى بهـ|، أو أريـد بهـ| مـثالً، “وخصا بالذكر 
  .)2(وقدم اللسان ألن اإليذاء به أكÂ وأسهل، وألنه أشد نكاية

  
  رص عىل املسلمGسلم ال يقت

ولرب قائل أن يقول أن هذا الحديث �نع إيـذاء املسـلم للمسـلم، 
إذ يقول فيه الرسول صىل الله عليه وسلم " املسلم من سلم املسلمون 
من لسانه ..." وهل من املمكن أن يتحقق السـلم واألمـن فقـط يف أن 
 �تنع املسلمون عن إيذاء املسلم^ فقـط؟ وهـل يجـوز لهـم االعتـداء

  عىل غ� املسلم^؟
إن ظاهر هذا الحديث يفيد أن األمر محصور فقط يف كـف األذى  

عن املسلم^ وليس هناك أية إشارة إىل أن هذا النص النبوي الرشـيف 

�������������������������������������������������
)1(

، النارش : 1الجامع الصحيح املخترص، محمد بن إس|عيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ج  
، تحقيق : د. مصطفى 1987 – 1407ب�وت، الطبعة الثالثة ،  –دار ابن كث� ، الي|مة 

جامعة دمشق، مع الكتاب :  - يف كلية الرشيعة ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه 
  .13تعليق د. مصطفى ديب البغا، ص

)2(
  )1/48مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح (  
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عام يشمل املسلم وغ� املسلم، إذن ف| هو موقف اإلسالم من إلحـاق 
  األذى بغ� املسلم؟

لرسول صىل الله عليـه الجواب عىل ذلك وبوضوح تام هو ما قاله ا
وسلم يف حديث فصل فيه حرمة االعتـداء عـىل النـاس عامـة مسـلم^ 
كانوا أم غ� مسلم^، بـل �جـرد أن يكـون املعتـدى عليـه مـن النـاس 
يكون ذاك االعتـداء بأيـة وسـيلة مـن الوسـائل أمـر محـرم يف رشيعـة 

ـِة الْـَوَداِع: أَال اإلسالم. فقد قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه وَ  َسـلََّم ِيف َحجَّ
أُْخِربُكُْم ِبالُْمْؤِمِن ؟ الُْمْؤِمُن َمْن أَِمنَـُه النَّـاُس َعـَىل أَْمـَوالِِهْم َوأَنُْفِسـِهْم ، 
َوالُْمْسلُِم َمْن َسلَِم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه ، َوالُْمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نَْفَسُه 

نُوَب"ِيف طَاَعِة اللَِّه      .)1(، َوالُْمَهاِجُر َمْن َهَجَر الَْخطَايَا َوالذُّ
لذلك قال العل|ء إن حديث رسول الله عليه الصالة والسـالم (مـن 
سلم املسلمون) قد خرج عـىل الغالـب وإال فغـ� املسـلم^ مـن أهـل 

    .)2(الذمة وغ�هم  كذلك يجب كف اليد عنهم واللسان
ك أي مجـال للتفسـ� والتأويـل إذن فالحديث واضح Uامـا، وال يـرت 

واالجتهادات الضيقة، ولنعرج االن عىل رشح الحديث الذي حـدد فيـه 
ــا� وصــفات الشخصــية املســلمة  ــه الصــالة والســالم مع الرســول علي
والشخصية املؤمنة، فالحديث يتكون من شق^ أحده| يوضـح ويبـ^ 

  الشخص املسلم وأما الشق اآلخر فيب^ الشخص املؤمن.
ــه وســلم أعطــى يف الشــق األول مــن إن الر  ــه علي ــىل الل ســول ص

الحديث املعنى واملفهوم الحقيقي لصورة وشخصية املـؤمن فبـ^ أنـه 
"من أمنه الناس عىل أموالهم وأنفسهم" وفرس املؤمن بأنه الذي يأمنـه 
الناس عىل دمائهم وأموالهم؛ فإن اإل�ان إذا دار يف القلـب وامـتأل بـه، 

حقوق اإل�ان التي من أهمها: رعاية األمانـات، أوجب لصاحبه القيام ب

�������������������������������������������������
)1(

  )29/ 1رشح السنة للبغوي (  
)2(

  )2/581التنوير رشح الجامع الصغ� (ينظر   
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والصدق يف املعامالت، والورع عـن ظلـم النـاس يف دمـائهم وأمـوالهم. 
ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه، وأمنوه عـىل دمـائهم وأمـوالهم. 
ووثقوا به، ملا يعلمون منه من مراعاة األمانات، فإن رعاية األمانـة مـن 

  .)1( أخص واجبات اإل�ان
إن قوله عليه الصالة والسالم (َمْن أَِمنَُه النَّاُس) : كََعلَِمُه أَِي ائْتََمنَُه، 
يَْعِني َجَعلُوُه أَِمينًـا َوَصـاُروا ِمنْـُه َعـَىل أَْمـٍن (َعـَىل ِدَمـائِِهْم َوأَْمـَوالِِهْم) 

 َ ا ُهَو التَّنِْبيُه َعـَىل لَِكَ|ِل أََمانَِتِه َوِديَانَِتِه، َوَعَدِم ِخيَانَِتِه، َوَحاِصُل ذلك إِ©َّ
، فََمْن زََعَم أَنَُّه ُمتَِّصٌف ِبـِه يَنْبَِغـي أَْن يُطَالِـَب  ِ ْ̂ تَْصِحيِح اْشِتَقاِق اِالْسَم
ُه كَـِريٌم  نَْفَسُه ِ�َا ُهَو ُمْشتَقٌّ ِمنُْه، فَِإْن لَْم يُوَجْد ِفيِه فَُهَو كََمْن زََعـَم أَنـَّ

  .)2(َوَال كَرََم لَهُ 
الناس هنا عام يشمل املسلم وغ� املسلم، فاملؤمن من  ثم إن لفظ

كان املسلمون وغ� املسلم^ يف مـأمن منـه عـىل أنفسـهم "أرواحهـم" 
وعىل أموالهم، فأي اعتداء وبأية وسيلة كانت عىل الناس عامة يسـلب 
اإلنسان صفة املؤمن. يؤيد ما قلته من أنه يسلب صفة اإل�ان ما جـاء 

لله عليه وسلم يف حديث عـام ومطلـق يتحـدث يف قول الرسول صىل ا
فيه عن كيف أن صور اإليذاء تسـلب املـؤمن صـفة اإل�ـان فقـد روي 

ِه َصـىلَّ اللـُه  عن ابِْن َعبَّاٍس رَِيضَ اللَُّه َعنُْهَ|، أنه قـال : قَـاَل رَُسـوُل اللـَّ
َ̂ يَْزِ� َوُهَو ُمْؤِمنٌ «َعلَيِْه َوَسلََّم:  َ̂ يَْرسُِق الَ يَْزِ� الَعبُْد ِح ، َوالَ يَْرسُِق ِح

َ̂ يَْرشَُب َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوالَ يَْقتُُل َوُهَو ُمـْؤِمنٌ  » َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوالَ يَْرشَُب ِح
َهَكـَذا، «قَاَل ِعْكرَِمُة: قُلُْت ِالبِْن َعبَّاٍس: كَيَْف يُنَْزُع اِإل�َـاُن ِمنْـُه؟ قَـاَل: 

َ أََصاِبِعِه، ثُمَّ  ْ̂ َ  َوَشبََّك بَ ْ̂ أَْخرََجَها، فَِإْن تَاَب َعاَد إِلَيْـِه َهَكـَذا، َوَشـبََّك بَـ
    .)3(»أََصاِبِعهِ 
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  )24-23بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار ط الرشد (ص:   
)2(

  )107/ 1مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح (  
)3(

  )164/ 8صحيح البخاري (  
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بل إن األمر قد يتعدى ذلك فقد جاء يف فيض الباري عـىل صـحيح 
البخاري تعليقا عـىل حـديث "اإل�ـان بضـع وسـتون شـعبة" مـا نصـه 

مة عىل "واعلم: أن بعض األخالق الحسنة التي هي مبادئ لإل�ان مقدَّ 
ال إ�ـاَن ملـن ال «اإل�ان، يجيُء عليها لون اإل�ان كاألمانـة، ولـذا قـال: 

م عليـه الحيـاء » أمانََة لَهُ  مٌة عىل اإل�ان، وينبغي أن يقـدَّ فاألمانُة متقدِّ
أيًضا، إال أنه ملا ُعّدت توابُع اإل�ـان مـع اإل�ـان، ُجِعـَل شـعبًة منـه يف 

  .)1(ط، والله تعاىل أعلمالحديث، وكالجزء يف التعب� فق
ومن ذلك قول الرسول صىل الله عليه وسلم " أن النبي صـىل اللـه 
عليه وسلم قال (والله ال يؤمن واللـه ال يـؤمن واللـه ال يـؤمن) . قيـل 

وجـاء يف  .)2( ومن يـا رسـول اللـه؟ قـال (الـذي ال يـأمن جـاره بوائقـه)
ن األمـان وهـو التعليق عىل هذا الحديث توضيحا ملعنى يأمن بأنه "م

  .)3(السالمة من اليشء"
-وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى َعْن أÎَِ ُهَريْرََة أَنَّ رَُسوَل اللَِّه 

ــاَل  -صــىل اللــه عليــه وســلم ــأَْمُن َجــارُُه «قَ ــْن الَ يَ ــَة َم ــْدُخُل الَْجنَّ الَ يَ
وال شـك أن املسـلم الحـق ال يرجـو مـن اللـه سـوى جنتـه  .)4(»بََوائَِقهُ 
انه وهو إن � ينطبق عليه وصف اإل�ان واألمن فلن يدخله الله ورضو 

الجنة، وقد جاء يف رشح هذا الحديث يف كتاب األدب النبوي "البوائق: 
واحدتها بائقة وهي الداهية واليشء املهلك واألمر الشديد يـوايف املـرء 
بغتة". ولقد ب^ الرسول صىل الله عليه وسلم أن من هذا خلقه، وتلك 

غ� مؤمن، وأكد ذلك بالحلف والتكرار ثالث مـرات،  -ته مع جارهدخيل
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  )153/ 1فيض الباري عىل صحيح البخاري (  
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  .)2240/ 5صحيح البخاري (  
)3(

  .)2240/ 5صحيح البخاري (  
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وهل املؤمن إال من أمنه النـاس عـىل دمـائهم؛ وأمـوالهم؛ وأعراضـهم. 
  .)1(وهل اإلIان إال من األمن

ثم يأ الرسول صىل لله عليـه وسـلم وهـو يوضـح ويحـدد معـا� 
ُمْسـلُِم َمـْن الشخصية املسلمة  يف الشق الثا� من الحديث فيقول "َوالْ 

َسلَِم النَّاُس ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه" إن املسلم أيضـا هـو ذاك الشـخص الـذي 
يسلم عامة الناس مسلم^ كانوا أو غ� مسلم^ من أذى لسانه وأذيـة 
يده، إن املسلم ال يجوز أن يلحق األذى بغ�ه أيا كـان هـذا الغـ� وأيـا 

ر، وال أن يقلل من شـأنهم، كان نوع اإليذاء. انه ليس له أن يفسق اآلخ
وال أن يحتقرهم، وال أن يطعن فيهم، فالله عز وجـل يقـول "ال يسـخر 
قوم من قوم عىس أن يكونوا خ�ا منهم وال نسـاء مـن نسـاء عىسـ أن 
ــاِس، َوُهــَو  ــْخِريَِة ِبالنَّ ــِن السُّ يكــن خــ�ا مــنهن" فاللــه تعــاىل يَنَْهــى َع

ِه َصـىلَّ اْحِتَقارُُهْم َواِالْسِتْهزَاُء ِبِهمْ  ِحيِح َعـْن رَُسـوِل اللـَّ ، كََ| ثَبََت ِيف الصَّ
اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أَنَُّه قَـاَل: "الِكـْرب بَطَـُر الَْحـقِّ وَغْمـص النَّـاِس" َويُـْرَوى: 
"َوَغْمُط النَّاِس" َوالُْمرَاُد ِمْن َذلَِك: اْحِتَقارُُهْم َواْسِتْصَغارُُهْم، َوَهَذا َحرَاٌم، 

ــَن فَإِ  ــِه ِم ــبَّ إِلَيْ ــِه َوأََح ــَد اللَّ ــْدًرا ِعنْ ــَم قَ ــُر أَْعظَ ــوُن الُْمْحتََق ــْد يَُك ــُه قَ نَّ
اِخِر"   .)2(السَّ

وبهذا األدب يرتفع املجتمع إىل أعىل مراتـب الرقـي حيـث كرامـة 
الجميع مصونة. جاء يف ظالل القران "إن املجتمع الفاضل الذي يقيمـه 

ب رفيع، ولكل فرد فيه كرامته التـي اإلسالم بهدى القرآن مجتمع له أد
ال Uس. وهي من كرامة املجموع. وملز أي فرد هو ملـز لـذات الـنفس، 

  .)3(ألن الج|عة كلها وحدة، كرامتها واحدة
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  .)117األدب النبوي (ص:   
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  .)376/ 7تفس� ابن كث� ت سالمة (  
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  ,)3344/ 6يف ظالل القرآن ( جاء يف ظالل القران "  
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ـاِن، َوَال   ويقول الرسول صىل الله عليه وسلم "لَيَْس الُْمـْؤِمُن ِبالطَّعَّ
وإذا  .)1([قال الشـيخ األلبـا�]: صـحيحاللَِّعاِن، َوَال الَْفاِحِش، َوَال الْبَِذيِء"

 �كان ال يجوز له أن يؤذي الغ� باللسان فإنه ممنوع من أن يؤذي الغ
  باليد من باب أوىل.

إذن فليس هناك أي مجال من أن يقال بأن سـلم املسـلم^ يكـون 
مع املسل^ أنفسهم فقط، إنه حقا سالم عام يشـمل البرشـية جمعـاء. 

ث النبي محمد صىل الله عليه وسلم للناس ومن أجل هذه الرحمة بع
  جميعا يقول الله تعاىل ((وما أرسلناك إال رحمة للعامل^)).

وال أجد أجمل ما جاء يف كتاب فيض الباري عـىل صـحيح البخـاري 
وهو يرشح معنى السالم مأخوذا من كلمة ومادة اإلسالم، إذ جـاء فيـه 

"املسلم مـن سـلم وهو يرشح حديث رسول الله صىل الله عليه وسلم 
املسلمون من لسانه ويده" إن هـذا الحكـم قـد أخذتـه الرشـيعة مـن 
االشتقاق، أي اشتقاق كلمة السالم، فاملسلم َمْن َسلِم الناس من إيذائه، 

يَْسـلَم  وذلك ألنه ُوِجد فيه مأخذ االشـتقاق، وأمـا مـن آذى النـاَس َو�
كأنـه لـيس �سـلم، منه الناس، فلم يوجد فيه مأخُذ اشتقاِق اإلسالم، ف

وهذا عىل نحو ما تقول: إن الَعالَم من اتصـف بـالعلم. والضـارب مـن 
اتصف بالرضِب. فكذلك املسلم من اتصف بوصف السالمة. وعلم منه 
أن اإلسالم ك| هو معاملة مع الله سبحانه، كذلك معاملـة مـع النـاس 

َنئ أنـت أيًضا. واعلم أن اإلسالم حقيقتُُه ما يعرب عنـه، بـأن نقـول: اطمـ
مني وأنا ُمطمٌنئ منك، ألنه كان من عاداتهم قبَل اإلسالم: سفُك الدماء، 
 َ̂ وَهتَْك األعراض، ونهُب األموال، فلـ| نزلـت الرشـيعُة أرادات أن تُعـ
ْمع عـىل األمـن، وهـو  لفظًا بإزاء ذلك املفهوم، ليدل عند أول قرع السَّ
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  )122األدب املفرد مخرجا (ص:   
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ف، واالطمئنـان بعـد لفُظ اإلسـالم، ليصـَ� النـاُس يف األمـن بعـد الخـو 
   .)1(الفزع
   

  أسلم املؤمنG من كان مساملا لغLه
إن املعا� التي ذكرت يف أحاديث الرسـول صـىل اللـه عليـه وسـلم 
هي التي تحدد الشخصية املسـلمة السـاملة، بـل إنهـا تعـد مـن أسـلم 
الشخصيات املسلمة فقد جاء يف رواية أخرى عن أº ذر أنه قال "قُلُْت 

َ̂ أَكَْمُل إِ�َانًا قَاَل: "أَْحَسنُُهْم ُخلًُقـا" قُلْـُت يَـا  يَا رَُسوَل  اللَِّه فَأَيُّ الُْمْؤِمِن
؟ قَـاَل: "َمـْن َسـلَِم النَّـاُس ِمـْن لَِسـانِِه َفأَيُّ الُْمـْؤِمِنGَ أَْسـلَمُ رَُسوَل اللَِّه 

إن هذا الحديث يوضح معنى آخر ويبـ^ حكـ| جديـدا بـل  .)2(َويَِدِه"
النــاس إىل ســلوك طريــق الســالمة، فالرســول عليــه الصــالة إنــه يرشــد 

والسالم يب^ كيف يكون املسلم ساملا وآمنا، فهـو حيـن| يقـول "أسـلم 
املؤمن^" فهو يريد بذلك والله أعلم املسـلم الـذي هـو قـد سـلم مـن 
إيذاء واعتداء الغ� وسلم منـه النـاس، فكأنـه صـىل اللـه عليـه وسـلم 

ملا وآمنا فعليك بكف األذى عن الناس، فـال يقول إن أردت أن تكون سا
  تؤذهم بلسانك وال بيدك.

إن امتناع املسلم عن إيذاء الغ� هو يف الوقت نفسه منـع لإليـذاء 
به من الغـ�، وهنـا يتحقـق معنـى أسـلم املـؤمن^. فـإذا � يكـن مـن 

  الشخص اعتداء وال إيذاء تجاه الغ� فلن يقوم غ�ه باالعتداء عليه.
فــة لهــذه املعــا� الســامية التــي يجــب أن تــتحىل بهــا وأيــة مخال

الشخصـية املسـلمة فإ©ـا تكـون عالمــة وإشـارة واضـحة وفاضـحة لــه 
وتجعلــه يف خانــة الكــاذب^، فقــد جــاء يف كتــاب األدب النبــوي وهــو 
 �يتحدث عمن يدعي اإلسالم واإل�ان وهو يحدث ويلحـق األذى بـالغ
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فهـو لقـب مكـذوب؛ ونعـت  "فإن كان يحمل لقب اإلسـالم أو اإل�ـان
  .)1(مرسوق"

قال: ِقيَل لِلنَِّبيِّ َصـىلَّ اللـُه َعلَيْـِه  -ريض الله عنه  -وعن أº هريرة 
ُق  ـدَّ َوَسلََّم يَا رَُسوَل اللَِّه إِنَّ فَُالنًَة تَُقوُم اللَّيَْل َوتَُصوُم النََّهاَر َوتَْفَعُل َوتَصَّ

ِه َصـىلَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: (َال َوتُْؤِذي ِج�َانََها ِبلَِسانَِها؟ فَقَ  اَل: رَُسوُل اللـَّ
ُق ِبـأَثَْواٍر َوَال  دَّ خ� فيها هى من أهل النار) َوفَُالنٌَة تَُصيلِّ الَْمْكتُوبََة َوتَصَّ
تُْؤِذي أََحًدا؟ فََقاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللـُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم: (هـي مـن أهـل 

ضــيح يف قمــة الروعــة فالصــالة لــيال والصــيام نهــارا إنــه تو  .)2( الجنــة)
والصدقة مرارا وتكرار ال �نع الشخص من دخول النار لو كـان مؤذيـا. 
إنه هو ذاتـه اإليـذاء الـذي يسـلب الشـخص حـق الـدخول يف جنـات 

  النعيم. 
أال فلنكف أيدينا عن إيذاء الناس لو كان مرادنا وغايتنا هو دخول 

  الجنة ورضا الله عز وجل.
  

  ال إIان ملن أمن منه
إن اْإلِ�َان َواْألََمانَة َواْألَْمن إِْخَوان ِبَحيُْث كَاَن َال ُوُجود لِْإلِ�َاِن ِبُدوِن 
اْألََمانَة أَْو اْألَْمـن فََمـْن كَـاَن أَِمينًـا ِبَحيْـُث يَأَْمنـُه النَّـاس َعـَىل أَْمـَوالهْم 

َحد َوَال َعَىل نَْفسـه فَـَذلَِك الَْحِقيـق َونُُفوسهْم َوَال يََخاف ِمنُْه َعَىل َمال أَ 
ى ُمْؤِمنًا    .)3(ِبأَْن يَُسمَّ

وأما قوله صىل الله عليـه وسـلم (ال إ�ـان ملـن ال أمانـة لـه) فـإن 
املؤمن من أمنه الخلق عىل أنفسهم وأموالهم، فمن خان وجـار فلـيس 
�ؤمن، أراد نفي الكـ|ل دون الحقيقـة، قالـه املنـاوي. وقـال القـاري: 
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  )129األدب النبوي (ص:   
)2(

  .)63األدب املفرد بالتعليقات (ص:   
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  )307/ 7شية السندي عىل ابن ماجه (حا  



w
w
w
.tf
pb
.o
rg

 يف فلسفة اإلسالم السالم

����

انتفى ك|ل اإل�ـان بانتفـاء األمانـة؛ ألنـه يـؤدي إىل اسـتباحة األمـوال 
واألعراض واألبضاع والنفوس، وهذه فواحش تنقص اإل�ان وتقهقره إىل 

  .)1(أن ال يبقى منه إال أقله بل ر�ا أدت إىل الكفر.
فاملؤمُن إذن هـو مـن يـأمن النـاس منـه عـىل دمـائهم وأمـوالِهم، 

رة الذكر يشـ� إىل انتفـاء اسـم اإلسـالم واإل�ـان فمفهوم األحاديث املا
عند عدِم سالمة الناس، وعدم األمن منه، فمن كـان مسـلً| ينبغـي أن 
يشهَد له عملُُه، وهو سالمُة الناس من لسانه ويـده، ومـن كـان مؤمنًـا 
 �يجب أن يأَمنَه الناُس عىل دمائهم. وبدون ذلك، إسـالمه وإ�انـه، غـ

ٍق من العمل، و  عيه هـو، وال مصدَّ ق عمله، فإذن هو أمٌر يدَّ إذا � يصدَّ
  .)2(ندري أهو كذا أم ال؟

  
  الناس من تركه الناس مخافة إيذاءهرش 

عن عائشة أّن النّبّي صىل الله عليه وسلم قـال: إن رش النـاس مـن 
فقوله صىل الله عليه وسلم  .)3(تركه الناس أو وادعه الناس اتقاء فحشه

يف اآلخرة منـازل. كـ| كانـت أع|لهـم يف الـّدنيا  ودعه: تركه... فالناس
منازل َولُِكلٍّ َدرَجاٌت ِم|َّ َعِملُـوا فأحسـن النـاس عمـال أعالهـم درجـة 
وأرفعهم منزلة. وأسوأهم عمال أدناهم درجة، وأحطّهـم  منزلـة. وبـ^ 
هــذين درجــات متفاوتــة ومنــازل مختلفــة بحســب اخــتالف األعــ|ل 

  وتفاوتها.
ب^ الرسول صىل الله عليـه وسـلم أن رش النـاس ويف هذا الحديث 

منزلة يوم القيامة من تركه الناس ووادعوه وفارقوه وسـاملوه ال ألنـه ال 
خ� فيه وال منفعة ترجى من ورائه. بل اتقاء رشه وحـذر رضه وبغيـه، 
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عـن ظلمـه أو  )1(فهم ال يأمنون إذا كاشفوه بحاله، أو نصحوه ل�عـوي
ــابلو  ــرميهم جالســوه وخــالطوه أو ق ــأمنون أن ي ا ســيئه بالســيئة. ال ي

ــذعات ــهم أو  .)2(باملق ـهم يف نفوس ــي ترضـ ــدات الت ــم املكي ــدبر له وي
أعراضـهم وأمــوالهم أو مناصــبهم ومراكــزهم، فهـو أفــاك أثــيم، مجــرم 

  .)4(منكرا، وال يجايف مأ²ا )3(رشير؛ ال يتحامى
وقد جاء هذا الحديث بروايات عدة كلها تشـ� إىل أن أكـÂ النـاس 
رشا من خاف الناس مصاحبته ومن ابتعد منه الناس ومن عزله النـاس 

إِْن َرشَّ النَّاِس «ال ليشء إال مخافة رشه وأذاه وظلمه ومن تلك الروايات 
وجاء يف رواية أخرى » َمنْزِلًَة ِعنَْد اللَِّه يَْوَم الِْقيَاَمِة َمْن تُرَِك اتَِّقاَء فُْحِشهِ 

 .)5(»هُ َمْن يََخاُف النَّاُس َرشَّ «
  

إن هذه املعا� تحدد معـا� الشخصـية غـ� املسـاملة والتـي حـذر 
الرسول صىل الله عليه وسلم من انتشـارها بـ^ املسـلم^. ووضـع لهـا 

  أكÂ املنازل رشا يوم القيامة، لذا كان يجب أن يتجرد منها املسلمون.
وأنا أفهم من هذا الحديث أيضـا أن الشـخص الـذي يتخـوف مـن 

خلق يف نفوس أصحابه وقرناءه الرهبة منه، وبالتايل يلجـأون رشه فإنه ي
إىل سلوك ال يحبذه اإلسـالم بـل ينهـى عنـه، إنـه العـداوة الباطنـة، أي 
الشخصية البغيضة املتقمصة رداء الصداقة والوداعة والتحابب، حيـث 

  يساملون ذاك الشخص ويوادعونه ال محبة به ولكن خوفا من رشه.
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  "أي ال يكف وال ينزجر"  
)2(

  املقذعات: الشتائم املستقبحة.  
)3(

  يتحامى: يتجنب.  
)4(

  )128(ص: األدب النبوي ينظر   
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  .)3034/ 7مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح (  
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  ما أفضل املسلمG إسال 
إن الرسول عليـه الصـالة والسـالم بعـد أن بـ^ صـفة املسـلم ومـا 
ينبغي أن يكون عليه من السلم، فقد وصف ذلك املسـلم الـذي التـزم 
سنته وكف أذاه عن الناس بأنه من أفضـل املسـلم^ وأن إسـالمه هـو 
أفضل اإلسالم، وال يرجو املسلم الحق شيئا أكÂ من أن يكون من أفضل 

الرسول صىل الله عليه وسلم وهو يحبـذ صـفة املسـلم  الناس، لذا قال
مـن سـلم املسـلمون مـن  أفضل املسـلمG إسـالًماالفضيل إىل الناس "

لسانه ويده وأفضل املؤمن^ إ�انًـا أحسـنهم خلًقـا وأفضـل املهـاجرين 
من هجر ما نهى الله عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه يف ذات الله 

  .)1(عز وجل"-
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  ) �  )581/ 2التنوير رشح الجامع الصغ
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 أهمية السالم يف اإلسالم ومكانته
  

نظرا ألهميـة السـالم ورضورة وجـوده يف املجتمعـات قاطبـة دون 
استثناء فقد أشار القـران الكـريم إىل السـالم واألمـن يف أكـÂ مـن آيـة 
قرآنية يف مواضع االمتنان عىل البرش من مسلم^ وغ� مسـلم^، ومـن 

  تلك اآليات:
ن ُجـوٍع 3بَّ َهَذا الْبَيِْت{قال تعاىل: { فَلْيَْعبُُدوا َر  } الَِّذي أَطَْعَمُهم مِّ

ْن َخْوٍف{ ، فاآليـة الكر�ـة تشـ� إىل أن اللـه  4-3قـريش: -}4وَآَمنَُهم مِّ
انعم عىل قريش بنعمة األمن من الخـوف واإلطعـام بعـد الجـوع وأن 
هذه النعمة من شانها أن توجب عىل قريش تذكر تلك النعمة والقيام 

  جل وعال. بعبادة الله
طَْمِئنَّـًة يَأْتِيَهـا  قال الله تعاىل: {َوَرضََب اللُّه َمثَالً قَْريًَة كَانَْت آِمنَـًة مُّ
ن كُلِّ َمَكاٍن فََكَفرَْت ِبأَنُْعِم اللِّه فَأََذاقََها اللُّه لِبَـاَس الُْجـوِع  ِرزْقَُها َرَغداً مِّ

ن اآلية الكر�ة تؤكـد عـىل أن . إ 112َوالَْخْوِف ِ�َا كَانُواْ يَْصنَُعوَن }النحل
من ²رات اإل�ان هـو األمـن والسـلم ونقيضـه هـو الخـوف والجـوع. 
فاألمن يف املجتمعات يكـون سـببا لرفاهيتهـا مـن حيـث وفـرة الـرزق 
الرغيد ومـن كافـة النـواحي فـالرزق والرفاهيـة أمـر مرهـون بالسـلم 

  واألمان.
ِ̂ ولهذا أقسم الله جل وعـال بالبلـد األمـ^ يف قولـه  تعـاىل: ((َوالتـِّ

يْتُوِن{ {1َوالزَّ َ̂ {2} َوطُوِر ِسيِن ِ̂   . 3-1})) الت^ 3} َوَهَذا الْبَلَِد اْألَِم
وتأكيد لهذا يقول رسول الله صـىل اللـه عليـه وسـلم: "مـن أصـبح 
منكم معاىف يف جسده آمنا يف رسبه عنده قوت يومه فكأ©ا حيزت لـه 
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أن األمــان والســالم مــن أركــان فهــذا يــدل عــىل  .)1(الــدنيا بحــذاف�ها"
السعادة يف الدنيا. ففـي الحـديث الرشـيف إشـارة واضـحة إىل مكانـة 
السلم يف اإلسالم إذ األمن والسلم لـو كـان مـن نصـيب الشـخص كـان 
قرير الع^ مرتاح البال. وقد جـاء يف رشح هـذا الحـديث (مـن أصـبح 

وروي مــنكم آمنــا يف رسبــه) بكرســ الســ^ عــىل األشــهر أي يف نفســه، 
بفتحها أي يف مسلكه، وقيل بفتحت^ أي يف بيته (معاىف يف جسـده) أي 
صحيحا يف بدنه (عنده قوت يومه) أي غذاؤه وعشـاؤه الـذي يحتاجـه 
يف يومه ذاك، يعني من جمع الله له ب^ عافية بدنه وأمن قلبه، حيث| 
توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسالمة أهله فقد جمع الله له جميع 

التي من ملك الدنيا � يحصل عىل غ�ها، فينبغي أن ال يسـتقبل النعم 
يومه ذلك إال بشكرها، بأن يرصـفها يف طاعـة املـنعم ال يف معصـية وال 
يفرت عن ذكره (فكأ©ا حيـزت) بكرسـ املهملـة (لـه الـدنيا) أي ضـمت 
وجمعت (بحذاف�ها) أي بجوانبها أي فكأ©ا أعطي الدنيا بأرسها ومـن 

  :ثم قال نفطويه
إذا ما كسـاك الـدهر ثـوب مصـحة. . . و� يخـل مـن قـوت يحـىل 

  ويعذب
  فال تغبطن املرتف^ فإنه. . . عىل حسب ما يعطيهم الدهر يسلب

  وقال:
إذا القوت يأ لـك والصـحة واألمـن. . . وأصـبحت أخـا حـزن فـال 

  .)2(فارقك الحزن
  
  

�������������������������������������������������
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،النارش : 4الجامع الصحيح سنن الرتمذي، محمد بن عيىس أبو عيىس الرتمذي السلمي، ج  
 ºوت، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، األحاديث مذ –دار إحياء الرتاث العر�يلة ب

  .574بأحكام األلبا� عليها، ص 
)2(

  )68/ 6فيض القدير (  
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  مكانة السالم يف اإلسالم
واإلسالم هو دين اللـه تعـاىل  اإلسالم كلمة مشتقة من مادة السالم،

الذي يجمع كل رشائع وعقائد األديان السابقة التي أُنزلت عىل الرسـل 
السابق^ عليهم السالم، وهو خاتم األديان، وهو الدين عند الله تعـاىل 
يَن ِعنـَد اللّـِه  الذي سيقبله من كل عبـاده. يقـول اللـه تعـاىل: {إِنَّ الـدِّ

  . 19اإلِْسالَُم } آل عمران 
والسالم وإن كان اس| من أس|ء الله تعاىل فهـو يف الوقـت نفسـه 
اسم لإلسالم. الذي يحث الله تبارك وتعـاىل النـاس للـدخول فيـه، قـال 

ة} البقـرة ـلِْم كَآفـَّ ِذيَن آَمنُـواْ اْدُخلُـواْ ِيف السِّ .  208الله تعاىل {يَـا أَيَُّهـا الـَّ
لْم« ـواملراد ب لح، وترُك » السِّ فالله عـز  .)1(املحاربِة واملُنَازَعةِ  يف اآلية الصُّ

  .)2(وجل يف هذه اآلية "كلّف املؤمن بأن يسا� كل أحد"
فاإلسالم سمى نفسه سل| امتـداد لـذلك االسـم الـذي سـميت بـه 
ِذيَن  يَن ِعنَد اللِّه اإلِْسالَُم َوَما اْختَلَـَف الـَّ جميع الرشائع من قبل {إِنَّ الدِّ

 ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم بَْغياً بَيْنَُهْم َوَمن يَْكُفْر ِبآيَاِت أُْوتُواْ الِْكتَاَب إِالَّ
يُع الِْحَساِب} آل عمران   .19اللِّه فَِإنَّ اللِّه َرسِ

ـائع  و�كن القول إن السـالم هـو األمـر الـذي اتفقـت جميـع الرش
الس|وية من ادم واىل النبي محمد عليه الصالة والسالم عـىل أهميتـه 

  ورته.ورض 
ومكانة السالم يف اإلسالم تأ من اسم الله تعاىل فقد سـمى نفسـه 
ـَالُم الُْمـْؤِمُن  وُس السَّ بالسالم {ُهَو اللَُّه الَِّذي َال إِلََه إِالَّ ُهـَو الَْملِـُك الُْقـدُّ

ُ ُسبَْحاَن اللَِّه َع|َّ يُْرشِكُوَن} ا   .23: لحرشالُْمَهيِْمُن الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكربِّ
"قال ابن قتيبة: سمى نفسه سـالماَ؛ لسـالمته مـ| يلحـق املخلـوق 
من العيب والنقص والفناء، وقال الخطاº: معنـاه ذو السـالم، والسـالم 

�������������������������������������������������
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  .)477/ 3اللباب يف علوم الكتاب (  
)2(

  .)477/ 3اللباب يف علوم الكتاب (  
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يف صفة الله تعاىل هو: الذي سلم مـن كـل عيـب، وبـرأ مـن كـل آفـة 
ونقص يلحق املخلوق^، وقد قيل: هو الذي سـلم الخلـق مـن ظلمـه". 

ل األخ� ال يخالف الذي قبلـه، بـل كالهـ| يـدخل يف اسـمه وهذا القو 
تعاىل: السالم. قال ابن كثـ�: "السـالم مـن جميـع العيـوب والنقـائص، 

  بك|له يف ذاته وصفاته ويف أفعاله".
فالسالم من الكل|ت الجامعة، وحقيقته: الـرباءة الخـالص والنجـاة 

ا اللفظ، فمـن من الرش والعيوب، وعىل هذا املعنى تدور تصاريف هذ
ذلك: سلمك الله، وسلم فالن من الرش، ومنه دعاء الرسل عىل الرصاط: 
"اللهم سلم سلم" وسلم اليشء لفالن، أي: خلـص لـه وحـده مـن رضر 
الرشكة فيه، قال تعاىل: {َرضََب اللَُّه َمثَالً رَُّجـالً ِفيـِه ُرشَكَـاء ُمتََشاكُِسـوَن 

. أي: خالصاً له وحده ال �لكه معه 49 -مرَورَُجالً َسلًَ| لِّرَُجٍل} سورة الز 
لِْم فَـاْجنَْح لََهـا}؛  غ�ه. والسلم ضد الحرب، قال تعاىل: {َوإِن َجنَُحواْ لِلسَّ
ألن كــل واحــد مــن املتحــارب^ يســلم مــن أذى اآلخــر ويخلــص منــه، 
والقلب السليم هو: النقي من الغل والدغل، الذي قد سلم لله وحده، 

غله، ودغل الذنوب واملخالفات، فاستقام عىل فخلص من دغل الرشك و 
حب الله وحسن معاملته، ولذلك ضمن له النجاة مـن عذابـه، والفـوز 

  بكرامته.
والجنــة دار الســالم، أي: دار الســالمة مــن كــل آفــة ونقــص ورش، 
فإطالق السالم عىل الله تعاىل اسـ|ً مـن أسـ|ئه، أوىل مـن هـذا كلـه، 

به؛ لسالمته تعاىل من كـل عيـب  وهو أحق بهذا االسم من كل مسمى
السـالم الحـق بكـل اعتبـار، سـالم يف  -تعاىل-ونقص من كل وجه، فهو 

ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. وسالم يف صفاته من كل عيـب 
ونقص، وسالم يف أفعاله من كل عيب ونقص ورش وظلـم وفعـل واقـع 

بـار، عىل غ� وجه الحكمة، فهو السالم الحق من كـل وجـه وبكـل اعت
وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسـه، ونزهـه بـه رسـوله، فهـو 
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السالم مـن الصـاحبة والولـد، والسـالم مـن النظـ� والكـفء والسـمي 
  وامل|ثل، والسالم من الرشيك.

سالم من املوت والسنة والنـوم، وقيوميتـه وقدرتـه  -تعاىل-فحياته 
عـزوب يشء عنـه  سالم من الحاجة والتعب واللغوب، وعلمه سالم من

سالم من  -تعاىل-أو عروض نسيان أو حاجة إىل تذكر أو تفكر، وإرادته 
سـالم مـن الكـذب  -تعـاىل-خروجها عن الحكمـة واملصـلحة، وكل|تـه 

سـالم  -تعـاىل  -والخلف والظلم، بل Uت كل|ته صدقاً وعـدالً، وغنـاه 
ليـه من الحاجة إىل غ�ه يف وجه من الوجوه، بل كـل مـا سـواه فقـ� إ

سـالم مـن منـازع فيـه أو مشـارك، أو معـاون  -تعاىل  -محتاج، وملكه 
سالم من مشـارك  -تعاىل  -مظاهر، أو شافع عنده بدون إذنه، وإلهيته 

له فيها، بل هو اللـه الـذي ال إلـه إال هـو، وحلمـه، وعفـوه، وصـفحه، 
ومغفرته، وتجاوزه، سالم من أن تكون عن حاجـة، أو ذل، أو مصـانعة، 

  .)1(ن من غ�ه، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمهك| يكو 
أطلق الله تعاىل عىل الجنة اسم (دار السالم) لتكـون مسـتقرا ملـن 
ـالَِم  يستحقها ممن امن باللـه وعمـل صـالحا {َواللّـُه يَـْدُعو إَِىل َداِر السَّ

ْستَِقيٍم} يونس   .25َويَْهِدي َمن يََشاُء إَِىل ِرصَاٍط مُّ
الِم ملا ذكر الله زهرة  فقوله سبحانه وتعاىل: َواللَُّه يَْدُعوا إِىل داِر السَّ

الحياة الدنيا وأنها فانية زائلة ال محالة دعا إىل داره والله يدعو إىل دار 
  السالم.

قال قتادة: الله هو السالم وداره الجنة فعىل هذا السالم اسـم مـن 
أس|ء اللـه عـز وجـل ومعنـاه أنـه سـبحانه وتعـاىل سـلم مـن جميـع 

لنقائص والعيوب والفناء والتغي�. وقيل: إنه سـبحانه وتعـاىل يوصـف ا
بالسالم ألن الخلق سلموا من ظلمه. وقيل: إنه تعـاىل يوصـف بالسـالم 

�������������������������������������������������
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�عنــى ذي الســالم أي ال يقــدر عــىل تخلــيص العــاجزين مــن املكــاره 
  واآلفات إال هو.

وقيل: دار السالم اسم للجنة وهو جمـع سـالمة. واملعنـى: أن مـن 
لها فقد سلم من جميع اآلفات، كاملوت واملرض واملصـائب والحـزن دخ

ــه  ــة دار الســالم ألن الل والغــم والتعــب والنكــد. وقيــل: ســميت الجن
سبحانه وتعاىل يسلم عىل أهلها أو تسلم املالئكة عليهم. قيـل: إن مـن 
ك|ل رحمة الله وجوده وكرمه عىل عباده، أن دعـاهم إىل جنتـه التـي 

  .)1( هي دار السالم
الِم ِعنَْد َربِِّهْم" يعني الجنة يف قـول جميـع  قال عطاء: "لَُهْم داُر السَّ

    .)2(املفرسين. قال الحسن والسدي: السالم هو الله تعاىل وداره الجنة
ـالمِة، والعـرب  ار أي صفة الجنـة �ْعنَـى: َداِر السَّ الم صفة الدَّ فالسَّ

وتحذفُها، يقولون: َضالَل وَضالَلة، تُلِْحُق هذه الَهاَء يف كث� من املََصاِدر 
ـالم جمـع  وَسَفاة وَسَفاَهة، ورََضاع ورََضاعة، ولَـذاذ ولَـَذاَذة. وقيـل: السَّ
ـالمة بأْرسِهـا  ا ُسـّميت الَجنَّـة بهـذا االْسـِم؛ ألن أنـواع السَّ المِة، وإ©َّ السَّ

  .)3(َحاِصلَة ِفيَها
لك: ألن مـن ويقول الثعلبي يف تفس� "دار السالم" أنها سميت بـذ 

دخلها سلّم من الباليا والرزايا أجمـع... وقيـل: سـميت بـذلك ألن كـل 
حالة من حـاالت أهلهـا مقرونـة بالسـالم فأمـا ابتـداء دخولهـا فقولـه 
)) وبعد ذلك قوله ((َوالَْمالئَِكُة يَْدُخلُوَن َعلَـيِْهْم  َ̂ ((اْدُخلُوها ِبَسالٍم آِمِن

((َوتَِحيَّتُُهْم ِفيها َسالٌم)) وبعـده قولـه  ِمْن كُلِّ باٍب)) اآلية. وبعده قوله
((ال يَْسَمُعوَن ِفيها لَْغواً إِالَّ َسالماً)) وقوله ((ال يَْسَمُعوَن ِفيهـا لَْغـواً َوال 
تَأْثِي|ً إِالَّ ِقيًال َسالماً َسالماً)) وبعده قوله ((تَِحيَّتُُهْم يَْوَم يَلَْقْونَُه َسـالٌم)) 
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  .)438/ 2تفس� الخازن  لباب التأويل يف معا� التنزيل ()  1(
  )156/ 2ازن = لباب التأويل يف معا� التنزيل (تفس� الخ)  2(
  .)427/ 8اللباب يف علوم الكتاب ()  3(
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ًال ِمْن رَبٍّ رَِحيٍم)). فل| كان حـاالت أهـل الجنـة وبعد ذلك ((َسالٌم قَوْ 
مقرونة بالسالم إما من الخلق وإما من الحق سـّ|ها اللـه دار السـالم 

  .)1(َوُهَو َولِيُُّهْم نارصهم ومعينهم ِ�ا كانُوا يَْعَملُونَ 
فال مكروه يلحقهم يف هذه الدار فالكل يعيش يف جو مـن السـالم  

رفات آمنون. آمنون من كـل خـوف وكـل نقيصـة واألمان. فالكل يف الغ
  وكل مكروه كان يصيبهم يف الدنيا.

إن تحية املسلم^ في| بينهم هي السالم وهـي تحيـتهم يف الـدنيا 
واآلخرة، واملسلم يف كافة أحواله ملزم بـأن يكـون ملتزمـا بـأوامر اللـه 
تبـارك وتعـاىل وأن يتـدبر يف أسـ|ئه وصـفاته جـل وعـال فيأخـذ منهــا 

جه للحياة، فكل صفة من هـذه الصـفات يلـزم املسـلم بأحكـام يف منه
  حياته ويفرض عليه سلوكا خاصا ومتميزا سواء مع نفسه أو مع غ�ه.

إن الله عز وجـل حيـن| جعـل السـالم تحيـة للمسـلم^ يف الـدنيا 
واآلخرة وجعلها سالما لهم مع الجميع دون استثناء � يكن ذلـك عبثـا، 

العبثية يف أفعالـه وأحكامـه، وإ©ـا كـان ذلـك  فالله عز وجل منزه عن
ــاس اســم الســالم  ــم أال وهــو أن يتعــود الن ــد مه ــة ومقص ــر وغاي ألم
ويستوعبوا معناه فيجعلوه واقعا وحالة داÝة فـي| بيـنهم، إن العـيش 
يف ظل تحية كل|تها ومعناها تشـمل " السـالم والرحمـة" لجـدير بـأن 

فيجعل منها سـلوكا يتـأقلم  يؤثر عىل ©ط الشخصية ويغ� من سلوكها
مع السالم وما تحمله هذه الكلمة من معان جليلة وسامية، وقد سبق 
وقد تحدثنا عن معنى اسم الله عز وجل الذي هو السـالم ومـا حملـه 
وتضمنه هذا االسم من معان بالغة يف السـلم وأن هـذا االسـم وهـذه 

^، فكـ| هـو املعا� هي املراد منهـا يف التحيـة املفروضـة بـ^ املسـلم
واجب عىل املسلم^ يف التعامل مع اسم اللـه الـذي هـو السـالم فإنـه 
يجب عليهم أن يتعاملوا مع التحيـة فـي| بيـنهم والتـي هـي "السـالم 

�������������������������������������������������
  ).190-189/ 4تفس� الثعلبي = الكشف والبيان عن تفس� القرآن ()  1(
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عليكم ورحمة الله وبركاته" يؤيد ما قلناه ما قالـه الرسـول صـىل اللـه 
األرض، عليه وسلم "إن السالم اسم من أس|ء الله تعاىل، وضعه الله يف 

  .)1(فأفشوا السالم بينكم"
وما نقوله من أن معنى التحية هي ما أراده الله من معا� السـلم 
الذي يتضمنه اسمه جل وعال ليس بجديد بل هذا هو ما تضمنه كتب 
فقهائنا القدامى فقد جاء يف كتاب فيض القدير إن معنى السالم عليك 

  .)2("سالمة لك مني وأمان"
الم اسم الله، وهو تحية أهـل الجنـة" أخرجـه قال ابن عباس: "الس

البيهقي يف "الشعب". وقد اختلف يف معنـاه، فنقـل عيـاض أن معنـاه: 
اســـم اللـــه، أي: كالءتـــه عليـــك وحفظـــه، كـــ| يقـــال: اللـــه معـــك 
ومصاحبك.وقيل: معناه: أن اسم الله يذكر عىل األع|ل، توقعاً الجت|ع 

اد. وقيل: معناه: السالمة، ك| معا� الخ�ات فيها، وانتفاء عوارض الفس
} أن املسـلم أعلـم مـن سـلم  ِ̂ قال تعاىل: {فََسالٌم لََّك ِمْن أَْصَحاِب الْيَِم
عليه أنه سا� منه، وأال خوف عليه منه، قلـت: هـذه املعـا� متالزمـة؛ 
ألنه إذا حصل حفظ الله لعبده وكالءتـه، وكـان معـه، فقـد حصـل لـه 

  الخ� والربكة والسالمة.
ابن دقيق العيـد: "السـالم يطلـق عـىل معـان، منهـا السـالمة، قال 

، قـال: وقـد يـأ -تعـاىل-ومنها التحية، ومنها أنه اسم من أسـ|ء اللـه 
�عنى التحية محضاً، وقد يأ �عنى السالمة محضاً وقـد يـأ مـرتدداً 

.. (وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم) ، فإنـه -تعاىل-ب^ املعني^، كقوله 
ُعوَن {-تعاىل-حتمل التحية والسالمة، وقوله ي ـا يَـدَّ } َسـالٌم 57: {َولَُهم مَّ

  قَْوالً ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم}.

�������������������������������������������������
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  )122/ 1رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (  
)2(

  )281/ 2فيض القدير (  
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عليـه �كـن إرجـاع هــذه اإلطالقـات إىل معنـى واحـد، إذ كلهــا يف 
الحقيقة تدور عىل طلب السالمة، والخالص من الرش واألذى، وهذا مـا 

  .تضمنته التحية املرشوعة ب^ املسلم^
كـ| تقـدم، وقـد  -تعـاىل-فالصواب: أن السالم أسم من أس|ء الله 

أمر املسلمون أن يفشوه في| بينهم، فعندما يلقي املسـلم عـىل أخيـه 
، طالبـاً منـه السـالمة، متوسـالً إليـه بـذكر -تعاىل-ذلك، فإنه يذكر الله 

املناسب لطلبـه، فكأنـه يقـول: أنـا مسـا� لـك أيهـا األخ  -تعاىل -اسمه
ب، وداع لك، وطالب حصول الربكة والخ�، والسالمة من كل مـؤذ، مح

ممن �لك ذلك، متوسالً إليه يف حصول ذلـك باسـمه السـالم. فتضـمن 
  السالم الذي هو التحية ثالثة أشياء:

  تعاىل.–أحدها: ذكر اسم الله 
  الثا�: إعالم املسلم عليه: أنه مسا� له ال يناله منه أذى.

ة والخ� له، وبهذا يظهر أن قول من قال: إنـه الثالث: طلب السالم
يطلق عىل التحية ب^ املخلوق^، أنه ال يخالف كونه اسـ|ً مـن أسـ|ء 
الله، أي أنه ليس قسي|ً له، بل التحية الواقعة ب^ املـؤمن^ هـي ذكـر 

، املطلوب به حصول السالمة، وذلك أن السائل يسـأل -تعاىل-اسم الله 
باالسم املناسب ملطلوبه، ك| يعلـم ذلـك عنـد يف كل مطلوب من الله 

صـىل -، ويف أحاديث رسـوله -تعاىل-تأمل األدعية الواردة يف كتاب الله 
  .)1(الله عليه وسلم

يقول عيل القاري وهو يتحدث عن فوائـد السـالم علـيكم ورحمـة 
اللــه وبركاتــه باعتبارهــا تحيــة املســلم^: إن إحــدى فوائــد الســالم أن 

سلم عليه ابتداء لفظ السالم، ليحصل األمن مـن قبـل يسمع املسلم امل
  .)2(قلبه ... إلخ

�������������������������������������������������
  .).124-122/ 1( رشح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)  1(
)2(

  )153/ 1فيض الباري عىل صحيح البخاري (  
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يقول الشيخ محمـد متـويل الشـعراوي: ويف تناولنـا ملسـألة التحيـة 
معناها أمان واطمئنـان، » السالم عليكم « َعلِْمنَا أن كلمة التحية وهي 

واألمان واالطمئنان كاله| يعطي الحياة بهجة ، فالحياة بدون أمـن أو 
» السالم علـيكم « طمئنان ليس لها قيمة . فكأن إشاعة السالم بقولنا: ا

ــه«أو  ــيكم ورحمــة الل ــه «أو » الســالم عل ــيكم ورحمــة الل الســالم عل
تجعــل املجتمــع مجتمعــا صــفائيا ، ومــا دام املجتمــع كلــه » وبركاتــه

مجتمعا صفائيا، فخ� أي واحد يكون عند اآلخر. ويتعدى ذلـك إىل أن 
�فال يكون إ�ـان املـؤمن كـامال  .)1( الله ألخيه املؤمنيطلب املؤمن خ

  حتى يحب ألخيه من الخ� ما يحبه لنفسه.
إن الصالة التي هي ع|د الدين فيها منهج تربوي يغرس يف نفوس 
املصل^ املؤمن^ السالم ففي التشهد يدعو املصيل بالسالم عىل الرسـول 

لم^ ثم ينهي صالته �ينا عليه الصالة والسالم ويدعو بالسالم لكل املس
وش|ال بالسالم، وهنا سأذكر نص التشهد ملا فيه من داللة واضحة عىل 
ترسيخ معا� ومفاهيم السالم لدى املسلم املصـيل ونـص التشـهد هـو 
(التحيات لله والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النبي ورحمة اللـه 

 أشـهد أن ال إلـه إال اللـه وبركاته السالم علينا وعىل عباد الله الصالح^
وأشهد أن محمدا عبده ورسـوله فـإنكم إذا فعلـتم ذلـك فقـد سـلمتم 

   .)2( عىل كل عبد لله صالح يف الس|ء واألرض)
إن املتــدبر لهــذا يــدرك جيــدا أهميــة ومكانــة الســالم يف اإلســالم، 
فالصالة ليس مجرد أقوال وكل|ت تردد من قبل املصيل، بـل البـد وان 

الكل|ت إىل واقع عميل مؤثر، لذا قال الرسول عليه الصالة  تتحول هذا

�������������������������������������������������
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  )1721لشعرواي : تفس� الشعراوي (ص: ا  
)2(

  )403/ 1صحيح البخاري (  
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والسالم " من � تنهه صالته عن الفحشـاء واملنكـر � يـزد مـن اللـه إال 
   .)1(بعدا"

والذي يتتبع ما قاله الرسول صىل اللـه عليـه وسـلم وهـو يتحـدث 
عن التشهد يف الصالة وعن السالم يف هذا التشهد يدرك جيدا أن معا� 

م هي املقصودة، وأن هذه املعا� ليس مقصودا بها األحياء فقـط السل
بل إنها تشمل حتى األموات، فقد قـال الرسـول عليـه الصـالة والسـالم 
بعد أن انتهى من التشهد: (فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم عىل كل 

  .)2( عبد لله صالح يف الس|ء واألرض)
ليـه الصـالة والسـالم، ويف رشح اإلمام النووي لصحيح مسلم قوله ع

قيل يف التشهد (السالم عليك أيها النبـي ورحمـة اللـه وبركاتـه السـالم 
علينا وعىل عباد الله الصالح^ ) إن معناه التعويذ بالله والتحصـ^ بـه 
سبحانه وتعاىل، فإن السالم اسم له سبحانه وتعاىل تقديره اللـه علـيكم 

املعونة واللطف. وقيل حفيظ وكفيل ك| يقال الله معك أي بالحفظ و 
معناه السالمة والنجاة لكم ... قوله "وعىل عبـاد اللـه الصـالح^" قـال 
الزجاج وصاحب املطالع وغ�ه|: العبـد الصـالح هـو القـائم بحقـوق 

وال شك أن القائم بحقوق العباد من كـان  .)3(الله تعاىل وحقوق العباد
اس يف أمـان منـه مؤديا لحقوقهم غ� ظا� وال معتد وهو من كـان النـ

  عىل أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

�������������������������������������������������
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، مكتبة العلوم 11املعجم الكب�، سلي|ن بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطربا�، ج 
قيق : حمدي بن عبداملجيد ، تح1983 – 1404املوصل، الطبعة الثانية ،  –والحكم 

  .54السلفي، ص 
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  )403/ 1صحيح البخاري (  
  .)117 -116/ 4رشح النووي عىل مسلم ()3(
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وهذا السلم واألمان املرجو من التحية اإلسالمية هـو عـام للجميـع 
أيضا دون استثناء، وهذا ما وضحه الرسول عليه الصالة والسـالم بقولـه 

ِتنَا" « ِتنَا، َوأََمانًا ِألَْهِل ِذمَّ َالَم تَِحيًَّة ِألُمَّ   .)1(»إِنَّ اللَه َجَعَل السَّ
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  قواعد ومبادئ يف فلسفة اإلسالم تؤسس السالم
  

هناك أسس وقواعد يف اإلسالم اذا ما تم مراعاتها يتحقق السالم 
داخل املجتمعات، وهذه القواعد رضورية جدا يف أي مجتمع وأي يف 
وقت ليتحقق األمن والسلم، وهذه املبادئ يشدد عليها اإلسالم يف 

  تحقيق السلم.فلسفته ل
  

  ترسيخ مبدأ وحدة اإلنسانية رغم اختالف الرشائع والديانات
يعد هذا املبدأ هدفا ووسيلة يف الوقت نفسه، فاإلنسان يرجع إىل 
أصل واحد وليس هناك جنس فوق جنس وآخر دونه، فاإلنسانية يف 
أصل خلقتها ترجع إىل أصل واحد وإن اختلفت يف الحق أيامها لغة 

ومكانا، فالكل يرجع أصله إىل آدم وآدم عليه الصالة ولونا وجنسا 
والسالم كان من تراب، نعم إن هذه اإلنسانية انبثقت وتوسعت 
وانترشت من أرسة واحدة، يقول الله تبارك وتعاىل ((يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا 

َجَها َوبَثَّ ِمنُْهَ| َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمنَْها َزوْ 
ً َونَِساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواْألَرَْحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن  رَِجاالً كَِث�ا

  . 1النساء: ))َعلَيُْكْم رَِقيباً 
وقد وضح الرسول صىل الله عليه وسلم هذا املبدأ وحدد أصله 

واحد وأن الكل متساوون  ومعامله وأعلن أن الجميع يرجع إىل أصل
وأن ال فضل وال مزية ألحد عىل غ�ه إال بالتقوى والعمل الصالح، فقد 
أعلن ذلك بوضوح يف حديثه يف حجة الوداع فقد روي َعْن ابِْن ُعَمَر، 
أن رسول الله صىل الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: 

َة الجاهلية وتعاظمها بآبائها، يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم ُعبِّيَّ 
ٌ عىل الله،  ِّ̂ فالناس رجالن: بَرٌّ تقي كريم عىل الله، وفاجر شقي َه
والناس بَنُو آَدَم، وخلق الله آَدَم ِمْن تراب، قَاَل اللَُّه: {يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا 

ائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم َخلَْقنَاكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَى َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا َوقَبَ 
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]. قال األلبا� عن 13ِعنَْد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبٌ�} [الحجرات: 
  .)1(هذا الحديث بأنه صحيح

وإذا كان الكث� من التطاحن والنزاع والحرب يحدث ب^ البرش 
ا نتيجة رؤية وإذا كان السالم يغيب عن يف نفوسنا وعن مجتمعاتن

ضيقة ترى أن الغ� واآلخر دونه يف املرتبة والدرجة والتكريم، فان 
فلسفة األصل الواحد لإلنسانية والتعامل معه بحكمة وعقالنية تقيض 
عىل هذا وتكون عامال ودعامة قوية تؤسس ملبدأ السالم والعيش يف 

  حالة من الوئام واالحرتام.
  
  
  

  المتكريم اإلنسان ترسيخ ملبدأ الس
إن فلسفة اإلسالم يف النظرة إىل اإلنسانية باعتبارها من أصل واحد 
تقوم عىل التكريم، فالله عز وجل قد كرم اإلنسانية يف أصلها، فقد كرم 
الله عز وجل اإلنسان إذ يقول الله عز وجل ((َولََقْد كَرَّْمنَا بَِني آَدَم 

لْنَاُهْم َعَىل كَِث�ٍ َوَحَملْنَاُهْم ِيف الَْربِّ َوالَْبْحِر َوَرزَقْ  نَاُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ
ْن َخلَْقنَا تَْفِضيالً) . وقال تعاىل أيضا (( لََقْد َخلَْقنَا 70اإلرساء:  )ِممَّ

  . 4الت^:  )اإلنَساَن ِيف أَْحَسِن تَْقِويٍم)
ومن مظاهر التكريم أن الله عز وجل منع أي اعتداء عىل اإلنسان 

له بل عد اإليذاء يف أبسط صوره أمرا محرما بنص القران يف نفسه أو ما
الكريم، واعترب اإلسالم أي اعتداء عىل اإلنسان ليكون سببا إلزهاق 
روحه اعتداء عىل الناس والبرشية جمعاء، فاإلسالم ينظر إىل اإلنسانية 
باعتبارها مكونا واحدا وإن تشعبت وتنوعت تفريعاتها، يقول لله جل 

ْجِل َذلَِك كَتَبْنَا َعَىل بَِني إِْرسَائِيَل أَنَُّه َمْن قَتََل نَْفًسا ِبَغْ�ِ ِمْن أَ وعال ((

�������������������������������������������������
)1(

  )389/ 5سنن الرتمذي ت شاكر (  
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َا  َا قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَ©َّ نَْفٍس أَْو فََساٍد ِيف اْألَرِْض فََكأَ©َّ
اِت ثُمَّ إِنَّ كَِث�ًا ِمنُْهْم بَْعَد أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا َولََقْد َجاَءتُْهْم رُُسلُنَا ِبالْبَيِّنَ 

َا َجزَاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن اللََّه َورَُسولَُه 32َذلَِك ِيف اْألَرِْض لَُمْرسِفُوَن ( ) إِ©َّ
َويَْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض فََساًدا أَْن يَُقتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تَُقطََّع أَيِْديِهْم 

نْيَا َولَُهْم َوأَرُْجلُُهْم مِ  ْن ِخَالٍف أَْو يُنَْفْوا ِمَن اْألَرِْض َذلَِك لَُهْم ِخزٌْي ِيف الدُّ
  .33-32)) املائدة )33ِيف اْآلَِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم (

واملالحظ يف اآلية الثانية أن الله تبارك وتعاىل قد وضع جزاء دنيويا 
رض فسادا، وأخرويا بالغ القسوة يف حق أولئك الذين يعيثون يف األ 

وإن دل هذا عىل يشء فإ©ا يدل عىل أن إرهاب الناس والسعي إىل 
إفساد حياتهم أمر يف غاية الخطورة. فاإلفساد يف األرض وإرهاب الناس 

  حرب عىل الله ورسوله صىل الله عليه وسلم.
  

  خلق الله آلدم عىل صورته مظهر آخر للتكريم اإللهي
ليه الصالة والسالم والذي هو يعد خلق الله تبارك وتعاىل آلدم ع

أصل اإلنسانية عىل صورته من أرقى مظاهر التكريم، فقد جاء يف 
صحيح البخاري عن أº هريرة: عن النبي صىل الله عليه و سلم قال 

   .)1( (خلق الله آدم عىل صورته)
إن خلق الله آلدم عىل صورته يحمل يف طياته معا� عدة منها: 

ان باالحرتام، وأن ال يهان ويحتقر، وأن ال وجوب أن يحظى هذا اإلنس
يتأذى يف أي يشء ومن يشء، ومن هنا فإن فلسفة اإلسالم يف الكرامة 
تشمل كافة الناس قاطبة مسلم^ وغ� مسلم^، فعىل املسلم^ أن 
يتحلوا بأرقى وأجمل صفات اإلنسانية من حيث احرتام حقوق 

 اإلسالم عىل املسلم^ اإلنسان، فحرمة اإلنسان وكرامته ال تقترص يف
فقط وليس هناك يف قاموس اإلسالم أية Uييز وتفاضل ب^ البرش إال 

�������������������������������������������������
)1(

  )2299/ 5صحيح البخاري (  
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عىل أساس التقوى وما يقدمه اإلنسان من عمل يخدم به اإلنسانية 
  جمعاء.

  
  التكريم اإللهي يشمل عا@ األموات أيضا

إن احرتام وتكريم اإلنسانية يتجاوز ما نراه حياة فقط يف عقولنا 
اتنا، بل إن اإلنسانية مكرمة يف أصلها يف فلسفة اإلسالم حتى وتصور 

ولو كان اإلنسان ميتا ليس حيا ب^ ظهرانينا. فأي تعد وتجاوز وظلم 
عىل اإلنسان يف بدنه أو كرامته أمر مرفوض يف رشيعة اإلسالم حتى 
وإن كان هذا التعدي واقعا عىل امليت ويف عا� األموات، فهناك 

هذا اليشء، بل إن توجيه الكالم السيئ إىل امليت  نصوص واضحة تحرم
ال يجوز يف فلسفة اإلسالم ألن هذا اإلنسان يجب أن يكون مكرما وأن 
ال يهان حيا كان أو ميتا. فقد جاء يف الحديث الرشيف "َعْن أَمِّ َسلََمَة، 

ِم الَْميِِّت كََكْرسِ ، قَاَل: "كَْرسُ َعظْ -َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  -َعْن النَِّبيِّ 
والعل|ء وإن � يوجبوا القصاص أو الدية عىل  .)1(َعظِْم الَْحيِّ ِيف اْإلِثِْم"

الجا� يف مثل هذه الحالة فإنه ال �نع من أن توقع عليه عقوبة 
تعزيرية يقدرها القايض، أو السلطة الترشيعية بقانون وهو ما ال 

لجنائية. فإن كان هناك إثم يتعارض مع ثوابت اإلسالم يف سياسته ا
وهذا ما نص عليه الرسول عليه الصالة والسالم وليس له عقوبة 

  محددة نصا فالواجب هنا هو العقوبة التعزيرية. 
وقد ورد عن عائشة ريض الله عنها انها قالت: قال النبي صىل الله 

أي  ،)2( عليه و سلم (ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إىل ما قدموا)
موا" من األع|ل فالحديث دليل عىل تحريم سب و  صلوا "إىل ما قدَّ

األموات. وظاهره العموم للمسلم والكافر. قيل الظاهر يف الحديث أنه 

�������������������������������������������������
)1(

  )542/ 2سنن ابن ماجه ت األرنؤوط (  
)2(

  )470/ 1( صحيح البخاري  
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مخصص بجواز سب الكافر ملا حكاه الله من ذم الكفار يف كتابه 
العزيز كعاد و²ود وأشباههم. قلت: لكن قوله "قد أفضوا إىل ما 

موا" علة عامة للفريق^ معناها أنه ال فائدة تحت سبهم والتفكه  قدَّ
بأعراضهم، وأما ذكره تعاىل لألمم الخالية �ا كانوا فيه من الضالل 
فليس املقصود ذمهم بل تحذيرا لألمة من تلك األفعال التي أفضت 

  .)1(بفاعلها إىل الوبال وبيان محرمات ارتكبوها
Uييز عىل أساس  ويعد من أرقى صور التكريم اإللهي للبرش دون

الجنس أو اللون أو العرق أو الدين ما رواه اإلمام مسلم يف صحيحه 
من أن الرسول صىل الله عليه كان يقوم للجنازة احرتاما لها، وتعلم 
منه صىل الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فكانوا 

وى َعِن يقومون للجنازة، أية جنازة كانت ملسلم أم غ� مسلم، فقد ر 
ابِْن أºَِ لَيَْىل، أَنَّ قَيَْس بَْن َسْعٍد، َوَسْهَل بَْن ُحنَيٍْف، كَانَا ِبالَْقاِدِسيَِّة 
فََمرَّْت ِبِهَ| َجَنازٌَة فََقاَما، فَِقيَل لَُهَ|: إِنََّها ِمْن أَْهِل اْألَرِْض، فََقاَال: إِنَّ 

ْت ِبِه َجنَازٌَة، فََقاَم فَِقيَل: إِنَُّه رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم َمرَّ 
، فََقاَل:  فقوله صىل الله عليه وسلم أليست   .)2(»أَلَْيَسْت نَْفًسا«يَُهوِديٌّ

نفسا يدل عىل ذاك املعنى الواسع والشامل ملعنى النفس اإلنسانية يف 
اإلسالم وما يجب أن تحظى به من تقدير واحرتام. وقد جاء يف رشح 

يث "وهذا القيام كان إعظاماً ألمر املوت والحياة، وإن كان هذا الحد
امليت يهودياً أو نرصانياً أو مجوسياً، فإنه ال فرق بينه وب^ املسلم يف 
الِخلقة، أما اإلسالم والكفر فعقيدة يف القلب، أما هذا الهيكل بكامله 
ا فهم فيه سواء، ال فرق بينهم. فكونها نفساً منفوسة خلقها الله، فيه

القدرة اإللهية، وفيها آية التكوين، وقد قبضت، وتغ�ت حالتها، فالذي 

�������������������������������������������������
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  )119/ 2سبل السالم (  
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  )661/ 2صحيح مسلم (  



w
w
w
.tf
pb
.o
rg

 يف فلسفة اإلسالم السالم

����

يقوم؛ فإ©ا يقوم إعظاماً وإجالالً لله سبحانه وتعاىل الذي خلق هذه 
  .)1(النفس املنفوسة ثم سلبها الروح

  
  اإلنسان بنيان الله مظهر آخر للتكريم

يث عد ثم تأ فلسفة اإلسالم لتحدد أعىل وأرقى صور التكريم ح
اإلنسان بنيان الله وأن الله عز وجل قد خلقه عىل صورته فقد جاء يف 
الحديث أنه عليه الصالة والسالم قد قال: (إن هذا اإلنسان بنيان الله 

وهل يوجد أعىل من هذا املقام. وهل  .)2( ملعون من هدم بنيانه)
ناء" يوجد أكÂ عبارة للتحذير من اللعن والطرد إذا ما تم هدم هذا الب

  .)3(فالنفس املحرمة بنيان الله وتركيبه "
إن أية مالحظة بسيطة للمرء لهذه النصوص التي تكرم اإلنسان 
يدرك بها جيدا وبصورة ال تقبل الشك من أن هذه الكرامة متأصلة 

  ومتجذرة يف أصل اإلسالم وأنها كرامة ال تحدوها أية حدود.
  
  

  إقرار بالتعددية
هناك إ�ان وقناعة تامة بالتعددية ال يتحقق السالم إن يكن 

والتنوع داخل املجتمع، فالتنوع واالختالف سمة لصيقة ببني البرش 
و�جتمعه، فاالعرتاف باآلخر وخصوصيته وما يتمتع به من حقوق هو 
السبيل األمثل لتحقيق السالم داخل املجتمع، وهذا ما أقره اإلسالم يف 

تنوع واالختالف أمر الزم فلسفته حول اإلنسان واإلنسانية بأن ال
وحتمي وأنه من غ� املمكن تالفيه وتجنبه. وهنا رسخ اإلسالم مبدأ 

�������������������������������������������������
)1(

  ،9/ 121رشح بلوغ املرام للشيخ عطية محمد سا� (  
)2(

  .) 583/ 1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل (  
)3(

  ،573/ 5النهاية يف غريب األثر (  
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الخصوصية لإلنسان سواء أكان يعيش منفردا أو مع غ� يف ج|عات، 
فقد نص القران الكريم عىل أن الله عز وجل قد خلق اإلنسانية يف 

اىل (( يَا تنوع وتعدد من حيث الشعوب والقبائل، فقد قال الله تع
أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَى َوَجَعلْنَاكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل 

) �))) سورة 13لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبٌ
  . 13الحجرات 

الت فهناك تنوع من حيث وهذا التنوع متعدد الجوانب واملجا
َوِمْن  ( اللغة والديانة وتنوع اللسان واألجناس يقول الله تبارك وتعاىل

َ|َواِت َواْألَرِْض َواْخِتَالُف أَلِْسنَِتُكْم َوأَلَْوانُِكْم إِنَّ ِيف َذلَِك  آَيَاتِِه َخلُْق السَّ
)) سورة الروم  َ̂   . 22َآلَيَاٍت لِلَْعالِِم

ريم عىل أن التعدد والتنوع الديني هو أمر بل وأكد القران الك
حتمي وفرض عىل بني البرش وأنه ال مناص منه فقد نص القران 
الكريم عىل ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واِحَدًة َوَال يَزَالُوَن 

َ̂ إِالَّ َمْن رَِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخلََقُهمْ  ). ونظرا الن 118،117هود: ))ُمْختَلِِف
م قد أقر بالتنوع الديني فإنه أكد عىل أن االتفاق ب^ األفراد اإلسال 

مختلفي املعتقد أو الديانة هو أمر غاية يف الصعوبة، وال �كن ألي 
جهود إنسانية أن تصل إليه، ال بل إن االختالف الديني أو املذهبي ب^ 

  بني البرش هو سنة إلهية بل ورضورة تفرضها حكمة الله يف خلقه.
ف الديني هذا ألنه واقع بإرادة الله ومشيئته جل وعال واالختال 

كان البد وأن يكون من وراءه حكم ومقاصد جليلة، فالله وصف 
نفسه بالحكيم، والحكيم ال يصدر منه أي يشء باطل، بل كل ما يصدر 

هو � يخلق أي يشء عبثا، وإذا كان هذا االختالف منه فهو حق، إذ 
واقعا �شيئة الله تبارك وتعاىل فكان البد من التعامل معه ك| هو 
مراد الله منه. ولو تتبعنا والحظنا نصوص القرآن الكريم فإنها تفرض 
عىل املسلم^ االعرتاف بهذا االختالف الرضوري، وعدم جواز تبني 

ك االختالف واالنضواء تحت مظلة فكرية فكرة إكراه الغ� عىل تر 
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واحدة، فالتعدد الفكري واقع حت| وتوحيده أو إنهاءه رضب من 
الخيال إال اذا قدر الله ذلك فهو عىل كل يشء قدير. يقول الله عز 
وجل ((َولَْو َشاَء َربَُّك َآلََمَن َمْن ِيف اْألَرِْض كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَْت تُْكرُِه 

َ̂  النَّاَس  ) وقال تعاىل ((َولَْو َشاَء اللَُّه 99يونس: ))َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمِن
 َ̂   . 35األنعام: ))لََجَمَعُهْم َعَىل الُْهَدى فََال تَُكونَنَّ ِمَن الَْجاِهلِ

وهنا البد من اإلشارة إىل أن االختالف املقصود هو عىل عمومه 
وكذا اختالفه مع  وإطالقه اختالف يشمل اختالف املسلم مع املسلم

  غ� املسلم. 
وإذا كان األمر كذلك، وإذا كان البد من االختالف، وإذا كان اإلكراه 
ممنوعا وغ� جائز رشعا، فإن اآلخر حت| وبهذه اآللية سيكون يف 
مأمن من االعتداء عىل فكره وتصوره وخصوصيته، وله أيدلوجيته 

تجاوز أو إكراه الفكرية والعقدية دون أن يكون هناك أي تعد أو 
  عليه.

فضال ع| تقدم، فإن آلية التعامل يف اإلسالم مع اآلخر يف حالة 
االختالف تعد من أنجح الوسائل لتحقيق السالم داخل املجتمع 
املتنوع  واملتعدد، حيث فرض عىل املسلم^ أن يكون التعامل مع 

ك اآلخر بالحوار والنقاش وبالتي هي أحسن، ففي اإلسالم إن كان هنا
للتعامل مع الغ� أحده| حسن واآلخر أحسن، فإن   طريقتان

الواجب هو اتخاذ الطريق األحسن. يقول الله تبارك وتعاىل ((َوَال 
تَُجاِدلُوا أَْهَل الِْكتَاِب إِالَّ ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِالَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمنُْهْم 

ْينَا َوأُنْزَِل إِلَيُْكْم َوإِلَُهنَا َوإِلَُهُكْم َواِحٌد َونَْحُن لَُه َوقُولُوا آََمنَّا ِبالَِّذي أُنْزَِل إِلَ 
. وقد جاء يف رشح هذه اآلية "أنهم إن قالوا ٤٦ُمْسلُِموَن))العنكبوت: 

رشاً فقولوا لهم خ�اً , رواه ابن أº نجيح. ويحتمل تأويالً آخر: وهو أن 
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أن يذم ما تقدمها  يحتج ويستدل عىل صحة ما يف رشيعة اإلٍسالم دون
  . )1(من الرشائع

نعم إن اإلسالم حين| يدعو املسلم^ إىل الدعوة إىل اإلسالم فإ©ا 
يفرض عليهم إتباع الحكمة وأن يكون كالمهم مع الغ� باملوعظة وأن 
هذه املوعظة يجب أن تكون حسنة، يقول الله تبارك وتعاىل ((ادُْع إَِىل 

َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة َوَجاِدلُْهْم ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ  َسِبيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمةِ 
) 125َربََّك ُهَو أَْعلَُم ِ�َْن َضلَّ َعْن َسِبيلِِه َوُهَو أَْعلَُم ِبالُْمْهتَِديَن)) (

  ١٢٥النحل: 
والقصد من إتباع هذا السلوك واضح جدا إذ به تقرتب القلوب مع 

حتى مع بقاء االختالف، وهذا ما وضحه بعضها وبه يتحقق التآلف 
يِّئَُة اْدفَْع ِبالَِّتي ِهَي  رب العزة حين| قال ((َوَال تَْستَِوي الَْحَسنَُة َوَال السَّ

اَها 34أَْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَيْنََك َوبَيَْنُه َعَداَوٌة كَأَنَُّه َوِيلٌّ َحِميٌم ( ) َوَما يُلَقَّ
اَها إِالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم)) (إِالَّ الَِّذيَن َصَربُوا    .٣٤) فصلت: 35َوَما يُلَقَّ

والذي ينبغي اإلشارة إليه هنا أن االختالف وإن بقي ب^ الناس فال 
أحد له الحق يف إزالة هذا االختالف بالقوة بل يبقى ذاك االختالف 
وكل يعمل �ا يرى أنه هو الحق والصواب وضمن منظومة النظام 

أن القول الفصل يف هذا االختالف يكون لله تبارك واآلداب العامة و 
) 68َوإِْن َجاَدلُوَك فَُقِل اللَُّه أَْعلَُم ِ�َا تَْعَملُوَن (وتعاىل يوم القيامة ((

) أَلَْم تَْعلَْم 69اللَُّه يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم الِْقَياَمِة ِفيَ| كُْنتُْم ِفيِه تَْختَلُِفوَن (
َ|ِء َواْألَرِْض إِنَّ َذلَِك ِيف كِتَاٍب إِنَّ َذلَِك َعَىل اللَِّه أَنَّ اللََّه يَْعلَ  ُم َما ِيف السَّ

) �  . 70-68)) سورة الحج )70يَِسٌ
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  ثقافة االختالف والتعامل معه يف اإلسالم يوطد دعامة السلم 
إن التنوع واالختالف املنضبط باالعرتاف بالغ� واإلقرار بحقوقه 

وعدم التقليل من شانه باعتباره مكونا من مكونات واحرتام مشاعره 
املجتمع القائم هو وسيلة يف غاية من األهمية الستقرار األمن والسلم 

الخطوات الصحيحة والناجحة لتطور  داخل املجتمعات، ويعد من 
املجتمعات وتقدمها، وهو يف الوقت نفسه الوسيلة املثىل للتقريب ب^ 

التي ينبغي عىل املسلم أن يقوم بإيصالها  املتباين^ وإيصال للرسالة
بالحكمة واملوعظة الحسنة، فسياسة التعامل مع اآلخر وفق الضوابط 
ليس فقط وسيلة للتعايش بل هي الوسيلة املثىل لتنمية اإلنسان 

  . واملجتمع
إن إقرار املسلم بفلسفة اإلسالم التي تقوم عىل احرتام اآلخر 

الحكيمة من حيث أن االختالف  "املخالف" وفق األسس والقواعد
املحمود هو بحد ذاته رحمة ونعمة من الله ومنة عىل هذه األمة، 
وإقراره هذا يفرض عليه سلوكا عىل أرض الواقع من حيث االلتزام 
�نهج اإلسالم يف التعامل مع اآلخر وقبوله ضمن املجتمع اإلسالمي أيا 

جربي ومفروض  كان هذا الغ�، وأنه لن يكون كأي قبول اضطراري
عليه ال حول له فيه وال قوة، وإ©ا هو قبول يستند إىل قناعة وإ�ان 
�ا يف مبادئ اإلسالم، فقبول اآلخر ك| فرضه اإلسالم حتى مع االختالف 
أمر فرضه الله تبارك وتعاىل وبالتايل يكون املسلم ملزما عن يق^ 

  ستثناء. واقتناع بإتباع هذا النهج يف حياته مع الجميع دون ا
إن القواعد الرشعية يف فلسفة اإلسالم املتعلقة باالختالف تفرض 
عىل أتباعه سلوكا مساملا م|ثال لقناعاته، فهو سلوك و©ط من التعامل 
يقوم عىل اللطف والل^ ويقوم عىل Uني الهداية والخ� لآلخرين، إنه 
 سلوك يفرض عىل الناس كافة أن يكونوا أبعد الناس عن الفضاضة
والقسوة والتشدد. إن املسلم مطالب بالبحث واالجتهاد عن تلك 
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الوسائل التي بها يقرب قلوب الناس إىل هذا الدين الحق. فاألصل أن 
  املسلم^ إ©ا بعثوا ميرسين ال معرسين ومبرشين ال منفرين. 

إن فلسفة اإلسالم ال تقبل بأي شكل أن يكره الناس عىل الدخول 
�ان �بادئه، فال إكراه يف الدين وقد ب^ الله الرشد يف دائرة اإلسالم واإل

من الغي، وإذا كان الله جل وعال قد أمر نبيه بعدم إكراه الناس عىل 
الدين، حيث استفهم من الرسول صىل الله عليه وسلم بأسلوب 
استفهامي واستنكاري مخاطبا إياه (( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 

و األمر اإللهي للرسول عليه الصالة والسالم، مؤمن^)) فإذا كان هذا ه
فاملسلمون جميعهم ملزمون بتباع هذا األمر، فال يحق إكراه أحد 
مخالف عىل االقتناع واإل�ان والنزول عىل رأي ال يرتضيه عن قناعة 

  .)1(وحجة وبرهان
عليه يعد االختيار ومنـع اإلكـراه املبـدأ اآلخـر والوسـيلة الناجحـة 

والسـلم داخـل املجتمعـات، وخاصـة تلـك املجتمعـات  الستقرار األمن
التي تتعدد فيها الطوائف والـديانات فلـيس مـن حـق احـد أن يكـره 
ــي|  ــاس أحــرار ف ــل الن ــن آو أي مــذهب ب ــاق أي دي أحــدا عــىل اعتن
يعتقدون وفي| يعبدون رشط أن ال يخـرج ذلـك عـن اآلداب والنظـام 

عل الله تبـارك وتعـاىل العام الذي يؤثر سلبا عىل عامة املجتمع وقد ج
هذا حك| عاما للناس كافة ويف كل األمكنـة واألزمنـة فقـال تعـاىل {الَ 
اُغوِت َويُـْؤِمن  َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن يَْكُفْر ِبالطـَّ َّ̂ يِن قَد تَّبَ إِكْرَاَه ِيف الدِّ

لََها َواللُّه َسـِميٌع َعلِـيٌم } ِباللِّه فََقِد اْستَْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثَْقَى الَ انِفَصاَم 
  .256البقرة 

لقد ترك اإلسالم الخيار لغ� املسلم يف اعتناقه اإلسالم من عدمه 
بعد أن ب^ له ووضح له أسس اإلسالم وأعطى الله له العقل والفكر 

�������������������������������������������������
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لالختيار السليم بقوله تعاىل " وهديناه النجدين" وقوله تعاىل "فمن 
  ر"شاء فليؤمن ومن شاء فليكف

إن هذا املبدأ يغرس يف نفوس أتباع اإلسالم احرتام الغ� مع 
االختالف، فكأنه يش� إىل ذاك املبدأ الذي يقول "الناس إما أخ لك يف 
الدين أو أخ لك يف الخلق" إنه مبدأ يش� إىل ويشمل اإلنسانية ككل، 
إنه مبدأ يستوعب يف دائرته حتى من هو ليس من أتباعه، فبمجرد أن 

الغ� أصول ونظام العامة فإنه يكون بذلك واحدا منهم له ما  يحرتم
  لهم وعليه ما عليهم.
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  املسلم واآلخر صورة أخرى من صور السالم
 

  عالقة املسلم باملسلم
إن تحديد نوع العالقة مع اآلخرين يرسم معـا� الرؤيـة الواضـحة 

رسـم نـوع العالقـات يف كيفية التعامل معه، ويحدد سلوكه تجاهه، وي
وكمها، وهنا حدد القران الكريم هذه العالقة ب^ املسلم^ فبـ^ لهـم 
بــأنهم إخــوة وبــأنهم أوليــاء بعضــهم الــبعض يتنــارصون فــي| بيــنهم 
و�نعــون ظلــم الظــامل^، قــال اللــه يف كتابــه العزيــز ((إ©ــا املؤمنــون 

ــاُت بَعْ  ــوَن َوالُْمْؤِمنَ ــاء بَْعــٍض إخــوة)) وقــال أيضــا {َوالُْمْؤِمنُ ُضــُهْم أَْولِيَ
ــالََة َويُْؤتـُـوَن  يـَـأُْمُروَن ِبــالَْمْعُروِف َويَنَْهــْوَن َعــِن الُْمنَكــِر َويُِقيُمــوَن الصَّ
كَاَة َويُِطيُعوَن اللَّه َورَُسـولَُه أُْولَــِئَك َسـَ�َْحُمُهُم اللّـُه إِنَّ اللّـَه َعِزيـٌز  الزَّ

ع العالقـة مـع املسـلم^ ، فقد حددت هذه اآلية نـو 71َحِكيٌم }التوبة
أنفسهم وهو الوالء، وأكد الرسول صىل الله عليه وسـلم هـذا املفهـوم 
بقوله عليه الصالة والسالم "املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال يسـلمه، 

فاملسلمون هم إخـوة  .)1(ومن كان يف حاجة أخيه كان الله يف حاجته"
عامـل املسـلم^ في| بينهم، وهكذا وبهذه الصـورة يجـب أن يكـون ت

في| بينهم، وحين| حدد الرسول عليه  الصالة والسالم كـون املسـلم^ 
إخوة فرض عليهم نوع التعامل وب^ لهم السلوك الصحيح مـن عدمـه 

  فحرم بينهم الظلم وكل ما فيه إيذاء واعتداء.
إن اإلسالم جعل Uني الخ� وحبه لآلخرين عالمة من أهم عالمات 

لرسول صىل الله عليه وسلم: (ال يؤمن أحدكم حتـى اإل�ان، فقد قال ا
 .)2( يحب ألخيه ما يحبه لنفسه)

�������������������������������������������������
)1(

، دار ابن 2الجامع الصحيح املخترص، محمد بن إس|عيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ج 
، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، 1987 – 1407ب�وت، الطبعة الثالثة ،  –كث�، الي|مة 

  .862مع الكتاب: تعليق د. مصطفى ديب البغا، ص 
)2(

  .14ص  1س|عيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، جصحيح البخاري، محمد بن إ  
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  توطيد العالقة مع الغL وسيلة أخرى لتحقيق السلم

األصل أن االختالف ب^ بني البرش يجب أن يكـون وسـيلة تعـارف 
وتعاون ب^ البرش عىل كافة اختالفاتهم وتنوعهم قال اللـه تعـاىل: {يَـا 

ـن ذَكَـٍر َوأُنثَـى َوَجَعلْنَـاكُْم ُشـُعوباً َوقَبَائِـَل أَيَُّها ال ا َخلَْقنَـاكُم مِّ نَّـاُس إِنـَّ
  .13لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبٌ� }الحجرات

وتأكيدا لهذا املبدأ يقول صىل الله عليه وسلم: يا أيها الناس: أال إن 
م واحــد، وإن أبــاكم واحــد، أال ال فضــل لعــرº عــىل أعجمــي وال ربكــ

لعجمي عىل عـرº وال ألحمـر عـىل أسـود، وال ألسـود عـىل أحمـر، إال 
صـىل اللـه عليـه وعـىل آلـه  -بالتقوى، أبلغت؟ قالوا: بلغ رسـول اللـه 

ثم قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يـوم حـرام، قـال: أي شـهر هـذا ؟  -وسلم 
ال: أي بلد هذا؟، قالوا: بلد حرام ، قال : إن الله قـد قالوا: شهر حرام، ق

حرم بينكم دماءكم وأمـوالكم قـال وال أدري ، قـال: أو أعراضـكم أم ال 
كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أبلغـت ؟ قـالوا: بلـغ 

قـال: ليبلـغ الشـاهد  -صىل اللـه عليـه وعـىل آلـه وسـلم  -رسول الله 
  .)1(الغائب

ن أهـم أسـس ودعـائم السـلم التـي أقامهـا اإلسـالم يف وقد كان مـ
ــذي كــان متعــدد الثقافــات والــديانات واألعــراف  املجتمــع املســلم ال
والتقاليد توطيد وتوثيق العالقة ب^ املسلم^ وغ� املسلم^ مـن أهـل 
الكتاب وغـ� أهـل الكتـاب يف العالقـة االجت|عيـة حيـن| اقـر وأبـاح 

صـميم الحيـاة حيـث أبـاح للمسـلم أن االشرتاك معهم يف أمـور Uـس 
يتــزوج مــن غــ� املســلمة مــن أهــل الكتــاب وأبــاح أكــل أطعمــتهم 
ِذيَن أُوتُـواْ  وذبائحهم بقوله تعاىل {الْيَْوَم أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَـاُت َوطََعـاُم الـَّ

�������������������������������������������������
 - ، النارش : دار الفكر 7الدر املنثور، عبد الرحمن بن الك|ل جالل الدين السيوطي، ج  )1(

  .579، ص 1993ب�وت، 
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ِمنَــاِت الِْكتَــاَب ِحــلٌّ لَُّكــْم َوطََعــاُمُكْم ِحــلُّ لَُّهــْم َوالُْمْحَصــنَاُت ِمــَن الُْمؤْ 
َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَبْلُِكْم إَِذا آتَيْتُُموُهنَّ أُُجورَُهنَّ 
َ̂ َوالَ ُمتَِّخـِذي أَْخـَداٍن َوَمـن يَْكُفـْر ِباِإل�َـاِن فََقـْد  َ̂ َغْ�َ ُمَساِفِح ُمْحِصِن

  . 5يَن } املائدةَحِبَط َعَملُُه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن الَْخاِرسِ 
بل إن هذه العالقة � تقترص عىل غ� املسلم^ مـن أهـل الكتـاب 
وإ©ـا عــدت وشــملت غــ� أهــل الكتــاب يف مرشــوعية إقامــة العالقــة 
 �االجت|عية معهم حين| قال الرسول عليه الصـالة والسـالم وهـو يشـ
 إىل نوع العالقة مع غ� املسلم^  من غ� أهل الكتاب فقد روى مالك

عن جعفر بن محمد عـن أبيـه: أن عمـر بـن الخطـاب ذكـر املجـوس 
فقال: ما أدري كيف أصنع يف أمرهم، فقال: له عبد الرحمن بن عـوف 
أشهد لسمعت رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول سـنوا بهـم سـنة 

    .)1(أهل الكتاب"
يل إن األمر يتجاوز ذلك يف وضوح تام ومن خالل آيـات واضـحات 

أن هـذا االخـتالف لـيس فقـط ال �نـع التعامـل مـع غـ� وبينات مـن 
املسلم^ بل يب^ أن الرب واإلحسان إليهم أمر يحبه الله حين| قال الله 
يِن َولَـْم يُْخرُِجـوكُم  تعاىل: {َال يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ

ن ِديَـارِكُْم أَن تَـَربُّوُهْم َوتُقْ  َ̂ } مِّ َه يُِحـبُّ الُْمْقِسـِط ِسـطُوا إِلَـيِْهْم إِنَّ اللـَّ
  .  8املمتحنة: 

فبمجــرد أن ال يكــون مــن صــف املقــاتل^ واملحــارب^ للمســلم^ 
وللدولة اإلسالمية فإن الرب ال �نع منهم وإ©ا جـاء النهـي عـن الـرب إىل 

َا يَنَْهاكُُم اللَّهُ  َعِن الَِّذيَن قَـاتَلُوكُْم  املعتدين واملقاتل^ قال الله تعاىل {إِ©َّ
ْوُهْم  ن ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعـَىل إِْخـرَاِجُكْم أَن تََولـَّ يِن َوأَْخرَُجوكُم مِّ ِيف الدِّ

  .9َوَمن يَتََولَُّهْم فَأُْولَِئَك ُهُم الظَّالُِموَن} املمتحنة: 

�������������������������������������������������
)1(

مسند الشافعي، اإلمام محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي، النارش : دار الكتب   
  .209صفحة   -ب�وت - العلمية 
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ــث رضورة الســلم داخــل  ــن حي ــذلك م ــان ك ــر ك ونظــرا ألن األم
إلسالم يف عالقاته مـع اآلخـر حـدد املبـدأ األسـاس يف املجتمعات، فإن ا

التعامل معـه وهـو السـلم ال غـ�، فالسـلم هـو األسـاس وهـو الخـط 
املوازي يف التعامل والعالقة مع اآلخرين، فاإلنسانية هي سيد األحكـام 
وهو امليزان الحق يف فلسفة اإلسالم يف التعامل مع غ� املسلم^ سـواء 

  املسلم أم خارج الدولة اإلسالمية.أكانوا داخل املجتمع 
وهنا يوضح الرسول صىل الله عليه وسلم مدى القبح والجرم الذي 
يأتيه املسلم لو أنه أقدم عىل أذية غ� املسلم^،  يقول الرسـول عليـه 
الصالة والسالم "من آذى ذميêا فأنا خصمه ومن كنت خصـمه خصـمته 

لسالم ولنا فيه األسوة والقـدوة فالرسول عليه الصالة وا .)1( يوم القيامة"
الحسنة وهو يتحدث عن التعامل مع غ� املسلم فيحرم مالـه وعرضـه 
وأذيته بأي شكل. (فأنا خصمه) مخاصمه عند اللَّه. (ومن كنت خصمه 
خصمته) فلجته يف الخصومة (يوم القيامة) ففيه حرمة الـذمي وأنـه ال 

م بكـل أذى مـن يحل منه يشء وقد خالف الناس هذا فëاهم يـؤذونه
  .)2( اللعن والسخرية وغ�ها جهالً منهم وعدواناً 

مـن ظلـم ُمعاِهـًدا، أو «وقال رسول اللـه صـىل اللـه عليـه وسـلم: 
انتقصه حًقا، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغـ� طيـب نفـس 

أن  -بإسـناد حسـن-، وروى الخطيـب »منه، فأنا حجيجه يـوم القيامـة
مـن آذى ذميًـا فأنـا خصـمه، «عليه وسـلم، قـال: رسول الله صىل الله 

يف -، ويف روايــة للطــربا� »ومــن كنــت خصــمه خصــمته يــوم القيامــة
بإسناد حسن، أن رسول الله صىل الله عليه وسلم، قـال: مـن  -األوسط

  آذى ذميًا فقد آذا�، ومن آذا� فقد آذى الله". 

�������������������������������������������������
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  .362ص  4كنز الع|ل، الصنعا�،ج  
)2(

  ) �  .)11/ 10التنوير رشح الجامع الصغ
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قـاليم وكان عمر بن الخطاب ريض الله عنه يسأل القـادم^ مـن األ 
عن حال أهل الذمة، ك| يسأل عن املسـلم^ والـوالة والقضـاة، وكـان 

إ©ـا بـذلوا الجزيـة لتكـون «عيل بن أº طالب ريض اللـه عنـه، يقـول: 
، وسـار عـىل هـذا املـنهج الخلفـاء »أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا

  والوالة.
بًا رئيًسا وكانت هذه املعاملة األدبية اإلنسانية مع غ� املسلم^ سب

  يف ترغيب الناس يف العيش بدار اإلسالم إىل جانب املسلم^.
  

  طبول الحرب ال تقرع يف اإلسالم
رب قائل إذن ف| هذه الـدعوات التـي تصـدر بـ^ الحـ^ واآلخـر 
للحرب وقتال غ� املسـلم^ اسـتنادا إىل نصـوص قرآنيـة وسـنة نبويـة، 

نصوص إ©ـا أنزلهـا فالجواب وباختصار ووضوح شديدين أن كل هذه ال
الله تبارك وتعاىل واملراد بها رد االعتداء ودفـع الظلـم، وأمـا أن يوجـد 
هناك نص يبيح قتل غ� املسلم^ فهذا ما ال يوجـد يف رشيعـة اإلسـالم 
يف يشء من نصوصها، وس�ة الرسول صىل الله عليه وسلم وصـحابته يف 

ىل هـذه اللحظـة التعامل مع غ� املسلم^ وما عاشه غـ� املسـلم^ وإ
  يف املجتمع املسلم ألكرب دليل عىل ذلك.

أما وان حدث قتال فـإن كـان بـ^ املسـلم^ فالواجـب هـو وقـف 
ــدل  ــق والع ــق الح ــانون وتطبي ــيعة والق ــام إىل الرش ــال واالحتك القت
َ̂ اقْتَتَلُـوا  واالنتصار للمظلوم قال الله تعاىل {َوإِن طَائَِفتَاِن ِمَن الُْمـْؤِمِن

وا بَيْنَُهَ| فَِإن بََغْت إِْحَداُهَ| َعـَىل اْألُْخـَرى فََقـاتِلُوا الَِّتـي تَبِْغـي فَأَْصلِحُ 
َحتَّى تَِفيَء إَِىل أَْمِر اللَِّه فَِإن فَاءْت فَأَْصـلُِحوا بَيْـنَُهَ| ِبالَْعـْدِل َوأَقِْسـطُوا 

َ̂ } الحجرات:    .9إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِط
سـلم^ وغـ�هم فـال قتـال وال حـرب اسـتباقية وأما إن كان ب^ امل

يشنها املسلون أبدا، بل هو حـرام وهـو مـن قبيـل االعتـداء والتجـاوز 
  املنهي عنه "إن الله ال يحب املعتدين"، "إن الله ال يحب الظامل^".
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  والقتال املرشوع يف اإلسالم هو لألسباب التالية: 
هْ  رد االعتداء: ْهُر الَْحرَاُم ِبالشَّ ِر الَْحرَاِم َوالُْحرَُماُت ِقَصاٌص فََمـِن {الشَّ

اْعتََدى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدواْ َعلَيِْه ِ�ِثِْل َما اْعتََدى َعلَيُْكْم َواتَُّقواْ اللَّه َواْعلَُمـواْ 
َ̂ } البقرة:    .194أَنَّ اللَّه َمَع الُْمتَِّق
ــة والشــقاق ــع الفتن ــداء لفــض صــفوف  من ــي يســتعملها األع الت

ــٌة املســلم^ ــاتِلُوُهْم َحتَّــى الَ تَُكــوَن ِفتْنَ  بهــدف تفتيــت وحــدتهم {َوقَ
} البقرة:  َ̂ يُن لِلِّه فَِإِن انتََهواْ فَالَ ُعْدَواَن إِالَّ َعَىل الظَّالِِم   .193َويَُكوَن الدِّ

:Gَوَما لَُكـْم الَ تَُقـاتِلُوَن ِيف َسـِبيِل  الدفاع عن الضعفاء من املسلم}
ِذيَن يَُقولُـوَن َربَّنَـا اللِّه َوالُْمْستَ  َ̂ ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساء َوالِْولْـَداِن الـَّ ْضَعِف

ُدنَك َولِيّـاً  الِِم أَْهلَُهـا َواْجَعـل لَّنَـا ِمـن لـَّ أَْخرِْجنَا ِمْن َهــِذِه الَْقْريَـِة الظـَّ
  .75َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِص�اً } النساء: 

عد الحرب أمر مرشوع ومستحب وهو ومع كل ما مر فان السالم ب
ما حث الله تبارك وتعاىل املسلم^ عليه حيـن| قـال اللـه تعـاىل {َوإِن 
ـِميُع الَْعلِـيُم }  ُه ُهـَو السَّ لِْم فَاْجنَْح لََها َوتَوَكَّْل َعـَىل اللّـِه إِنـَّ َجنَُحواْ لِلسَّ

  .61األنفال: 
ستجابة إليـه أمـر فلو طلب املقاتلة من األعداء أيا كانوا السلم فاال 

مستحب إن � يكن واجبا، مع مراعاة أحوال الحـرب ومصـلحة الدولـة 
وتحقيق املصالح العليا للدولـة عـىل اخـتالف مواطنيهـا مـن مسـلم^ 
وغ� مسلم^. يقول البغوي يف تفس� قوله تعاىل "وإن جنحـوا للسـلم 
: فاجنح لها وتوكل عىل الله إنه هـو السـميع العلـيم"  أن قولـه تعـاىل

{وإن جنحوا للسلم} أي: مالوا إىل الصـلح {فـاجنح لهـا} أي: مـل إليهـا 
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ــالوا إىل   .)1(وصــالحهم ــل. يقــول: إن م ــالجنوح املي ــي: ف يقــول القرطب
    .)2(املساملة؛ أي الّصلح، فمل إليها

عليه فبمجرد أن يكون هناك ميـل للسـلم حتـى مـن قبـل العـدو 
ه يف القـران الكـريم ، املحارب فـالجنوح واللجـوء  إليـه أمـر مـأمور بـ

ويفهم من هذه اآلية أن الجنوح إىل السلم إذا كان مأمورا به يف القران 
الكريم بنص اآلية فهذا يعني حت| أن الذي بدأ بـالحرب والقتـال هنـا 
هم غ� املسلم^ ال املسلم^ وإال كيف يكون هناك دعـوة إىل القتـال 

أن تكـون هنـاك  ويف الوقت نفسه أمر وحـث عـىل السـلم، ألنـه قبـل
حرب وقبل البدء بالقتال هناك حالة من السلم الذي هو مأمور بـه يف 
القران الكريم. فالبقاء عىل الحال الذي هو مأمور بـه بـنص اآليـة أوىل 
من إشعال نار الحرب والفتنة ومن ثم املطالبة بإيجاده من جديد. إنه 

 يشء. يشء مــن العبــث ال �كــن أن يكــون هــذا يف فلســفة اإلســالم يف
فالحرب والقتال حالة استثنائية وهي مكروهة من حيث العموم. قـال 
الله تعاىل: {كُِتَب َعلَيُْكُم الِْقتَاُل َوُهَو كُرٌْه لَُّكْم َوَعَىسـ أَن تَْكرَُهـواْ َشـيْئاً 

أَنـتُْم الَ َوُهَو َخْ�ٌ لَُّكْم َوَعَىس أَن تُِحبُّواْ َشيْئاً َوُهَو َرشٌّ لَُّكْم َواللُّه يَْعلَـُم وَ 
  .216تَْعلَُموَن } البقرة: 

فالرسول عليه الصالة والسالم حين| وادع املرشك^ عرش سنوات يف 
الحديبية فإ©ا طبق هذه اآلية، ألن "املوادعة جهاد معنى" إذ املقصـود 

    .)3(وهو دفع الرش ومنع الحرب وإرساء السالم وهو حاصل بالصلح
يف قولـه تعـاىل: {فجعـل مـن  يقول ابن إسحاق نقال عـن الزهـري:

دون ذلك فتحا قريبا}: "صلح الحديبية "ف| فتح يف اإلسـالم فـتح قبلـه 
كان أعظم منه إ©ا كان القتال حيث التقى النـاس فلـ| كانـت الهدنـة 
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معا� التنزيل املعروف بتفس� البغوي، اإلمام الحس^ بن مسعود الفراء البغوي أبو   
  .373، ص1ج محمد،

)2(
  )2273/ 6نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم (  

)3(
  .381، ص1ة املبتدي، اإلمام املرغينا�، جالهداية رشح بداي  
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ووضعت الحـرب أوزارهـا وأمـن النـاس كلـم بعضـهم بعضـا و التقـوا 
م يعقل شيئا إال فتفاوضوا يف الحديث واملنازعة فلم يكلم أحد يف اإلسال 

دخل فيه ولقد دخل يف تينك السنت^ مثـل مـن كـان دخـل يف اإلسـالم 
."Âقبل ذلك أو أك 

  
وإن كان هناك من يرى وألسباب معينة أن الخ� يف الحـرب فاللـه 
عز وجل أعلم �ا يف الصلح من الحكمة والخـ� واملصـلحة. يقـول ابـن 

ره تعـاىل جزي وهو يتحدث عن الصلح "صلح الحديبية": "ير يد ما قـدَّ
من ظهور اإلِسالم يف تلك املدة. حيث ظن بعض من النـاس أن الصـلح 
يف مثل ذاك الوقت فيـه إهـدار للوقـت ونـزول عـن رغبـة املرشـك^"، 
ويقول ابن جزي: فِإنه ملا انعقد الصلح وارتفعت الحرب، رغـب النـاس 

مَ يف غزوة الحديبيـة يف يف اإلِسالم، فكان رسول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّ 
بعدها بعام^ ومعـه عرشـة آالف » غزوة الفتح«ألف وأربع|ئة، وغزا 

{فََجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك فَتْحاً قَِريباً} أي فجعل قبل ذلك فتحاً عاجالً لكم 
وُسمي فتحاً ملا ترتَّب عليه مـن اآلثـار الجليلـة، » صلح الحديبية«وهو 

ُه َعنْـه: «ى البخـاري والعواقب الحميدة، ولهـذا رو  عـن الـرباء رَِيضَ اللـَّ
ون أنتم الفتح  وقد كان فـتح مكـة فتحـاً، ونحـن نعـدُّ » فتح مكة«تعدُّ

 .)1(يوم الحديبية» بيعة الرضوان«الفتح 
  

وقال الزهري: � يكـن فـتح أعظـم مـن صـلح الحديبيـة وذلـك أن 
قلـوبهم املرشك^ اختلطوا باملسلم^ فسمعوا كالمهم فتمكن اإلسالم يف 

فأسلم يف ثالث سن^ خلق كث�، فعز اإلسالم بذلك وأكرم الله عز وجـل 
  .)2(رسوله صّىل الله عليه وسلّم
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  ) �  .)211/ 3صفوة التفاس
)2(

  .)153/ 4تفس� الخازن = لباب التأويل يف معا� التنزيل (  
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ُه َعلَيْـِه َوَسـلََّم ِيف  ِه َصـىلَّ اللـَّ : لََقـْد أََصـاَب رَُسـوُل اللـَّ ـْعِبيُّ قَاَل الشَّ
أوزارها، وأمن حيث "وضعت الحرب  ،)1(الُْحَديِْبيَِة َما لَْم يُِصْب ِيف َغزَْوةٍ 

  .)2(الناس كلهم"
  

  العدل واإلحسان دعامتا السالم
إن من أهم دعائم تحقيق األمن والسلم يف املجتمعات هو تحقيق 
العدل ب^ الناس، إذ منع الظلم واإلجحاف بحق الناس يف أمور حياتهم 
ويف أقضيتهم يخلق يف نفوس الناس حالة من األمن وعدم الخوف من 

اة، والفلسفة التي تقوم عىل إقناع الناس بوجوب ظلم الحكام والقض
الرجوع إىل القضاء لتحقيق الحق ومن ثم إنصاف الناس بشتى 
أصنافهم هي فلسفة تستطيع الدول أن تبني عليها أنظمتها املدنية 
القاÝة عىل إحقاق الحق، وهي فلسفة ال تؤجج نار الحقد والعداوة 

بل الكل يكون راضيا �ا سيؤول ب^ الناس وال تث� حفيظة املتخاصم^ 
إليه حكم القضاة، وهي فلسفة تلزم الناس عن قناعة باللجوء إىل 
تطبيق القانون والتحاكم إىل القضاة وال يكون فيه الباب واملجال 
مفتوحا لذوي النفوس الضعيفة والبغيضة للجوء إىل إشاعة الفوىض 

ملهضوم. وال ب^ الناس وداخل املجتمعات بحجة الوصول إىل الحق ا
شك أن الثقة ب^ عامة الناس وب^ القضاء من أهم األمور التي تدعم 
عملية السلم وترسيخ األمن داخل املجتمع. وهذه الفلسفة هي 

  الكفيلة بإيجاد هذه الثقة. 
إن مسالة وأحكام التحاكم إىل القضاء والركون إىل ما يصدره من 

ل الله تعاىل يف وجوب أحكام مسألة ثابتة بنصوص القران الكريم قا
االحتكام إىل القضاء ((يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل 
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  )53/ 5فتح القدير للشوكا� (  
)2(

  )291/ 9تفس� املاتريدي = تأويالت أهل السنة (  
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ٍء فَرُدُّوُه إَِىل اللَِّه َوالرَُّسوِل إِْن كُنْتُْم  َوأُوِيل اْألَْمِر ِمنُْكْم فَِإْن تََنازَْعتُْم ِيف َيشْ
  .٥٩ْوِم اْآلَِخِر َذلَِك َخْ�ٌ َوأَْحَسُن تَأِْويًال)) النساء: تُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َوالْيَ 

ثم قال الله تعاىل مؤكدا عىل تحقيق العدل وتطبيقه ب^ الناس(( 
َ النَّاِس أَْن  ْ̂ إِنَّ اللََّه يَأُْمرُكُْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إَِىل أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُْم بَ

ْدِل إِنَّ اللََّه نِِع|َّ يَِعظُُكْم ِبِه إِنَّ اللََّه كَاَن َسِميًعا بَِص�ًا)) تَْحُكُموا ِبالْعَ 
  .٥٨النساء: 

ثم جعل العدل هذا نصيب الجميع دون استثناء يف قوله تعاىل (يَا 
َ̂ لِلَِّه ُشَهَداَء ِبالِْقْسِط َوَال يَْجرَِمنَُّكْم  اِم َشنَآَُن أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا كُونُوا قَوَّ

 �قَْوٍم َعَىل أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقْرَُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبٌ
  .٨ِ�َا تَْعَملُوَن) املائدة: 

فال شك أنَّ كلَّ خ�ٍ وصالح داخل يف القسط والعدل، وكل رش 
ا من بعض، وفساٍد داخل يف الظلم، والظلم يتفاوت، وبعضه أشد رضًر 

فهو يف جميع أنواعه وأفراده ممنوع، ينفر عنه الطبع السليم، وتأباه 
الفطرة، وكذلك �تنع عموًما من حيث متعلقه، سواء كان الظلم ظلً| 
ملسلم، أو لكافر، قريٍب، أو بعيٍد، صاحب، أو عدو، اعتدى عليك أم � 

ا أَيَُّها الَِّذيَن يعتد. فهو محرم يف كل يشء، ولكل أحد. قال الله تعاىل: {يَ 
َ̂ لِلَِّه ُشَهَداَء ِبالِْقْسِط َوال يَْجرَِمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم} اِم   .)1(آَمنُوا كُونُوا قَوَّ

يِن َولَْم  قوله تعاىل ((ال يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ
ُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن تََربُّو 

يِن َوأَْخرَُجوكُْم  َا يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم ِيف الدِّ * إِ©َّ َ̂ الُْمْقِسِط
ِمْن ِديَارِكُْم َوظَاَهُروا َعَىل إِْخرَاِجُكْم أَْن تََولَّْوُهْم َوَمْن يَتََولَُّهْم فَأُولَِئَك 

 .9-8املمتحنة:  ))ُم الظَّالُِمونَ هُ 
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النفحات السلفية برشح األحاديث القدسية  اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية ومعه  
  )52(ص: 
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والذي يتمعن يف هذه اآلية الكر�ة يدرك جيدا كم أن الله عز 
وجل ركز وحدد ووضح معا� الرؤية بدقة يف التعامل مع اآلخر انطالقا 
من مبدأ الرب واإلقساط "الذي هو العدل" فهذان مبدآن لو قامت 

اآلخر لكان للوضع عليه| فلسفات الدول واألنظمة يف التعامل مع 
الذي تعيشه البرشية واإلنسانية صورة أخرى و©طا آخر من حيث 

  القيمة والكرامة والعدل واإلحسان. 
إن عدم النهي الوارد يف القران الكريم مطلق وليس مقيدا باملسلم 
أو غ� املسلم الذي يعيش يف مجتمع املسلم^، بل إن هذا النص 

  صناف وفئات البرش.ودون أي تأويل يستغرق جميع األ 
وكلمة الرب كلمة جامعة وشاملة لكل معا� الخ� واإلحسان، ليس 
للمسلم فقط بل لغ� املسلم^ أيضا وسواء أكانوا يف مجتمع املسلم^ 
أم يف مجتمعات أخرى فالكل يندرج تحت مضمون ومفهوم هذه 

م، اآلية. وقد جاء يف كتاب مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية "وإن اإلسال 
إن أعطى أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية حقوقهم كاملة، و� يُكرههم 
عىل اعتناق اإلسالم، وأمر بربهم من الناحية املادية واملعاملة والتسامح 
معهم, ووصلهم بقسط من أموالنا عىل وجه الرب والصلة، حتى ولو 

  .)1(كانوا مخالف^ لنا يف الدين من جميع أصناف امللل واألديان"
فمفهوم الرباءة يف اإلسالم ال يعني أن نيسء إىل أهل امللة الذين 
يعيشون يف كنف الدولة اإلسالمية، وتحت ح|يتها؛ بل لهم من 
املسلم^ حسن املعاملة، والتسامح معهم، وعدم إكراههم عىل 
الدخول يف دين اإلسالم، ووصلهم بقسط من املال عىل وجه الرب 

وجل {ال يَنَْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم  ، ك| قال الله عز)2(والصلة
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  )372مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية (ص:   
)2(

  )209املفيد يف مه|ت التوحيد (ص:   
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يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم أَْن تََربُّوُهْم َوتُْقِسطُوا  يَُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ
} املمتحنة:  َ̂   .8إِلَيِْهْم إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِط

هاكُُم اللَُّه َعِن والصواب قول من قال: املقصود بقوله تعاىل: ال يَنْ 
يِن هم جميع أصناف امللل واألديان، أن  الَِّذيَن لَْم يُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ
تربوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، فإن الله عّز وجّل عّم بقوله: الَِّذيَن 
يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديارِكُْم جميع من كان ذلك  لَْم يُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ

لم يخصص به بعضا دون بعض، وال معنى لقول من قال: ذلك صفته، ف
منسوخ، ألن بّر املؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، 
أو ممن ال قرابة بينه وبينه وال نسب، غ� محرم وال منهي عنه، إذا � 
يكن يف ذلك داللة له، أو ألهل الحرب، عىل عورة ألهل اإلسالم، أو 

أو سالح، وقد ب^ صحة ما قلناه الخرب يف قصة أس|ء تقوية لهم بكراع 
  .)1(وأمها

وال يظنن أحد بأن اإلقساط إ©ا يكون مع املسامل^ فقط، بل إن 
 �تحقيق العدل مطلوب مع الجميع دون أي استثناء فقد جاء يف تفس
قوله تعاىل: {وتقسطوا إِلَيِْهْم}، أي: تعطوهم قسطاً من أموالكم عىل 

ليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب فيمن قاتل وجه الصلة، و 
وفيمن � يقاتل، قاله ابن العرº. وهذا تفس� لقوله تعاىل ((وال 

  .)2( يجرمنكم شنئان قوم عىل أن ال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى))
  
  

  رب عداوة تنقلب صداقة
ة جاء يف تفس� "يف ظالل القران" ما يربز هذه املعا� بدقة ولطاف

َ الَِّذيَن «بالغة التعب� إذ جاء فيه  ْ̂ َعَىس اللَُّه أَْن يَْجَعَل بَْينَُكْم َوبَ
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  )207/ 9تفس� القاسمي = محاسن التأويل (  
)2(

  )21/ 19اللباب يف علوم الكتاب (  
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عاَديْتُْم ِمنُْهْم َمَودًَّة، َواللَُّه قَِديٌر َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيٌم. ال يَنْهاكُُم اللَُّه َعِن 
يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمنْ  ِديارِكُْم أَْن تََربُّوُهْم  الَِّذيَن لَْم يُقاتِلُوكُْم ِيف الدِّ

ا يَنْهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن  . إِ©َّ َ̂ َوتُْقِسطُوا إِلَيِْهْم. إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِط
يِن َوأَْخرَُجوكُْم ِمْن ِديارِكُْم، َوظاَهُروا َعىل إِْخراِجُكْم أَْن  قاتَلُوكُْم ِيف الدِّ

 ».ُهْم فَأُولِئَك ُهُم الظَّالُِمونَ تََولَّْوُهْم. َوَمْن يَتََولَّ 
  

إن اإلسالم دين سالم، وعقيدة حب، ونظام يستهدف أن يظلل 
العا� كله بظله، وأن يقيم فيه منهجه، وأن يجمع الناس تحت لواء 
الله إخوة متعارف^ متحاب^. وليس هنالك من عائق يحول دون 

ما إذا ساملوهم اتجاهه هذا إال عدوان أعدائه عليه وعىل أهله. فأ 
فليس اإلسالم براغب يف الخصومة وال متطوع بها كذلك. وهو حتى يف 
حالة الخصومة يستبقي أسباب الود يف النفوس بنظافة السلوك 
وعدالة املعاملة، انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخ� يف 

ذي أن ينضووا تحت لوائه الرفيع. وال ييأس اإلسالم من هذا اليوم ال
تستقيم فيه النفوس. فتتجه هذا االتجاه املستقيم. ويف اآلية األوىل من 
هذا املقطع إشارة إىل هذا الرجاء الذي ال يغلب عليه اليأس يف معرض 
التخفيف عىل نفوس بعض املهاجرين، وتغذية قلوبهم املتعبة �شقة 

َ َعَىس اللَُّه أَْن يَْجَعَل بَ «املقاطعة والحرب لألهل والعش�ة:  ْ̂ يْنَُكْم َوبَ
وهذا الرجاء من الله، معناه القطع ». الَِّذيَن عاَديْتُْم ِمنُْهْم َمَودَّةً 

بتحققه. واملؤمنون الذين سمعوه ال بد قد أيقنوا به، ولقد وقع بعد 
هذا بوقت قص� أن فتحت مكة، وأن أسلمت قريش، وأن وقف 

وأن عاد  الجميع تحت لواء واحد، وأن طويت الثارات واملواجد،
  .)1(الجميع إخوة مؤتلفي القلوب

  

�������������������������������������������������
)1(

  )3544/ 6يف ظالل القرآن (  
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  البعد عن مواطن الشقاق والنزاع مبدأ آخر للحفاظ عىل السلم
ومن األسس والقواعد الرئيسية لبنـاء السـالم يف املجتمـع املتعـدد 
الثقافات واألعراف والتقاليد البعد عن الخالف والشقاق وعدم الرتكيز 

م منع املسـلم^ ونهـاهم عـن عىل مواطن الفوارق والخالف لذا اإلسال 
ِذيَن تََفرَّقُـواْ َواْختَلَُفـواْ ِمـن  االختالف والنزاع والشقاق {َوالَ تَُكونُـواْ كَالـَّ

. 105بَْعِد َما َجاءُهُم الْبَيِّنَاُت َوأُْولَـِئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظـيٌم } آل عمـران: 
اللّـِه َجِميعـاً َوالَ  ويقول اللـه تعـاىل آمـرا املسـلم^ (َواْعتَِصـُمواْ ِبَحبْـلِ 

َ قُلُـوِبُكْم  ْ̂ تََفرَّقُواْ َواذْكُُرواْ نِْعَمَت اللِّه َعلَيُْكْم إِْذ كُنتُْم أَْعـَداء فَـأَلََّف بَـ
نَْهـا  َن النَّاِر فَأَنَقَذكُم مِّ فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً َوكُنتُْم َعَىلَ َشَفا ُحْفرٍَة مِّ

ُ اللّ  ِّ̂   ُه لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْهتَُدون).كََذلَِك يُبَ
فقوله: {وال تفرقوا} أمـرهم بالج|عـة ونهـاهم عـن التفرقـة وقـد 
ــاالجت|ع  ــر ب ــرق واألم ــن التف ــالنهي ع ــددة ب ــث املتع وردت األحادي
واالئتالف ك| يف صحيح مسلم من حـديث سـهيل بـن أº صـالح عـن 

يه وسـلم قـال [إن اللـه أبيه عن أº هريرة أن رسول الله صىل الله عل
يرىض لكم ثالثا ويسخط لكم ثالثا يرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به 
شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا وأن تناصحوا مـن واله 
الله أمركم ويسخط لكم ثالثا: قيل وقال وكÂة السؤال وإضـاعة املـال] 

  وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. 
وأما قوله تعاىل: {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنـتم أعـداء فـألف 
ب^ قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا} إىل آخـر اآليـة فإنـه اللـه تعـاىل 
يخرب عن األوس والخزرج فإنه قد كان بينهم حروب كث�ة يف الجاهلية 
وعدواة شديدة وضغائن طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم فل| جـاء 

اإلسالم فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانـا متحـاب^ بجـالل الله ب
الله متواصل^ يف ذات الله متعاون^ عىل الرب والتقوى قال الله تعـاىل: 
{هو الذي أيدك بنرصه وباملؤمن^* وألف ب^ قلوبهم لو أنفقت مـا يف 
األرض جميعـا مـا ألفـت بــ^ قلـوبهم ولكـن اللــه ألـف بيـنهم} وقــد 
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ليه الصالة والسالم املسلم^ فقال [يا معرش األنصـار خاطب الرسول ع
أ� أجدكم ضالال فهداكم الله º وكنتم متفرق^ فألفكم اللـه º وعالـة 
فأغناكم الله º؟ فكل| قال شيئا قالوا: الله ورسـوله أمـن]. وقـد ذكـر 
محمد بن إسحاق بن يسار وغ�ه: ان هذه اآلية نزلت يف شـأن األوس 

رجال من اليهود مر �أل من األوس والخزرج فساءه  والخزرج وذلك أن
ما هم عليه من االتفاق واأللفة فبعـث رجـال معـه وأمـره أن يجلـس 
بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحـروب ففعـل 
فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفـوس القـوم وغضـب بعضـهم عـىل 

وتوعـدوا إىل الحـرة  بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسـلحتهم
فبلغ ذلك النبي صىل الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسـكنهم ويقـول 
[أبدعوى الجاهلية وأنا ب^ أظهركم؟ وتـال علـيهم هـذه اآليـة فنـدموا 
 عىل ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السالح ريض اللـه عـنهم]

)1(.  
"ال تباغضـوا  وتأكيدا لهذه اآلية قال الرسول صىل الله عليه وسـلم

وال تحاسدوا وال تدابروا وكونوا عبـاد اللـه إخوانـا وال يحـل ملسـلم أن 
  .)2(يهجر أخاه فوق ثالث"

ــائل  ــك الوس ــل تل ــه القضــاء عــىل ك ــد حــاول اإلســالم بأحكام وق
ـاع بـ^ أبنـاء  والسلوكيات التي كانت تؤدي إىل النـزاع والشـقاق والرص

رشك^ يسبون بعضهم بعضـا الديانات املختلفة، فقد كان املسلمون وامل
وكل واحد من الطرف^ يطعن وينتقص من عقيدة ودين اآلخر، ولكـن 
ملا كان هذا السلوك من شأنه أحداث فتنة ب^ املسلم^ وغ� املسلم^ 

�������������������������������������������������
)1(

صفحة   - 1العظيم، إس|عيل بن عمر بن كث� الدمشقي أبو الفداء، جزء  تفس� القرآن  
514.  

)2(
، النارش: دار إحياء 4صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحس^ القش�ي النيسابوري، ج 

 ºوت، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، مع الكتاب : تعليق محمد  –الرتاث العر�ب
  .1982فؤاد عبد الباقي، صفحة 
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يف املجتمع املتعدد الديانات ترك اإلسالم الحرية الكاملـة لغـ� املسـلم 
تهزاء واهانـة غـ� يف أن يتعبد عـىل وفـق عقيدتـه ودينـه، ومنـع االسـ

املسلم يف ديانته وعقيدته، ومنع املسلم من سب أية عقيدة أو ديانتـة 
أخرى وقد جاء هـذا النهـي واضـحا ال لـبس فيـه وال غمـوض يف قولـه 
 ِ�تعاىل {َوالَ تَُسبُّواْ الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللّـِه فَيَُسـبُّواْ اللّـَه َعـْدواً ِبَغـْ

ـرِْجُعُهْم فَيُنَبِّـئُُهم ِ�َـا ِعلٍْم كََذلَِك َزيَّ  ٍة َعَملَُهـْم ثُـمَّ إَِىل َربِِّهـم مَّ نَّا لُِكلِّ أُمَّ
  .)1(108كَانُواْ يَْعَملُوَن} األنعام: 

  
  اإلقرار بحقوق الجميع ض�ن الستقرار السلم

إن اإلقرار بالحقوق لغ� املسلم^ يف املجتمع املسلم � يأت هكـذا 
 مفروض عىل اإلسالم وإ©ا يعد هذا مـن من ضغط اجت|عي أو سيايس

صميم الفكر اإلسالمي وعقيدته، وقد كان هذا أيضا نابعـا مـن عقيـدة 
 �وإ�ان الرسول صىل الله عليه وسـلم بهـذه الحقـوق للمسـلم^ وغـ
املسلم^، لذا فان الرسول عليـه الصـالة والسـالم قـد دون هـذا املبـدأ 

يش السـلمي مـع الغـ� يف الذي يقوم عىل أسـاس قبـول اآلخـر والتعـا
وثيقة املدينة، تلك الوثيقة التي تعد من أول الدسات� التي دونت عىل 

  مر التاريخ حين| اقر الرسول بهذه الحقوق. 
قال محمد ابن اسحاق كتب رسول اللـه صـىل اللـه عليـه وسـلم " 

كتابا ب^ املهاجرين واالنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقـرهم عـىل 
موالهم واشرتط عليهم ورشط لهم بسم اللـه الـرحمن الـرحيم دينهم وأ 

هذا كتاب من محمد النبي األمي ب^ املـؤمن^ واملسـلم^ مـن قـريش 
ويÂب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون 

  الناس.

�������������������������������������������������
)1(

  .220صفحة   - 2ابن كث�، املصدر السابق، جزء   
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املهاجرون من قريش عىل ربعتهم يتعـاقلون بيـنهم وهـم يفـدون 
بنو عوف عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم عانيهم باملعروف والقسط، و 

األوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسـط بـ^ املـؤمن^، ثـم 
ذكر كل بطن من بطون األنصار وأهل كل دار بني ساعدة وبني جشم 
وبني النجـار وبنـي عمـرو بـن عـوف وبنـي النبيـت إىل أن قـال: وإن 

  ملعروف يف فداء وعقل.املؤمن^ ال يرتكون مفرحا بينهم أن يعطوه با
وان املؤمن^ املتق^ عىل من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلـم أو 

  إثم أو عدوان أو فساد ب^ املؤمن^. 
  وإن املؤمن^ بعضهم موايل بعض دون الناس.

وانه من تبعنا من يهود فإن له النرصـ واألسـوة غـ� مظلـوم^ وال 
  متنارص عليهم.

سـا� مـؤمن دون مـؤمن يف قتـال يف وإن سلم املؤمن^ واحدة ال ي
  سبيل الله إال عىل سواء وعدل بينهم.

وإنه ال يحل ملؤمن أقر �ا يف هـذه الصـحيفة وآمـن باللـه واليـوم 
ـه أو آواه فـان عليـه  اآلخر أن ينرص محدثنا وال يؤويـه وانـه مـن نرص

  لعنة الله وغضبة يوم القيامة وال يؤخذ منه رصف وال عدل.
م فيه من يشء فـإن مـرده إىل اللـه عـز وجـل وإنكم مه| اختلفت

  وإىل محمد صىل الله عليه وسلم.
  وان اليهود يتفقون مع املؤمن^ ما داموا محارب^.

  وان يهود بني عوف أمة مع املؤمن^.
لليهود دينهم وللمسلم^ دينهم مـواليهم وأنفسـهم إال مـن ظلـم 

  وأثم فانه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته.
ي النجار وبنـي الحـارث وبنـي سـاعدة وبنـي جشـم وان ليهود بن

وبني األوس وبني ثعلبة وجفنـة وبنـي الشـطنة مثـل مـا ليهـود بنـي 
  عوف وان بطانة يهود كأنفسهم.

  وانه ال يخرج منهم أحد إال بإذن محمد.
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  وال ينحجر عىل ثار جرح.
  وانه من فتك فبنفسه إال من ظلم وان الله عىل أثر هذا.

  تهم وعىل املسلم^ نفقتهم.وان عىل اليهود نفق
وإن بينهم النرص عىل من حارب أهل هـذه الصـحيفة وان بيـنهم 

  النصح والنصيحة والرب دون االثم وإنه � يأثم امرؤ بحليفه.
  وإن النرص للمظلوم.

  وإن يÂب حرام حرفها ألهل هذه الصحيفة.
وانه ما كان ب^ أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشـتجار يخـاف 

ن مرده إىل الله وإىل محمـد رسـول اللـه وان اللـه عـىل مـن فساده فإ
  .  )1(اتقى ما يف هذه الصحيفة وأبره

إن املتتبع والدارس لهذه الوثيقة التـي وضـعها الرسـول صـىل اللـه 
عليه وسلم مع الطوائف املتعددة من املسلم^ وغـ� املسـلم^ يـدرك 

فيهـا إقـرار انه اريس دعـائم السـالم واألمـن داخـل مجتمـع املدينـة، ف
باليهود عىل أنهم امة مع املسلم^، وان لليهود ديانتهم وعقيدتهم وال 
يكرهون عىل يشء من هذا القبيل، ويف هذه الوثيقة إشارة واضـحة إىل 
أن النصح والنصيحة هو ديـدن مـن وقـع عـىل هـذه الوثيقـة، وحـدد 
 الرسول عليه الصالة والسالم املرجـع الوحيـد يف حـال الخـالف والنـزاع

سواء عىل مواد هذه الوثيقة وتنفيـذها أو الخـالف والنـزاع يف أي أمـر 
  آخر.

وال ننىس أن املؤاخاة الذي عقده الرسول عليه الصالة والسـالم بـ^ 
املهاجرين واألنصار كان له الدور الكب� يف إرساء السالم وإزالة الفوارق 

ـاع بـ^ القبائـل فقـد قـال "مح مـد بـن التي كان لها التـأث� عـىل الرص
إسحاق وآخـى رسـول اللـه صـىل اللـه عليـه وسـلم بـ^ أصـحابه مـن 

�������������������������������������������������
)1(

، النارش: مكتبة 3البداية والنهاية، املؤلف: إس|عيل بن عمر بن كث� القريش أبو الفداء، ج   
  .225ب�وت، ص –املعارف 
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املهاجرين واألنصار فقال في| بلغنا ونعوذ باللـه أن نقـول عليـه مـا � 
يقل تآخوا يف الله أخوين أخوين، ثم اخذ بيد عيل بن أº طالب فقـال 
هذا أخي، وكان حمزة ابن عبد املطلب وزيد بـن حارثـة مـوىل رسـول 

الله عليه وسلم أخـوين، وجعفـر بـن أº طالـب ومعـاذ بـن الله صىل 
جبل أخوين، وكان أبو بكر وخارجة بن زيد الخزرجـي أخـوين، وعمـر 
بن الخطاب وعتبان بن مالـك أخـوين وأبـو عبيـدة وسـعد بـن معـاذ 
أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بـن الربيـع أخـوين والـزب� بـن 

    .)1(العوام وسلمة بن سالمة
الرسول صىل اللـه عليـه وسـلم تخـرج الصـحابة عـىل ومن مدرسة 

 �هذا النهج الذي يـرى بـأن السـلم هـو األسـاس يف التعامـل مـع الغـ
والذي يتتبع ويحلل ما كتبه عمر ريض الله عنه ألهل إيلياء يدرك هـذا 

بسم الله الـرحمن الـرحيم « وهذا نص ما كتبه عمر ألهل ايلياء جيدا 
:  مـُ� املـؤمن^، أهـَل إيليـا مـن األمـانهذا ما أعطى عبُد اللـه عمـُر أ 

أعطاهم أمانـاً ألنفسـهم وأمـوالهم ولكنائسـهم وصـلبانهم ، وسـقيمها 
وبريئها وسائر ملته؛ أنه ال تُسكن كنائسهم وال تُهدم، وال يُنـتقص منهـا 
وال من حيِّزها ، وال من صليبهم وال من يشء من أموالهم ... وعـىل مـا 

وذّمُة رسوله، وذّمُة الخلفاء، وذّمـُة املـؤمن^، يف هذا الكتاب عهُد الله، 
إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد عـىل ذلـك: خالـد بـن الوليـد، 
وعبد الرحمن بن عوف ، وعمرو بن العاص ، ومعاوية بـن أº سـفيان 

  .)2(»وكتب وحرض سنة خمس عرشة للهجرة
  
  

�������������������������������������������������
)1(

  .108، ص2س�ة ابن هشام ، ج  
)2(

القاهرة  -النارش: دار الحرم^  ،8املعجم األوسط، أبو القاسم سلي|ن بن أحمد الطربا�، ج  
عبد املحسن بن إبراهيم الحسيني،  ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,1415، 

  .24ص
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  الخاsة
سـالم والسـالم أخلص من هذا الذي كتبته يف هذه الصفحات أن اإل 

يشء واحد وأنه| من غ� املمكن أن يفرتقـا وينفصـال، فاإلسـالم يهيـئ 
األرضية والشخصية اإلنسانية يف الوقت نفسـه لتحقيـق السـالم داخـل 
املجتمع. وهو سالم عام وشامل، سالم مع الـنفس والغـ� ومـع املسـلم 

سـالم وغ� املسلم ، إنه سالم مع اإلنسان ومـع الجـ|د والحيـوان، إنـه 
  من أجل اإلنسان.

ولتحيق ذلك فإن اإلسالم يف فلسفته ويف أحكامه ويف كافـة مبادئـه 
يؤسس لفكرة كرامة اإلنسان ككل دون اسـتثناء، فاإلنسـان هـو بذاتـه 
وأصــله مكــرم بــنص  القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وأن أي تجــاوز 

الظلـم واعتداء عىل اإلنسان يف نفسه وماله يوجب العقوبة. وأن هـذا 
واالعتداء عىل الناس هو �ثابة حرب عىل الله ورسوله صىل اللـه عليـه 
وسلم. فكان جزاء من يفسد عىل الناس حيـاتهم يف أمـوالهم وأبـدانهم 
وبيئتهم وكل مصالحهم من أبشع الجرائم يف نظر اإلسالم لـذا وضـعت 

  الرشيعة اإلسالمية أشد العقوبات عىل مرتكبيها.
له تبارك وتعاىل عن اإلفساد يف األرض ألنه من أجل كل ذلك نهى ال

يقيض عىل كل ما هو أمن وأمان وسلم وسالم فقال الله عز وجـل {َوال 
ِه  تُْفِسُدوا ِيف اْألَرِْض بَْعَد إِْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوفاً َوطََمعـاً إِنَّ رَْحَمـَت اللـَّ

} (األعراف  َ̂ رحمه اللـه تعـاىل: ) ، قال ابن كث� 56قَِريٌب ِمَن الُْمْحِسِن
ينهى تعـاىل عـن اإلفسـاد يف األرض ومـا أرضه بعـد اإلصـالح، فإنـه إذا 
كانت األمور ماشية عىل السداد ثم وقع اإلفساد بعد ذلك كان أرض مـا 
يكون عىل العباد، فنهى تعاىل عـن ذلـك. وقـال القرطبـي رحمـه اللـه: 

Âبعد صالح قل أو ك Â1(نهى سبحانه عن كل فساد قل أو ك(.  
  

�������������������������������������������������
  )81املوسوعة الجنائية اإلسالمية املقارنة (ص: )1(
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  املصادر بعد القرآن الكريم
  

اإلتحافات السنية باألحاديث القدسية، محمد من� بن عبده أغا ���
، ب�وت - هـ)، دار ابن كث� دمشق1367النقيل الدمشقي األزهرى (املتوىف : 

) وإبراهيم عطوة 3)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 2، 1أحمد محمد شاكر (جـ 
)، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى 5، 4 عوض املدرس يف األزهر الرشيف (جـ

  م. 1975 - هـ  1395مرص، الطبعة: الثانية،  –الباº الحلبي 

األدب املفرد، محمد بن إس|عيل بن إبراهيم بن املغ�ة البخاري، أبو ���
هـ)، املحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر 256عبد الله (املتوىف: 

  .1989 – 1409، ب�وت، الطبعة: الثالثة –اإلسالمية 
األدب النبوي، محمد عبد العزيز بن عيل الشاذيل الَخْويل (املتوىف: ���
  ب�وت - هـ)، النارش: دار املعرفة 1349
البداية والنهاية، أبو الفداء إس|عيل بن عمر بن كث� القريش البرصي ���

  هـ)، املحقق: عيل ش�ي774ثم الدمشقي (املتوىف: 
األخيار يف رشح جوامع األخبار، عبد بهجة قلوب األبرار وقرة عيون ���

  الرحمن بن نارص السعدي، الطبعة : الرابعة
الخواطر، محمد متويل الشعراوي (املتوىف:  –تفس� الشعراوي ���
 -، (ليس عىل الكتاب األصل 20هـ)، مطابع أخبار اليوم، عدد األجزاء: 1418

يداع يوضح أنه أي بيانات عن رقم الطبعة أو غ�ه، غ� أن رقم اإل -املطبوع 
  .م) 1997نرش عام 

��� �تفس� القرآن العظيم (ابن كث�)، أبو الفداء إس|عيل بن عمر بن كث
هـ)، املحقق: محمد حس^ شمس 774القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف: 

ب�وت، الطبعة:  –الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد عيل بيضون 
  .هـ 1419 - األوىل 

تريدي (تأويالت أهل السنة)، محمد بن محمد بن محمود، تفس� املا��	
هـ)، املحقق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب 333أبو منصور املاتريدي (املتوىف: 

  م. 2005 -هـ  1426ب�وت، لبنان، الطبعة: األوىل،  - العلمية 
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ِغ�ِ، محمد بن إس|عيل بن صالح بن محمد �� ُح الَجاِمع الصَّ التَّنويُر َرشْ
ي، الكحال� ثم الصنعا�، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه باألم� الحسن

د إبراهيم، النارش: مكتبة دار 1182(املتوىف:  د إسحاق محمَّ هـ)، املحقق: د. محمَّ
 ا.11م، عدد األجزاء:  2011 - هـ  1432السالم، الرياض، الطبعة: األوىل، 

أبو عبدالله البخاري الجامع الصحيح املخترص، محمد بن إس|عيل ����
 – 1407ب�وت، الطبعة الثالثة ،  –، النارش : دار ابن كث� ، الي|مة 2الجعفي، ج

، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه يف كلية الرشيعة 1987
 جامعة دمشق، مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا. - 

 أبو عيىس الرتمذي الجامع الصحيح سنن الرتمذي، محمد بن عيىس����
 ºوت، تحقيق : أحمد محمد شاكر  –السلمي، دار إحياء الرتاث العر�ب

  .5وآخرون، عدد األجزاء : 
صحيح البخاري، محمد بن  - الجامع املسند الصحيح املخترص ����

إس|عيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، املحقق: محمد زه� بن نارص النارص، 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد دار طوق النجاة (مصورة عن 

 .9هـ، عدد األجزاء: 1422الباقي)، الطبعة: األوىل، 

حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهادي السندي ����
  .مصدر الكتاب : موقع اإلسالم، هـ)1138(املتوىف : 

دار  ،7الدر املنثور، عبد الرحمن بن الك|ل جالل الدين السيوطي، ج ����
  .1993ب�وت ،  - الفكر 

سبل السالم، محمد بن إس|عيل بن صالح بن محمد الحسني، ����
الكحال� ثم الصنعا�، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه باألم� (املتوىف: 

  هـ)، دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ.1182

جيهان أحمد السالم يف اإلسالم، مبادئ ... مفاهيم ... تطبيق، إعداد، ����
  عث|ن حس^.

أبو عبد الله  -وماجة اسم أبيه يزيد  -سنن ابن ماجه، ابن ماجة ����
عادل  - هـ)، املحقق: شعيب األرنؤوط 273محمد بن يزيد القزويني (املتوىف: 

د كامل قره بليل  -مرشد  َعبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العاملية،  -محمَّ
  .م 9200 -هـ  1430الطبعة: األوىل، 
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الس�ة النبوية البن هشام، عبد امللك بن هشام بن أيوب الحم�ي ��	�
هـ)، املحقق: طه عبد الرءوف 213املعافري، أبو محمد، ج|ل الدين (املتوىف: 

  .2سعد، رشكة الطباعة الفنية املتحدة، عدد األجزاء: 

�
رشح السنة ـ لإلمام البغوى، الحس^ بن مسعود البغوي، دار النرش : ��
، 15م، عدد األجزاء / 1983 - هـ 1403دمشق ـ ب�وت ـ  -اإلسالمي املكتب 

  محمد زه� الشاويش. - الطبعة : الثانية، تحقيق : شعيب األرناؤوط 

هـ)، مصدر 1420رشح بلوغ املرام، عطية بن محمد سا� (املتوىف : ����
  .الكتاب : دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

ن صحيح البخاري، الشيخ : عبد الله بن محمد رشح كتاب التوحيد م����
  الغني|ن، دون اية معلومات أخرى.

صفوة التفاس�، محمد عيل الصابو�، دار الصابو� للطباعة والنرش ����
  .1م، عدد األجزاء:  1997 - هـ  1417القاهرة، الطبعة: األوىل،  –والتوزيع 

 اليمني فتح القدير، محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله الشوكا�����
دمشق، ب�وت، الطبعة:  -هـ)، دار ابن كث�، دار الكلم الطيب 1250(املتوىف: 

  هـ. 1414 - األوىل 

يف ظالل القرآن، سيد قطب إبراهيم حس^ الشارº (املتوىف: ����
  .هـ 1412 - القاهرة، الطبعة: السابعة عرش  - ب�وت - هـ)، دار الرشوق 1385

يل) محمد أنور شاه بن معظم فيض الباري عىل صحيح البخاري، (أما����
هـ)، املحقق: محمد بدر 1353شاه الكشم�ي الهندي ثم الديوبندي (املتوىف: 

عا� امل�تهي، أستاذ الحديث بالجامعة اإلسالمية بدابهيل (جمع األمايل وحررها 
 –ووضع حاشية البدر الساري إىل فيض الباري)، دار الكتب العلمية ب�وت 

  .6م، عدد األجزاء:  2005 -هـ  1426ىل، لبنان، الطبعة: األو

فيض القدير رشح الجامع الصغ�، زين الدين محمد املدعو بعبد ����
الرؤوف بن تاج العارف^ بن عيل بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي القاهري 

، عدد 1356مرص، الطبعة: األوىل،  –هـ)، املكتبة التجارية الكربى 1031(املتوىف: 
  .6األجزاء: 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أبو ����
القاسم محمود بن عمر الزمخرشي الخوارزمي، دار النرش : دار إحياء الرتاث 

 ºوت، عدد األجزاء /  –العر�  ، تحقيق : عبد الرزاق املهدي.4ب

الكشف والبيان عن تفس� القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم ��	�
هـ)، تحقيق: اإلمام أº محمد بن عاشور، 427إسحاق (املتوىف:  الثعلبي، أبو

 –مراجعة وتدقيق: األستاذ نظ� الساعدي، دار إحياء الرتاث العرº، ب�وت 
  .م 2002 -، هـ 1422لبنان، الطبعة: األوىل 

�
كنز الع|ل يف سنن األقوال واألفعال، املؤلف : عالء الدين عيل بن ��
هـ)، املحقق : بكري 975الربهان فوري (املتوىف :  حسام الدين املتقي الهندي

صفوة السقا، النارش : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الطبعة الخامسة  - حيا� 
  .م1981هـ/1401،

لباب التأويل يف معا� التنزيل، عالء الدين عيل بن محمد بن  ����
هـ)، 741إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، املعروف بالخازن (املتوىف: 

ب�وت،  –ملحقق: تصحيح محمد عيل شاه^، النارش: دار الكتب العلمية ا
  .هـ 1415 -الطبعة: األوىل 

اللباب يف علوم الكتاب، أبو حفص رساج الدين عمر بن عيل بن عادل ����
هـ)، املحقق: الشيخ عادل أحمد عبد 775الحنبيل الدمشقي النع|� (املتوىف: 

ب�وت / لبنان،  - الكتب العلمية املوجود والشيخ عيل محمد معوض، دار 
  .20م، عدد األجزاء: 1998-هـ  1419الطبعة: األوىل، 

محاسن التأويل، محمد ج|ل الدين بن محمد سعيد بن قاسم ����
هـ)، املحقق: محمد باسل عيون السود، دار 1332الحالق القاسمي (املتوىف: 

  هـ. 1418 - ب�وت، الطبعة: األوىل  –الكتب العلميه 

راسة العقيدة اإلسالمية، د عث|ن جمعة ضم�ية، الدكتور/ مدخل لد����
عبد الله بن عبد الكريم العبادي، النارش: مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: 

  م.1996-هـ1417الثانية 

مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، عيل بن (سلطان) محمد، أبو ����
 –هـ)، دار الفكر، ب�وت 1014الحسن نور الدين املال الهروي القاري (املتوىف: 

  .9م، عدد األجزاء: 2002 -هـ 1422لبنان، الطبعة: األوىل، 
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مسند الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عث|ن ����
هـ)، 204بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش امل� (املتوىف: 

النسخة: عىل النسخة لبنان، صححت هذه  –دار الكتب العلمية، ب�وت 
املطبوعة يف مطبعة بوالق األم�ية والنسخة املطبوعة يف بالد الهند، عام النرش: 

  هـ. 1400

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو  –املسند الصحيح املخترص ����
هـ)، املحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، 261الحسن القش�ي النيسابوري (املتوىف: 

  .5ب�وت، عدد األجزاء:  –العرº النارش: دار إحياء الرتاث 

معا� التنزيل، محيي السنة ، أبو محمد الحس^ بن مسعود البغوي [ ����
عث|ن  -هـ ]، املحقق : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  516املتوىف 

سلي|ن مسلم الحرش، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة :  - جمعة ضم�ية 
  .8م، عدد األجزاء :  1997 - هـ  1417الرابعة ، 

، النارش : 8املعجم األوسط، أبو القاسم سلي|ن بن أحمد الطربا�، ج ��	�
عبد  ، تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ,1415القاهرة ،  -دار الحرم^ 

  املحسن بن إبراهيم الحسيني.

�
، 11املعجم الكب�، سلي|ن بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطربا�، ج��
، تحقيق : 1983 – 1404املوصل، الطبعة الثانية ،  –علوم والحكم مكتبة ال

  حمدي بن عبداملجيد السلفي.

املفصل يف رشح حديث من بدل دينه فاقتلوه، إعداد الباحث يف ����
القرآن والسنة عيل بن نايف الشحود، دون أية معلومات أخرى، املصدر مأخوذ 

  من املكتبة الشاملة.

الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صويف، املفيد يف مه|ت التوحيد، ����
  هـ.1423 - هـ1422دار االعالم، الطبعة: األوىل 

املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى ����
ب�وت،  –هـ)، النارش: دار إحياء الرتاث العرº 676بن رشف النووي (املتوىف: 

  مجلدات). 9(يف  18، عدد األجزاء: 1392الطبعة: الثانية، 

���� ºن إىل زوائد ابن حبان، أبو الحسن نور الدين عيل بن أÓموارد الظ
 -هـ)، املحقق: حس^ سليم أسد الّدارا� 807بكر بن سلي|ن الهيثمي (املتوىف: 
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 يف فلسفة اإلسالم السالم

����

 1412 - 1411عبده عيل الكوشك، دار الثقافة العربية، دمشق، الطبعة: األوىل، (
 .9اء:م)، عدد األجز  1992-م  1990هـ) = (

املوسوعة الجنائية اإلسالمية املقارنة باألنظمة املعمول بها يف اململكة ����
سعود بن عبد العايل البارودي العتيبي، عضو هيئة التحقيق  ،العربية السعودية

  .1427فرع منطقة الرياض، الطبعة الثانية  -واإلدعاء العام 

ليه وسلم، صىل الله ع - نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم ����
عدد من املختص^ بإرشاف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب 
الحرم امل�، دار الوسيلة للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة : الرابعة، عدد األجزاء : 

  .ومجلد للفهارس) 11( 12

النهاية يف غريب الحديث واألثر، أبو السعادات املبارك بن محمد ����
م، تحقيق : طاهر أحمد 1979 -هـ 1399ب�وت ،  - لمية الجزري، املكتبة الع

  .5محمود محمد الطناحي، عدد األجزاء :  - الزاوى 

الهداية رشح بداية املبتدي، أº الحسن عيل بن أº بكر بن عبد ����
ه، دون أية  593هـ/ سنة الوفاة 511الجليل الرشدا� املرغيا�، سنة الوالدة 

  املكتبة الشاملة.معلومات أخرى، املصدر مأخوذ من 
 


