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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 المقدمة 
، والصالة والسالم علي نيب الرمحة والسالم ، أما بعد ، فإن هللا  القدوس السالم  احلمد هلل امللك

، ومن ضل  تبارك وتعاىل شرع لعباده دينا قوميا وهداهم صراطا مستقيما من اتبعه رشد واهتدى 
، مهيمن  عنه فقد خسر خسراان مبينا ، وهذا الدين الذي بعث هللا به سيد املرسلني ،  دين خامت

، وهو رسالة هللا اخلامتة إىل مجيع الثقلني إىل قيام الساعة ، واقتضى ذلك    يع األداين قبلهعلى مج
أن يكون يف هذه الرسالة من اخلصائص والسمات ، ما جيعلها صاحلة لكل زمان ومكان إىل مجيع  

ن احلياة  :  السماحة واليسر يف كل شأن من شئو وأعظم هذه الخصائص وأجلهاأمم األرض ،  
ا يف  واملعام:  هللا  لعبادات  قضى  فقد  املسلمني.  وغري  املسلمني  مع   ، واآلداب  واألخالق  الت 

سبحانه وتعاىل وقدر أن ال يؤمن أهل األرض كلهم ، وله احلكمة التامة يف ذلك واحلجة البالغة ،  
َوَما ﴿  :   تعاىلالقصص ،  وقال    سورة   68اآلية  من      ﴾َورَبَُّك ََيُْلُق َما َيَشاُء َوََيَْتارُ   ﴿ قال تعاىل:  

:      سورة يوسفمن  103اآلية    ﴾َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُْؤِمِننيَ  َوَلْو َشاَء رَبَُّك    ﴿وقال تعاىل 
يًعا َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ    سورة يونسمن    99اآلية    ﴾آَلَمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ

أن ينعزل  - مع بقاء الكفر على األرض ، ووجوب تبليغ الدعوة إىل الناس كلهم    -  يتصوروال    .
نظم عالقة املسلم مع غريه ،  من اجملتمعات ؛ ولذا فإن التشريع اإلسالمي  اجملتمع املسلم عن غريه  

وجمتمعات ، ووضع الضوابط الكاملة يف ذلك داخل اجملتمع اإلسالمي ،  أفرادا  ،  من بين جنسه  
 رجه .  وخا

، كرمت   واألمصار  األعصار  شَّت  يف  فلسفة  أو   ، عريف  أو   ، وضعي  أو  مساوي  تشريع  من  فما 
النظر عن دينه  ،  بغض البصر  -اإلنسان كإنسان   أو  ،  أو لونه  ،  أو إقليمه  ،  أو نوعه  ،  وصرف 

هللا  -وضعه   وحي  يف   ، اإلسالم  شرع  ما  وجل    –مثل  والسنة   –عز   ، الكرمي  القرآن  يف  املنزل 
 طهرة ، ويف فهم واستنباط األئمة األعالم . امل
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املستنبطة   اإلسالمية  الفقهية  األحكام  يف   ، األمني  أصول  وابالستقراء  التشريع  ،  من  ومصادر 
   (  1)اإلسالمي ، جند تكرمياً لإلنسان مل يسبق ولن يلحق" 

  

 

 ه يف الفيس بك  ، من موقع بتصرف من فقه السالم ىف االسالم  أتليف الدكتور / أمحد حممود كرميه  -1
https://ar-ar.facebook.com/ 
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 الدراسات السابقة لموضوع البحث   
الواسعة    املواضيع  من   ، املوضوع  يف واخلص،  هذا  ،  بة  البحث  جتعل  جمال  العنوان   قراءة    وجمرد 

النظرة املتسرعة  وهذه   ، إليه  يضاف  أن  جديد ميكن  شيئ  هناك  ليس   : يقول  وهلة  ألول  الناظر 
، تقتل الكثري من املشاريع البحثية اجلميلة ؛ فإن االتفاق يف العناوين    -عموما-لدى طالب البحث

 بينها يف احملتوى .  بني البحوث والدراسات ، اليعين التسوية 

من منطلق البداية ، دون نظر إىل عمل السابقني ، جهد مبتور ،    ومن جانب آخر ، فإن البحث
 وقد يكون يف الكثري من جوانبه عمل مكرور قد سبق إليه . 

ولذا فإن البدء من حيث انتهى اآلخرون ، هو املنهج الصحيح ، ليس يف جمال البحث فحسب 
 اليت يراد تطويرها والسري هبا قدما . ، بل يف مجيع األعمال

تتبع هذا املوضوع  وتبني يل ،  ،     بعد  اليسري مما يستحقه  ، اليوفيه  وقد عجبت   أبن ماكتب فيه 
:  ؛  كثريا   عليه  ماوقفت  وأكثر   ، البحث  ِبوضوع  خاصة  أكادميية  على حبوث  وقويف    كتب   لعدم 

: كالكتب  ضوع البحثلق غري مباشر ِبو هناك كتب هلا  تعإن كان  ومقاالت . و ،      قصرية  وحبوث  
ترد على افرتاءات  الكتب اليت    اليت حتدثت عن مساحة اإلسالم ، أو التعامل مع غري املسلمني ، أو 

،    -وغريهم–املستشرقني   اإلسالم  الدراسات ضد  من  عليه  ماوقفت  أذكر  يلي  وفيما 
 : الموضوعالسابقة لهذا  

 : أوال : الكتب 
القرآن ▪ يف  السالم  واحلديث    مفهوم  الشريفالكرمي  البوهايل   ،  النبوي  الطيب   للدكتور 

، هو أفضل ماوقفت عليه   الكتاب  بيان مفهوم  ولكنه قاصر على  ،  كبحث أكادميي  ،  وهذا 
إال يف إشارات  ،  ، وآاثره  دراسة أدبية ، دون نظر إىل مدلوالته  -من حيث املعىن فقط-السالم

 يسرية.  
وهو   جيهان أمحد عثمان حسني:   إعداد،     مبادئ ... مفاهيم ... تطبيق  السالم يف اإلسالم ▪

كان الطرح ضعيفا للغاية  مشروع حبث من حيث خطة البحث  ،  لكن من غري حمتوى ، فقد  
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ث العناوين التفصيلية  ، والتوثيق فيه جاء ابلعموم ، وإن تضمن بعض اإلشارات اجلميلة من حي
   (  1) صفحة( 40وهو يف حدود )

للدكتور سعد املرصفي ، وهو كتيب صغري حتدث فيه عن فضائل ، مكانة السالم يف اإلسالم   ▪
 السالم ، وبعض مواضعه ، ابقتضاب . 

ي ، وهو رصد للدكتور سعد املرصف،  يف رحاب الكعبة البيت احلرام    التاريخ األمن والسالم عرب   ▪
 .   عثة النيب  نذ بناء الكعبة إىل بأترَيي م

 المقاالتثانيا :  
 صغري  لسلم واحلرب يف اإلسالم للمؤلف مصطفى الرفاعي ، وقد احتوى على مبحثظام ان ▪

  (  2) بعنوان مبادئ السالم يف اإلسالم. 
فقه السالم ىف االسالم أتليف الدكتور / أمحد حممود كرميه ) نشره يف ثالثة حلقات  قال مانصه  ▪

هذا الباب من العلم ) فقه السالم فهذه سطور ...ومسامهة علمية يف وجازة وعجالة يف بيان    :"
يف اإلسالم ( " وقد أسهب يف ذكر عصمة الدماء واإلرهاب ، وأسبابه املعاصرة من التكفري  

 . (  3)وغريه
 (  4)مصطفى الشريف ابسم: الدكتور السالم يف اإلسالم  ▪

 

 

 

 

 http://www.alhiwartoday.net/node/481  /اليوم   احلوار نقال عن موقع  -1
  http://www.daawaنقال عن  -2

info.net/books1.php?id=4981&bn=192&page=5 
3-https://ar-ar.facebook.com/  
 Speach.htm-http://www.dialogueonline.org/Alshareefنقال عن -4

http://www.alhiwartoday.net/node/481
http://www.alhiwartoday.net/node/481
http://www.alhiwartoday.net/node/481
http://www.dialogueonline.org/Alshareef-Speach.htm
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 :منها لتسامح في اإلسالمكتب ومقاالت حول ا:  ثالثا
   .أمحدحممداحلويف  . كتاب مساحة اإلسالم ▪
 عدة مقاالت حول التسامح نشرت في مجلة منبر اإلسالم منها:  ▪
   ..   حممدصالح الدين املستاويةالتسامح ....هو العظمة اإلسالمي ▪
 . مساحة الدين اإلسالمي سر انتشاره.  أمحد عمر هاشم ▪
 .. شوقي عبد اللطيفمساحة اإلسالم مع غري املسلمني ▪
 التيسري والتسامح . عبدالفتاح مصطفى غنيمة. جوهر اإلسالم احلضاري بني ▪

واملقاالت    وهذه املراجع -  البحوث  فهرس  يف  سأذكرها   ، أخرى  يل   أضاءت  قد  -مع كتب 
من شيء متيز به عن غريه، وتضمن    -مما تقدم-  اليكاد َيلو كل حبث أو مقال    فإنه؛    الطريق

إعداد خطة    يف   يل  معني  خري   - هللا  بعد  –وقد كانت  ،  صغرت  أم  ع البحث كربتإضافة ملوضو 

.   اجلزاء  خري  وجيزيهم ماقدموا على يثيبهم أن  سبحانه وأسأله ،  هلم  هللا فشكر  هذا البحث ،

مما لم    المتواضع  البحث  هذا  في   تحقيقها  إلى  أرمي  التي  الجديدة   اإلضافات ▪
:-فيما وقفت عليه-يسبق بحثه 

حتديد مبادئ السالم يف اإلسالم يف ضوء الكتاب الكرمي ، ومن خالل االستقراء ألقوال  :    الأو 
 وأفعاله ، ابستقصاء مل أقف عليه يف تلك الدراسات.  النيب  

 دراسة كل مبدأ من تلك املبادئ : أتصيال وتطبيقا ، يف ضوء السنة النبوية. ثانيا: 

 ملعاصر من خالل رابعا .اقع اربط كل مبدأ من تلك املبادئ ابلو ثالثا: 

 التطرق للمفاهيم املخالفة لتلك املبادئ ، وتصحيحها .رابعا :  

 وهللا ويل التوفيق.  ومجيع تلك النقاط مل أقف على من تناوهلا يف دراسة مستقلة .
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 منهج البحث  
 :   ايلنحو التفعلى ال  -إن شاء هللا تعاىل -حبث هذا املوضوع   ألتزم به يف سوف وأما املنهج الذي 

،  أو األثر  ،  اجلزء والصفحة ورقم احلديث    مع ذكر  ،  ختريج األحاديث واآلاثر من مصادرها   •
فإنين أكتفي بذلك  ،  أو يف أحدمها  ،  إن كاان دوان يف املصدر ، فإن كان احلديث يف الصحيحني  

 دة . ممن الكتب املعت، ها من حيث الصحة وعدم،، وإال فإنين أذكر درجة احلديث 

 و اآلايت إىل سورها مرقومة ، فإن كانت جزء من آية ذكرت ذلك . ز ع •

نسبه ،  واتريخ مولده ووفاته مع ذكر   امسه ،  ترمجة خمتصرة لألعالم غري املشهورين تتضمن :  •
 مصدر ترمجته.

 بيان معان الكلمات الغامضة. •

 إجماال: البحث خطة 
ِب   في التمهيد: التعريف  خالل  من   ، السالم  مفهوم  اللغة  بينت  يف   ، البحث   عنوان  فردات 

:  بينت مكانة السالم يف اإلسالم وفي الفصل األول،  وبيان األلفاظ ذات الصلة،  واالصطالح  
مع    ، واخلاصة  العامة  مبادئه  بيان  خالل  من  ،    توضيح ،  ابلسالم  مبدأ  وفي الفصل  عالقة كل 

مب  الثاني:   تطبيق  على  املرتتبة  اآلاثر  و   ، السالم  غاايت  ،  بينت  املسلمني  غري  على  وفي  ادئه 
بينت املفاهيم املخالفة لتلك املبادئ عند املسلمني ، وغري املسلمني ، وقمت     الفصل الثالث:

عن احلديث  خالل  من  السالم  إىل  البشر  حاجة  وأوضحت   ، والبيان  ابحلجة  مبادرة    بتصحيحها 
ضارات ، كدعوة واقعية ؛ لتحقيق للحوار بني احل  - رمحه هللا-خادم احلرمني الشريفني: امللك عبدهللا

 .  السالم بني الشعوب ، على اختالف عقائدها

 أما خطة البحث تفصيال :  

،    وخاتمة ، وفهارس   فصول  وثالثة،    وتمهيد،      مقدمة  :  من  تتكون فالخطة  
   على النحو اآلتي: 
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 السابقة  الدراسات  وبيان  ،الموضوع ، وسبب اختياره    ةأهمي  وتتضمن  المقدمة •
 .  البحث ومنهج ، البحث لموضوع العلمية واإلضافة ،
 :التمهيد وفيه ثالثة مباحث •
 :مطالب أربعة وفيه  العنوان بمفردات التعريف:   األول  المبحث •

 . المبادئتعريف  : المطلب األول  

   . السالم تعريف :   الثاني  المطلب

 . اإلسالم  تعريف :   الثالث المطلب

 . المفاهيم   تعريف :  الرابع المطلب

 :مطالب ثالثة وفيه الصلة  ذات باأللفاظ التعريف :  :الثاني مبحثلا •

 . األمن :   األول المطلب

 . الطمأنينة: الثاني  المطلب

 . السكون : الثالث المطلب

 . السماحة : المطلب الرابع

   .بالسالم المتقدمة  المعاني عالقة:   الخامس المطلب

 

  باعتباره  المخالفة  فاهيملموا،    اإلسالم  في   السالم  مبادئ  تعريف  :  الثالث  المبحث •
 .لقبا

 : مبحثان وفيه اإلسالم في السالم مبادئ:  األول الفصل •
 :مطالب ثمان  وفيه ،   اإلسالم في  للسالم العامة المبادئ:   األول  المبحث •
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 :   فروع  ثالثة  وفيه ،  الرحمة مبدأ:   األول المطلب •

 .بالرحمة السالم عالقة:   األول الفرع

   .الرحمة في  الهأقو  من: الثاني الفرع

   .مخلوق  بكل الرحمة على الدالة  أفعاله من صور:  الثالث الفرع

 : فروع أربعة  وفيه   اإلحسان مبدأ:   الثاني  المطلب •

   .باإلحسان السالم عالقة:  األول الفرع

 .  إحسانه صفات من:  الثاني الفرع

  .بالعطاء   إحسانه صور من:  الثالث الفرع

 .إليه أساء ممن ألصحابه   إحسانه صور من:  الرابع الفرع

 : فروع أربعة وفيه   الرفق مبدأ: الثالث المطلب •

 . بالرفق السالم عالقة:  األول الفرع

 . الرفق في   أقوله من: الثاني الفرع

  .هللا إلى الدعوة في  رفقه:  الثالث الفرع

  .بأصحابه  رفقه  صور من:  الرابع الفرع

      .الم، وعالقته بالس  اإلكراه عدم مبدأ:  الرابع المطلب •
 : فروع ثالثة وفيه   العدل مبدأ: الخامس المطلب •

  .بالعدل السالم عالقة:  األول الفرع

   .العدل في النبوية النصوص من:  الثاني الفرع

   .  عدله صور من: الثالث الفرع

 : فروع ثالثة وفيه ، بالعهد الوفاء  مبدأ:  السادس المطلب •
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  .بالعهد بالوفاء السالم قةالع:  األول الفرع

   .بالعهد الوفاء في أقواله  من الثاني الفرع

   .بالعهد وفائه  صور من: الثالث الفرع

 فروع:  أربعة وفيه الصبر مبدأ:   السابع المطلب •

 .بالصبر السالم عالقة:  األول الفرع

   .الكتاب في الصبر فضيلة:  الثاني الفرع

    .السنة في الصبر فضيلة:  الثالث الفرع

     .النبي  صبر من صور:    الرابع الفرع

     :فرعان وفيه  التبشير مبدأ:  الثامن المطلب •

 .التبشير  معنى:  األول الفرع

 . بالتبشير السالم عالقة:  الثاني الفرع

 :مطلبان وفيه،    اإلسالم في للسالم الخاصة المبادئ: الثاني المبحث •
 : فروع ثالثة وفيه   اإلسالم  دين هو السالم:  مبدأ:   األول المطلب •
     .المصدر حيث من: األول الفرع •
 : مسائل أربع وفيه ، التطبيق   حيث من:   الثاني  الفرع •

    .اإلسالم بأركان السالم امتزاج:   األولى المسألة

      .وجوه من السالم ومحبة ، السالم على المسلم تربية:  الثانية المسألة

  .من وجوه العنف ونبذ  الحرب بغض على مسلملا تربيةالمسألة الثالثة : 
 .   الحرب زمن في للسالم مبادئ على المسلم تربية:  الرابعة المسألة

 :  فروع أربعة  وفيه.  اإلسالم  شعار السالم:  مبدأ: الثاني  المطلب •

   .متعددة مواضع في اإلسالم في السالم اسم شيوع:  األول الفرع
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  .اإلسالم تحية مسالال بأن التصريح:   الثاني الفرع

  .الناس جميع بين السالم فشاءإ استحباب:   الثالث الفرع

   .السابقة السماوية األديان جميع لشعار  إحياء السالم:  الرابع الفرع

  ،   السلم  في   المسلمين  غير   مع  السالم  مبادئ  تطبيق:    الثاني   الفصل •
 : حثمبا ثالثة وفيه ، النبوية السنة ضوء في  ، والعهد ، والحرب

ستة السلم وفيه   في المسلمين غير مع السالم مبادئ تطبيق:   األول المبحث •
 مطالب:

    .السنة ضوء في  المسلمين  غير مع الرحمة مبدأ تطبيق :    األول المطلب

    .السنة ضوء  في  المسلمين غير مع اإلحسان مبدأ  تطبيق :   الثاني  المطلب

    .السنة  ضوء في  ينسلمالم  غير مع الرفق  مبدأ  تطبيق: الثالث المطلب

 : صور  وفيه السنة  ضوء في  المسلمين غير مع العدل مبدأ  تطبيق:  الرابع المطلب

   ،     السنة  ضوء  في  المسلمين  غير  مع  ،  بالعهد  الوفاء   مبدأ  تطبيق:    الخامس  المطلب •
 :   فروع ثالثة وفيه

   . بالمعاهد المقصود:  األول الفرع

  .والعهد  الذمة أهل على اعتدى لمن ، الوعيد شدة:  الثاني الفرع

    .أعدائه مع بالعهد وفائه صور من:  الثالث الفرع

وفيه    السنة  ضوء   في  المسلمين  غير  مع   الصبر  مبدأ  تطبيق:    السادس  المطلب •  ،
 فرعان:

  شتيمتهم   رغم  ،  اليهود  عن  وعفوه  ،  الرفق  مبدأ  في   تقدم  فيما  ماجاء  بعض  ذلك   في  يدخل:    األول  الفرع
 . 
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  .أعدائه  أذى على صبره صور من:    الثاني الفرع

  في   ،  الحرب  في  المسلمين  غير  مع  السالم  مبادئ  تطبيق:    الثاني  المبحث •
 :مطالب ثمانية وفيه ،  السنة ضوء

  أربعة   وفيه   ،  للعدو  بنبذه  أو  ،  العهد  بنقض  يكون   الحرب  إعالن:  مبدأ:    األول  المطلب •
 : فروع

 . المبالس المبدأ هذا عالقة: األول الفرع

   .مسائل  أربعة وفيه  النبوية السنة في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني الفرع

 :  فرعان وفيه ،  القتال قبل الدعوة مبدأ: الثاني  المطلب •

  .بالسالم المبدأ هذا عالقة : األول الفرع

   .النبوية السنة في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني الفرع

 :      فرعان  وفيه ، الحرب  رسل  على  االعتداء تحريم: مبدأ:   الثالث المطلب •

   .بالسالم المبدأ هذا عالقة :األول الفرع

   .النبوية السنة في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني الفرع

 .     ، وفيه فرعان: طلبه  لمن  مسلم  كل من  األمان إعطاء مبدأ:      الرابع المطلب •

   .بالسالم المبدأ هذا عالقة: األول الفرع

     .النبوية السنة في المبدأ هذا قاتبيتط: الثاني الفرع

 : فرعان وفيه  لألسير، اإلحسان: مبدأ:   الخامس المطلب •

   .بالسالم المبدأ هذا عالقة :األول الفرع

   .مسائل أربع وفيه  النبوية السنة في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني الفرع
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  وفيه   ،   يقاتلوا  لم   إذا  والشيوخ  والنساء  األطفال  قتل   تحريم:    مبدأ :    السادس  المطلب  •
 :  فرعان

   .بالسالم المبدأ هذا عالقة :األول الفرع

   .النبوية السنة في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني الفرع

  الحرب   في  بالمقتول  (1) التمثيل  وتحريم   ،  القتل   طريقة  في  اإلحسان  مبدأ:  السابع   المطلب  •
     :فرعان وفيه  ،

 . بالسالم المبدأ هذا عالقة :األول الفرع

   .النبوية السنة في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني الفرع

 : فرعان وفيه  ، العبادة لدور التعرض تحريم: مبدأ:  الثامن المطلب •

   .بالسالم المبدأ هذا عالقة :األول الفرع

   .النبوية السنة في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني الفرع

  صلح   عقد)    ة بويالن  المعاهدات  في   السالم  مبادئ  تطبيق:  الثالث  المبحث •
 :مطالب ثالثة وفيه (أنموذجا  الحديبية

     بالسالم  المعاهدة هذه  عالقة :   األول المطلب •
   :فروع أربعة وفيه الهدنة  توقيع  قبل العدو مع  العالقة أصل :  الثاني  المطلب •

  .الحديبية إلى الخروج سبب:   األول الفرع

 .والمسالمة ، السلم هو ، نالمسلمي غير مع العالقة في األصل:  الثاني الفرع

  لدرجة   معه  العالقة  وتوثيق   ،  له   النصح  وبذل  ،  العدو  مع   السالم  بطلب  المبادرة  جواز:  الثالث  الفرع
 .  التحالف

   .معهم التعامل وحسن ، للرسل األمان وبذل ، بالعهد الوفاء مبدأ تطبيق:  الرابع الفرع

 :  فروع أربعة هوفي  ،  ولوازمه  الصلح  عقد صياغة :   الثالث المطلب •
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 . السالم لمصلحة  العدو، مع الصلح عقد  في الحقوق  بعض عن  التنازل جواز :األول الفرع

   للكافر،   المسلم  تسليم  عليه  ترتب  ولو  جور،  فيه  كان   ولو  العدو  مع  الصلح  عقد  جواز:  الثاني  الفرع
 .       األمر ولي يقدرها التي للمصلحة

  قبل   من،      عليه المعتدى  المسلم  نصرة  عن  االمتناع  يوجب  الذي  ،  حالصل  عقد على  الموافقة:  الثالث  الفرع
 .   طلبوه إذا المعادية للدولة المسلم تسليم ويوجب العدو، الدولة

   .لإلسالم فتحا كانت ،  الجائرة  الشروط تلك رغم السالم عاقبة أن:  الرابع الفرع

 اإلسالم في السالم لمبادئ المخالفة المفاهيم تصحيح:   الثالث الفصل •
 :  مباحث ثالثة وفيه وغيرهم المسلمين عند

 وفيه   المسلمين  عند  السالم  لمبادئ  المخالفة  المفاهيم  تصحيح:    األول  المبحث •
 :مطالب ثالثة

 : فروع ستة وفيه ، دينهم من البراءة الينافي المسلمين غير مع  السالم:   األول المطلب •

 . والبراء للوالء الخاطئ المفهوم:  األول الفرع

  .والبراء الوالء لعقيدة الصحيح المفهوم: الثاني الفرع

 . منه البراءة التنافي الكافر محبة: الثالث الفرع

  في   الواجبة  المحبة  ومعنى  ،  الكفار  من  البراءة  في  عنها  المنهي  المودة  معنى:  الرابع  الفرع
 . للمؤمنين الوالء

 . واحد آن في للكافر والبغضاء المحبة اجتماع  إمكان:  الخامس الفرع

 .      المسلمين غير مع،   والبراء للوالء ، الصحيح المفهوم على المترتبة اآلثار:  السادس الفرع

 . األقوال أرجح في بمدة محدودا ليس  العدو مع الصلح:    الثاني  المطلب •
 :    فروع أربعة  وفيه ، منهم ولسنا  ،  منا ليسوا: هؤالء  :  الثالث المطلب •

   . منهم  رسولل ا براءة:   األول الفرع
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 منشأ الضالل ، وفيه مسألتان : :   الثاني الفرع 

 .   مسائل ثالث وفيه  ،  المتشابه على   تقضي المحكمات  لثوابتا :    الثالث الفرع

 المسلمين  غير  عند،    السالم  لمبادئ  المخالفة  المفاهيم  تصحيح:  الثاني  المبحث •
 : مطلبان وفيه، 

 :  فروع خمسة وفيه" بالسيف اإلسالم انتشار: "  مقولة:  األول المطلب •

 مع غيرها . -    عهدالنبي في -اإلسالمية  الحروب في القتلى عدد مقارنة:  األول الفرع

    .والالحقة السابقة الشرائع مع ، الحرب في اإلسالم شريعة  مقارنة: الثاني الفرع

      .الغرب علماء شهادات:  الثالث الفرع

 .الشرق  علماء شهادة:   الرابع  الفرع

    .الواقع شهادة:  الخامس  الفرع

   ستة أوجه من  عنها  والجواب"  واإلرهاب لتطرفا دين اإلسالم"  مقولة :  الثاني  المطلب •
مبادرة الملك عبدهللا للحوار بين الحضارات ، برهان معاصر، :    الثالث  المبحث •

 :مطلبان  وفيه،  بأن دين اإلسالم هو دين السالم 
 . قوتها سر رةبادالم مصدر:   األول المطلب •
  وفيه    رات االحض  بين   للحوار  عبدهللا   الملك  مبادرة  في  السالم   مبادئ:    الثاني  المطلب  •

   :فروع ثالثة 

    في مبادرة الحوار. الرفق مبدأ:   األول الفرع

  .العقيدة يخص فيما االتفاق عدم على  االتفاق مبدأ:  الثاني الفرع

 . المشتركة القيم قتحقي  أجل من التعاون  مبدأ:  الثالث الفرع

 الخاتمة •
 الفهارس ، وهي تتكون من : •
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 فهرس الموضوعات 

 فهرس اآليات 

 فهرس اآلحاديث 

 فهرس األعالم 

 فهرس المراجع 

واخلطأ    فأسأل الزلل  مغفرة  األقوال هللا  يف  واإلخالص  والسداد  اهلدى  القدير  العلي  أسأل  ، كما 
 واألعمال ،  وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني . 
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 التمهيد 

 المبحث األول :  :وفيه ثالثة مباحث

 :التعريف بمفردات العنوان وفيه أربعة مطالب

 

 المبادئ. المطلب األول : تعريف  

اللغة    :المبادئ لغة يف  ومنه :املبدأ   ، بِه  َبدَأ  َأوَُّل  الشيِء  ِفْعُل  الَبْدء   : والبدء   ، بدء  من  أصله 
مُتُه" وقال يف معجم املقاييس :"الباء والدال واهلمزة من افتتاح الشيء،    .    (  1) :َبِديُت ابلشيِء َقدَّ

 ( 2) يقال بدأت ابألمر وابتدأت، من االبتداء"

، قال يف لسان العرب :َبدا الشيُء يَ ْبُدو َبْدواً وبُُدّواً    يبدو  وله تعلق ابلبدو ، وهو الظهور من بدا
 ( 3) َداَوُة اأَلمر َأوَُّل ما يبدو منه"وَبداًء وَبداً :ظهر ،  وأَْبَديْته َأان َأظهرته وبُ 

ُظهور الشيء. يقال بدا الشيُء وقال يف معجم املقاييس : "الباء والدال والواو أصٌل واحد، وهو 
 (   4) يَبُدو، إذا َظَهر، فهو ابٍد."

أما يف االصطالح ، فلم أقف له على تعريف خاص ، ولكن ابلنظر إىل     المبادئ اصطالحا: 
ال وهاالستعمال   ، غريه  عليه  يبىن  الذي  األساس  أو   ، األصل   : به  فاملراد  املصطلح  هلذا  ذا  عريف 

ا ابملعىن  تعلق  له  يف كوناملعىن   ، األمور    األصل  للغوي  من  ويف كونه   ، به  يبتدأ  اليت  األمور  من 

 

 ( 26/  1لسان العرب ) -1
 ( 212/ 1معجم مقاييس اللغة البن فارس )  -2
 ( 65/ 14لسان العرب ) -3
 ( 212/ 1جم مقاييس اللغة البن فارس ) مع -4
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وقد  ، :"   الظاهرة.  قال  حيث  األس  هو  املبدأ  أبن  املخصص  يف  ( 1) " املَْبَدأ  لأُلسِّ   ويقال...  نص 

 وهللا تعاىل أعلم. .

 المطلب الثاني : تعريف السالم  

 والعافية؛   الّصّحة  من  اببه  معظم،    وامليم  والالم  السني"    اللغة  مقاييس  معجمقال يف    السالم لغة:
،  ما  فيه  ويكون  ومن...  .  واألَذى  العاهة  من  اإلنسان  يسلم  أن:  فالّسالمة  قليل،  عنه  والشاذُّ   يشذُّ

الم. واالمتناع  اإلابء من َيْسلم  ألنَّه االنقياد؛ ووه اإلسالم، أيضاً  الباب ( 2)   ".املساملة: والسِّ
 

يف    المُ :"   العرب  لسان وقال  الَمة  السَّ المُ   ...   َترَبَّأَ   منه  َتَسلَّمَ   الرباءة  ،    والسَّ  معنامها   والتحية  السَّ
الَمة   ومعنامها،    واحد المُ ، و   اآلفات  مجيع  من  السَّ  من   لَسالمته  َأمسائه  من   اسم  وجلّ   عزّ   اّللَّ   السَّ

الم  دار  للجنة  قيل  ومنه...    والفناء  والعيب  النقص المة  دار  أَلهنا؛    السَّ ... ومنه   اآلفات  من  السَّ
ْلمُ : ْلمُ   السَّ َلمُ ... و   ويؤنث  ويذكر   ويكسر  يفتح ،    الصلح :    السِّ  االْستْسالمَ :    والالم  السني  بفتح   السَّ

   (3)  "واإِلْذعانَ 

املعىن املعاين املتقدمة يف    به  ويراد  الشرعية  النصوص  يف (  السالم)  لفظ  ُيطلق    السالم اصطالحا:
 : اإلطالقات هذه ومن ، اللغوي

  اْلَمِلكُ   ُهوَ   ِإال  ِإلَهَ   ال   الَِّذي   اّللَُّ   ُهوَ   ﴿:تعاىل  قال  ،  تعاىل  هللا   اسم   به   ويراد  يطلق :  األول  اإلطالق  ▪
وسُ  الُم﴾  اْلُقدُّ   املخلوقني   يلحق  مما  لسالمته  سبحانه  بذلك  مسي  ؛   شرسورة احل  23من اآلية    السَّ

 .  والفناء والنقص العيب من
  سبحانه   لسالمته...  أمسائه  من  امسا  تعاىل  هللا  على  السالم  إطالق :"  - رمحه هللا-قال ابن القيم

،   ابإلضافة  سالم واملخلوق ،    اعتبار   بكل احلق  السالم  فهو   هوج  كل  من  ونقص  عيب  كل  من
 عيب  كل  من صفاته  يف  وسالم،  وهم يتخيله ونقص عيب كل  عن ذاته  يف  سالم سبحانه فهو

 

 ( 447/  4املخصص يف اللغة البن سيده ) -1
 ( 90/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس )    -2
 ( 12/289لسان العرب )    -3
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 احلكمة   وجه  غري   على  واقع  وفعل،    وظلم  وشر  ونقص  عيب  كل  من  أفعاله  يف   وسالم،    ونقص
 من  أكمل  االسم  هلذا   تعاىل  استحقاقه  أن  فعلم  اعتبار  وبكل  وجه  كل  من  احلق  السالم  هو  بل،  

  فهو  رسوله  به  ونزهه  نفسه  به  نزه   الذي  التنزيه  حقيقة  وه  وهذا  ((عليه  يطلق  ما  كل  استحقاق 
 من  والسالم  واملماثل  والسمي  والكفء   النظري   من  والسالم  والولد  الصاحبة  من  السالم

       (1)"الشريك
  عز   هللا  قول  ومنه  ،  األصل  املعىن  وهو  ،  اآلفات   من  السالمة  به  ويراد  يطلق:  الثاين  اإلطالق  ▪

 َسالًما﴾   قَاُلوا   اجْلَاِهُلونَ   َخاطَبَ ُهمُ   َوِإَذا   َهْوانً   اأَلْرضِ   َعَلى  مَيُْشونَ   الَِّذينَ   نِ الرَّمحَْ   ﴿َوِعَبادُ :   وجل
 .    جبهله  اجلاهل مقابلة من فيه يسلمون قوالً :  أي  ، سورة الفرقان 63من اآلية 

  الوَ ﴿:   تعاىل  قوله  ومنه(  عليكم  السالم: )قولنا   وهو  ،   التحية  به  ويراد  يطلق :  الثالث  اإلطالق  ▪
المَ   ِإلَْيُكمُ   أَْلَقى  ِلَمنْ   تَ ُقوُلوا   الوارد(  السالم)و  ،   سورة النساء  94من اآلية    ُمْؤِمًنا﴾  َلْستَ   السَّ

  اسم   وجاء  ،  عليكم  هللا   اسم:  املعىن  فيكون  ،   تعاىل  هللا  اسم:  به  املراد  يكون  أن  إما  التحية  يف 
 السالمة :  به  املراد  يكون  أو  ،  مةسال ال  معىن  لتضمنه  سبحانه  أمسائه  بقية  دون  التحية  يف   السالم

 ،   السالمة  مىن  لك:للمخاطب  يقول   املَسلِّم  فكأن   ،   عليكم   السالمة:  املعىن  فيكون   ،  نفسها
 .     ابملثل اآلخرُ  عليه فريد ،  شيًئا ختشى فال 

  هبذا (  السالم)  ورد  وقد    احلرب  وضده  ،  واملهادنة  الصلح   به  ويراد  يطلق:  الرابع  اإلطالق  ▪
ْلم :  منها  ،  مادته  نفس  من  ومشتقة  ،  له  مرادفة  أخرى  فاظأبل  اإلطالق    السني  بفتح   –  السَّ
ْلم   ،  -الالم  وسكون  ﴿َوِإنْ :   تعاىل  قوله  األول  فمن  ،  -الالم  وسكون  السني  بكسر  -والسِّ

ْلمِ   َجَنُحوا   ملَْ   ﴿فَِإنْ :   تعاىل  هللا  قول  الثاين  ومن  ،  سورة األنفال  61من اآلية    هَلَا﴾  فَاْجَنحْ   لِلسَّ
َلَم﴾ ِإلَْيُكمُ  َويُ ْلُقوا يَ ْعَتزُِلوُكمْ   .   سورة النساء 90من ال آية  السَّ

 

 ( 192/  3بدائع الفوائد البن قيم ) -1



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (20 )  

 ،  السياق   هو  ورد  إذا  معناه  حيدد  والذى  ،  املشرتكة  األلفاظ  من  السالم  أن لنا  يتبني  وهبذا 
(1)

فيمكن استخالص ،     ، يشمل مجيع تلك اإلطالقات  حبثه  بصدد  حنن  الذى  السالمِبا أن  و     
 لسالم مما تقدم بأنه:  تعريف ل

 " وهللا تعالى أعلم.مكروهواألمن من كل ، "السالمة من كل عيب 

 المطلب الثالث : تعريف  اإلسالم. 

يف    اإلسالم لغة:   ألنَّه  االنقياد؛   وهو  اإلسالم،  أيضاً   الباب  ومن:"...   اللغة  مقاييس  معجمقال 
الم. واالمتناع  اإلابء من َيْسلم ( 2)   ".املساملة: والسِّ

 

يف     الشريعة   وِإظهار،    اخلضوع   ظهارإ  الشريعة  من  اإِلْسالمُ :"  (289/  12)   العرب  لسانوقال 
  : قوالن  وفيه  ُمْسِلمٌ   فالن  يقال  ...  املكروه  وُيْسَتْدَفعُ   الدم  حُيَْقنُ   وبذلك،    النيب   به  أَتى   ما  والتزام

  َأي  لفالن الشيء َسلَّمَ   قوهلم من  َ العبادة  ّللَّ  املُْخِلصُ  هو والثاين ،  اّللَّ  أَلمر املُْسَتْسِلمُ  هو َأحدمها
 (3)"له َخَلصَ :

ر      وبه  ،(    انْ َقاد: )    الرجلُ (    وَأْسَلم)    :"   العروس   اتجقال يف     أعاَنيِن       هللاَ   ولكنّ   ":    احلَِديث  ُفسِّ
  و   اإلسالم      يف   َدَخلَ :   َأْسَلم    :   قيل (    و)    .   َوْسَوَسيِت   عن  وَكفَّ       ْانقاد :    أي(4)   "فََأْسَلمَ   عليه

      . (5)  " شره  من َفَسِلْمت   ( ُمْسِلماً  صار) 

 

تور خالد بن سليم الشراري أحباث جملة  بتصرف نقال عن  حبث:  السالم مع األعداء يف ضوء الشريعة اإلسالمية ، للدك   -1
    317-315ص   98البحوث اجلزء رقم  

 ( 90/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس )    -2
 ( 289  -12/288لسان العرب )    -3
» ما    عن بن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا    -  7286( حديث ر  139/  8ورد يف صحيح مسلم )      -4

وق  إال  من أحد  فال  منكم  عليه فأسلم  أعانىن  أن هللا  » وإايى إال  قال  هللا  رسول  اي  قالوا وإايك   .» اجلن  من  قرينه  به  د وكل 
    7288( حديث رقم  139/ 8أيمرىن إال خبري «. وجاء أيضا عن عائشة رضي هللا عنها بنحوه صحيح مسلم ) 

 ( 385/  32اتج العروس من جواهر القاموس )    -5
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  الشرك   من  والرباءة  ابلطاعة،  له  واالنقياد  ابلتوحيد،  هلل  االستسالم:    هو      اإلسالم اصطالحا: 
(1)   .وأهله

 

 المفاهيم المطلب الرابع : تعريف 

  ( 2) من أمساء املصطلحات  املفاهيم : مجع تكسري من اسم املفعول مفهوم ، وهو  :المفاهيم لغة
   (3)"الشيء  ِعْلم  وامليم  واهلاء الفاء قال يف مقاييس اللغة :"   ، 

  الشيء   وَفِهْمت  ...ابلقلب  الشيء  معرفتك:    الَفْهمُ ، و (    فهم)  وقال يف لسان العرب:" أصله من  
ْمت،    وعَرْفته  َعَقلُته م،    وَأفْ َهْمته  فالانً   وفَ هَّ :    َفِهمٌ   ورجل،    شيء  بعد  ئاً شي  َفِهمه:    الكالم  وتَ َفهَّ
          (4) .الَفْهم سريع

 : المفاهيم اصطالحا
، ولكن ابلنظر إىل االستعمال العريف هلذا املصطلح فاملراد    ابملفاهيم    مل أقف على تعريف خاص 

" العلوم واملعارف اليت استقرت يف عقول الناس ، من خالل التعليم ، أو من خالل التجارب    به :
الفهم هو معرفة الشيء ،    ، وهذا املعىن له تعلق ابملعىن اللغوي ، يف كونهبم يف احلياة"  اليت مرت  

 أو العلم به.وهللا تعاىل أعلم. 

  

 

( ، وانظر كتاب :  أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة املؤلف : خنبة من  7بن عبدالوهاب )ص:  ثالثة أصول حملمد  -1
 اململكة العربية السعودية  - العلماء الطبعة : األوىل الناشر : وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

املتقدمني   ، ولكن جاء يف كتاب إتقان الكتابة ابللغة العربية    قف عليه يف كتب اللغة عندوهذا اجلمع  هلذا املصطلح مل أ   -2
أ.د. مّكي احلَسين :"ذهب كثري من النحاة القدامى إىل أن مجوع التكسري مساعية، خالفاً ملا ذهب إليه جممع     (188)ص:  

سمع على ما مُسع، وأن املَقيس  جواز قياس ما مل يُ  1937 فقد قرر  جممع القاهرة سنة  .1937اللغة العربية يف القاهرة سنة  
على كالم العرب هو من كالم العرب." مث ذكر األنواع اليت جاءت على وزن مفعول وهي  أربعة أنواع : من ضمنها : أمساء  

 املصطلحات ، و "مفهوم" من ضمنها .  
 ( 366/  4مقاييس اللغة ) -3
 ( 224/  33قاموس ) ، وانظر اتج العروس من جواهر ال   (459/ 12لسان العرب ) -4
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 المبحث الثاني: 

 التعريف باأللفاظ ذات الصلة وفيه ثالثة مطالب:

 

 األمن :  األول المطلب
 هي   اليت  األمانة  أحدمها:  متقارابن  أصالن  والنون  وامليم   اهلمزة(  أمن):"  اللغة  مقاييس  معجمقال يف  

 ( 1)"التصديق واآلخر  القلب،  ُسكون ومعناها اخليانة، ضدّ 

"  ": لألمن  تعريفه  يف  العروس  اتج  يف    طمْأنِيَنةُ   وَأْصُله  ،  اآليت  الزَّمنِ   يف   َمْكروهٍ   َتوُقعِ   عدمُ   وقال 
ْفسِ       (2) "اخلَْوفِ   وَزوالُ  الن َّ

  واإلميان   الكفر  ضدُّ   واإلميانُ   اخلِيانة  ضدُّ   واأَلمانةُ   اخلوف  ضدُّ   واأَلْمنُ   "...  :  العرب  لسانوقال يف  
ه التصديق ِبعىن ب قومٌ  به آَمنَ  يقال التكذيب ضدُّ  ( 3) "قومٌ  به وكذَّ

  

 

 ( 133/ 1معجم مقاييس اللغة البن فارس )  -1
 ( 184/  34اتج العروس من جواهر القاموس )  -2
 ( 21/ 13لسان العرب ) -3
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 الطمأنينة :  الثاني  المطلب

  املكان   اطمأنَّ :  يقال.  مهزة  بزايدة  ُأَصْيلٌ   والنون  وامليم  الطاء(  طمن)  :"    اللغة  مقاييس  معجمقال يف  
نت: ِمنه  وطامنت. طَمأنينة يطمئنّ   ( 1) .َسكَّ

نه  الشيءَ   طَْأَمنَ   :"  العرب  لسانوقال يف   كونُ   والطَُّمْأنِيَنةُ   َسكَّ   وُطَمْأنينة  اْطِمئناانً   الرجل  واْطَمَأنَّ   السُّ
 (2) َسَكن َأي

 السكون   :الثالث المطلب 
 خالف  على  يدلُّ   مطّرد،  واحد  أصلٌ   والنون  والكاف  السني(  سكن):"  اللغة  مقاييس  معجمقال يف  

ْكن .ساكن  فهو  سكوانً   يسُكن  الّشيءُ   َسَكن  يقال.  واحلركة  االضطراب   يسُكنون   الذين  األهل:  والسَّ
 (3)  .الّدار

يف   ُكونُ (    سكن)  :"   العرب   لسان وقال    إذا   ،    ُسكوانً   َيْسُكنُ   الشيءُ   َسَكنَ ،    احلركة  ضدّ   السُّ
نه  هو  وَأْسَكنه،    حركته   ذهبت   والربد   واحلَرّ   كالريح ،    َسَكن  فقد  َهَدأَ   ما  وكل،    َتْسكيناً   غريه   وَسكَّ

  املطر   وَسَكن  الريح   وَسَكنتِ ،    سكت  معىن  يف   َسَكن  وقيل ،    سكت   :الرجل  وَسَكنَ ،    ذلك   وحنو
 ( 4)"الغضب وَسَكن

ِكيَنةُ :""  العروس  اتجوقال يف   (5)  ". والنَّْصرُ  الرَّمْحةُ :  والسَّ

  

 

 ( 422/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس )   -1
 ( 268/  13لسان العرب )   -2
 ( 88/ 3عجم مقاييس اللغة البن فارس ) م  -3
 ( 211/  13لسان العرب )   -4
 ( 212/  35اتج العروس من جواهر القاموس )    -5
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 السماحةابع: المطلب الر 
)مسح( السني وامليم واحلاء أصٌل يدلُّ على َسالسٍة وُسهولة. يقال :"معجم مقاييس اللغة  قال يف  

 (1) مَسَح له ابلشيء. ورجٌل مَسٌْح، أي جواد، وقوٌم مُسَحاء وَمساِميح.

وقيل ِإمنا يقال  ،  ِإذا جاد وَأعطى عن َكَرٍم وَسخاٍء  ،  يقال مَسََح وَأمْسََح  :"...لسان العرب  وقال يف  
خاء مَسَح   ،  ويقال َأمْسََحْت نَ ْفُسه ِإذا انقادت  ،  وَأما َأمْسَح فِإمنا يقال يف املتابعة واالنقياد  ،  يف السَّ

اَمَح  وَأمْسَح وس،  َيْسَمُح مَساحة    ،    ومَسَح يل بذلك،  َأعطاين    :  ومَسَح يل فالن َأي.  والصحيح اأَلول  
 ( 2) وافَ َقين على املطلوب، 

ٌة (  :"اتج العروس  يف    وقال ْمحُة ، هي ) امِللَُّة اليت ما فيها ِضيٌق وال ِشدَّ ) و ( قوهلم : احلَِنيفية السَّ
" (3 ) 

  

 

 ( 99/ 3معجم مقاييس اللغة البن فارس )    -1
 ( 489/  2لسان العرب )   -2
 ( 485/ 6اتج العروس من جواهر القاموس )    -3
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   المطلب الخامس : عالقة المعاني المتقدمة بالسالم
األلفاظ ، جند التداخل ، والتوافق بينها، فهي  بتأمل املعىن اللغوي للسالم ، واملعاين اللغوية لتلك  

املمجي مجيع  يثمر  فالسالم   ، ومثرته  السالم  آاثر  من  ،  عا  والطمأنينة  األمن  يف  جاءت  اليت  عاين 
فالسالم يزيل اخلوف ، ومينع اخليانة ، ويشجع على التسامح واملساحمة ،      والتسامح والسكينة .

 ويؤدي لإلستقرار. 

وغريه املعاين  البحث  وهذه  هذا  يف  متجلية  نراها  سوف  تعاىل –ا  هللا  احل  -إبذن  وجه  قيقة  على 
 كالشمس يف رابعة النهار ، حَّت أن معانيها وصورها، توشك أن تنطق من شدة الوضوح  . 
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 : الثالثالمبحث 

 تعريف مبادئ السالم في اإلسالم والمفاهيم المخالفة 

 باعتباره لقبا
 صود   من خالل التعريفات السابقة للمفردات ، فيمكن استخالص التعريف الذي جيلي مق

"دراسة .  وتصحيح المفاهيم المخالفة  ،   هذا العنوان: ) مبادئ السالم في اإلسالم
 تأصيلية تطبيقية"(

أصول اإلسالم ، اليت حتقق  السالمة واألمن للبشرية كلها ، والرباهني الدالة  فالمراد هو : "بيان  
الواقع   يف  األصول  لتلك  املخالفة   ، واملعارف  العلوم  ودراسة   ، ذلك  ابحلجة  على  عليها  والرد   ،

 والبيان"     
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 الفصل األول : 

 مبادئ السالم في اإلسالم وفيه مباحث:

 المبحث األول : 

 المبادئ العامة للسالم في اإلسالم  ، وفيه ثمان مطالب:

 

 المطلب األول : مبدأ الرحمة ، وفيه ثالثة فروع:   

 الفرع األول  : عالقة السالم بالرحمة 

 العروس  اتجيف  ت الصلة بالسالم "السكون" ومنه السكينة ، وقد قال  األلفاظ ذا   لقد تقدم في
ِكيَنةُ :""    ومن املعاين املرتبطة ابلسالم: التسامح واملساحمة ،  (1)  ". والنَّْصرُ  الرَّمْحةُ :  والسَّ

القيم ابن  هللا-ويقول  بطرحه:"  -رمحه  قام  سؤال  على   ةربكوال  الرمحة  اقرتان   يف   حلكمةما  جميبا 
:"ابلسالم قائال  عنه  فأجاب   انتفاعه  إىل   له  سبيل  ال  اإلنسان  كان  ملا  يقال  أن :  عنه  فاجلواب  ؟ 

  : والثاين،    وعيشه  حياته  يضاد  ما  كل  ومن،    الشر  من  سالمته:    أحدها  :أشياء  بثالثة  إال  ابحلياة
  شرعت   لقد  .   ابحلياة  انتفاعه  يكمل  الثالثة  هبذه  هفإن،    له  وثباته   دوامه  :  والثالث ،    له   اخلري   حصول

،    هللا  ورمحة  : وقوله،    الشر  من  السالمة  يتضمن  " َعَلْيُكمْ   َسالمٌ ":  فقوله  للثالثة  متضمنة  التحية
  :وهو،    الربكة  لفظ  موضوع   هو  كما،    وثباته  دوامه  يتضمن،    وبركاته  :وقوله،    اخلري   حصول  يتضمن

  مطالبه  لكل   متضمنة  هي   بل،    أحد  لكل   مطلوبة  الثالثة  هذه   كانت  وملا، ...  واستمراره   اخلري   كثرة 
  ابملطابقة  عليها  داال   التحية  لفظ  جاء؛    لتحصيلها  وأسباب،    إليها  وسائل  دوهنا  املطالب   كل ،  و

  عليها  اللفظ   فداللة،    ابللزوم  عليها  داال   واترة،    ابلتضمن  عليها  داال   واترة ،    كماهلا   وهو،    اترة
  الثالث يتضمنان  فإهنما،  والرمحة السالم ذكر  إذا  نابلتضم وداللته،  بلفظها ذكرت إذا ،  مطابقة

 

 ( 212/  35اتج العروس من جواهر القاموس )  -1
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 (28 )  

  لو   إذ،    وثباته  اخلري   حصول   يستلزم  فإنه،    وحده  السالم  على  اقتصر  إذا  ابللزوم  عليها  وداللته،  
  هذه   فضل  هبذا  عرففن  ...  الرمحة  حلصول  مستلزمة  فالسالمة،    املطلقة  السالمة  حتصل  مل  عدم

  الدنيا   يف   بينهم  حتيتهم  وجعلها،    لعباده  هللا  اختارها  وهلذا؛    مماأل  حتيات  سائر  على  ،  وكماهلا  التحية
  (1)  "وكماله اإلسالم حماسن من أهنا  لك ابن  وقد،  السالم دار ويف ، 

فالرمحة من وسائل حتقيق السالم، واإلسالم الذي هو مشتق من مادة السالم ، عنوانه دعوة للرمحة  
ة جلميع اخللق من جن وإنس ، وحيوان ومجاد،  الرمحنيب    ، ومضمونه مليئ ابلرمحة ، ورسوله  

 وقد جاءت األدلة الكثرية من الكتاب والسنة على تقرير ذلك:   

  لقد قال سبحانه :                         تعاىل  قال األنبياء ،  و   107اآلية   :    

                                                  اآلية
128    ، ل  ،   اخللق  جلميع  رمحة  وسلم  عليه  هللا  صلى  فهو التوبة    واملنافق ،    ابهلداية  لمؤمنفرمحته 

 .   (2) عنه العذاب بتأخري  والكافر ، القتل من ابألمان

 احلق   هو  هذا  كان  إن  اللهم  :جهل  أبو  قال  :يقولأنس بن مالك  ن  يف صحيح مسلم عو  ▪
      فنزلت ،    أليم   بعذاب  ائتنا   أو  السماء  من  حجارة  علينا  فأمطر  عندك  من            

                                                   

                                                           

                                                         اآلايت
   (3)    األنفال   32-34

 

 ( 258/  3انظر بدائع الفوائد البن قيم  ) -1
 322ص     2؛ اخلصائص الكربى  ج   322ص     1سبل اهلدى والرشاد  ج  -(2)
   2796ابب يف قوله تعاىل ( وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم ) اآلية/ح   / 2154ص    4صحيح مسلم  ج      -(3)
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 (29 )  

 من   أمة  رمحة  أراد  إذا  وجل  عز  هللا   إن   :قال   النيب  عنموسى  أب   عنويف صحيح مسلم   ▪
  عذهبا،    أمة  هلكة  أراد   وإذا،    يديها  بني   وسلفا   فرطا   هلا   فجعله،    قبلها   نبيها   قبض،    عباده
    (1)أمره اصو وع كذبوه  حني  ، هبلكتها عينه فأقر ،   ينظر  وهو فأهلكها ،   حي ونبيها

 في الرحمة    الفرع الثاني: من أقواله 

  مل هللا إن قال   أن رسول هللا    -رضي هللا عنهما-هللا عبد بن جابر عنويف صحيح مسلم  ▪
   (2) " ميسرا معلما بعثين ولكن،  متعنتا وال معنتا يبعثين

▪ " ملسلم  لفظ    أمساء   نفسه  لنا  يسمي    هللا  رسول  كان:قالاألشعري  موسى  أب  عنويف 
   (3) " الرمحة ونيب،  التوبة ونيب ،  واحلاشر،  واملقفى،  وأمحد،  حممد أان :فقال

  من  هللا  يرحم  والقال :"   أن النيب    -عنهما  هللا  رضي  -زيد  بن  أسامة  عنويف الصحيحني   ▪
    (5)    هللا من عباده الرمحاء" يرحم   إمنا ويف لفظ للبخاري:"    (4) " الرمحاء  إال عباده

عمر   هللا  عبد  عنو  ▪ عنهما-  وبن  هللا  :"      النيب  أن    -رضي   الرمحن  يرمحهم  الرامحونقال 
      (6)"السماء يف  من يرمحكم األرض أهل ارمحوا

    (8) " هللا يرمحه  ال ،  الناس يرحم ال من :  هللا  رسول  قال قال  (7) هللا عبد  بن جريرعن و  ▪

 

   2288/ابب إذا أراد هللا تعاىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها/ح1791ص     4صحيح مسلم  ج   -(1)
    1478/ ابب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا إال ابلنيه/ح1104ص  2ح مسلم  ج  صحي -(2)
    2354/ابب يف أمسائه صلى هللا عليه وسلم/ح1828ص     4صحيح مسلم  ج   -(3)
البخاري  ج    -(4) الصبيان/ح2141ص      5صحيح  عيادة  ج    5331/ابب  مسلم   صحيح  ابب  635ص      2؛    /

   923البكاء على امليت/ح
  ابب ما جاء يف قول هللا تعاىل } إن رمحة هللا قريب من احملسنني { 7448( ح  133/  9صحيح البخاري   ) -(5)
ج   -(6) داود   أب  ج    4941/ح 285ص      4سنن  الرتمذي   سنن  رمحة    323ص      4؛  يف  جاء  ما  /ابب 

تعليق     6494( /ح  160ة  صفح     -  2، وقال " حسن صحيح" ؛ مسند أمحد بن حنبل    ) جزء    1924املسلمني/ح 
:" املستدرك على الصحيحني  ج   الذهيب   " ؛ وأخرجه احلاكم وصححه ووافقه  "صحيح لغريه   : ص      4شعيب األرنؤوط 

  "7274/ح 175
هو جرير بن عبد هللا بن جابر البجلي ، صحاب مشهور،  مات سنة إحدى ومخسني وقيل بعدها . تقريب التهذيب      -(7)

    915(/ت  139 صفحة   -  1) جزء  
 ، وقال :" حسن صحيح "    1922/ابب ما جاء يف رمحة املسلمني/ح323ص     4سنن الرتمذي  ج   -(8)
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 (30 )  

o  ما جاء من الوعيد على تعذيب الحيوان أو اإلنسان 

    ( 1)غرضا  الروح  فيه  شيئا  تتخذوا  ال  قال    النيب  أن  -رضي هللا عنهما-بن عباس  عن  يف مسلم ▪

،    يرمونه  وهم  طريا  نصبوا  قد،    قريش  من  بفتيان  - رضي هللا عنهما-بن عمر    مرويف مسلم " ▪
  : بن عمر    فقال  تفرقوا   ،   بن عمر رأوا  فلما،   نبلهم   من  خاطئة  كل  الطري   لصاحب  جعلوا  وقد

  ".غرضا  الروح  فيه  شيئا  اختذ  من  لعن  هللا  رسول  إن.    هذا  فعل  من  هللا  لعن  ؟هذا  فعل  من
(2 ) 

 من  شيء  يقتل  أن،      هللا  رسول  هنى  "  -رضي هللا عنهما -هللا  عبد  بن  جابر  ويف مسلم عن   ▪
 (3) "  صربا الدواب

عن     ▪ الصحيحني  عمر  ويف  عنهما-بن  هللا    يف   النار  امرأة  دخلت  قال    النيب  عن  -رضي 
     (4) "األرض  خشاش من أتكل تدعها  ومل،   تطعمها فلم،  اربطته هرة

 قد  ابلشام  األنباط  من  أانس  مر على   (5)حزام  بن  حكيم  بن  هشامويف صحيح مسلم "أن   ▪
 هللا  رسول  لسمعت  أشهد  هشام  فقال  اجلزية  يف   حبسوا  قالوا  شأهنم  ما  فقال  الشمس  يف   أقيموا
 (6) "دنيالا يف  الناس   يعذبون الذين يعذب هللا  إن  يقول   

 

 1957/ابب النهي عن صرب البهائم/ح  1549ص     3صحيح مسلم  ج   -(1)
 1958/ابب النهي عن صرب البهائم/ح  1550ص     3صحيح مسلم  ج   -(2)
؛  قال يف عون املعبود : القتل صربا :"هو    1959النهي عن صرب البهائم/ح  /ابب  1550ص      3صحيح مسلم  ج    -(3)

إنه مقتول  أن ميسك من ذوات الروح بشيء حيا ، مث يرمى بشيء حَّت ميوت ، وكل من قتل يف غري معركة وال حرب وال خطأ ف
 صربا، 
؛ صحيح مسلم  ج  3140//ابب مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم/ح   1205ص      3صحيح البخاري  ج     -(4)

 904/ابب ما عرض على النيب صلى هللا عليه وسلم يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار/ح622ص    2
األس -(5) القرشي  أسد  بن  خويلد  بن  حزام  بن  حكيم  بن  هشام  تقريب  هو   ، أبيه  قبل  مات    ، صحاب  بن  صحاب  دي 

    7290( /ت  572صفحة   -  1التهذيب    ) جزء  
    2613/ابب الوعيد الشديد ملن عذب الناس بغري حق/ ح    2018ص     4صحيح مسلم  ج   -(6)
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 (31 )  

  لطم   من  يقول    هللا  رسول  مسعت  قال  - رضي هللا عنهما-بن عمر  ويف صحيح مسلم عن   ▪
    (1)يعتقه أن فكفارته  ضربه أو  مملوكه

 من  سبعة  سابع رأيتينلقد    قال:"       -رضي هللا عنه-(2) مقرن   بن  سويدعن  ويف صحيح مسلم   ▪
   (3) " نعتقها  أن   هللا  رسول فأمران أصغران لطمها واحدة إال خادم  مالنا مقرن بين

 الدالة على الرحمة بكل مخلوق  الفرع الثالث : صور من أفعاله  

o   الصورة األولى : رحمته بالجماد 

البخاري     إىل   اجلمعة  يوم  يقوم  كان     النيب  أن  -عنهما  هللا  رضي-  هللا  عبد  بن  جابر  عنففي 
  إن  :  قال؟    منربا  لك  جنعل  أال   هللا  رسول  اي  :  رجل   أو   األنصار   من  امرأة  فقالت،    خنلة  أو  شجرة

  الصيب   صياح  النخلة  فصاحت،    املنرب   إىل   دفع،    اجلمعة  يوم  كان   فلما ،    منربا   له  فجعلوا  ،    شئتم

  كانت  :  قال،    يسكن  الذي  الصيب  أنني  تئن  إليه فضمها،    وسلم  عليه  هللا صلى  النيب  نزل  مث،  
 صوات  اجلذع   لذلك  فسمعنا  :"  للبخاري  ،ويف لفظ    (4) "عندها  الذكر  من  تسمع  كانت  ما  على  تبكي

     (5) "فسكنت عليها يده  فوضع وسلم عليه هللا صلى  النيب جاء حَّت ،  العشار كصوت

 

   1657/ابب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده/ح1278ص    3صحيح مسلم  ج      -(1)
) جزء     -(2) تقريب التهذيب      ، الكوفة  مقرن املزين صحاب نزل  بن  ؛    2898( /ت     260صفحة     -  1هو سويد 

   3612( /ت  229صفحة   -  3يف متييز الصحابة    ) جزء    اإلصابة
      1658/ابب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده/ح1279ص    3صحيح مسلم  ج      -(3)
   3391/ ابب عالمات النبوة يف اإلسالم/ح  1314 ص    3صحيح البخاري  ج   -(4)
   3392سالم/ح/ ابب عالمات النبوة يف اإل  1314ص     3صحيح البخاري  ج   -(5)
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 (32 )  

o  بالحيوان والطيرالصورة الثانية : رحمته 

  مجل  فإذا،  األنصار من لرجل حائطا دخل "أن رسول هللا     )1( جعفر بن هللا عبد نع ▪
  وسلم   عليه  هللا  صلى   النيب   فأاته ،    عيناه  وذرفت   حن  وسلم   هعلي  هللا   صلى  النيب  رأى   فلما

 من   فَّت  فجاء"    ؟  اجلمل  هذا  ملن  ؟  اجلمل  هذا  رب  من"    فقال  فسكت    (2) ذفراه  فمسح 
،    إايها  هللا  ملكك  اليت   البهيمه  هذه  يف   هللا  نتقي  أفال "    فقال  هللا  ايرسول  يل   :فقال  األنصار

   (3) " وتدئبه  جتيعه أنك  إيل شكى فإنه

مسعودعو  ▪ ابن  عنه-ن  هللا  ،    حلاجته  فانطلق،    سفر  يف     هللا  رسول  مع  كنا   : قَالَ   -رضي 
  النيب   فجاء،    تفرش  فجعلت  احلمرة  فجاءت،    فرخيها  فأخذان،    فرخان  معها    (4) محرة  فرأينا
  قد  منل  قرية  ورأى.    إليها  ولدها  ردوا  ؟بولدها  هذه  فجع  من  :  فقال  وسلم  عليه  هللا  صلى

     (5) "النار  رب  إال  ابلنار   يعذب  أن   ينبغي  ال  إنه  :قال.حنن  :قلنا  ؟هذه  حرق   من  :لفقا  ،    حرقناها

 

  

 

  ، وهو    احلبشة  أبرض  ولد   ،    اخلثعمية  عميس  بنت  أمساء  أمه  ،  املطلب  عبد  بن  طالب  أب  بن  جعفر  بن  هللا  عبد  هو   -(  1) 
.    سنة  تسعون  مات  يوم   له  وكان  تسعني  سنة  مات"  ،   املسلمني  من  هبا  ولد  من  أول   الصحابة   متييز  يف  اإلصابة  انظر" 

 1488ت/880ص/3ج االستيعاب ؛4594ت/40ص /4ج
النهاية ذفرى البعري     -(2) قفاه ، وقال يف  الذي يعرف من  ، وهو املوضع  مؤخر رأسه  من البعري :  : الذفرى  قال اخلطاب 

 (    159صفحة    -  7أصل أذنه وهي مؤنثة ومها ذفراين ، عون املعبود    ) جزء  
(     205صفحة     -   1  بل    ) جزء ؛ مسند أمحد بن حن2549(  ح   27صفحة     -   2سنن أب داود    ) جزء      - (3)

؛ عليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخني غري احلسن بن سعد فمن    1754ح/
   2222( /ح 484صفحة   -   2رجال مسلم" ؛  وصححه األلباين صحيح أب داود    ) جزء  

 وذرفت عيناه فأاته النيب صلى هللا يه وسلم حن لرجل من األنصار فإذا مجل فلما رأى النيب صلى هللا عل
 (     240صفحة   -  7،عون املعبود    ) جزء  طائر صغري كالعصفور    -(4)
ج   -(5) داود   أب  /ح55ص      3سنن  ابلنار  العدو  حرق  ابب يف كراهية  وصححه ووافقه     2675/  احلاكم  وأخرجه  ؛ 

 7599/ح 267ص    4الذهيب ، املستدرك على الصحيحني  ج  
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 (33 )  

o  الصورة الثالثة : رحمته بالصغار 
  ابلعيال   أرحم  كان  أحدا  رأيت  ما  قال  -رضي هللا عنه-أنس بن مالك    عنجاء صحيح مسلم   ▪

     (1) "هللا رسول من
مسلم   ▪ صحيح  مالك    عنويف  بن  ،    غالم  الليلة   يل  ولد   :  هللا   رسول   قال  : قالأنس 

  ما   وقال  إليه  فضمه،    ابلصيب    النيب  فدعا  مث ذكر احلديث وفيه "    إبراهيم  أب   ابسم  فسميته
 عليه هللا صلى هللا رسول يدي بني بنفسه يكيد وهو رأيته لقد :أنس فقال،  يقول أن هللا شاء

  وال  القلب   وحيزن   العني  تدمع  :فقال  ،    وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عينا  فدمعت،    وسلم
 (2) "حملزونون بك إان  إبراهيم  اي وهللا  ربنا يرضى ما إال نقول

  ابنيت   أن  :إليه  أرسلت    للنيب  ابنة  أن   -عنهما   هللا   رضي  - زيد  بن  أسامة   عنويف الصحيحني   ▪
  عنده   شيء  وكل،    أعطى  وما  أخذ  ما  هلل   إن  ويقول  السالم  إليها   فأرسل،    فاشهدان   حضرت  قد

،   وقمنا،   وسلم  عليه هللا  صلى  النيب  فقام  عليه  تقسم فأرسلت ،  ولتصرب  بحتس فلت،  مسمى
 فقال،    وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب   عينا  ففاضت،    تقعقع  ونفسه    النيب   حجر  يف   الصيب   فرفع 

  وال  عباده   من  شاء   من  قلوب  يف   هللا  وضعها  رمحة  هذه  : قال  ؟ هللا  رسول   اي   هذا  ما  :سعد  له
    (3)الرمحاء الإ عباده  من هللا يرحم

 

 

 

  

 

 2315ح/ابب رمحته صلى هللا عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك/1807ص      4صحيح مسلم  ج      -(1)
 2316ح/ابب رمحته صلى هللا عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك/1808ص      4صحيح مسلم  ج      -(2)
/  ابب  635ص     2؛ صحيح مسلم  ج  5331/ابب عيادة الصبيان/ح2141ص      5صحيح البخاري  ج      -(3)

   923البكاء على امليت/ح
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 (34 )  

 :المطلب الثاني : مبدأ اإلحسان   وفيه أربعة فروع

 الفرع األول : عالقة السالم باإلحسان 

:    ويقال.     حمسان  و   حمسن  ورجل.   اإلساءة  ضد  اإلحسانويتبني ذلك ِبعرفة معىن اإلحسان:  ف
  جربيل   سأله  حني  اناإلحس   ،    ،  النيب  وفسر.      (1) حمسنا  تزال  ال  أي  حمسان  فإنك  هذا  اي  أحسن

      (2) يراك فإنه تراه   تكن مل فإن ، تراه  كأنك  هللا  تعبد أن هو:   فقال ، عليه السالم  ،

 به   حسنا  الغري   يصري   حبيث   غريه   ينفع  ما  فعل  أما اإلحسان اصطالحا ، فقد مت تعريفه  : أبنه :"    
هو،      (3) "  بنفسه  حسنا  به  الفاعل  يصري   أو،    اجلائع  كإطعام  ،   إميان   يقيمه  ظاهر  إسالم  "  وقيل 

واإلحسان يشمل صفات عديدة منها: ،  العفو ،  واحللم ، والكرم ، ومن اإلحسان    ،      (4) "ابطن
 وال   ،  كلفة  غري   من  ،   وأفعاهلم   ،  الناس  أخالق   من  سهل  ما  أخذو   ،  املؤاخذة  وترك  ،  املساهلة:  

في معنى  معاني تصب  وكل تلك ال   (5)حوله  من  ينفروا   أن   من  حذرا  عليهم  يشق  ما  طلب
في صور خالدة تتبين    ولقد تمثلت تلك المعاني في نبينا   إليهالسالم وتوصل 

  : في الفروع التاليةلنا 

 

 

 

  
 

 117ص  13لسان العرب ج -(1)
صحيح مسلم       4499(/ ابب } إنه هللا عنده علم الساعة {/ح   1793صفحة    - 4صحيح البخاري    ) جزء    -(2)

  9بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان/ح  ( /ابب   39صفحة   -  1) جزء  
 40ص    1الكليات  ج كتاب  -(3)
 40ص     1التعاريف  ج   -(4)
 22ص     7سبل اهلدى والرشاد  ج    -(5)
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 (35 )  

 الفرع الثاني : من صفات إحسانه  

عن   ▪ البخاري  صحيح  يف  عازب    الرباء  جاء  عنه–بن  هللا      هللا  رسول  كان  قال:"  -رضي 
    (1) "   خلقا وأحسنهم،   وجها الناس أحسن

  وال  فاحشا    النيب  يكن  مل   :"قال    -رضي هللا عنهما-  و بن عمر   هللا  عبد  عنويف الصحيحني   ▪
    (2)" متفحشا

  إال   أمرين  بني   هللا   رسول  خري   ما:  قالت  أهنا   -رضي هللا عنها-عائشة  عن  ويف الصحيحني   ▪
 إال لنفسه هللا  ولرس انتقم وما منه الناس أبعد كان  إمثا كان  فإن إمثا يكن مل ما أيسرمها أخذ

 ( 3) " هبا  هلل فينتقم هللا  حرمة تنتهك أن
  بيده   قط  شيئا     هللا  رسول  ضرب  ما  :قالت  -رضي هللا عنها-عائشة  عنويف صحيح مسلم   ▪

  صاحبه  من  فينتقم  قط   شيء  منه  نيل   وما،    هللا   سبيل   يف   جياهد  أن   إال،    خادما  وال ،    امرأة   وال ،  
    (4) "وجل عز هلل  فينتقم هللا حمارم  من شيء ينتهك  أن إال، 

مسلم   ▪ صحيح  مالك    عنويف  بن  عنه-أنس  هللا    عشر     هللا   رسول  خدمت  : قال  - رضي 
      (5) "كذا  فعلت وهال  ، كذا   فعلت مل  لشيء يل قال  وال،  قط أفا  يل قال  ما وهللا،   سنني

 ( 6)    "خلقا الناس أحسن من  هللا  رسول كان  "أنس ويف صحيح مسلم عن  ▪

 

 3356/ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم /ح1302ص     3صحيح البخاري  ج   -(1)
ص      4؛ صحيح مسلم  ج  3366ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم /ح    /1305ص      3صحيح البخاري  ج      -(2)

 2321ح/ابب كثرة حيائه صلى هللا عليه وسلم/1810
البخاري  ج      -(3) النيب صلى هللا عليه وسلم /ح    /1306ص      3صحيح      4؛ صحيح مسلم  ج    3367ابب صفة 
 1813ص 

   2327ح /ابب مباعدته صلى هللا عليه وسلم لآلاثم واختياره من املباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته /
سلم لآلاثم واختياره من املباح أسهله وانتقامه هلل  /ابب مباعدته صلى هللا عليه و 1813ص      4سلم  ج  صحيح م    -(4)

   2328عند انتهاك حرماته/ح  
   2309ح //ابب كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا1804ص     4صحيح مسلم  ج    -(5)
   2310ح / صلى هللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا/ابب كان رسول هللا 1804ص     4صحيح مسلم  ج    -(6)
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 (36 )  

  وال فحاشا وال سبااب  النيب   يكن مل :قال  -رضي هللا عنه-أنس بن مالك  عن البخاريويف  ▪
  (1) "جبينه ترب له ما: املعتبة عند  ألحدان يقول  كان،   لعاان

الصحيحني   ▪ اخلدري  أب   عنويف  عنه-سعيد  هللا   من   حياء  أشد    النيب  كان   :قال  -رضي 
    (2)"وجهه  يف  عرفناه يكرهه  شيئا رأى فإذا ،  خدرها يف  العذراء

  قتلتم   فإذا،    شيء  كل  على  اإلحسان  كتب  هللا  إن  :قال    هللا  رسول  ويف صحيح مسلم:أن ▪
    (3)"ذبيحته  لريحو  شفرته أحدكم  وليحد،  الذبح  فأحسنوا ذحبتم وإذا،  القتلة فأحسنوا

البخاري   ▪ عمرو  هللا   عبد    عنيف   يف   ملوصوف  إنه  قال:    -عنهما  هللا  رضي-  العاص  بن  بن 
احل  التوراة  وفي وذكر    ابلسيئة   يدفع   وال  األسواق   يف   سخاب  وال  غليظ   وال   بفظ   ليس   ه"ديث 

      (4)"ويغفر يعفو ولكن السيئة

 بالعطاء   الثالث : من صور إحسانه   عر فلا

o الصورة األولى : إحسانه إلى قريش لتأليف قلوبهم 

مسلم   ▪   من  معه  ِبن  هللا  رسول  خرج  مث  مكة  فتح   الفتح   غزوة    هللا  رسول   غزا  "  ويف 
 بن  صفوان  يومئذ  هللا  رسول  وأعطى ،    واملسلمني  دينه  هللا  فنصر،    حبنني  فاقتتلوا،    املسلمني

  أعطاين   ما هللا رسول أعطاين  لقد  وهللا  :صفوان قال،  مائة مث، مائة  مث ،  النعم من مائة  (5)أمية
  (6) " إيل الناس  ألحب إنه  حَّت يعطيين برح فما إيل  الناس  ألبغض وإنه، 

 

   5684/ابب مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا/ح 2243ص     5صحيح البخاري  ج    -(1)
ج   -(2) البخاري   ابلعتاب/ح2263ص      5صحيح  الناس  يواجه  مل  من  ج    5751/ابب  مسلم   صحيح  ص      4؛  

   2320عليه وسلم/ح /ابب كثرة حيائه صلى هللا1809
أوس   -(3) بن  الذبح والقتل  1548ص      3صحيح مسلم  ج    -رضي هللا عنه –من حديث شداد  إبحسان  /ابب األمر 

   1955 وحتديد الشفرة/ح
   2018/ابب كراهية السخب يف السوق/ح 747ص     2ح البخاري  ج صحي   -(4)
مات أايم قتل عثمان ، وقيل سنة إحدى أو اثنتني وأربعني  صفوان بن أمية بن خلف بن وهب ،  صحاب من املؤلفة ،    - (5)

 2932( /ت    276صفحة    -  1يف أوائل خالفة معاوية . تقريب التهذيب    ) جزء 
ح  /ابب ما سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا قط فقال ال وكثرة عطائه /1806ص      4صحيح مسلم  ج     -(6)

2313 
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 (37 )  

  حديث   ألهنم   أأتلفهم  قريشا  أعطي  إين    النيب  قال قال  عنه   هللا  رضي أنساري عن  البخ ويف   ▪
  أجربهم  أن  أردت  وإين  ومصيبة،    جباهلية  عهد  حديث  قريشا  إن  ويف لفظ "   (1)جباهلية  عهد

  (2) وأأتلفهم 
  اقتل ،    هللا   رسول  اي   :  قالت "  -رضي هللا عنها-   (3) سليم   أم   أن   -رضي هللا عنه  -أنس  عن  ▪

   ( 4) "وأحسن  كفى  قد  هللا   إن   سليم   أم  اي   :  هللا  رسول   فقال  بك  اهنزموا،    الطلقاء  من  بعدان  من
 
o  الصورة الثانية : إحسانه بالعطاء شفقة على ضعاف اإليمان   
  : قال،    فيهم   جالس  وأان  رهطا    هللا   رسول  أعطى  أنه  - رضي هللا عنه-بن أب وقاص  سعدعن   ▪

  فساررته   هللا  رسول إىل  فقمت،  إيل  أعجبهم وهو،  طهعي مل رجال  منهم   هللا  رسول  فرتك
  مث   قليال   فسكت  .مسلما  أو   : قال،    مؤمنا  ألراه  إين  وهللا  فالن  عن  لك  ما  هللا  رسول   اي  :فقلت
 .مسلما  أو   :قال  . مؤمنا  ألراه   إين   فوهللا   فالن  عن  مالك  هللا  رسول  اي:  فقلت  منه  أعلم   ما  غلبين

  .مؤمنا  ألراه  إين  فوهللا   فالن  عن  مالك  هللا  رسول   اي  :فقلت  هنم  أعلم  ما  غلبين  مث  قليال   فسكت
  في   يكب  أن   خشية  منه   إلي   أحب   وغيره  الرجل   ألعطي   إني  :قال  .مسلما  أو  قال

      (5) "وجهه على النار
  قوما  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   أعطى  :قال  - عنه  هللا  رضي-    (6) تغلب  بن  عمرو  عن   ▪

  وأكل ،    وجزعهم  ظلعهم  أخاف  قوما  أعطي  إين  :  فقال،    يهلع  عتبوا  فكأهنم،    آخرين  ومنع
 

/ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من اخلمس  1146ص      3صحيح البخاري  ج -(1)
   2977وحنوه  /ح 

   4079/ابب غزوة الطائف /ح  1575ص       4صحيح البخاري  ج   -(2)
و أنيسة  أم سليم بنت ملحان بن خالد األنصارية والدة أنس بن مالك ، يقال امسها سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أ  -(3)

(    757صفحة     -  1وهي الغميصاء أو الرميصاء اشتهرت بكنيتها ، ماتت يف خالفة عثمان . تقريب التهذيب    ) جزء  
   8737ت/

   1809ابب غزوة النساء مع الرجال/ح /1442ص     3صحيح مسلم  ج   -(4)
   150/ابب إعطاء من َياف على إميانه/ح 1132ص     2صحيح مسلم  ج   -(5)
متييز    عمرو بن تغلب النمري ،  ويقال العبدي صحاب معروف نزل البصرة ،  عاش إىل خالفة معاوية . اإلصابة يف هو     -(6)

 5787( /ت  607صفحة   -  4الصحابة    ) جزء  
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 (38 )  

  بن   عمرو  فقال.    تغلب  بن  عمرو   منهم  ،    والغناء  اخلري   من  قلوهبم   يف   هللا  جعل  ما  إىل  أقواما
    (1) "  النعم محر  هللا  رسول بكلمة يل  أن أحب ما :تغلب

 هؤالء   لغري   هللا  رسول   اي  وهللا   :فقلت،  قسما    هللا  رسول  قسم:"  اخلطاب  بن  عمر  قال ▪
   (2) "بباخل فلست يبخلوين أو ابلفحش يسألوين  أن خريوين إهنم: قال ،  منهم به  أحق كان

 
o لصورة الثالثة: إحسانه بالعطاء ألصحابه  ا 
   (3) أقبية    النيب  على  قدمت  : قال  عنهما  هللا   رضي   خمرمة  بن  املسور  عن جاء يف الصحيحني   ▪

  فتكلم  الباب   على  أب   فقام،    شيئا   منها   يعطينا  أن   عسى  إليه  بنا   انطلق  :  خمرمة  أب   يل  فقال،  
 وهو،    حماسنه  يريه  وهو  قباء  ومعه    النيب  فخرج،    صوته  وسلم   عليه  هللا   صلى  النيب   فعرف،  

    (4) "لك هذا خبأت ،  لك هذا خبأت يقول
  تفأعظم    النيب  يل  ادع   بين  اي  يل  فقال  منزله   يف     النيب  فوجدان  فذهبنالفظ للبخاري "ويف   ▪

 ( 5) " جببار  ليس إنه بين اي فقال؟     هللا رسول  لك أدعو :  فقلت ذلك
،  أصحابه من انس يف  فقسمها،  ابلذهب مزررة ديباج من أقبية له أهديتويف لفظ للبخاري" ▪

  : فقال  الباب  على  فقام،    خمرمة  بن  املسور  ابنه  ومعه  فجاء،  نوفل  بن  ملخرمة  واحدا  منها  وعزل
  املسور   أاب  اي :فقال،  إبزراره  واستقبله به فتلقاه   قباء  فأخذ،  صوته   النيب فسمع ،   يل ادعه

     (6) "شدة خلقه يف  وكان،  لك هذا خبأت املسور أاب  اي،  لك هذا خبأت

 

/ابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من اخلمس  1145ص      3صحيح البخاري  ج    -(1)
   2976وحنوه  /ح 

    1056/ ابب إعطاء من سأل بفحش وغلظة  /ح  1130ص     2صحيح مسلم  ج   -(2)
صفحة     -  1ابن حجر    ) جزء    -جنس من الثياب ضيق من لباس العجم معروف ، واجلمع أقبية . فتح الباري     -(3)

169     ) 
البخاري  ج    -(4) يقدم عليه وَيبأ ملن مل 1137ص      3صحيح  ؛  2959 حيضره أو غاب عنه/ح /ابب قسمة اإلمام ما 

 1058/ ابب إعطاء من سأل بفحش وغلظة  /ح   1131ص    2صحيح مسلم  ج  
 ابب املزرر ابلذهب  5861( ح155/  7صحيح البخاري) -5

   2514../ ح/ابب شهادة األعمى.940ص     2صحيح البخاري  ج   -(6)
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 (39 )  

  فأعطاهم   وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   سألوا،    األنصار   من  انسا   أنسعيد اخلدري  أب  عن ▪
  عنكم   أدخره  فلن  خري   من  عندي  يكن  ما  :  قال  هعند  ما  نفد  إذا  حَّت،    فأعطاهم  سألوه  مث،  
 من أحد  أعطي  وما،  هللا  يصربه صرب تي ومن،   هللا يغنه يستغن ومن،   هللا يعفه يستعفف ومن، 

    (1)"الصرب  من وأوسع خري  عطاء

  

 

   1053/ابب فضل التعفف والصرب/ح 1129ص     2صحيح مسلم  ج   -(1)
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 (40 )  

 ألصحابه ممن أساء إليه  الفرع الرابع : من صور إحسانه  

o  مع أمشي كنت   :قال  -عنهرضي هللا - أنس بن مالك عنويف الصحيحني : الصورة األولى 
  فجبذه  أعراب  فأدركه،    احلاشية  غليظ   جنراين  رداء   وعليه،    وسلم  عليه   هللا   صلى  هللا   رسول
  هبا   أثرت وقد،   وسلم   عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  عنق  صفحة  إىل  نظرت،    شديدة   جبذة  بردائه

  إليه   فالتفت،    عندك  الذي  هللا  مال  من  يل  مر  حممد  اي  :قال  مث،    جبذته  شدة  من  الرداء  حاشية
   (1) "بعطاء له أمر  مث فضحك،  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول

" ويف    األعراب   حنر  يف   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   نيب  رجع،    جبذة  إليه  جبذه  مث  ويف لفظ ملسلم" ▪
  ه علي  هللا  صلى  هللا  رسول  عنق  يف   حاشيته  بقيت   وحَّت،    الربد  انشق حَّت  فجاذبه  لفظ ملسلم"

    (2) "وسلم

  األذى   على  وصربه،    وسلم   عليه  هللا   صلى  حلمه  بيان   احلديث  هذا  يف قال يف فتح الباري :"   ▪
  بعده   الوالة  به  وليتأسى،    اإلسالم  على  أتلفه  يريد   من  جفاء  على  والتجاوز،    واملال  النفس  يف 
 ( 3) "أحسن هي ابليت  والدفع واالغضاء الصفح  من،  اجلميل خلقه يف 
o  هريرة    أب  عنويف الصحيحني    ة : الصورة الثانيهللا   صلى  هللا   رسول  على   لرجل  كان   :  قال  

  احلق  لصاحب  إن  :   النيب   فقال،      النيب   أصحاب  به  فهم   له  فأغلظ ،    حق  وسلم  عليه
،    سنه  من  خري   هو  سنا  إال  جند   ال   إان  :فقالوا،    إايه  فأعطوه  سنا  له  اشرتوا  : هلم  فقال.    مقاال

   (4) "قضاء  أحسنكم خريكم أو،  خريكم من فإن  هإاي  فأعطوه  فاشرتوه : قال

 

 

/ابب الربود واحلربة والشملة وقال خباب شكوان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  2188ص     5صحيح البخاري  ج   -(1)
 1507ح//  ابب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 730ص    2/  صحيح مسلم  ج   5472وهو متوسد بردته/ح 

 1057/ ابب إعطاء من سأل بفحش وغلظة  /ح    1131ص     2صحيح مسلم  ج   -(2)
 506ص     10فتح الباري  ج   -(3)
/ابب من  1225ص     3صحيح مسلم  ج   ؛   2260/ابب استقراض اإلبل/842ص     2صحيح البخاري  ج    -(4)

   1601استسلف شيئا فقضى خريا منه وخريكم أحسنكم قضاء/ 



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (41 )  

 :المطلب الثالث: مبدأ الرفق  وفيه أربعة فروع

 الفرع األول : عالقة السالم بالرفق

ألن   ؛  ومبانيه  السالم  وسائل  أعظم  من  ويقالالرفق  اجلانب،  لني  وهو  العْنف،  ضد  رََفق  :  الّرِفق 
ورَُفَق يَ ْرُفُق ورَِفَق لطف ورَفَق .  ن له جانبه وحسن صنيعهال:  ابأَلمر وله وعليه يَ ْرُفق رِفْ ًقا، ومرفًقا

به   َترفَّق  وكذلك  ِبعىن  وَأْرَفقه  والفعل، )   :ويف االصطالح    .  (  1)ابلرجل  ابلقول،  اجلانب  لني  هو 
هو املداراة مع الرفقاء، ولني اجلانب، واللطف يف  : )وقيل  (  2) (  واألخذ ابألسهل، وهو ضد العنف

رفيقا في شأنه كله    وقد كان أسوتنا ، وقدوتنا    .(  3)(سن الوجوه، وأيسرهاأخذ األمر أبح
  : 

 في الرفق  الفرع الثاني: من أقوله  

عن    ▪ مسلم  صحيح  عنها-عائشةويف  هللا  :"      - رضي    هللا   صلى   هللا  رسول  من  مسعتقالت 
  عليه فاشقق،  عليهم فشق،  شيئا أميت أمر من ويل من اللهم:  هذا  بييت  يف  يقول  وسلم عليه
   (  4) "به  فارفق،  هبم فرفق شيئا أميت أمر من ويل ومن

  ( 5)  "احلطمة الرعاء  شر إن" قال  وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول  ويف صحيح مسلم أن  ▪

    (6)اخلري  حيرم الرفق  حيرم من :"قال وسلم عليه هللا  صلى النيبويف صحيح مسلم أن  ▪

 

 ( 231/ 2لسان العرب )    -1
 ( 247/  4فتح الباري   -2
 ( 373/ 14صابيح )مرقاة املفاتيح شرح مشكاة امل  -3

ث على الرفق ابلرعية والنهي عن  /ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحل 1458ص       3صحيح مسلم  ج   -(4)
   1828إدخال املشقة عليهم/ح 

/ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة    1461ص       3صحيح مسلم  ج   - رضي هللا عنه- من حدبث عائذ بن عمرو  - (5)
   1830ث على الرفق ابلرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم/ح اجلائر واحل

   2592/ابب فضل الرفق/ح 2003ص     4صحيح مسلم  ج  - رضي هللا عنه-من حديث  جرير بن عبد هللا  -(6)
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 (42 )  

  حيب   رفيق   هللا  إن    عائشة  اي   : قال    هللا   رسول   أن   - رضي هللا عنها-عائشة  ويف مسلم عن  ▪
     (1)سواه ما على  يعطى ال وما،   العنف على  يعطى ال ما الرفق  على ويعطى،  الرفق

  يكون   ال   الرفق   إن   : قال  وسلم   عليه   هللا   صلى  النيب   أن   - رضي هللا عنها-عائشة  عنويف مسلم    ▪
    (2)شانه إال شيء من ينزع  وال،  زانه إال شيء يف 

"لف  ويف  ▪ ملسلم  عنها-عائشة  ركبت      ظ  هللا    تردده  فجعلت  صعوبة  فيه  فكانت   بعريا  -رضي 
   (3)  "ابلرفق عليك: وسلم عليه هللا  صلى هللا رسول  هلا فقال

 في الدعوة إلى هللا   الفرع الثالث : رفقه  

o أوال: رفقه في دعوة قومه 

  أول   ا قالت عن القرآن  :"رضي هللا عنه  -رضي هللا عنها-جاء يف صحيح البخاري عن عائشة 
 احلالل  نزل اإلسالم إىل  الناس  اثب إذا حَّت ،  والنار  اجلنة ذكر  فيها املفصل من سورة منه نزل ما

  لقالوا،    تزنوا   ال   نزل   ولو،    أبدا   اخلمر   ندع   ال  لقالوا  ،  اخلمر  تشربوا   ال  شيء  أول   نزل   ولو،    واحلرام
  ألعب  جلارية  وإين  وسلم  عليه  هللا  ىلص  حممد  على  ِبكة  نزل  لقد،    أبدا  الزان  ندع   ال      

                  عنده   وأان   إال   والنساء  البقرة   سورة   نزلت   وماالقمر ،   46اآلية  
" (4)  

يف دعوهتم  لقد  كان التدرج يف الدعوة ، من السنن الرابنية ، اليت أمر هللا هبا ،وجعلها سنة املرسلني  
   . أرفق  ألقوامهم   ، عليها  والقائم   ، هلا  الداعي  وكان   ، ابلناس  رفيقة  اإلسالم  دعوة  وقد كانت 

تال ، وإمنا بدأها ابلبيان  الناس ابلناس ولذا ، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل يبدأ دعوته ابلق
 ابحلكمة واملوعظة احلسنة ، والصرب على األذى.    

o دعوة الناس  ثانيا: رفقه في  
 

   2593فق/ح/ابب فضل الر 2004ص     4صحيح مسلم  ج   -(1)
   2594/ابب فضل الرفق/ح2004ص     4صحيح مسلم  ج   -(2)
   2594/ابب فضل الرفق/ح2004ص     4ح مسلم  ج  صحي -(3)
 4707(/ابب أتليف القرآن /ح  1910صفحة    -  4صحيح البخاري    ) جزء   -(4)
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 (43 )  

  عليه  هللا صلى هللا  رسول  كان  :قال -رضي هللا عنه - موسى أب عنجاء يف صحيح مسلم  ▪
  وال   ويسروا  تنفروا   وال  بشروا   : قال  أمره  بعض  يف   أصحابه  من  أحدا  بعث  إذا   وسلم

 فقال  اليمن  إىل  ومعاذا  بعثه  وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب  أن   ويف لفظ ملسلم "        (1)"تعسروا
 (2) "ختتلفا وال وتطاوعا،   تنفرا وال وبشرا ،  تعسرا وال يسرا

  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   قال  - رضي هللا عنه-أنس بن مالك     ويف صحيح مسلم عن   ▪
   (3) "تنفروا وال وسكنوا،   تعسروا وال يسروا : وسلم

  حني  جبل   بن  ملعاذ   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   قال   -رضي هللا عنهما- بن عباس  عن ▪
  يشهدوا  أن   إىل   فادعهم  جئتهم   فإذا،    الكتاب   أهل  من  قوما  ستأيت  إنك   :  اليمن  إىل  بعثه

  قد  هللا  أن  فأخربهم،    بذلك  لك  أطاعوا  هم  فإن،    هللا  رسول  حممدا  وأن  هللا  إال  إله  ال  أن
  أن  فأخربهم،    بذلك  لك  أطاعوا  هم  فإن،    وليلة  يوم  كل  يف   صلوات  مخس  عليهم  فرض

  لك  أطاعوا  هم   فإن ،    فقرائهم  على  فرتد،    أغنيائهم  من  تؤخذ  صدقة  عليهم  فرض  قد  هللا
      (4) حجاب هللا  وبني بينه ليس  فإنه،  املظلوم  دعوة واتق،  أمواهلم وكرائم  فإايك ،  بذلك

 

 

 

 

  

 

 1732/ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري/ح  1358ص     3صحيح مسلم  ج   -(1)
 1733/ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري/ح  1358ص     3صحيح مسلم  ج   -(2)
 1734/ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري/ح  1358ص     3صحيح مسلم  ج   -(3)
البخاري  ج    -(4) قبل حجة    1580ص       4صحيح  اليمن  إىل  بن جبل رضي هللا عنهما  /ابب بعث أب موسى ومعاذ 

   4090الوداع/ح 
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 (44 )  

 بأصحابه    الفرع الرابع : من صور رفقه

  يل  ائذن   هللا رسول اي  : فقال   النيب أتى شااب فَّت يف املسند "أن الصورة األولى : ما جاء  ▪
  فجلس   قال،    قريبا  منه  فدان  ،    أدنه  :  فقال،    مه  مه  :وقالوا،    فزجروه  عليه  القوم  فأقبل،    ابلزان

  : قال  . ألمهاهتم  حيبونه   الناس   وال   : قال  . فداءك   هللا   جعلين   الوهللا   : قال  ؟   ألمك  أحتبه  : قال
  . لبناهتم  حيبونه  الناس  وال   :لاق  .  فداءك  هللا  جعلين  هللا   رسول   اي   وهللا  ال   :  قال  ؟ البنتك  أفتحبه

  . ألخواهتم   حيبونه  الناس  وال  :  قال  .  فداءك  هللا  جعلين  وهللا   ال  :  قال  ؟ألختك  أفتحبه  :  قال
  . لعماهتم  حيبونه  الناس   وال   :  قال،    فداءك  هللا   جعلين   وهللا   ال   :  قال  ؟  لعمتك  أفتحبه  :  قال
  .  خلاالهتم  حيبونه  الناس   وال  :  قال.    كاءفد  هللا  جعلين  وهللا  ال  :قال  ؟  خلالتك  أفتحبه  :  قال
  بعد  يكن  فلم،    فرجه  وحصن،    قلبه  وطهر،    ذنبه  اغفر  اللهم   :  وقال  .  عليه  يده   فوضع   :  قال

  (1)  شيء إىل  يلتفت الفَّت ذلك

عن    الصورة الثانية :   ▪ الصحيحني  يف  مالك  ماجاء    املسجد   يف   حنن  بينما  :  قالأنس بن 
  :   هللا  رسول  أصحاب   فقال،    املسجد  يف   يبول  فقام،    براأع  جاء  إذ،      هللا  رسول  مع
    هللا  رسول   إن  مث،    ابل  حَّت   فرتكوه،    دعوه،    تزرموه   ال:      هللا  رسول  قال  :  قال  .  مه  مه

  هللا  لذكر   هي  إمنا،    القذر  وال  البول   هذا  من  لشيء  تصلح   ال  املساجد  هذه   إن   :  له  فقال  دعاه
 فشنه  ماء  من  بدلو  فجاء  القوم   من  رجال   فأمر   :  قال،    القرآن   وقراءة،    والصالة  وجل   عز

     (2)عليه

  أصلي  أان  بينا : قال (3) السلمي  احلكم بن  معاوية عنويف صحيح مسلم   الصورة الثالثة :  ▪
،    أببصارهم  القوم  فرماين  هللا  يرمحك  :  فقلت  القوم   من  رجل  عطس  إذ،      هللا  رسول   مع

  فلما ،  أفخاذهم على أبيديهم  يضربون فجعلوا ؟  يلإ تنظرون شأنكم ما أمياه واثكل : فقلت
 

يق شعيب األرنؤوط : إسناده  ، تعل   256ص     5مسند أمحد بن حنبل  ج      - رضي هللا عنه-ن حديث  أب أمامة م  -(1)
 صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. 

/ابب  236ص      1؛ صحيح مسلم  ج    5679/ابب الرفق يف األمر كله/ح 2242ص     5صحيح البخاري  ج    -(2)
   285لت يف املسجد وأن األرض تطهر ابملاء من غري حاجة إىل حفرها/ح وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حص

التهذيب    ) جزء  مع   - (3) تقريب  السلمي صحاب نزل املدينة  ،  بن احلكم  ،      6750( /ت    537صفحة     -   1اوية 
    8070( /ت  148صفحة   -  6اإلصابة يف متييز الصحابة    ) جزء  
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 (45 )  

  قبله  معلما  رأيت  ما  وأمي  هو  فبأب،      هللا  رسول  صلى  فلما،    سكت  لكين  يصمتونين  رأيتهم
  الصالة   هذه   إن  :  قال  ،    شتمين   وال  ضربين   وال  كهرين   ما  فوهللا،    منه  تعليما  أحسن  بعده  وال

   (1) "  القرآن  وقراءة والتكبري  تسبيح لا هو إمنا  الناس كالم  من شيء فيها  يصلح  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   537رمي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إابحة/ح /ابب حت381ص     1صحيح مسلم  ج   -(1)
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 (46 )  

 المطلب الرابع : مبدأ عدم اإلكراه   

 الفرع األول : عالقة السالم بعدم اإلكراه

عرب اتريخ دولة اإلسالم كان يعيش يف داخلها غري املسلمني يف مراحل قوهتا وضعفها ، فلم جيربوا  
: ماجاء  يف اإلسالم  إلسالم ، والقاعدة العظمى  أو يكرهوا على الدخول يف ا ،  على ترك معتقداهتم  

ذميون وغريهم  ولذا فقد عاش ال  سورة البقرة ؛   256من اآلية  ال إكراه يف الدين﴾    ﴿يف قوله تعاىل:
 دون أن يتعرض أحد لعقائدهم ودايانهتم . ، يف كنف دولة اإلسالم 

، ابلكره عن عقائدهم  ويلهمأو حت، أو مصادرة حقوقهم  ،  اإلسالم مل يقم على اضطهاد خمالفيهو 
واتريخ اإلسالم يف هذا اجملال أنصع اتريخ على  ،  أو املساس اجلائر ألمواهلم وأعراضهم ودمائهم  

األ فهو    رضوجه    على   التاريخ   فرتات  من  فرتة  أي  يف   أحداً   ُيكرهوا  مل  املسلمني  أن   على  شاهد، 
  اتريخ   يف   يعرف  ومل  مكرهاً،  َيدخله  نأ  أحد  من  يقبل  وال  والفطرة،  العقل  دين  فاإلسالم  دينه،  ترك

 طائفة   أي  من  أحداً   أجربوا  أهنم  أو  غريهم،  أو  والنصارى  اليهود  على  ضيقوا  أهنم،    الطويل  املسلمني
  أية  عن نسمع  مل : "آرنولد توماس يقول اإلسالم اعتناق  على ،  النصرانية  أو   اليهودية الطوائف  من

 استئصال   منه  قصد  منظم   اضطهاد  أي  عن  أو  اإلسالم   لقبو   على  املسلمني  غري   إلرغام  مدبرة  حماولة
 (1) .  "املسيحي الدين

شارلكن":   "اتريخ  يف كتابه  روبرتسون  وراء  ويقول  رسالً  وال  دينياً،  جممعاً  لإلسالم  نعلم  ال  "لكنا 
فلم ُيكَره أحد عليه ابلسيف وال ابللسان، بل دخل القلوب عن   اجليوش، وال رهبنة بعد الفتح، 

 . (2)ار، وكان نتيجة ما أودع يف القرآن من مواهب التأثري واألخذ ابألسباب"شوق واختي

  : املغين  يف  قال   . إسالمه  يصح  ال  فإنه  اإلسالم  على  أحد  أكره  لو  أنه  الفقهاء  عند  املقرر  ومن 
“وإذا أكره على اإلسالم من ال جيوز إكراهه كالذمي واملستأمن فأسلم مل يثبت له حكم اإلسالم  

 

دكتور بدر انصر البدر بعنوان شواهد من التاريخ على اإلحسان لغري املسلمني ، من موقع موسوعة  نقال عن مقال لل     -(1)
 http://quran-m.com/quran/printarticles/2418اإلعجاو العلمي يف الكتاب والسنة  

ملسلمني يف اجملتمع  نقال عن  منقذ بن حممود السقار من كتابه التعايش مع غري ا  (. 412)  ص   طبارة،  عفيف  الدين،   روح  (2)
 16املسلم ص  
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 (47 )  

م يوجد  اإلكر حَّت  زوال  بعد  دينه  إىل  عاد  إذا  فإنه  ولذلك   . طوعا”  إسالمه  على  يدل  ما  مل  نه  اه 
حيكم بردته ، وال جيوز قتله وال إكراهه على اإلسالم ، ونقل ابن قدامة إمجاع أهل العلم على أن  
الذمي إذا أقام على ما عوهد عليه واملستأمن ، ال جيوز نقض عهده وال إكراهه على ما مل يلتزمه  

(1) .   

على مناذج منها يف بعض واألمثلة اليت تقرر ذلك من السنة النبوية كثرية جدا ، سوف نقف 
املبادئ اآلتية ، وكذلك سنرى مناذج منها ، عندما نتكلم عن تطبيق هذه املبادئ مع غري  

  من هذا البحث .   والثالث  املسلمني ، يف الفصل الثاين

 

 ( 96/  10انظر املغين ) –  (1)
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 (48 )  

 :فروعثة ثال المطلب الخامس: مبدأ العدل  وفيه  

 الفرع األول : عالقة السالم بالعدل  

إن السالم الذي يؤدي للطمأنينه وعدم اخلوف ، واالستقرار ،الميكن حتقيقه بدون العدل ، وقد  
وردت نصوص  قد  و قرر هللا يف كتابه أبن إرسال الرسل ، وإنزال الكتب هو من أجل حتقيق العدل ،  

﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا  :  تعاىل، ومن ذلك قوله  يقوم به    ومتدح من  ،   وترغب فيه،   أتمر ابلعدل    كثرية  قرآنية
اِبْلِقْسِط﴾   النَّاُس  لِيَ ُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنْ َزْلَنا  اِبْلبَ يَِّناِت  .    25االية  ُرُسَلَنا  احلديد  سورة 

تعاىل: ْحَسانِ   اِبْلَعْدلِ   أيَُْمرُ   اّللََّ   ِإنَّ   ﴿وقال  َهى   اْلُقْرَب   ِذي   ءِ يَتاَوإِ   َواإْلِ   َواْلُمْنَكرِ   اْلَفْحَشاءِ   َعنِ   َويَ ن ْ
ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ     سورة النحل 90اآلية  ﴾َتذَكَّ

إن هللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس ابلقسط،  : )... -رمحه هللا-يقول ابن القيم .
به   قامت  الذي  العدل  و وهو  أبي  السمواتاألرض  وجهه  وأسفر  العدل،  أمارات  ظهرت  فإذا   ،

طريق كان؛ فثم شرع هللا ودينه، وهللا سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن َيصَّ طرق العدل وأماراته  
وأعالمه بشيء، مث ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة وأبني أمارة فال جيعله منها، وال حيكم عند  

ِبوجبها وقيامها  قد وجودها  بل  بني  بنيَّ    ،  العدل  إقامة  مقصوده  أن  الطرق  من  شرعه  ِبا  سبحانه 
عباده، وقيام الناس ابلقسط، فأي طريق استخرج هبا العدل والقسط فهي من الدين وليست خمالفة 

 (  1)(له

بالعدل يستتب األمن ، وحتصل الطمأنينة يف النفوس، ويشعر الناس ابالستقرار، وبذلك يُقضى  ف
 . ، بسبب الظلم، وبني الدول الضطراابت اليت حتدث يف الدولماعية وات االجتعلى املشكال 
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 (49 )  

 الفرع الثاني : من النصوص النبوية في العدل :
  يوم،    ظله  يف   القيامة يوم  هللا يظلهم  سبعة : قال   النيب   عن  هريرة  أب  عنيف الصحيحني   ▪

  ففاضت  خالء  يف   هللا  ذكر  ورجل،    هللا  عبادة  يف   نشأ  وشاب،    عادل  إمام:    ظله  إال  ظل  ال
  منصب   ذات  امرأة  دعته  ورجل،    هللا  يف   حتااب  ورجالن  ،    املسجد  يف   معلق  قلبه  ورجل،    عيناه

 ما   مشاله  تعلم  ال  حَّت  فأخفاها  بصدقة  تصدق   ورجل،    هللا  أخاف  إين   قال  نفسها  إىل  ومجال
 ( 1)"ميينه صنعت

  عليه هللا  صلى  هللا  ول رس  قال:" - عنهمارضي هللا -بن عمرو  هللا  عبد عنويف صحيح مسلم  ▪
،   ميني يديه وكلتا،   وجل عز الرمحن ميني عن نور من منابر على هللا عند  املقسطني إن  :  وسلم
    (2) "ولوا وما وأهليهم حكمهم  يف  يعدلون الذين

   الفرع الثالث: من صور عدله 
  سرقت  الَّت  املخزومية  املرأة  شأن  أمههم  قريشا  أن  رضي هللا عنها :  عائشة  عن  يف الصحيحني   ▪

  إال   عليه  جيرتئ   ومن  :  فقالوا؟    - وسلم  عليه  هللا   صلى -  هللا   رسول  فيها  يكلم  من:    فقالوا،  
  هللا   صلى-  هللا  رسول   فقال.  أسامة  فكلمه.  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول  حب  أسامة

  إمنا   الناس   أيها»    فقال  فاختطب  قام  مث «.    هللا  حدود  من  حد  ىف   أتشفع »  :    - وسلم  عليه
  أقاموا   الضعيف  فيهم  سرق   وإذان    تركوه  الشريف  فيهم  سرق   إذا  كانوا  أهنم  قبلكم  الذين  لكهأ

 .(3) « يدها لقطعت سرقت حممد بنت فاطمة أن لو  هللا وامي ن  احلد عليه

  

 

 2427( ح  93/ 3ابب فضل من ترك الفواحش ؛ صحيح مسلم )    6806ح     8/163صحيح البخاري    )  -(1)
لرعية والنهي عن  /ابب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق اب 1458ص       3صحيح مسلم  ج    -(2)

   1827إدخال املشقة عليهم/ح 
    4508( ح  115/ 5صحيح مسلم   )   -(3)
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 (50 )  

 المطلب السادس : مبدأ الوفاء بالعهد ، وفيه ثالثة فروع: 

   عالقة السالم بالوفاء بالعهد الفرع األول : 

يت تقدمت ، حتقق األمن  ، وعدم اخلوف ، والشك أن الوفاء ابلعهد من لوازم السالم المن معاين  
السالم ، فلن يتحقق سالم مع نقض العهد ، أو اخلوف من نقضه ، وقد جاءت النصوص الشرعية 

، نقضه  وحترمي   ، ابلعهد  الوفاء  بوجوب   ، والسنة  الكتاب  العهد من  أهل  مع  احلرب  يكون  فال 
 نقضهم للعقد بعد التثبت من ذلك  بذ العهد إليهم قبل إعالن احلرب ، أو ثبوت  والعقد إال بن

  :فمن الكتاب قوله تعالى                                             

              من اآلية    ﴾اِبْلُعُقودِ   َأْوُفوا   َآَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  ايَ   ﴿ األنفال.. وقال تعاىل :    58اآلية
سورة اإلسراء    34من اآلية    ﴾َمْسُئواًل   َكانَ   اْلَعْهدَ   ِإنَّ   اِبْلَعْهدِ   َوَأْوُفوا  ﴿سورة املائدة ، وقال تعاىل:  1

تعاىل: وقال  ُقُضوا  َواَل   َعاَهْدمتُْ   ِإَذا   اّللَِّ   بَِعْهدِ   َوَأْوُفوا   ﴿،    اّللََّ   َجَعْلُتمُ   َوَقدْ   تَ وِْكيِدَها  بَ ْعدَ   مْيَانَ أْلَ ا  تَ ن ْ
 .    سورة النحل 91اآلية  ﴾تَ ْفَعُلونَ  َما  يَ ْعَلمُ   اّللََّ   ِإنَّ  َكِفياًل   َعَلْيُكمْ 

وأما السنة النبوية فهي مليئة بصور الوفاء بالعهد ، في أكمل صوره ، ويتبين لنا  
 ذلك في الفروع التالية : 

 في الوفاء بالعهد   أقواله  الفرع الثاني من

o  أوال : في النهي عن الغدر 
 بتقوى   خاصته  يف   أوصاه  سرية  أو  جيش  على  أمريا  أمر   إذا  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  كانو  ▪

،    ابهلل   كفر  من  قاتلوا،    هللا  سبيل   يف   هللا   ابسم  اغزوا   :" قال  مث   خريا   املسلمني   من  معه  ومن  هللا
       (1) " وليدا  تقتلوا وال،  متثلوا وال،  رواتغد وال،  تغلوا وال ،  اغزوا

 

لبعوث  /ابب أتمري اإلمام األمراء على ا  1357ص    3صحيح مسلم ج   من حديث  سليمان بن بريدة عن أبيه قال  -(1)
    1731ووصيته إايهم آبداب الغزو وغريها/ح
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 (51 )  

الصحيحني   ▪ عمرو  هللا  عبد  عنيف    أربع :      هللا  رسول  قال  :قال  -عنهما  هللا  رضي-  بن 
 عاهد   وإذا ،    أخلف  وعد  وإذا،    كذب  حدث  إذا  من،    خالصا  منافقا  كان  فيه  كن  من  خالل

  حَّت  النفاق   من  لة صخ  فيه  كانت،    منهن  خصلة  فيه  كانت   ومن،    فجر   خاصم  وإذا ،    غدر
    (1) "يدعها

  األولني   هللا   مجع   إذا:    هللا  رسول  قال   :  قال  - رضي هللا عنهما- بن عمر    عنويف الصحيحني   ▪
  (2)   فالن بن  فالن غدرة هذه فقيل لواء  غادر لكل يرفع  القيامة يوم واآلخرين

  وإن   بريء  القاتل  نم  فأان   قتله  مث   دمه  على  رجال   نأمَّ   رجل  أميا   وقال عليه الصالة والسالم "  ▪
   (3")   كافرا  املقتول  كان

o  المسلمين ثانيا : في شدة الوعيد لمن أخفر ذمة أحد من 
،    أدانهم  هبا  يسعى،    واحدة  املسلمني  ذمةقال:   أن رسول هللا    علي يف الصحيحني عن   ▪

   (4) "عدل وال صرف منه يقبل ال، أمجعني  والناس واملالئكة هللا لعنة فعليه مسلما أخفر فمن
مسلم   ▪ صحيح    وفارق ،    الطاعة   من  خرج   من  : قال  أنه    النيب   عنهريرة    أب  عنويف 

  إىل  يدعو  أو ،   لعصبة  يغضب،  عمية  راية حتت قاتل  ومن،    جاهلية ميتة  مات  فمات  اجلماعة
 وفاجرها   برها  يضرب  أميت  على  خرج  ومن،    جاهلية  فقتلة،    فقتل،    عصبة  ينصر   أو ،    عصبة

   (5)"منه ولست مين فليس ،  عهده  عهد  لذي يفي وال ،  مؤمنها من يتحاش  وال، 

 

 من عاهد مث غدر وقوله ( الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل / ابب إمث1161ص    3صحيح البخاري ج   -(1)
   58/ابب بيان خصال املنافق/ح 78ص     1؛ صحيح مسلم  ج 3007مرة وهم ال يتقون  / ح  

ج     -(2) البخاري   والفاجر/ح    /   1164ص      3صحيح  للرب  الغادر  إمث  ج    3015ابب  مسلم   صحيح  ص      3؛ 
   1735ح //ابب حترمي الغدر 1359

/ذكر الزجر عن قتل املرء من  320ص      13صحيح ابن حبان  ج    -رضي هللا عنه–من حديث  عمرو بن احلمق    -(3)
 ، قال شعيب األرنؤوط : إسناده حسن  5982أمنه على دمه/ح 

/ ابب إمث من عاهد مث غدر وقوله ( الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل 1161ص    3صحيح البخاري ج   -(4)
 1370/ ابب فضل املدينة /ح 994ص    2؛  صحيح مسلم  ج    3007ة وهم ال يتقون  / ح  مر 

   1848ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني /ح//1476ص     3صحيح مسلم  ج   -(5)
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 (52 )  

 بالعهد    وفائهالفرع الثالث: من صور 

o   الصورة األولى : قصته مع األنصار في فتح مكة ، حيث خافوا أن يتركهم ويبقى مع
 قومه قريش  

هريرة   ▪ أب  عن  مسلم  صحيح  يف  ذكر      الفتح   يوم    هللا   رسول  مع  كنا   :"قالجاء  مث 
  ونزل ،    قريته  يف   ورغبة  بعشريته  رأفة  أخذته  فقد   الرجل  أما:    األنصار  قالت "    احلديث وفيه  

  قريته  يف   ورغبة  بعشريته  رأفة  أخذته  فقد  الرجل  أما  قلتم   :  قال،      هللا   رسول  على  الوحي
،    وإليكم،    هللا   إىل   هاجرت،    ورسوله  هللا   عبد   حممد  أان ،    مرات  ثالث  إذا   امسى  فما   أال ،  

  هللا   فإن  :  قال،    ورسوله  ابهلل  ضنا  إال  قلنا   ما  وهللا  :  قالوا،    مماتكم  ملماتاو   حمياكم  فاحمليا
 (1) ويعذرانكم يصدقانكم  ورسوله

o رضي هللا عنها-الصورة الثانية : وفائه لزوجته خديجة-    
  خدجية   أخت،    خويلد  بنت  هالة  استأذنت  :  قالت   - رضي هللا عنها-عائشة  عنيف الصحيحني   ▪

  اللهم  : فقال،  لذلك فاراتع ،   خدجية استئذان فعرف،   وسلم عليه  هللا صلى هللا  رسول على
  هلكت،    الشدقني  محراء  قريش  عجائز  من  عجوز  من  تذكر  ما  :  فقلت.    فغرت  :  قالت  .  هالة

   (2) " منها خريا هللا أبدلك قد الدهر يف 
  ىصل  النيب   نساء  من  أحد   على  غرت  ما  :  قالت   -رضي هللا عنها-عائشة  عنويف الصحيحني   ▪

  وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب   كان   ولكن،    رأيتها  وما،    خدجية  على  غرت  ما،    وسلم  عليه  هللا
  قلت  فرِبا،    خدجية  صدائق  يف   يبعثها  مث،   أعضاء  يقطعها  مث،    الشاة  ذبح   ورِبا،    ذكرها  يكثر

  (3) "ولد منها  يل  وكان وكانت كانت  إهنا فيقول،   خدجية إال  امرأة  الدنيا  يف  يكن  مل كأنه  : له

 

   1780/ابب فتح مكة/ح 1407ص     3سلم  ج صحيح م  -(1)
 3606وسلم خدجية وفضلها رضي هللا عنها/ح   /ابب تزويج النيب صلى هللا عليه 1389ص      3صحيح البخاري  ج   -(2)

 2437ابب فضائل خدجية أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها/ح / ( 1889صفحة    -  4صحيح مسلم    ) جزء  /
 3607/ابب تزويج النيب صلى هللا عليه وسلم خدجية وفضلها رضي هللا عنها/ح 1389ص       3صحيح البخاري  ج   -(3)

 2435ابب فضائل خدجية أم املؤمنني رضي هللا تعاىل عنها/ح / ( 1888صفحة    -  4صحيح مسلم    ) جزء  /
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 (53 )  

هللا  -عائشة  عن  ويف لفظ ملسلم   ▪   وسلم   عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  وكان   :  قالت  - عنهارضي 
  ؟ خدجية   فقلت  يوما  فأغضبته  : قالت،    خدجية  أصدقاء  إىل  هبا  أرسلوا  : فيقول  الشاة   ذبح   إذا

  (1) "حبها رزقت قد إين  : وسلم عليه  هللا  صلى هللا  رسول فقال

 

 

 

 

 

  

 

 2435عنها/حابب فضائل خدجية أم املؤمنني رضي هللا تعاىل  /  ( 1888صفحة    -  4صحيح مسلم    ) جزء  -(1)
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 (54 )  

  أربعة فروع وفيه المطلب السابع : مبدأ الصبر

 عالقة السالم بالصبرالفرع األول : 
املساحمة والتيسري ، ومن لوازم   :  الميكن حتقيق السالم بدون حتمل تبعاته ، فإن من معاين السالم

العفو والصفح ، وحتمل األذى من قبل املخالف ، والدفع ابليت هي أحسن ، ومبادئ    :السالم  
رب يف الكتاب والسنة  صب يف معىن السالم ، فخيار احلتا  العفو والصفح عن املخالف ، مجيعه

كحل أخري ، ويتم اختيار احللول األخرى رغم مشقتها    ال هو خيار االضطرار ، والذي اليلجأ إليه إ
، وصعوبة تقبلها ، وشدة تبعاهتا   السالم  ؛  ، على النفوس  تأيت أمثلة كثرية  سو ،  لكوهنا تؤدي إىل 

 .   ديبية: صلح احل من أبرزها تقرر هذا املعىن

لِ   ،  واملالِ   النفسِ   يف  االبتالء  على  املصابرة"وألن     واملقابلة   املعارضة  وَترك  ،من قبل املخالف  األَذى  وحتمُّ
رُ   لََّعلَّهُ   لَّيِّناً   قَ ْوالً   َلهُ   فَ ُقوالَ : ﴿    تعاىل  كقوله  ،  الدين  يف  املُخالف   دخول  إىل  أقرب   ، اآلية    ﴾ََيَْشى  َأوْ   يَ َتذَكَّ

مَ   يَ ْرُجونَ   الَ   ِللَِّذينَ   يَ ْغِفُرواْ   آَمُنواْ   لِّلَِّذينَ   ُقل: ﴿  تعاىل   وقوله  رة طه  سو   44 سزرة    14من اآلية    ﴾هللا   َأايَّ
َنكَ   الَِّذي  فَِإَذا  َأْحَسنُ   ِهيَ   اِبلَّيِت   اْدَفعْ ﴿  :    تعاىل  وقوله    اجلاثية َنهُ   بَ ي ْ يمٌ   َويلي   َكأَنَّهُ   َعَداَوةٌ   َوبَ ي ْ   34اآلية    ﴾محَِ

   .     (1) ورة فصلت"س

  

 

 

 

 

 

 

 (  101/  6اللباب يف علوم الكتاب ) -(1)
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 الفرع الثاني : فضيلة الصبر في الكتاب   

 لقد جاءت آايت كثرية يف بيان  فضيلة الصرب منها: 

ُلَونَُّكمْ :﴿ تعاىل  قوله رِ   َوالثََّمَراتِ   َواأْلَنْ ُفسِ   اأْلَْمَوالِ   ِمنَ   َونَ ْقصٍ   َواجْلُوعِ   اخْلَْوفِ   ِمنَ   ِبَشْيءٍ   َولَنَ ب ْ   َوَبشِّ
ُهمْ   ِإَذا  الَِّذينَ ,  نَ الصَّاِبرِي   َوَرمْحَةٌ   َرهبِِّمْ   ِمنْ   َصَلَواتٌ   َعَلْيِهمْ   ُأولَِئكَ ,  رَاِجُعونَ   ِإلَْيهِ   َوِإانَّ   ّلِلَِّ   ِإانَّ   قَاُلوا  ُمِصيَبةٌ   َأَصابَ ت ْ
 من سورة البقرة .  147- 154اآلايت  ﴾ اْلُمْهَتُدونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ 

َلُونَّ : ﴿تعاىل   قولهو     الَِّذينَ   َوِمنَ   قَ ْبِلُكمْ   ِمنْ   اْلِكَتابَ   ُأوُتوا   الَِّذينَ   ِمنَ   َولََتْسَمُعنَّ   َوأَنْ ُفِسُكمْ   ُكمْ َوالِ َأمْ   يف   لَتُ ب ْ
ُقوا  َتْصرِبُوا  َوِإنْ   َكِثرياً   َأذىً   َأْشرَُكوا عمران.     186اآلية      ﴾اأْلُُمورِ   َعْزمِ   ِمنْ   َذِلكَ   فَِإنَّ   َوتَ ت َّ آل  سورة  من 

  وسيسمعون   وأنفسهم، أمواهلم يف سيبتلون املؤمنني أن الكرمية اآلية هذه يف ر ك ذ قال يف أضواء البيان :"
  فإن   هللا،  واتقوا  واألذى  البالء  ذلك  على  صربوا  إن  وأهنم  واملشركني،  الكتاب  أهل  من  الكثري  األذى

  وبني ...     ا لوجوهب  عليها   والتصميم  العزم  ينبغي  اليت  األمور  من:  أي  ،﴾اأْلُُمورِ   َعْزمِ   ِمنْ ﴿  وتقاهم  صربهم
 يُ َلقَّاَها  َوَما : ﴿قوله  وهو  كبري،  وخبت  عظيم  حظ صاحب  إال  يعطاها   ال  الصرب  خصلة  أن  آخر  موضع  يف

  جزاء   أن   آخر  موضع   يف  وبني   ، سورة فصلت    35اآلية  ﴾  َعِظيمٍ   َحظٍّ   ُذو  ِإالَّ   يُ َلقَّاَها   َوَما   َصرَبُوا  الَِّذينَ   ِإالَّ 
    سورة الزمر  10من اآلية  ﴾ِحَسابٍ   ِبَغرْيِ   َأْجَرُهمْ   الصَّاِبُرونَ   يُ َوىفَّ   ا ِإمنََّ : ﴿قوله  وهو   له،  حساب  ال  الصرب

" (1).     

 الفرع الثالث : فضيلة الصبر في السنة ، ومما جاء في ذلك:  

النيب  اخلدريسعيد    أب   عن ▪   من  أحد   أعطي   وما،    هللا   يصربه   يصرب   ومنقال:"...    أن 
    (2)"الصرب  من وأوسع خري  عطاء

 

 ( 56- 55/ 4أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )   -(1)
(2)-( البخاري  ح99/  8صحيح  بغري    6470(  أجرهم  الصابرون  يوىف  إمنا   { وجل  عز  وقوله  هللا  حمارم  عن  الصرب  ابب 

   1053/ابب فضل التعفف والصرب/ح1129ص     2حساب { وقال عمر وجدان خري عيشنا ابلصرب ؛ صحيح مسلم  ج 
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 .   (1) « ضياء والصرب » :   يب  قول الن ▪

هللا  -    (2)السيوطيقال    ": رمحه  أبنه  احلديث  هذا  يف  ابلصرب  املقصود  بيان  العبادات  يف  على  الصرب 
،  وغري ذلك  ،  كاتباع هوى النفس والشهوات  :  والصرب عن املخالفات واملنهيات  ،  واملشاق واملصائب  

ضاءت له عواقب أحواله  ،  ا يليق به  ابال لكل حال ِبمتثبتا فيها مق،  فمن كان صابرا على تلك األحوال  
وقل من  ،  كما قيل  ،  ب على مرغوبه  وحصل من الثوا،  فظفر ِبطلوبه  ،  وصحت له مصاحل أعماله  ،  

   (3) "واستعمل الصرب إال فاز ابلظفر ، جد يف أمر حياوله 

     الفرع الرابع  :  صور من صبر النبي 

o   . الصورة األولى : اتهامه بالظلم   

  صلى  النيب  قسم  ملا   :قال  -رضي هللا عنه–بن مسعود    هللا  عبد  عنجاء يف صحيح البخاري   ▪
  صلى  النيب  فأتيت،   هللا  وجه  هبا  أراد  ما  :األنصار  من  رجل  قال،    حنني  قسمة وسلم  عليه  هللا
  هذا  من  أبكثر   أوذي  لقد  موسى  على   هللا  رمحة  :قال  مث،    وجهه  فتغري ،    فأخربته  وسلم   عليه   هللا

   (4)"رب فص

قال له :" ▪ الرجل الذي  الصحيحني عن    ويلك   :  قال  .اعدل  حممد  اي   وتقدم حديث جابر يف 
  اخلطاب بن  عمر  فقال  . أعدل  أكن   مل   إن وخسرت  خبت  لقد،   أعدل  أكن  مل   إذا  يعدل  ومن

  أين   الناس  يتحدث  أن  هللا  معاذ  فقال،    املنافق  هذا  فأقتل  هللا  رسول  اي  دعين  :عنه  هللا  رضي
     (5) " ابأصح  أقتل

 

ب الصرب عن حمارم هللا وقوله عز وجل }  اب 6470( ح 99/  8صحيح البخاري )  من حديث أب مالك األشعري    -(1)
/ابب  1129ص      2إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب { وقال عمر وجدان خري عيشنا ابلصرب ؛ صحيح مسلم  ج  

   1053فضل التعفف والصرب/ح 
  سنة  تويف   القاهرة،  يف  يتيما  ونشأ  ولد  السيوطي،  اخلضريي  حممد  بن  بكر  أب   بن  الدين   جالل  عبدالرمحن   الفضل  أبو :  هو (   2) 

 (. 3/65)  املبني الفتح   ،( 8/51)  الذهب شذرات: ترمجته يف  انظر .  ه  911
 ( 8/ 5شرح السيوطي لسنن النسائي )  -(3)
   4080/ابب غزوة الطائف /ح  1576ص       4صحيح البخاري  ج   -(4)
ابب    739/47  ص    2؛ صحيح مسلم  ج    3414ابب عالمات النبوة /ح/ 1321ص      3صحيح البخاري  ج    -(5)

   1063ح /ذكر اخلوارج وصفاهتم
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  من رجال  أن  حدثه أنه - عنهما هللا  رضي - الزبري  بن هللا  عبد  عنما جاء يف صحيح البخاري   ▪
،    النخل  هبا  يسقون   اليت   احلرة  شراج  يف   وسلم  عليه  هللا   صلى   النيب  عند   الزبري   خاصم  األنصار

 فقال   لموس  عليه  هللا   صلى  النيب   عند  فاختصما،    عليه  فأب  مير  املاء  سرح  :  األنصاري  فقال
 األنصاري  فغضب،    جارك   إىل   املاء  أرسل  مث  زبري   اي   اسق   :  للزبري   وسلم  عليه  هللا   صلى   هللا  رسول

  اي   اسق  :قال  مث  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   وجه  فتلون  .    عمتك  بن  كان  أن  :  فقال  ،  
  يف   نزلت  اآلية   هذه  ألحسب  إين   وهللا   الزبري   فقال  ،  اجلدر  إىل   يرجع  حَّت   املاء  احبس   مث   زبري 

  البخاري يف لفظ " وزاد     (1) "    ( بينهم  شجر  فيما  حيكموك   حَّت  يؤمنون   ال  وربك   فال (    ذلك
 عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   وكان،    للزبري   حقه  حينئذ  وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا  رسول  فاستوعى

  هللا  رسول األنصاري أحفظ فلما،  ولألنصاري له سعة برأي الزبري  على أشار ذلك قبل وسلم
   (2) "احلكم صريح  يف  حقه للزبري  استوعى  ،   وسلم عليه هللا صلى

o  الصورة الثانية : عدم تصديق وعده 
 مكة  بني  ابجلعرانة  انزل  وهو    النيب   عند  كنت   :  قال    موسى  أب  عنيف صحيح البخاري   ▪

  .  أبشر  :له  فقال  ؟   وعدتين  ما  يل   تنجز  أال  :فقال  أعراب    النيب   فأتى ،    بالل  ومعه  واملدينة
  رد  :فقال،    الغضبان  كهيئة  وبالل  موسى  أب   على   فأقبل  أبشر  من  علي  أكثرت   قد  :فقال

   (3) " .  قبلنا :قاال،  أنتما فاقبال  البشرى
o وابنه أسامة رضي هللا عنهما  الصورة الثالثة : الطعن في تأميره لزيد بن ثابت ، 
هللا عنهما-بن عمر    هللا  عبد  عنملا جاء يف الصحيحني   ▪ ،    بعثا    النيب  بعث  : قال  -رضي 

  إمارته   يف   تطعنوا  إن  :  النيب  فقال،    إمارته  يف   الناس  بعض  فطعن،    زيد  بن  أسامة  عليهم  وأمر
  أحب  ملن  كان   وإن،    لإلمارة  خلليقا  كان   إن  هللا  ميأو ،    قبل  من  أبيه  إمارة  يف   تطعنون   كنتم  فقد،  

    (4) "بعده  إيل الناس  أحب ملن هذا وإن ،  إيل  الناس
 

 2231/ابب سكر األهنار/ح 832ص     2صحيح البخاري  ج   -(1)
 2561/ابب إذا أشار اإلمام ابلصلح فأب حكم عليه ابحلكم البني/ح964ص     2صحيح البخاري  ج   -(2)
   4073/ابب غزوة الطائف /ح  1573ص       4صحيح البخاري  ج   -(3)
؛ صحيح  3524ح / /ابب مناقب زيد بن حارثة موىل النيب صلى هللا عليه وسلم    1366ص     3بخاري ج  صحيح ال -(4)

 2425/ابب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي هللا عنهما/ح1884ص     4مسلم  ج 
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o معارضة أمره              لرابعة : الصورة ا 
يف   ▪ سيأيت  هللا كما  رضي  عمر  عن    معارضة  للبخاري:   لفظ  جاء  وقد   ، احلديبية  صلح  قصة 

  ( 2")   (1) أعماال لذلك فعملت   أنه قال :"-رضي هللا عنه– اخلطاب بن عمر
  اهتموا   الناس   أيها  : بصفني  يقول  -رضي هللا عنه-  (3) حنيف   بن  سهلويف صحيح مسلم عن   ▪

  هللا  صلى  هللا   رسول  أمر   أرد   أن   أستطيع   أين   ولو ،    (4) جندل   أب  يوم  رأيتين   لقد   وهللا ،    رأيكم 
     (5)  "لرددته  وسلم عليه

  فوهللا   : قال.    احلقوا  مث  فاحنروا   قوموا  :  ألصحابه    هللا   رسول   قالوجاء يف قصة احلديبية " ▪
  سلمة أم على دخل  أحد هممن يقم مل فلما ،  مرات ثالث ذلك قال  حَّت،  رجل منهم قام ما

 (6) ".. احلديث  رضي هللا عنها 

  

 

   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص     2صحيح البخاري  ج   -(1)
( :"املراد به األعمال الصاحلة ليكفر عنه ما مضى من    346صفحة     -   5ابن حجر    ) جزء    -قال يف فتح الباري     -(2)

بقوله أعماال ، ففي رواية بن إسحاق وكان عمر يقول: ما زلت    التوقف يف االمتثال ابتداء ، وقد ورد عن عمر التصريح ِبراده
-صنعت يومئذ خمافة كالمي الذي تكلمت به ، وعند الواقدي من حديث بن عباس أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي  

 قال عمر لقد أعتقت بسبب ذلك رقااب وصمت دهرا"  -رضي هللا عنهما
سي ، صحاب من أهل بدر ، واستخلفه علي على البصرة ، ومات يف خالفته  سهل بن حنيف بن واهب األنصاري األو    -(3)

 2656( /ت  257صفحة   -   1  . تقريب التهذيب    ) جزء
أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري ،  وكان من السابقني إىل اإلسالم ،  مث ملا كان يف فتح مكة استأمن    -(4)

(     69صفحة     -  7اإلصابة يف متييز الصحابة    ) جزء   .  ة وهو بن مثان وثالثني سنة ألبيه ،  واستشهد أبو جندل ابليمام
 9687ح  /

   1785ابب صلح احلديبية يف احلديبية/ح/1411ص     3صحيح مسلم  ج   -(5)
   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص 2صحيح البخاري ج  -(6)
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   وفيه فرعان المطلب الثامن : مبدأ التبشير 

 الفرع األول : معنى التبشير

يف     ُحْسنٍ   مع  الّشيء  ظهور:  واحد  أصلٌ   والراء  والشني   الباء(  بشر):"  اللغة  مقاييس  معجمقال 
.  َبَشرهتا  إىل  بَِبَشرتِه  إفضاؤه  وذلك  املرأَة،  الّرُجلُ   ابَشرَ   ومنه  اإلنسان،  ِجْلد  ظاِهرُ   فالَبَشرة.  ومجال

يَ   (1) " اجلََمال والَبَشارة،. الَوْجه احَلَسنُ  والَبِشري . لُظهورِهم  َبَشراً  الَبَشرُ  ومسُِّ

 ( 2)"ابخلري  ِإالَّ   تكون ال املُْطَلَقةُ  والِبشارَةُ :" لسانوقال يف 

 (3) " ابخَلرْيِ  اخَتصَّتْ  ُأطِلقتْ   وِإذا ، لغةٌ  والضمُّ  ،  ابلكسر ، والِبَشارةُ :"العروس اتجوقال يف 

 الفرع الثاني : عالقة السالم بالتبشير  

، وأمن اخليانة ،   ، وعدم اخلوف  ، والسهولة والسماحة  السكون  السالم  لقد تقدم أن من معاين 
هو البشرى    واالستقرار ، ويف القرآن آايت كثرية دالة على أن اإلسالم الذي جاء به رسول هللا  

، لتضمنه التشريع الذي يسعد به مجيع البشر ؛ فكان التبشري هبذا الدين ، والبيان  جلميع البشر  
السنة انطقة الكتاب و أدلة    تجاء  ، وقد  أهم وظائف رسول هللا  أبنه دين اليسر والتيسري ، من  

   :فمن القرآن    .بذلك 

راً  قوله تعاىل: ﴿ِإانَّ َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َومُ   قوله تعاىل: ﴿ سورة األحزاب ،  و   45من اآلية    َوَنِذيرًا﴾َبشِّ
﴾ َوَنِذيراً  َبِشرياً  اِبحْلَقِّ  َأْرَسْلَناَك  اآلية    ِإانَّ  البقرة    19من  َقْد  ،    سورة  اْلِكَتاِب  َأْهَل  ﴿)اَي  تعاىل:  وقوله 

َفرْتٍَة ِمَن الرُُّسِل   ُ َلُكْم َعَلى  فَ َقْد َجاءَُكْم  َأْن تَ ُقو َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ َبنيِّ ُلوا َما َجاَءاَن ِمْن َبِشرٍي َوال َنِذيٍر 
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر(﴾  وقوله تعاىل: ﴿)َوَما َأْرَسْلَناَك  ،       سورة املائدة  19اآليىة     َبِشرٌي َوَنِذيٌر َواّللَّ

   سورة سبأ 28اآلية    يَ ْعَلُموَن﴾(النَّاِس ال ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيراً َوَلِكنَّ َأْكثَ َر 

 

 ( 251/ 1معجم مقاييس اللغة البن فارس )   -(1)
 ( 59/  4لسان العرب )  -(2)
 ( 186  /10اتج العروس من جواهر القاموس ) -(3)
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  اْلُيْسرَ   ِبُكمُ   اّللَُّ   يُرِيدُ  ﴿وجاء البيان أبن هذا الدين دين يسر ، ومساحة يف آايت منها : قوله تعاىل : 
 ِمنْ   ُكمْ يْ َعلَ   لَِيْجَعلَ   اّللَُّ   يُرِيدُ   َما﴿سورة البقرة ، وقوله تعاىل :  85من اآلية    ﴾اْلُعْسرَ   ِبُكمُ   يُرِيدُ   َواَل 

ينِ   يف   َعَلْيُكمْ   َجَعلَ   َوَما﴿ سورة املائدة ، وقوله تعاىل :    6من اآلية      ﴾َحَرجٍ    أَبِيُكمْ   ِملَّةَ   َحَرجٍ   ِمنْ   الدِّ

 سورة احلج  78من اآلية  ﴾قَ ْبلُ  ِمنْ  اْلُمْسِلِمنيَ  مَسَّاُكمُ  ُهوَ  ِإبْ َراِهيمَ 

سروا   وال يعسروا ، ومن وال ينفروا ، وأن ييأصحابه أبن يبشروا    فقد أمر النيب    السنة : وأما  
 ذلك : 

  أصحابه   من  أحدا  بعث  إذا  هللا  رسول  كان  :قالموسى  أب  عن  مسلم  صحيح   يف   ماجاء -
    النيب   أن "     ملسلم  لفظ  ويف    ( 1)"تعسروا وال  ويسروا تنفروا  وال  بشروا  :قال  أمره بعض يف 

 (2)  "ختتلفا  وال وتطاوعا ،  تنفرا  وال اشر وب ، تعسرا  وال يسرا فقال اليمن إىل ومعاذا بعثه
  وال  وسكنوا   ،  تعسروا  وال  يسروا:  هللا  رسول  قال   مالك  بن  أنس     عن  مسلم  صحيح   ويف  -

   (3) "تنفروا
  إال   أحد  الدين   يشاد  ولن ،    يسر  الدين  إن   قال    النيب  عن     هريرة   أب   عنويف البخاري        -

 (4)"الدجلة من وشيء والروحة ابلغدوة واواستعين،  وأبشروا،    وقاربوا فسددوا ،  غلبه

 

 

 

 

          1732ر  1358/ 3صحيح مسلم  ج   -(1)
          1733ر  1358/ 3صحيح مسلم  ج   -(2)
          1734ر  1358/ 3صحيح مسلم  ج   -(3)
، ابب الدين يسر وقول النيب صلى هللا عليه وسلم أحب الدين إىل هللا احلنيفية    39ر     ( 16/  1صحيح البخاري  ) -(4)

 السمحة 
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 المبحث الثاني: 
 المبادئ الخاصة للسالم في اإلسالم

 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول : مبدأ : السالم هو دين اإلسالم  وفيه ثالثة فروع:

     الفرع األول: من حيث المصدر
   ادة واحدة، هي: )س ل م(، من الناحية اللغوية مشتقان من م  - لم  السِّ أو    -فاإلسالم والسالم  

: فالّسالمة  ...والعافية  الّصّحة  من  اببه  معظم،    وامليم   والالم  السني"    اللغة  مقاييس  معجمقال يف  
(1)  ... ". واألَذى العاهة من اإلنسان  يسلم أن

 

ْلِم َكافًَّة َوال تَ تَّبِ اَي أَي َُّها الَِّذيَن ﴿وقد قال تعاىل:  ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم  آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ ُعوا ُخُطَواِت الشَّ
ْلمِ ﴿سورة البقرة ، "وقد فسرت كلمة    208اآلية    ﴾ِبنيٌ َعُدوي مُ  يف اآلية ب  )السالم( املقابل    ﴾السِّ

يدخل أن  للمؤمنني  دعوة  اآلية  تكون  وهبذا  ظاهرها،  يفيده  وال للحرب، كما  مجيعا،  السالم  يف  وا 
ْلمِ ﴿سرت أيضا كلمة  يعرضوا عنه إذا ُدعوا إليه. وف ب )اإلسالم( أْي ادخلوا يف ُشَعب اإلسالم   ﴾السِّ

مع  السالم  احلقيقي،  السلم  يف  بذلك  فتدخلوا  وتشريعاته،  وأخالقياته  وعباداته  عقائده  كافة: 
 .(2) أنفسكم، ومع ُأسركم، ومع جمتمعاتكم، ومع الناس كافة"

  واخلالص   الرباءة  فحقيقتها    ا تصرف منها :"  في معنى كلمة "السالم" وم  -رحمه هللا-قال ابن القيم  
  وسلم  هللا   سلمك: "قولك  ذلك   فمن تصاريفها  تدور   املعىن هذا  وعلى  والعيوب  الشر   من  والنجاة

  أي   لفالن  الشيء  سلم  ومنه"  سلم  اللهم  سلم  رب  الصراط  على  املؤمنني  دعاء  ومنه  الشر  من  فالن
  ُشرََكاءُ   ِفيهِ   رَُجالً   َمَثالً   اّللَُّ   َضَربَ ﴿  :تعاىل  قال  فيه  الشركة  ضرر  من  فخلص  وحده  له  خلص

 

 ( 90/ 3البن فارس )  معجم مقاييس اللغة    -1
نقال عن مقال لفضيلة الدكتور القصيب زلط ، عضو هيئة كبار علماء األزهر ، من موقع الرابطة العاملية خلرجيي الزهر ،    -(2)

http://waag-azhar.org/arabic /  بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته للحرب. 
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 معه   ميلكه  ال  وحده  له  خالصا  أي  سورة الزمر ،    29من اآلية    ﴾ِلَرُجلٍ   َسَلماً   َورَُجالً   ُمَتَشاِكُسونَ 
ْلمِ   َجَنُحوا  َوِإنْ : ﴿تعاىل  قال  احلرب  ضد  السلم  ومنه  غريه سورة    208من اآلية  ﴾  هَلَا  فَاْجَنحْ   لِلسَّ

:  فيقال  املفاعلة  على  منه   يبىن  وهلذا ؛    اآلخر   أذى  من  ويسلم   َيلص  املتحاربني   من  كال   ألنالبقرة ؛  
 قد  الذي  :  وحقيقته،    والدغل  الغل  من  النقي  وهو  السليم  القلب  ومنه،    املشاركة  مثل  املساملة

  هو  بل،    واملخالفات  الذنوب  ودغل،    وغله  الشرك  دغل  من  فخلص،    وحده  تعاىل  هلل   سلم
  والفوز ،    عذابه  من  النجاة  له  ضمن  الذي  هو  فهذا،    معاملته  وحسن  حبه   صدق   على  املستقيم

  والتخلص ،    تعاىل  هلل  واالنقياد  االستسالم  ألنه؛    املادة  هذه  من  فإنه،    اإلسالم  أخذ  ومنه،    بكرامته
  متشاكسون   شركاء  فيه  ليس،    ملواله  سلم   الذي  كالعبد،    له  وخلص  لربه  فسلم،    الشرك  شوائب  من

(1)"به  واملشرك لربه اخلالص املخلص  للمسلم  املثلني هذين سبحانه ضرب ا ذوهل؛ 
   

 من حيث التطبيق ، وفيه أربع مسائل: الفرع الثاني : 

   بأركان اإلسالم امتزاج السالمالمسألة األولى:   
من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:   ،  جاء ذكر أركان اإلسالم يف الصحيحني  فقد  

:» بىن اإلسالم على مخس:  شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده    قال رسول هللا      قال
 .(2) ورسوله ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان «

  ركن الشهادتينامتزاج السالم ب •
أنه رسول   ة حملمد  ، والشهاد ، فال معبود حبق سواه لمعبودلأن الإله إال هللا توحيد  ة،   فشهاد

 : معاين السالم يف اللغةمن    أنَّ   ، وقد تقدم  فال يعبد هللا إال وفق سنته وهديه،    هللا توحيد املتبوع 
 ،نصحيح املعتقد     هو   :  التوحيد  يف   فالسالم،  والعيب    النقص  من  والسالمة  والعافية ،  الصحة

فتوحيد  االستسالم هلل ابلتوحيد ،    ، وتقدم أن معىن اإلسالم:    والشذوذ   النقص   عقائدمن    وسالمته
 هللا: تنزيه له من كل نقص وعيب . 

 

 ( 361/  2بدائع الفوائد )-(1)
(ح  34/  1) بين اإلسالم على مخس ( ؛ صحيح مسلم )  ابب اإلميان وقول النيب    8( ح  12/  1) صحيح البخاري  -(2)

 ، واللفظ ملسلم 122
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وكذلك فإن من معاين السالم : األمن ، وعدم اخلوف ،  والميكن أن يتحقق األمن ألحد بدون  
  : تعاىل  قوله   : ذلك  على  يدل  ومما   ،   أَنَُّكمْ   خَتَاُفونَ   َواَل   َأْشرَْكُتمْ   َما  َأَخافُ   وََكْيفَ   ﴿التوحيد 

ُتمْ   ِإنْ   اِبأْلَْمنِ   َأَحقُّ   اْلَفرِيَقنْيِ   فََأيُّ   ُسْلطَاانً   َعَلْيُكمْ   ِبهِ   يُ نَ زِّلْ   ملَْ   َما  اِبّللَِّ   ْكُتمْ رَ َأشْ    الَِّذينَ   *  تَ ْعَلُمونَ   ُكن ْ
سورة    82-81اآليتان    ﴾ُمْهَتُدونَ   َوُهمْ   اأْلَْمنُ   هَلُمُ   ُأولَِئكَ   ِبظُْلمٍ   ِإميَاهَنُمْ   يَ ْلِبُسوا  َوملَْ   َآَمُنوا من 
النيب  األنع فسره  وقد  مسعود    ام    ابن  حديث  من   ، يف الصحيحني  جاء    ملا  : قالكما 

  أينا   : وقالوا    هللا  رسول   أصحاب  على  ذلك  شق(  بظلم  إمياهنم  يلبسوا  ومل  آمنوا  الذين )  نزلت
  :البنه  لقمان  قال  كما   هو  إمنا ؛    تظنون   كما  هو  ليس»      هللا   رسول  فقال،    نفسه  يظلم   ال

 فالسالمة من الشرك أمان يف الدنيا واآلخرة.    (1)   "(عظيم  لظلم   الشرك  إن   ابهلل  تشرك  ال  بىن   اي)
ُهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِمُلوا   ِمْنُكمْ   َآَمُنوا  الَِّذينَ   اّللَُّ   َوَعدَ  ﴿ومثل اآلية يف املعىن قوله تعاىل:   لََيْسَتْخِلَفن َّ

ُهمْ   هَلُمْ   ارَْتَضى  الَِّذي   ِدينَ ُهمُ   هَلُمْ   َولَُيَمكَِّننَّ   قَ ْبِلِهمْ   ِمنْ   الَِّذينَ   اْسَتْخَلفَ   َكَما   اأْلَْرضِ   يف  لَن َّ   ِمنْ   َولَيُ َبدِّ
ًئا ِب  ُيْشرُِكونَ  اَل  يَ ْعُبُدوَنيِن   َأْمًنا َخْوِفِهمْ  بَ ْعدِ   . سورة النور 55من اآلية ﴾َشي ْ

 الصالة  امتزاج السالم بركن •
 السالم  يلقي:  للتشهد  صالته  يف   جلسم ، فإذامن حني يشرع يف صالته ، وهو يف سال   املسلمف

 السالم.  وبركاته  هللا  ورمحة  النيب   أيها  عليك  السالم: "وأمته  نفسه  وعلى  ،   حممد  نبيه  على
  يساره،  وعن  ميينه  عن  السالم  حتية  إبلقاء:  الصالة   من  َيرج  مث   (2) "الصاحلني  هللا   عباد   وعلى   علينا

  من   واحلياة  الناس  استقبل  الصالة  من  انصرف  فإذا  م،سال   حالة  يف   الصالة  يف   كان  أبنه  إيذاان
 . (3) ". ابلسالم حوله

 امتزاج السالم بركن الزكاة  •

 

 ، واللفظ ملسلم.  342ح    )  80/ 1؛ صحيح مسلم )   32ابب ظلم دون ظلم  32( ح 15/ 1صحيح البخاري) -(1)
صحيح مسلم     ابب التشهد يف اآلخرة ؛    831(ح  166/  1صحيح البخاري   ) من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه  -(2)

      924( ح  13/  2)
نقال عن مقال لفضيلة الدكتور القصيب زلط ، عضو هيئة كبار علماء األزهر ، من موقع الرابطة العاملية خلرجيي الزهر ،    -(3)

 بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته للحرب . 
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، كما يف قوله تعاىل:  فصلتها ابلسالم ، وملاله من العيوب    ُخذْ ﴿    ، من جهة كوهنا تطهريا له 
ُرُهمْ   َصَدَقةً   َأْمَواهلِِمْ   ِمنْ  اآلية    ﴾ هِبَا  َوتُ زَكِّيِهمْ   ُتَطهِّ حتقيق ملعىن  سورة التوب  103من  ة ، ويف هذا 

اجملتمع ، فال يتم  من معاين السالم ، وفيه سد حلاجة الفقري ، وهو مما حيقق األمن جلميع أفراد  
 جلوء احملتاج لوسائل غري مشروعه لتأمني حاجته  .       

 الصومالسالم بركن   امتزاج •

 آَمُنواْ   الَِّذينَ   أَي َُّها ايَ   ﴿قال تعاىل:متضمن للسالم ، من جهة كونه سببا للتقوى ، كما    فالصوم
َيامُ   َعَلْيُكمُ   ُكِتبَ  ُقونَ   َلَعلَُّكمْ   قَ ْبِلُكمْ   ِمن  الَِّذينَ   َعَلى  ُكِتبَ   َكَما  الصِّ سورة البقرة    183اآلية ﴾تَ ت َّ

، ومما    (2) "جهنم  انر   من  وقاية  أي :"  القدير  فيضقال يف    (1) :"والصيام جنة"  وقول النيب      .
معىن السالم ومقصوده   فالصيام يؤدي إىل السالمة من النار ،  أن ذلك داخل يف    الشك فيه

  ، البطر  يذهب   ، والعطش  ابجلوع  الشعور  فإن  أخرى  جهة  ومن   . السالم  دار  دخول  وإىل 
الدم جمرى  آدم  ابن  من  جيري  الذي  الشيطان  جمار  ولذا    (3) ويضعف   معشر  اي»     قال  ، 

 يستطع  مل  ومن،    للفرج  وأحصن  للبصر  أغض  فإنه،    فليتزوج  الباءة  منكم   تطاع اس  من  الشباب
  والشراب،   الطعام  برتكيكون    وإضعافها     اجلماع   شهوة  قمعق"   .(4) «  وجاء  له   فإنه  ابلصوم   فعليه

 

حيح  ابب هل يقول إين صائم إذا شتم ؛ ص1904(ح26/  3البخاري   )   من حديث أب هريرة رضي هللا عنه ،صحيح -(1)
 2762( ح 157/ 3مسلم ) 

 ( 413/  3فيض القدير املناوي )   -(2)
معتكفا فأتيته أزوره ليال ، فحدثته مث قمت ألنقلب فقام    - حلديث صفية بنت حىي رضي هللا عنها ، قالت كان النىب  -(3)

» على    أسرعا فقال النىب    سامة بن زيد فمر رجالن من األنصار فلما رأاي النىب  معى ليقلبىن. وكان مسكنها ىف دار أ
رسلكما إهنا صفية بنت حىي «. فقاال سبحان هللا اي رسول هللا. قال » إن الشيطان جيرى من اإلنسان جمرى الدم وإىن خشيت  

ابب هل َيرج املعتكف حلوائجه إىل  2035( ح  49/  3أن يقذف ىف قلوبكما شرا «. أو قال » شيئا « صحيح البخاري)
    5808( ح8/  7مسلم )ابب املسجد ؛ صحيح 

(4)-  ( البخاري    صحيح   ، عنه  هللا  رضي  مسعود  ابن  حديث  ح26/  3من  نفسه    1905(  على  خاف  ملن  الصوم  ابب 
    3466( ح  128/ 4العزوبة ؛ صحيح مسلم ) 
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  الشهوة   يكسر   فالصوم  الشيطان،   معها  ينفذ  اليت،    الدم   جمارى  وتنسد،    النفس  فتضعف
 (1)  ".الشهوة ج هيفت،  املىن تصلحان اللتني  للبيضتني كالوجاء

 الحج   امتزاج السالم بركن •

أنه يؤدي احلج يف شهر حرام ، وهو من   -1لسالم من وجوه متعددة منها :  اتضمن  فاحلج ب
القتال.   فيها  مينع  اليت  يف    -2أشهر  شيء كما  فيه كل  أمن  قد  حرام  بلد  يف  احلج  يؤدي  أنه 

ةَ   ِذيلَّ لَ   لِلنَّاسِ   ُوِضعَ   بَ ْيتٍ   َأوَّلَ   ِإنَّ   ﴿قوله تعاىل :  بَ يَِّناتٌ   َآاَيتٌ   ِفيهِ   *  لِْلَعاَلِمنيَ   َوُهًدى  ُمَبارًَكا  بَِبكَّ
آل عمران ، وقوله تعاىل:  97-96من اآليتني    ﴾َآِمًنا  َكانَ   َدَخَلهُ   َوَمنْ   ِإبْ َراِهيمَ   َمَقامُ    ﴿سورة 

اآلية    ﴾َوَأْمًنا  لِلنَّاسِ   َمثَابَةً   اْلبَ ْيتَ   َجَعْلَنا  َوِإذْ  الب  125من  :سورة  تعاىل  وقال   ، أَي َُّها  ﴿قرة   اَي 
داً  َعمِ الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ُمتَ َعمِّ   ﴾ َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قَ َتَل ِمَن الن َّ

 سورة املائدة  .   95من اآلية 

 الفيل  مكة  عن  حبس  هللا  نإ:  فقال  فخطب  ،    النيبأن    هريرة  أب  عن  الصحيحني  ويف 
  حتل   ومل  ،  قبلي  ألحد  حتل  مل  وإهنا  أال  واملؤمنني،  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  عليهم  وسلط  ،

   (2) َيتلى  ال   ،  حرام   هذه   ساعيت  وإهنا  أال   هنار،  من  ساعة  يل   حلت  وإهنا  أال  ،  بعدي  ألحد
  النظرين   خبري  فهو قتل  فمن  ،  ملنشد إال  ،  ساقطتها تلتقط وال  ، شجرها (3) يعضد وال  ،  شوكها 

   .   (4) "  القتيل أهل يقاد أن  وإما ، يعقل أن  إما ،

  ألحدكم  حيل  ال  ":يقول    النيب  مسعت:  قال  -عنه  هللا  رضي-جابر  عن  مسلم  صحيح   ويف 
     (5)  السالح ِبكة حيمل  أن

 

 ( 232/ 2تيسري العالم شرح عمدة احلكام للبسام )   -(1)
 الؤه قطعه واحتشاشه" ( :"... واخت48/ 4ابن حجر )  - قال يف فتح الباري     -(2)
 :"أي ال يقطع"  (303/ 1قال يف  فتح الباري شرح صحيح البخاري )  -(3)
  مكة   حترمي   ابب/989  ص    2  ج   مسلم  صحيح   ؛ 112ح/   العلم   كتابة   ابب/340  ص    1  ج    البخاري  صحيح -(4)

 1355ح/الدوام  على ملنشد الإ ولقطتها وشجرها وخالها  وصيدها
  1356ح /حاجة بال  ِبكة السالح محل  عن النهي ابب /989  ص    2  ج   مسلم   صحيح -(5)
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  يصاد   فال ،    الطري   أيمن  حيث ؛    احلرام   البيت  و  مكة  :هو  ومعقله،      الوجود   يف   السالم  فرمز"
 .    (1) "يقلع فال  والشوك ،  يقطع  فال  واحلشيش ،

أنه من حني يلبس اإلحرام يف سالم مع مجيع من حوله فيأمن منه  اإلنسان ، واحليوان      -3  
قتل  أن يأو   ،   قطع شجرةيأو  ،  صيده  يأو    حيواان، والشجر ، والدواب ، فليس له أن يقتل  

  اتٌ َمْعُلومَ   َأْشُهرٌ   احْلَجُّ ﴿ىل:تل إنسان ، بل كما قال تعا، فضال على أن جيرأ على ق  أو ذاببة،  منلة  
سورة البقرة    197من اآلية   ﴾احلَْجِّ  يف  ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  رََفثَ  َفاَل  احلَْجَّ   ِفيِهنَّ   فَ َرضَ  َفَمنْ 

الشقاق    تسبب  اليت  واملخاصمة  اخلصام  عن  ممنوع  وحرمة   ،فهو   ، املكان  جبرمة  أحيط  فقد 
   حلج كله سالم ، وتدريب على السالم . مان ، وحرمة احلال مادام حمرما ، فاالز 

 
 
 

  

 

  لألحداث   إسالمية  رؤية   ،   اجلاهلية   حتكم   وعندما ..    اإلسالم  حيكم   عندما   والتاريخ   السرية   يف   دراسات :   مقال   انظر   -(1)
  58 ص  178 العدد  البيان  جملة ،  غضبان ال حممد  منري . د   النبوية  السرية   ضوء على  املعاصرة 
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   تربية المسلم على السالم ، ومحبة السالم     المسألة الثانية :  
  آخر،   دين  يف   توجد ال  شَّت،   أبساليب  السالم ومفهوم  السالم،  كلمة املسلم  إىل   حُيبِّب   اإلسالم"ف

  يتوق   اليت  واجلنة .هللا  عبد  أي(  السالم  عبد)  اسم  فيها  يوجد  اليت  الوحيدة  األمة  هم  واملسلمون
  هذه  يف   يسمع  ما  وأكثر،    ،(السالم  دار)  تسمى  أهلها،   من  ليكون  حثيثا  ويعمل  مؤمن،  كل إليها
  عليكم   السالم:  الدنيا  يف   حتيتهم  فهو   اآلخرة،   يف   املؤمنني   حتية   السالم  أن  وكما  ،   السالم  كلمة  اجلنة

كما سيأيت. فاإلسالم يدرب      (1)""اإلسالم  خصال  أفضل  من(  السالم  إفشاء)و.  هوبركات  هللا  ورمحة
، ويتضح  املسلم  على السالم ، مع نفسه ، ومع وأسرته ، ومع جاره ،  ومع بقية أفراد اجملتمع   

 ذلك من وجوه:

 الوجه األول : تربيته على تحقيق السالم مع نفسه   
الشع بتحصيل  وقد جاء  ا ،   ور ابألمن والطمأنينه ، والشعور ابلرضفالسالم مع النفس ، يتحقق 

 يف الكتاب والسنة مايوضح الطرق املوصلة لتلك املشاعر :

  َوَمنْ   ﴿فمن وسائل حتصيل األمن الذي حيصل به السالم مع النفس ، ماجاء يف قوله تعاىل : •
َا  اِبّللَِّ   ُيْشِركْ  َماءِ   ِمنَ   َخرَّ   َفَكَأمنَّ من اآلية   ﴾َسِحيقٍ   َمَكانٍ   يف   الّرِيحُ   ِبهِ   هَتِْوي  َأوْ   رْيُ الطَّ   فَ َتْخطَُفهُ   السَّ

  الطري   ختطفه  أن  فإما:  السماء  من  سقط  َمن  كمثلسورة احلج : فمثل من وقع يف الشرك "    31
وهذا أبعد   (2) "بعيد  مكان  يف   فتقذفه  الريح،  من  شديدة  عاصفة  أتخذه  أن  وإما  أعضاءه،   فتقطع

  ُأولَِئكَ   ِبظُْلمٍ   ِإميَاهَنُمْ   يَ ْلِبُسوا  َوملَْ   َآَمُنوا  الَِّذينَ   ﴿م يف قوله تعاىل :ما يكون عن األمن ، وكما تقد
الشرك ، فاملشرك الأيمن يف    وقد سبق تفسري النيب    ﴾ ُمْهَتُدونَ   َوُهمْ   اأْلَْمنُ   هَلُمُ  أبنه  للظلم 

  الدنيا وال يف اآلخرة خبالف املوحد.
تعاىل:   َيْسَتِواَينِ   َهلْ   ِلَرُجلٍ   َسَلًما   َورَُجاًل   ُمَتَشاِكُسونَ   ُشرََكاءُ   ِفيهِ   رَُجاًل   َمَثاًل   اّللَُّ   َضَربَ ﴿  وقوله 

  هللا   ضربمن سورة الزمر ، ففي هذه اآلية "  29اآلية    ﴾ يَ ْعَلُمونَ   اَل   َأْكثَ ُرُهمْ   َبلْ   ّلِلَِّ   احْلَْمدُ   َمَثاًل 
 

نقال عن مقال لفضيلة الدكتور القصيب زلط ، عضو هيئة كبار علماء األزهر ، من موقع الرابطة العاملية خلرجيي الزهر ،    -(1)
 . /http://waag-azhar.org/arabicبعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته للحرب  

 ( 51/  6التفسري امليسر )  -(2)
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  يعرف   واحد  ملالك  خالًصا   ابدً وع  إرضائهم،  يف   حريان   فهو  متنازعني،  لشركاء   مملوًكا   عبًدا  مثال 
 واملؤمن   وشك،  َحرْية   يف   هو  املشرك  كذلك  يستواين،  ال  مثال؟  يستواين   هل  يرضيه،   وما  مراده

   . (1) وأمن" واطمئنان  راحة يف 
  اّللَِّ   ِبذِْكرِ   قُ ُلوهُبُمْ   َوَتْطَمِئنُّ   َآَمُنوا  الَِّذينَ ﴿  ومن وسائل حتصيل الطمأنينة : ذكر هللا : قوله تعاىل " •

الرعد ، وابملقابل فإن اإلعراض عن ذكر    28اآلية    ﴾اْلُقُلوبُ   َتْطَمِئنُّ   اّللَِّ   ِبذِْكرِ   َأاَل  من سورة 
اآلية   ﴾َضْنًكا  َمِعيَشةً   َلهُ   فَِإنَّ   ِذْكِري  َعنْ   َأْعَرضَ   َمنْ ﴿هللا يفقد ذلك كما يف قوله تعاىل:"   من 

 سورة طه ،  24
  إىل   يريبك   ما  دع "  ، والبعد عن الشر فقال   أن من وسائل حتصيلها الصدق      النيب   وبني
لفظ"  (2) "  ريبة   والشر  طمأنينة  اخلرب   ،  يريبك   ماال   الكذب   وإن   طمأنينة  الصدق   فإن  ويف 
  ما  واإلمث  اخللق  حسن  الرب »      هللا  رسول  قال  واإلمث  الرب   عن  ، وملا سئل النيب    (3) "ريبة

   .(4) «  الناس عليه يطلع  أن وكرهت نفسك ىف  حاك
،  وسائومن   • وقدرة  هللا  بقضاء  الرضا  النفس  مع  والسالم   الطمأنية  حتصيل    لو :"  قال    ل 

  ما  أن  وتعلم  ابلقدر  تؤمن  حَّت  منك  هللا  قبله  ما  وجل  عز  هللا  سبيل  يف  ذهبا  أحد  جبل  أنفقت
  عظم   مع  اجلزاء  عظم  إن:"، وقال    (5) "ليصيبك  يكن  مل  أخطأك  وما  ليخطئك  يكن  مل  أصابك

  (6) "السخط  فله  سخط  ومن،    الرضا  فله  رضي  فمن،    ابتالهم  قوما  أحب  إذا  هللا  وإن،    البالء
ومن وسائل حتصيل السالم مع النفس : القناعة والرضا ِبا قسم هللا له ، وهذا يتحقق أبمور   •

  من أمهها: النظر إىل من هو دونه يف الغىن والصحة وغريها من الفضائل الدنيوية ،   قال  
 

 ( 249/  8التفسري امليسر )  -(1)
         6681( ح 7/  8من حديث النواس بن مسعان صحيح مسلم )  -(2)
 وقال "حسن صحيح  2518(ح 668/ 4سنن الرتمذي ) -(3)
قال شعيب األرنؤوط:"حديث     722ح  498/  2من حديث احلسن بن علي رضي هللا عنهما ، صحيح ابن حبان   )-(4)

 صحيح" 
أب    -(5) حديث  )  بن كعبمن  حبان  ابن  صحيح   ، عنه  هللا  رضي  ح505/  2،   )727  ( حنبل  بن  أمحد  /  5مسند 

 قال شعيب األرنؤوط :"إسناده قوي"   21629(ح 182
وقال " حسن غريب" وعلق األلباين على احلديث    2396(ح  601/  4من حديث أنس رضي هللا عنه سنن الرتمذي )-(6)

 فقال :"حسن صحيح" 
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  ممن   منه   أسفل  هو   من  إىل   فلينظر   واخللق  املال   ىف   عليه   فضل   من  إىل   أحدكم   نظر   إذا »  :"  
،   فوقكم هو من إىل تنظروا وال،  منكم أسفل  من إىل  انظروا » ويف لفظ :" .(1)« عليه فضل

 .(2) « هللا نعمة تزدروا ال  أن  أجدر فهو

الوجه الثاني: تربيته على تحقيق السالم مع أفراد أسرته ، ويتبين ذلك من خالل  
 ايلي:م

  بُ ُيواتً   َدَخْلُتمْ   فَِإَذا  ﴿: إلقاء السالم عليهم إذا دخل بيته ، ومما يدل على ذلك قوله تعاىل:  أوال •
  سورة النور. وقول النيب   61من اآلية    ﴾طَيَِّبةً   ُمَبارََكةً   اّللَِّ   ِعْندِ   ِمنْ   حتَِيَّةً   أَنْ ُفِسُكمْ   َعَلى  َفَسلُِّموا
    ( :من دخل  :    اجلنة  هللا  أدخله  مات  وإن  وكفي  رزق   عاش  إن  هللا  على  ضامن   كلهم  ثالثة

 يف  خرج  ومن  هللا  على  ضامن  فهو  املسجد  إىل  خرج  ومن  هللا  على  ضامن  فهو   بيته فسلم
النيب     (3)   ( هللا  على  ضامن  فهو   هللا   سبيل :    وكان  عليهم  دخل  بيته إذا  أهل  على  يسلم 

  فأدعو يبعثىن  وكان  وحلما  خبزا  ناسلا  فأشبع،   زينب  وليمة  شهدترض هللا عنه :   أنسيقول  
 مير  فجعل،    َيرجا  مل،    احلديث  هبما  استأنس  رجالن  فتخلف،    وتبعته  قام  فرغ   فلما،    الناس

  فيقولون «.    البيت  أهل  اي   أنتم  كيف   عليكم  سالم»    منهن  واحدة   كل  على  فيسلم،    نسائه  على
 . (4)«  خبري »   فيقول أهلك وجدت كيف   هللا  رسول اي خبري 

حتقيق   :ثانيا   فيه  وهذا   ، بذلك  أهله  إشعار  غري  من  طويلة  غيبة  بعد  البيت  دخول  عن  النهي 
للسالم مع أهله ، من جهة غض الطرف عن بعض األخطاء ، وإعطاء الفرصة لإلصالح وتاليف 

 العيوب ، ومن األحاديث الدالة على ذلك  :  

 

لينظر إىل من هو أسفل منه وال    6125(ح2380/  5رضي هللا عنه ،صحيح البخاري )من حديث أب هريرة    -(1) ابب 
         7617(ح213/ 8ينظر إىل من هو فوقه ؛  صحيح مسلم ) 

         7619(ح213/  8صحيح مسلم )  -(2)
 يث صحيح"   شعيب األرنؤوط :"حد  قال      499( ح  251/  2من حديث أب أمامة رضي هللا عنه  صحيح ابن حبان )   -(3)
 3572( ح147/ 4صحيح مسلم  )  -(4)
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  الرجل  يطرق   أن  -وسلم  هعلي  هللا  صلى-  هللا  رسول  هنى  :قالرضي هللا عنه    جابرعن    ءماجا -
 ،   (1) "عثراهتم  يلتمس أو ،  يتخوهنم،  ليال  أهله

  ليال   ندخل  حَّت  أمهلوا»    فقال  لندخل  ذهبنا  املدينة  قدمنا  فلما  :قالوعن جابر رضي هللا عنه   -
   . (2) « املغيبة  وتستحد الشعثة متتشط كى  - عشاء أى -

ف  ر باإلحسان إليه ، وك السالم مع جاره ، فأمالوجه الثالث: تربيته على تحقيق  
 األذى عنه ،  ومن النصوص التي جاءت دالة على ذلك :

النيب   « قول  سيورثه  أنه  ظننت  حَّت  ابجلار  يوصيىن  جربيل  زال  ما    يدخل  ال»  وقال    .(3) » 
  حيب   حَّت  عبد  يؤمن  ال  بيده  نفسى  والذى»    :"  ، وقال     (4)«  بوائقه  جاره  أيمن  ال  من  اجلنة
 . (5)« لنفسه حيب ما  -  يهألخ قال أو  - جلاره

الوجه الرابع : تربيته على تحقيق السالم مع جميع أفراد المجتمع ، بمحبتهم وكف  
 األذى عنهم ، ويتبين ذلك من خالل مايلي : 

 السالم حق من حقوق المسلم على أخيه   أوال: أن 

 

ابب ال يطرق أهله ليال إذا أطال الغيبة خمافة أن َيوهنم أو يلتمس عثراهتم ؛    4946(ح 2008/  5صحيح البخاري ) -(1)
    5078(ح56/ 6صحيح مسلم ) 

  3713(ح 176/  4؛ صحيح مسلم  )  ابب تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة  4949(ح 2009/  5صحيح البخاري )  -(2)
( :" واملغيبة ، بضم امليم وكسر الغني وإسكان الياء، وهي:  اليت غاب عنها  54/  10، قال النووي يف شرحه على مسلم )

 زوجها . وإن حضر زوجها ، فهي مشهد بال هاء" 
اعبدوا  وقول هللا تعاىل } و ابب الوصاة ابجلار    6014(ح10/  8من حديث عائشة رضي هللا عنها ، صحيح البخاري)  -(3)

    6852(ح36/ 8هللا وال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساان إىل قوله خمتاال فخورا { ؛ ؛ صحيح مسلم ) 
(4)-   ( البخاري  صحيح   ، عنه  هللا  رضي  هريرة  أب  حديث  بوائقه؛    5670(ح 2240/  5من  جاره  أيمن  ال  من  إمث  ابب 

 ( مسلم    ش   181(ح49/  1صحيح  النووي يف  قال   ، ملسلم  واللفظ   ،( مسلم  على  ،  17/  2رحه  ابئقة  مجع  :"البوائق:   )
 وهي:  الغائلة والداهية والفتك "   

        180(ح49/ 1هللا عنه صحيح مسلم )من حديث أب هريرة رضي    -(5)
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 (71 )  

ك فانصح  وإذا استنصح ،  إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه  ملا جاء يف  صحيح مسلم )   -
   )1(  (  وإذا مات فاتبعه، وإذا مرض فعده ، ته شموإذا عطس فحمد هللا ف، له 

 السالم   رد  مخس  املسلم  على  املسلم  حق  يقول:"     هللا  رسول  مسعت  قال:  وعن أب هريرة -
 (2) "  العاطس ، وتشميت الدعوة  ، وإجابة اجلنائز  واتباع ،  املريض  ، وعيادة

  السالم  رد  أخيه  على   للمسلم  جتب  مخس»      هللا   ولرس  قال  قال     هريرة  أب  وعن  -
   . (3) «  اجلنائز واتباع  املريض  وعيادة الدعوة وإجابة العاطس وتشميت

  هللا   رسول   أن   مالك  بن  أنس   أنه كان يسلم حَّت على الصبيان ، فعن  وقد ثبت عن النيب   -
 (4) عليهم" فسلم   غلمان على  مر  . 

 

 

 

  

 

 2162ح/1705ص/ 4ج  مسلم   صحيح-عنه هللا رضي–  هريرة  أب   حديث من  –  (1)
 اع اجلنائز ابب األمر ابتب   1420(  ح  71/ 2صحيح البخاري )  -(2)
            5777( ح 3/  7صحيح مسلم   ) -(3)
 5791( ح  5/ 7صحيح مسلم  )  -(4)
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 (72 )  

ل الجنة  ، تتحقق  ، وتحصيل الحسنات ، ودخو أن المحبة بين المؤمنين    :  ثانيا
 ومن النصوص الدالة على ذلك :بإفشاء السالم 

  شىء  على  أدلكم  حتابوا ، أوال  حَّت  تؤمنوا  ، وال  تؤمنوا  حَّت  اجلنة  تدخلون  ال»      قول النيب -
 . (1) « بينكم السالم أفشوا حتاببتم ،   فعلتموه إذا

،    هذا  فيعرض،    يلتقيان   .    ليال  ثالث  فوق   أخاه   يهجر  أن  ملسلم  حيل  ال »    ملسلم :" ويف لفظ   -
 . (2)« ابلسالم  يبدأ الذى وخريمها،  هذا ويعرض

    (3) "اجلنان تدخلوا الطعام وأطعموا السالم وأفشوا الرمحن اعبدوا ":  وقول النيب   -
  عليكم   سالم:    فقال  جملس   يف   وهو،      هللا   رسول   على   مر  رجال   أن   :    هريرة  أب  عنو  -

  عشرون: )    فقال  هللا  ورمحة  عليكم  سالم:   فقال  آخر  رجل  مر  مث(    حسنات  عشر: )    فقال
  فقام(    حسنة  ثالثون: )    فقال  وبركاته  هللا  ورمحة  عليكم  سالم:    فقال  آخر  رجل  فمر(    حسنة

  صاحبكم   نسي  ما  أوشك  ما: )    سلم  و  عليه  هللا   صلى   النيب  فقال  يسلم   ومل   اجمللس   من  رجل
  فليست   فليسلم  قام  فإن   فليجلس   جيلس  أن   له بدا فإن فليسلم  اجمللس إىل أحدكم  جاء  إذا !  

    (4)  "  اآلخرة من أبحق األوىل

 

 

 

 

     203( ح 53/  1من حديث أب هريرة رضي هللا عنه صحيح مسلم  )   -(1)
      6697(ح 9/  8من حديث أب أيوب األنصاري رضي هللا عنه صحيح مسلم )  -(2)
ع  - (3) هللا  رضي  عمرو   بن  هللا  عبد  حديث  )من  حبان   ابن  صحيح  األرنؤوط     507(ح  260/  2نهما    شعيب  قال 

 :"حديث صحيح"   
 ،  قال شعيب األرنؤوط :"إسناده صحيح"   493( ح246/  2صحيح ابن حبان )       -(4)
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 (73 )  

المحبة  ثالثا بإفشاء  األمر  بينهم  :  ،    ،  والتآلف  بعضا  بعضهم  يشد   ، وأهنم كالبنيان 
َا   ﴿وكاجلسد الواحد ، يتأمل بتأمل جزء منه  ، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله تعاىل :   ُمْؤِمُنونَ لْ ا  ِإمنَّ

 سورة احلجرات. 10من اآلية ﴾ِإْخَوةٌ 

   (1)"لنفسه حيب ما ألخيه حيب  حَّت ،  أحدكم  يؤمن ال :" وقول النيب   -
 .(2)« ، مث شبك أصابعة بعضا بعضه يشد كالبنيان  للمؤمن املؤمن»  وقول النيب    -
النيب   - »وقول    اشتكى   إذا.  اجلسد  كمثل  وتعاطفهم،  وتوادهم،  ترامحهم،  يف   املؤمنني  ترى: 

   . (3) واحلمى« ابلسهر جسده سائر  له تداعى عضوا،
  حيل   وال .  إخواان  هللا   عباد   وكونوا .  (4) تدابروا  وال   حتاسدوا،   وال  تباغضوا،  »ال:  وقول النيب   -

:"   (5)أايم«  ثالثة  فوق   أخاه  يهجر  أن  ملسلم ،    تناجشوا  وال،    حتاسدوا   ال»    ويف لفظ ملسلم 
  املسلم.  إخواان  هللا عباد  وكونوا،    بعض  بيع  على  بعضكم  يبع  وال،    تدابروا  وال،    تباغضوا  وال

  ثالث  صدره  إىل  ويشري «.    هنا  ها  التقوى.  حيقره  وال ،    َيذله  وال،    يظلمه   ال،    املسلم   أخو
،    دمه،   حرام  املسلم على  املسلم  كل ،    املسلم  أخاه حيقر  أن  الشر  من  امرئ  حبسب»    مرات
 . (6)« ،وعرضه ، وماله

  

 

ابب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه؛    13(ح 12/  1من حديث أنس رضي هللا عنه ، صحيح البخاري     )     - (1)
 واللفظ للبخاري    180(ح49/ 1م ) صحيح مسل

ابب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا    6026ح )12/  8عنه ، صحيح البخاري ) من حديث أب موسى األشعري رضي هللا    -(2)
 واللفظ للبخاري         6750(ح20/ 8؛ صحيح مسلم ) 

ال  -(3) صحيح  والبهائم   الناس  رمحة  ابب    ، عنه  هللا  رضي  يشري  بن  النعمان  حديث  )من  ؛    6011(ح 10/  8بخاري  
 6751ح)20/ 8صحيح مسلم ) 

 ( :" التدابر : املعاداة ، وقيل املقاطعة" 116/  16على مسلم ) قال النووي يف شرحه    -(4)
(5)-  ( البخاري  صحيح   ، عنه  هللا  رضي  أنس  حديث  وقوله    6065ح )19/  8من  والتدابر  التحاسد  عن  ينهى  ما  ابب 

  6690ح)8/  8مسلم )تعاىل}ومن شر حاسد إذا حسد{؛صحيح 
   6706(ح 10/ 8من حديث أب هريرة رضي هللا عنه ، صحيح مسلم )   -(6)
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 (74 )  

النصوص    ،  من حقوق الطريق  ، وكف األذى  السالمأنه قد جعل بذل  :    رابعا ومن 
 :  الدالة على ذلك

  هللا   صلى-  هللا  رسول  ، فجاء  ، نتحدث  ابألفنية  قعودا  كنا  أب طلحة رضي هللا عنه قال :"   عن  -
  فقلنا «.    الصعدات  جمالس   اجتنبوا  الصعدات ،  وجملالس   لكم  ما»    فقال  علينا  فقام  - وسلم  عليه

 السالم  ورد البصر غض حقها فأدوا ال إما»  قال. ونتحدث نتذاكر قعدان ابس ما لغري  قعدان إمنا
 .(1)« الكالم وحسن

«.    ابلطرقات  واجللوس  إايكم»    قال   -وسلم  عليه  هللا  صلى-  النىب  عن  اخلدرى  سعيد  أب  عن -
  - وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا   رسول  قال.  فيها  نتحدث  جمالسنا  من  بد  لنا  ما  هللا   رسول  اي  قالوا

  األذى   وكف  البصر،    غض»    قال  حقه  وما  قالوا«.    حقه  الطريق   فأعطوا  اجمللس  إال  أبيتم  إذا »  
 . (2)«  املنكر  عن والنهى ابملعروف   واألمر السالم  ، ورد

 

 

 

 

 

 

 

 

    5773( ح2/  7صحيح مسلم   )    -(1)
     5774( ح 2/  7صحيح مسلم  )     -(2)
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: و يتضح ذلك من  على بغض الحرب ونبذ العنف   تربية المسلم:    الثالثةالمسألة  
     وجوه:

آَمُنوا  ﴿قوله تعاىل:    يف     :له العدو  جنح  إذا  للسلم  جنوحلاالوجه األول :  \ اَي أَي َُّها الَِّذيَن 
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوي ُمِبنيٌ  ْلِم َكافًَّة َوال تَ تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ سورة البقرة    208اآلية    ﴾ اْدُخُلوا يف السِّ

ْلمِ ﴿فسرت كلمة  :  ، "  ذا تكون  رها، وهبقابل للحرب، كما يفيده ظاهيف اآلية ب  )السالم( امل  ﴾السِّ
إليه.    ُدعوا  إذا  عنه  يعرضوا  وال  مجيعا،  السالم  يف  يدخلوا  أن  للمؤمنني  دعوة    أيمر   القرآن  اآلية 

  ، (1) وقودها  واشتعال  احلرب،  وقوع   بعد  ولو  هلا،   ُدُعوا  إذا  السلم  لدعوة  يستجيبوا  أن  املسلمني
لْ   هَلَا  فَاْجَنحْ   ْلمِ لِلسَّ   َجَنُحوا  َوِإنْ ﴿::تعاىل  يقول ِميعُ   ُهوَ   ِإنَّهُ   اّللَِّ   َعَلى  َوتَ وَكَّ   61اآلية    ﴾اْلَعِليمُ   السَّ

ْلمِ   َجَنُحوا   َوِإنْ   " :  تعاىل  قولهسورة األنفال.     مل:  أي  "   هَلَا  فَاْجَنحْ   "   الصلح،  إىل   مالوا :  أي  "  لِلسَّ
  َواِبْلُمْؤِمِننَي﴾   بَِنْصرِهِ   أَيََّدكَ  الَِّذي  ُهوَ   اّللَُّ   َحْسَبكَ   فَِإنَّ   ََيَْدُعوكَ  َأنْ   يُرِيُدوا  ﴿َوِإنْ   .(2) وصاحلهم   إليها

اآلية   األنفال  62من    كانوا   ولو  وانصرك،  كافيك  هللا  فإن  هللا،  على  وتوكل  صاحلهم:  أي،    سورة 
         (3) ".وحده كافيك:  أي  " هللا حسبك فإن  " ويستعدوا، ليتقووا خديعة ابلصلح  يريدون 

من أعظم الرباهني على الرغبة يف تقدمي السالم على احلرب ،    الحديبيةصلح  الوجه الثاني:  
 : "ُمِبيناً   فَ ْتحاً "       فقد مساه القرآن  ابلرغم من الشروط اجلائرة اليت اشرتطها املشركون ، كما سيأيت .  

  ىل تعا   وقال (.الفتح   سورة)  مسيت  سورة   ذلك  يف   وأنزل   والسالم،  الصالة  عليه  رسوله  على  به  وامتَّ 
ُهمْ   َوأَْيِدَيُكمْ   َعْنُكمْ   أَْيِديَ ُهمْ   َكفَّ   الَِّذي  َوُهوَ " ﴿:  مُمتنًّا   السورة   هذه  يف  ةَ   بَِبْطنِ   َعن ْ   َأنْ   بَ ْعدِ   ِمنْ   َمكَّ

  املؤمنني  عن املشركني  أيدي بكف  ميت ال هنا  فهو سورة الفتح ، 24من اآلية   ﴾ "َعَلْيِهمْ  َأْظَفرَُكمْ 

 

الزهر ،    نقال عن مقال لفضيلة الدكتور القصيب زلط ، عضو هيئة كبار علماء األزهر ، من موقع الرابطة العاملية خلرجيي  -(1)
http://waag-azhar.org/arabic /  بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته للحرب. 

 ( 373/ 3تفسري البغوي ) -(2)
 ( 84/ 4تفسري ابن كثري ) -(3)
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 (76 )  

ُهمْ   َوأَْيِدَيُكمْ ":  أيضا  املشركني  عن  ؤمنني ملا  أيدي   بكف   أيضا   ميت   بل   فقط، ةَ   بَِبْطنِ   َعن ْ   فهذا  ،"َمكَّ
 . (1)معا الطرفني  يسود  الذي السالم حب عن احلقيقي التعبري  هو

موجبا لعصمة دمه وماله    -من قبل العدو احملارب-أنه جعل جمرد إلقاء السالم    الوجه الثالث:
ُنوا  اّللَِّ   َسِبيلِ   يف   َضَربْ ُتمْ   ِإَذا  َآَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  ايَ ﴿، ودليل ذلك ما جاء يف قوله تعاىل :     َواَل   فَ تَ بَ ي َّ

اَلمَ   ِإلَْيُكمُ   أَْلَقى  ِلَمنْ   تَ ُقوُلوا تَ ُغونَ   ُمْؤِمًنا  َلْستَ   السَّ نْ َيا  احْلََياةِ   َعَرضَ   تَ ب ْ   َكَذِلكَ   َكِثريَةٌ   َمَغانُِ   اّللَِّ   َفِعْندَ   الدُّ
ُتمْ  ُنوا  َعَلْيُكمْ   اّللَُّ   َفَمنَّ   لُ قَ بْ   ِمنْ   ُكن ْ سورة النساء .     94اآلية    ﴾َخِبريًا  تَ ْعَمُلونَ   ِبَا  َكانَ   اّللََّ   ِإنَّ   فَ تَ بَ ي َّ

  إليكم   ألقى  ملن  تقولوا  وال   "  يف قوله تعاىل:   عنهما  هللا   رضي  عباس   ابن  عنوقد جاء يف البخاري  
 السالم  فقال  املسلمون  فلحقه،    له  غنيمة  يف   رجل  كان  عباس  ابن  قال.    "  مؤمنا  لست  السالم
  تلك   "   الدنيا   احلياة  عرض  تبتغون   "   قوله  إىل  ذلك   يف   هللا   فأنزل  غنيمته  وأخذوا   فقتلوه  عليكم 
  )3  (األسود  بن  املقداد  عنومثله ماجاء يف الصحيحني :  .    (2)     "السالم  عباس  ابن  قرأ  :" قال  الغنيمة

  يدى   إحدى  فضرب  فقاتلىن  الكفار  من  رجال   يتقل  إن   أرأيت   هللا  رسول  اي  :قالرضي هللا عنه ،  
  قال ؟  قاهلا  أن   بعد  هللا  رسول   اي   أفأقتله.  هلل  أسلمت  فقال  بشجرة  مىن  الذ  مث.  فقطعها  ابلسيف

  أن   بعد  ذلك  قال  مث  يدى   قطع   قد  إنه  هللا   رسول  اي   فقلت   : قال«.    تقتله  ال »    :   هللا  رسول
  ِبنزلته   وإنك  تقتله  أن  قبل   ِبنزلتك  فإنه   قتلته  فإن   تقتله   ال »  :    هللا   رسول  قال  ؟أفأقتله،    قطعها

   (4)« قال  الَّت  كلمته  يقول أن قبل

 

من مقال لفضيلة الدكتور القصيب زلط ، عضو هيئة كبار علماء األزهر ، من موقع    - بتصرف يسري- الوجه أفدته  هذا -(1)
. بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته  /http://waag-azhar.org/arabic عاملية خلرجيي الزهر ، الرابطة ال 

 للحرب . 
قولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا {   السلم والسلم  ، ابب } وال ت   4315(ح  1677/  4صحيح البخاري ) -(2)

 والسالم واحد 
  سنة  مات   ،     البهراين   مطرود   بن  عامر  بن   ربيعة  بن   مالك  بن   ثعلبة   بن  عمرو  ابن   هو   ،   الكندي   األسود   بن   املقداد   –  (3)

  ؛ 8189ت /202ص /6ج  الصحابة   متييز   يف  اإلصابة   انظر.    سنة  سبعني  بن   وهو  قيل  عثمان   خالفة  يف  وثالثني   ثالث
 2561ت /1480ص/ 4ج  االستيعاب

قول هللا تعاىل } ومن يقتل مؤمنا  ابب   4019( ح  85/ 5؛ صحيح البخاري     )284( ح 66/ 1صحيح مسلم )-(4)
 متعمدا فجزاؤه جهنم { 
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 ومما يدل على ذلك :  :(1) كراهة التسمية بــ)حرب( الوجه الرابع:
: "أحب األمساء إىل هللا: عبد هللا وعبد الرمحن، وأصدق األمساء: حارث ومهام،    قول النيب   -

    (2) وأقبح األمساء: حرب ومرة"
)انقة( حُتلب: "َمن حيلب هذه؟". فقام        (3)قال لَِلْقَحةٍ أن رسول هللا    "وروى اإلمام مالك    -

؟". فقام رجل،  رجل فقال: "ما امسك؟". قال: مّرة، قال: "اجلس". مث قال: "َمن حيلب هذه
مث   "اجلس".  قال:  حرب.  قال:  امسك؟".  "ما  رجل،  فقال:  فقام  هذه؟".  حيلب  "َمن  قال: 

     (4) : "احلب"فقال: "ما امسك؟". قال: يعيش! فقال له رسول هللا  
  ابين  أروين: )  فقال   النيب فجاء حراب مسيته  احلسن  ولد ملا:  قال  رضي هللا عنه علي عنو   -

  النيب  فجاء  حراب  مسيته  احلسني  ولد  فلما(    حسن  هو  بل  ال: )    قال  حراب :    ناقل  ؟(    مسيتموه  ما
الثالث   يل  ولد  فلما(    حسني  هو  بل : )    قال  حراب :    قلنا  ؟ (    مسيتموه  ما  ابين   أروين : )    فقال  

  مسيناه :    فقلنا  ؟(    مسيتموه  ما  ابين  أروين: )    فقال  سلم  و  عليه  هللا  صلى  النيب  فجاء  حراب  مسيته
    (5)  "( حمسن هو بل: )   قال حراب

 

األزهر ، من موقع  من مقال لفضيلة الدكتور القصيب زلط ، عضو هيئة كبار علماء    -بتصرف يسري-هذا الوجه أفدته    -(1)
كراهيته  . بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم و /http://waag-azhar.org/arabic الرابطة العاملية خلرجيي الزهر ، 

 للحرب . 
(2)- ( داود  أب  ح  443/  4سنن   )4952    ( حنبل  بن  أمحد  ح  345/  4مسند  األرنؤوط:"   19054(  شعيب  قال    ،

شبيب   بن  عقيل  جلهالة  ضعيف  ابن  إسناده  غري  عن  توثيقه  يؤثر  ومل  األنصاري  وهو  مهاجر  ابن  حممد  عنه  ابلرواية  تفرد  فقد 
وضعيف   صحيح  يف  األلباين  صححه  قال   ، )حبان  داود  أب  قال:"450/  10سنن  أبمساء  (  تسموا   "  : قوله  دون  صحيح 

 األنبياء " 
 زيرة اللنب" (:" للِّْقحة واللَّقحة الناقة احللوب الغ579/ 2قال يف لسان العرب )   -(3)
ابب قول هللا تعاىل } ومن يقتل مؤمنا   4019( ح  85/ 5؛ صحيح البخاري     )284( ح 66/ 1صحيح مسلم )-(4)

 فجزاؤه جهنم { متعمدا 
  953(ح118/  1؛  مسند أمحد بن حنبل )6958(ح  409/  15صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان حملمد التميمي )-(5)

 "   سنإسناده ح  قال شعيب األرنؤوط:" 
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فمحبة   :  (1) التطير وكراهية    التفاؤل ، ومحبة الفألالحث على  الوجه الخامس :  
 ، لذلك  مناقض  فإنه   ، والتشاؤم  الطرية  خبالف   ، والسالمة   ، للسالم  حمبة   ، به  واإلنس   ، الفأل 

رسول هللا    نأ:    وقد جاءت السنة ابحلث على التفاؤل ، والنهي عن الطرية والتشاؤم ومن ذلك
(:ال طرية وخريها الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم  قال )  )ويف       )2

ال عدوى ويف لفظ يف الصحيحني )  ،    )3(  (ال عدوى وال طرية وأحب الفأل الصاحل  لفظ ملسلم :)
 )4(  الكلمة الطيبة(  وال طرية ويعجبين الفأل الصاحل الكلمة احلسنة

الفأل  كان  ا  وإمن حمقق  ؛  يعجبه  سبب  بغري  تعاىل  ابهلل  ظن  سؤء  التشاؤم  حسن  ،  ألن  والتفاؤل 
 . واملؤمن مأمور حبسن الظن ابهلل تعاىل على كل حال ، ظن به

مالكو   بن  أنس  عنه  -عن  هللا  النيب   )    -رضي  اي  أن  يسمع  أن  حلاجة  خرج  إذا  يعجبه  كان 
      )5(  (راشد اي جنيح 

قولهومن   عمرو  ذلك  بن  سهيل  جاء  حني  احلديبية  صلح  من :) وقال  (6) يوم  لكم  سهل  لقد 
         )7(  (أمركم

 

( :"التطري:  التشاءم ،  وأصله:  الشيء املكروه من قول أو فعل أو  218/  14قال النووي يف شرحه على مسلم )  -(1)
 مرئى" 
  مسلم   صحيح  ،   الطرية   ابب /    5422ح/2171ص /5ج   البخاري  صحيح   عنه   هللا  رضي  هريرة   أب   حديث   من  –   (2)

 الشؤم  من فيه   يكون وما  والفأل  الطرية ابب/ 2223 ح /1745ص /4ج
 الشؤم  من  فيه   يكون  وما والفأل الطرية ابب / 2223ح/1746ص/4ج  مسلم صحيح  -  (3)
  مسلم  صحيح  ،  الفأل  ابب/  5424ح /2171ص /5ج  البخاري  صحيح  هعن  هللا  رضي  مالك  بن  أنس  حديث   من  –  (4)

 ملسلم  واللفظ ،  الشؤم من فيه   يكون وما  والفأل  الطرية ابب/ 2224ح/  1746ص /4ج
 " صحيح  غريب حسن حديث:" وقال1616،ح 161ص/4ج  الرتمذي  سنن -  (5)
وكا  -(6)  ، الفتح  مسلمة  من  يزيد  أبو  العامري  القرشي  عبد مشس  بن  عمرو  بن  وخطب  سهيل   ، فدى  مث  ببدر  ممن أسر  ن 

ِبكة ِبثل ما خطب به أبو بكر ابملدينة عند وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكانوا مهوا أن يرتدوا ، فسكن الناس مث  
 465( /ت    232صفحة     -  4تشهد ومات ،   هتذيب التهذيب    ) جزء  خرج سهيل أبهله ومجاعته إىل الشام جماهدا واس

  ابب /2581ح/  974ص /2ج  البخاري  ،صحيح  احلديبية   قصة  فيه  طويل  حديث   من   خمرمة  بن  مسور   حديث  من  –  (7)
     الشروط وكتابة  احلرب  أهل  مع واملصاحلة  اجلهاد  يف  الشروط 



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (79 )  

أنه     :: أن ثلث العام هدنة إجبارية  السادسالوجه    السلم:  على  اإلسالم  حرص  "ومن 
فرض على املسلمني هدنة إجبارية ميتنعون فيها عن القتال ملدة أربعة أشهر، أي ثلث العام، وهي  

عروفة ب )األشهر احلرم( وهي: ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب: ثالثة سرد، وواحد  األشهر امل
اىل يف سورة املائدة، وهي من أواخر ما نزل من فرد، أي ثالثة متتابعة، وواحد منفرد عنها. قال تع

ا﴿القرآن:   ْهَر  الشَّ َوال  اّللَِّ  َشَعائَِر  حتُِلُّوا  ال  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَي َُّها  اآلية    ﴾ حْلََرامَ اَي  املائدة.     2من  سورة 
تعاىل:   هْ ﴿وقال  َوالشَّ لِلنَّاِس  ِقَياماً  احْلََراَم  اْلبَ ْيَت  اْلَكْعَبَة   ُ اّللَّ َواْلَقالِئدَ َجَعَل  َواهْلَْدَي  احْلََراَم  من   ﴾َر 

ت ما سورة املائدة. وسياق اآلية جيعل الشهر احلرام كالكعبة قياما للناس، فله من الثبو   97اآلية  
ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل  ﴿للبيت احلرام، هذا يف املكان، وهذا يف الزمان.  وقال تعاىل:   َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّ

سورة البقرة ، فأقرَّ أبن القتال يف الشهر احلرام ذنب    217من اآلية    ﴾اٌل ِفيِه َكِبرٌي ... ِفيِه ُقْل ِقتَ 
رب منه عند هللا.  ولكن إذا قوتل املسلمون يف الشهر  كبري، وإن كان املشركون قد ارتكبوا ما هو أك

، مستغلني تعظيمهم  رتئوا على املسلمنياحلرام قاتلوا فيه ردا للعدوان، وأتديبا للمعتدين، حَّت ال جي
ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى عَ ﴿للشهر احلرام، يقول تعاىل:   ْهُر احْلََراُم اِبلشَّ َلْيُكْم  الشَّ

     )1(  سورة البقرة " 194من اآلية  ﴾فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َوات َُّقوا اّللََّ 

  أيها   اي»  قال :  ملا جاء يف الصحيحني أن النيب    عن متين احلرب ،النهي    :     السابعالوجه  
  حتت  اجلنة  أن  واعلموا،    فاصربوا  لقيتموهم  فإذا،    العافية  هللا  واسألوا،    العدو   لقاء  وامنتت  ال  الناس
   .  )2(  « السيوف ظالل

ُ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل﴾ "قوله تعاىل :    :   الثامنالوجه        سورة األحزاب    25من اآلية    ﴿وََكَفى اّللَّ
:  وأحابيشهما  وغطفان  قريش  من  فيها  ركنياملش   مجوع   هامجت  اليت  األحزاب،  غزوة  على  يعقِّب

  جسداي  وتصفيتهم،  إابدهتم  يبتغون  هائلة،  أبعداد  ابملدينة  دارهم  ُعقر  يف  معه  واملؤمنني  الرسول
  عهد   ونقضوا  املهامجني، إىل  انضموا  قريظة بين يهود أن   سيما   وال   ؛   ابقية هلم  تبقى  ال   حَّت   وماداي،

 

الدكتور    –   (1) لفضيلة  مقال  من  يسري  العاملية  بتصرف  الرابطة  موقع  من   ، األزهر  علماء  هيئة كبار  عضو   ، زلط  القصيب 
 .   . بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته للحرب  / http://waag-azhar.org/arabic هر ، خلرجيي الز 

(  84/  9؛ صحيح البخاري   )   4640(ح  143/ 5من حديث عبد هللا بن أب أوىف رضي هللا عنه صحيح مسلم ) –  (2)
 ابب كراهية متين لقاء العدو ، واللفظ ملسلم       7237ح



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (80 )  

  اذُْكُروا   آَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  ﴿ايَ :  تعاىل  قالف:  معدهتمسا  إىل  وأحوجها  األوقات  أحلك  يف   الرسول 
  َبِصرياً  تَ ْعَمُلونَ  ِبَا  اّللَُّ   وََكانَ  تَ َرْوَها ملَْ  َوُجُنوداً  ِرحياً  َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا  ُجُنودٌ  َجاَءْتُكمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّ  نِْعَمةَ 

  َوَتظُنُّونَ   احْلََناِجرَ   اْلُقُلوبُ   َغتِ َوبَ لَ   اأْلَْبَصارُ   زَاَغتِ   َوِإذْ   ِمْنُكمْ   َأْسَفلَ   َوِمنْ   فَ ْوِقُكمْ   ِمنْ   َجاُءوُكمْ   ِإذْ *  
.  11-9اآلايت    َشِديدًا﴾   زِْلَزاالً   َوزُْلزُِلوا   اْلُمْؤِمُنونَ   ابْ تُِليَ   ُهَناِلكَ *    الظُُّنوانَ   اِبّللَِّ  األحزاب     سورة 

  ملَْ   ِبَغْيِظِهمْ   َكَفُروا   الَِّذينَ   اّللَُّ   ﴿َوَردَّ :  قال  حني   الغزوة  هذه  على   القرآن   به  عقَّب  ما:  هنا  واملقصود
     سورة األحزاب .  25من اآلية  اْلِقَتاَل﴾ اْلُمْؤِمِننيَ  اّللَُّ   وََكَفى َخرْياً  يَ َناُلوا

ة  الكلمة  هذه  إىل  فانظر     اإلنعام   معرض  يف   تعاىل  يذكرها  ،"اْلِقَتالَ   اْلُمْؤِمِننيَ   اّللَُّ   وََكَفى":  املُعربِّ
  املؤمنني   هللا   كفى  فقد  دماء،  وبغري   قتال،  بغري   انتهت   املعركة  أن:  واملؤمنني  النيب   على   واالمتنان

  للقتال،   يتعطش   دينٌ   هذا:  يقال  أن  يتصور   وال.  تعاىل  هلل  الشكر  تستحق  جليلة   نعمة  وهي.  القتال
 .  )1(الدماء وإراقة

  

 

العاملية      –   (1) الرابطة  موقع  من   ، األزهر  علماء  هيئة كبار  عضو   ، زلط  القصيب  الدكتور  لفضيلة  مقال  من  يسري  بتصرف 
 . بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته للحرب  / http://waag-azhar.org/arabic خلرجيي الزهر ، 
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، ويتضح ذلك    لسالم في زمن الحربلمبادئ  : تربية المسلم على    الرابعة المسألة  
تشمل ماقبل بدء احلرب وهي  بزمن احلرب ،    ختتص   بادئ للسالماإلسالم ملمن من خالل تقرير  

له تعلق مباشر ، أو غري مباشر ، ِببادئ السالم املتقدم ،  ، وأثناءها ، وما بعدها ،  وكل مبدأ منها  
 ومن تلك املبادئ :  ذكرها ، 

 نبذه للعدو. أو ب ون بنقض العهد ، إعالن الحرب يك :مبدأ •
 مبدأ:  الدعوة قبل بدء القتال.   •
 مبدأ:  تحريم االعتداء على رسل الحرب. •

 مبدأ: منح األمان لكل من طلبه.       •
 مبدأ: اإلحسان لألسير. •
 مبدأ: تحريم قتل األطفال والنساء والشيوخ ، إذا لم يقاتلوا.   •
 بالمقتول في الحرب.    التمثيلاإلحسان في طريقة القتل ، وتحريم مبدأ :  •
 . تحريم التعرض لدور العبادةمبدأ:  •

وقد ذكرهتا هنا بشكل جممل ، وسيتم تفصيل هذه املبادئ من جهة عالقتها ابلسالم ، ومن 
عند احلديث  ،  جهة تطبيقاهتا يف الكتاب ، والسنة النبوية ، يف الفصل الثاين من هذا الكتاب  

 املسلمني يف زمن احلرب ؛ ملناسبة التفصيل هناك . غري عن تطبيقات مبادئ السالم مع 
من ضمن اآلداب احلربية املستنبطة من   :هي ،  أن هذه املبادئ  إمجاال:    واملقصود بذكرها هنا

نبينا   احلرب  ،    سنة  أن   ، خالهلا  من  املسلم  يتعلم  الوسائل  أتواليت  مجيع  استنفاذ  بعد  يت 
  ت فالبد للمسلم أن يلتزم آبداهبا اليت تضمن،  قعت  حَّت لو و ،  املؤدية للسالم ، وأن احلرب  

والثاين  ، األول  املبدأ  يف  ، كما  ابتداء  احلرب  مينع  قد   ، فبعضها   ، املبادئ   ،    والثالث  تلك 
وهللا  .    وبعضها يقلل من أضرار احلروب فيما إذا وقعت ، وتسهل الرجوع للسالم بعد وقوعها

 تعاىل أعلم. 
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 عة فروع: م شعار اإلسالم . وفيه أربالمطلب الثاني: مبدأ : السال

أن  السالم  الفرع األول : شيوع اسم السالم في اإلسالم في مواضع متعددة منها:  
ألهل اجلنة ، وهي حتية املسلمني    -سبحانه-اسم من أمساء هللا ، واسم من أمساء اجلنة  ، وهي حتيته

  ، بينهم  تعقول    :  هذا  على   الدالة  مية الكر   اآلايت   ومنفيما  :ه   ُهوَ   ِإالَّ   ِإَلهَ   ال   الَِّذي   اّللَُّ   ﴿ُهوَ اىل 
وسُ   اْلَمِلكُ  الُم﴾  اْلُقدُّ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِمُلوا   َآَمُنوا  الَِّذينَ   ِإنَّ ﴿وقوله تعاىل :    سورة احلشر   23اآلية    السَّ

ُمْ   يَ ْهِديِهمْ    اللَُّهمَّ   ُسْبَحاَنكَ   ِفيَها   َدْعَواُهمْ   *     النَِّعيمِ   َجنَّاتِ   يف   اأْلَهْنَارُ   حَتِْتِهمُ   ِمنْ   جَتِْري  إبِِميَاهِنِمْ   َرهبُّ
تُ ُهمْ    الَِّذينَ   َوُأْدِخلَ ﴿سورة يونس ، وقوله تعاىل :    10،9اآليتان    ﴾َدْعَواُهمْ   َوَآِخرُ   َساَلمٌ   ِفيَها  َوحتَِي َّ

تُ ُهمْ   َرهبِِّمْ   إبِِْذنِ   ِفيَها   ِدينَ َخالِ   اأْلَهْنَارُ   حَتِْتَها   ِمنْ   جَتِْري  َجنَّاتٍ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِمُلوا  َآَمُنوا  ﴾َساَلمٌ   ِفيَها  حتَِي َّ
تُ ُهمْ ﴿  ، وقوله تعاىل :      سورة إبراهيم  23اآلية   اآلية    ﴾َكِرميًا  َأْجًرا  هَلُمْ   َوَأَعدَّ   َساَلمٌ   يَ ْلَقْونَهُ   يَ ْومَ   حتَِي َّ

، وقوله   سورة يس  58اآلية   ﴾رَِحيمٍ  َربٍّ  ِمنْ  قَ ْواًل  َساَلمٌ ﴿، وقوله تعاىل :     سورة األحزاب  44
ُهمْ   فَاْصَفحْ   يُ ْؤِمُنونَ   اَل   قَ ْومٌ   َهُؤاَلءِ   ِإنَّ   َربِّ   ايَ   َوِقيِلهِ ﴿تعاىل :   اآليتان    ﴾ يَ ْعَلُمونَ   َفَسْوفَ   َساَلمٌ   َوُقلْ   َعن ْ

تُ ُهمْ وقوله تعاىل :سورة الزخرف .    89،88 حزاب  سورة األ  44من اآليىة    َسالٌم﴾  يَ ْلَقْونَهُ   يَ ْومَ   ﴿حتَِي َّ
تُ ُهمْ   اللَُّهمَّ   ُسْبَحاَنكَ   ِفيَها  ﴿َدْعَواُهمْ   وقوله تعاىل :   ،   َيْسَمُعونَ   ﴿ال  ،     10من اآلية    َسالٌم﴾  ِفيَها   َوحتَِي َّ

وقد أمر هللا برد    .سورة الواقعة  26،  25اآليتان      َسالمًا﴾  َسالماً   ِقيالً   ِإالَّ *    أتَْثِيماً   َوال  َلْغواً   ِفيَها
َها  أبَِْحَسنَ   َفَحيُّوا   بَِتِحيَّةٍ   ُحيِّيُتمْ وإذا  ﴿التحية مطلقا فقال :   َشْيءٍ   ُكلِّ   َعَلى  َكانَ   اّللََّ   ِإنَّ   رُدُّوَها  َأوْ   ِمن ْ

 سورة النساء    86اآلية ﴾ َحِسيًبا
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 السالم تحية اإلسالم   التصريح بأن   : الفرع الثاني 
 قال   -  اإلسالم  بتحية  حياه  ناسلا  ألول  فإىن  فأتيته  -  قال  -  ملا جاء عن أب ذر رضي هللا عنه :"

   . (1) . « احلديث  «   السالم وعليك »  قال. هللا  رسول  اي عليك السالم  قلت -

 ولو لم يكونوا مسلمين ،  فشاء السالم بين جميع الناس  إاستحباب  الفرع الثالث :  
   ، ومما يدل على ذلك:

  - وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول  سأل  رجال   أن ،    رضي هللا عنهما  عمرو  بن  هللا  عبد  حديث -
وقد    «  تعرف  مل  ومن،    عرفت  من  على  السالم وتقرأ،    الطعام  تطعم»    قال؟  خري   اإلسالم  أى

 .(2) "باب إفشاء السالم من اإلسالمبوب عليه البخاري :"
 وبذل   الكالم  حبسن  عليك: )    قال  اجلنة  يل  يوجب  بشيء  أخربين  هللا  رسول   اي: )  وقيل للنيب  -

   (3) ( السالم
  قيل و  ،  إليه  الناس  اجنفل  ،    املدينة   هللا  رسول   ورد  ملا:    قال:    سالم  بن  هللا  عبد  نعو  -

،    وجهه  تبينت   فلما،    ألنظر   الناس  يف   فجئت:    قال   سلم   و   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   قدم
  الناس   أيها  اي:    قال  أن  يتكلم  مسعته  شيء  أول  كان  و،    كذاب  بوجه  ليس  وجهه  أن  عرفت

   ( 4) "بسالم  اجلنة  تدخلوا،    نيام  الناس  و   صلوا  و ،    األرحام  صلوا   و،    أطعموا  و  ،  السالم  أفشوا

 

 6515( ح  155/ 7صحيح مسلم  )  -(1)
     169ح   ( 47/ 1م من اإلسالم ؛ صحيح مسلم ) ابب إفشاء السال   28( ح 19/ 1صحيح البخاري )  -(2)
قال شعيب األرنؤوط     -  490( ح  243/  2صحيح ابن حبان   )  -(3) بن شريح رضي هللا عنه     من حديث املقدام 

 :"إسناده قوي" 
، وقال:" حديث صحيح على شرط الشيخني و مل َيرجاه"  4283(ح  14/  3املستدرك على الصحيحني  للحاكم )  -(4)

 2485( ح  652/  4ه األلباين   سنن الرتمذي حملمد الرتمذي ) الذهيب يف التلخيص ، وصححه الرتمذي يف سننه ووافق ووافقه  
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 أخالط  فيه  ِبجلس  مر ،      النيب   أن  -رضي هللا عنهما-زيد  بن  أسامة  عنويف الصحيحني    -
  وسلم   عليه  هللا  صلى   النيب   عليهم  فسلم ...    واليهود ،    األواثن   عبدة  واملشركني،    املسلمني  من
" (1)  

 رسول   حممد  من،    الرحيم  الرمحن  هللا  بسم  إىل هرقل الروم  وفيه :"  اب النيب  وقد جاء كت -
  (2) "اهلدى اتبع من على سالم ، الروم عظيم هرقل  إىل،   هللا

  يسلمون  الكتاب أهل  إن   للنىب قالوا   النىب أصحاب أن أنس رضي هللا عنه  وجاء عن -
   .(3) « وعليكم قولوا»  قال عليهم  نرد فكيف علينا

،    نفسك  من  اإلنصاف  : اإلميان  مجع  فقد  مجعهن   من  ثالث  :"   عمارخرج البخاري قول  أو  -
   (4) "اإلقتار من واإلنفاق ،  ملاللع السالم وبذل

 

 

 

 

 

 

/ابب )ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثريا  1663ص      4صحيح البخاري  ج    - (1)
ج    ؛  4290(/ح  مسلم   دعاء1423-1422ص      3صحيح  يف  أذى    /ابب  على  وصربه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب 

 1798ني/حاملنافق
ابب دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم الناس إىل اإلسالم والنبوة ؛ صحيح    2941( ح 45/  4صحيح البخاري     )   -(2)

 4707( ح 163/ 5مسلم ) 
     5781( ح4/  7صحيح مسلم  )     -(3)
 ( ابب إفشاء السالم من اإلسالم 18/  1ي )علقه تعليقا جمزوما به ، صحيح البخار -(4)
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السابقة ؛ ألن دينهم    شعار جميع األديان السماويةإحياء لأن السالم  :  الفرع الرابع  
      ذلك : هو التوحيد ، وهي تحية لجميع ذرية آدم ، ومما يدل على

  أوىل   أان»      هللا  رسول  وقال  منها  أحاديث  فذكر    هللا  رسول  عن   هريرةما جاء عن أب   -
  من  إخوة  األنبياء»    قال هللا  رسول  اي  كيف  قالوا«.    واآلخرة  األوىل ىف   مرمي  ابن  بعيسى الناس

 . (2)«  نىب  بيننا فليس واحد ودينهم شَّت وأمهاهتم  (1) عالت
  على   آدم  وجل  عز  هللا  خلق»  :  قال    هللا  رسول  هللا عنه عني  رض  وقد جاء عن أب هريرة -

  نفر   ، وهم  النفر  أولئك  على   فسلم  اذهب  ، قال:    خلقه  ، فلما  ذراعا  ستون   ، طوله  صورته
فاستمع  جلوس  املالئكة  من فإهنا   جييبونك  ما  ،  قال  ذريتك  وحتية  حتيتك  ،    فقال:   فذهب  ، 

 . (3) « هللا ورمحة فزادوه -  قال - هللا ةمحور  عليك السالم  ، فقالوا:  عليكم السالم

 

 

 

 

 

 

  

 

 ( :" قوله أوالد عالت أي: إخوة من أب أمهاهتم شَّت" 159/  1)  -قال ابن حجر يف فتح الباري        -(1)
البخاري)        -(2) من أهلها{ ؛ صحيح    3442( ح 167/  4صحيح  انتبذت  ابب قول هللا }واذكر يف الكتاب مرمي إذ 

 6281( ح 96/  7مسلم  )
     7342( ح149/ 8ابب بدء السالم ؛  صحيح مسلم   )    6227( ح  50/ 8صحيح البخاري  )      -(3)
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 الفصل الثاني : 

 تطبيق مبادئ السالم مع غير المسلمين

 ،  في السلم والحرب ، والعهد ، في ضوء السنة النبوية

 مباحث:وفيه ثالثة 
 المبحث األول : 

   ،  تطبيق مبادئ السالم مع غير المسلمين في السلم

 وفيه ستة مطالب:
 دأ الرحمة مع غير المسلمين  في ضوء السنة   :  تطبيق مب المطلب األول

لقد كان  نبينا عليه الصالة والسالم ، يشعر ابحلسرة لعدم إميان كثري من قومه كما يف قوله تعاىل  
                                             سورة الكهف     6  آلية: ا

  : تعاىل  وقوله   ،                                                      

                               فاطر.  سورة 8 من اآلية 
  إين   :قال  املشركني  على  ادع   هللا  رسول  اي  قيل  :قال هريرة    أب  عن  وجاء يف صحيح مسلم   ▪

   (1) رمحة بعثت وإمنا لعاان أبعث مل

أب   ▪ عن  البخاري  هللا  هريرة  ويف  لرسول  ،   وأبت  عصت  دوسا  إن  هللا  رسول  اي  :"قيل 
   (2)  هبم  وأت دوسا اهد  اللهم  قال  دوس هلكت فقيل . عليها هللا فادع 

 

   2599/ابب النهى عن لعن الدواب وغريها/ح2006ص     4صحيح مسلم  ج   -(1)
     2779/ابب الدعاء للمشركني ابهلدى ليتألفهم/ح1073ص     3صحيح البخاري  ج    -(2)
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  أهد   اللهم   :قال  عليهم   هللا   فادع ،    ثقيف  نبال  أخرقتنا  :هللا   رسول  اي   قالوا  :قال   جابر  عن ▪
    (1)ثقيفا

عن   ▪ الصحيحني  عنها-عائشة  ويف  هللا    كان   يوم  عليك  أتى  هل:    للنيب  قالتأهنا    -رضي 
 قبة الع  يوم   منهم  لقيت  ما  أشد   وكان،    لقيت  ما  قومك  من  لقيت  لقد  :قال؟    أحد  يوم  من  أشد

 فانطلقت،    أردت  ما  إىل  جيبين  فلم،    كالل  عبد   بن  ليل  اي  عبد  بن  على  نفسي  عرضت  إذ،  
 بسحابة  أان   فإذا   رأسي   فرفعت،    الثعالب   بقرن   وأان   إال   أستفق  فلم،    وجهي  على   مهموم   وأان

  ردوا   وما  لك  قومك  قول   مسع  قد   هللا   إن  : فقال  فناداين   جربيل  فيها   فإذا   فنظرت،    أظلتين   قد
  فسلم  اجلبال  ملك  فناداين  .فيهم  شئت  ِبا   لتأمره  اجلبال  ملك  إليك  هللا   بعث  وقد   ،   عليك

  فقال،    األخشبني  عليهم  أطبق  أن   شئت  إن ،    شئت   فيما  ذلك  فقال  حممد  اي  :قال  مث  علي
 وحده  هللا   يعبد  من  أصالبهم  من  هللا   يخرج  أن  أرجو  بل   :وسلم   عليه  هللا   صلى  النيب 

     (2) "شيئا به يشرك ال

  

 

، وقال هذا :"حديث حسن صحيح   3942ابب مناقب يف ثقيف وبين حنيفة/ح //729ص     5سنن الرتمذي  ج    -(1)
   14743/ح340ص     3غريب ؛ مسند أمحد بن حنبل  ج 

/ابب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها األخرى غفر  1180ص     3صحيح البخاري  ج   -(2)
ذنبه/ح   من  تقدم  ج    3059له ما  مسلم   صحيح   / أذى  1420ص        3؛  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  لقي  /ابب ما 

 1795املشركني املنافقني/ح 
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 مع غير المسلمين  في ضوء السنة   مطلب الثاني : تطبيق مبدأ اإلحسان لا

 ألعدائه   صور من إحسانه 

 بالصفح والعفو  الصورة األولى : من إحسانه للمشركين

 أوال : صفحه عمن أراد اإلغارة عليه من المشركين  

ني  حيث عفا عن الثمانني من جيش املشركيف صحيح مسلم ، من حديث أنس بن مالك   ▪
  (1)  سلمني غرة ، عندما حاولوا أن يصيبوا من امل

وقد صفح عنهم يف فتح  ثانيا : صفحه عن مشركي مكة ، بالرغم من شدة إيذائهم له.
 مكة  ومن ذلك : 

  سفيان   أبو  فجاء  الفتح   يوم    هللا  رسول   مع  كنا   :" قال  -رضي هللا عنه-ماجاء عن أب هريرة    ▪
  هللا  رسول  قال  سفيان   أبو  قال   اليوم   بعد  قريش   ال   يشقر   خضراء  أبيدت  هللا   رسول  اي  فقال

  أغلق  ومن  آمن  فهو  السالح  ألقى  ومن  آمن  فهو  سفيان   أب   دار   دخل  من  وسلم   عليه   هللا   صلى
    (2) " آمن فهو اببه

  كرمي   أخ  خريا   قالوا؟    بكم   صانع   أين   ترون   ما  :املسجد  يف   اجتمعوا  حني  هلم   قال  أنه :"  ويف لفظ ▪
   (3)    الطلقاء فأنتم  هبواذا  :قال . كرمي  أخ وبن

  ومن،    رجال   وستون   أربعة  األنصار  من  قتل،    أحد  يوم  كان   ملا  :قال   كعب   بن  أب  عن ▪
  لنربني   املشركني  من  هذا  مثل  يوم  لنا  كان  لئن  :  هللا  رسول  أصحاب  فقال،    ستة  املهاجرين

  رسول  منادى  فنادى،    اليوم  بعد  قريش  ال  :يعرف  ال  لرج  قال  الفتح   يوم  كان  فلما،    عليهم

 

      1807/ابب غزوة األحزاب وهي اخلندق/ح   1430ص     3صحيح مسلم  ج    -(1)
   1780/ابب فتح مكة/ح 1407ص     3صحيح مسلم  ج   -(2)
   18055(/ح 118صفحة     -  9الكربى    ) جزء  وفيما حكى الشافعي عن أب يوسف يف هذه القصة سنن البيهقي     -(3)

(:" هذا احلديث على شهرته ليس له   32صفحة     -  1يف كتاب دفاع عن احلديث النبوي    ) جزء   ، قال الشيخ األلباين
 إسناد اثبت" 
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  :  وتعاىل  تبارك  هللا  فانزل،    مساهم  انسا  وفالان  فالان  الإ  واألبيض  األسود  أمن،      هللا   

                                                  النحل  126اآلية    
(1)    

 أراد اغتياله  ثالثا: عفوه عمن 

    هللا   رسول   مع  غزا   أنه  أخرب   - عنهما  هللا  رضي-   هللا   عبد  بن  جابر  جاء يف الصحيحني  عن   -
  فنزل ،    العضاه   كثري   واد  يف   القائلة   فأدركتهم   ،  معه  قفل    هللا   رسول  قفل  فلما ،    جند  قبل

  ا هب  وعلق،    مسرة  حتت     هللا   رسول  فنزل،    ابلشجر  يستظلون  الناس  وتفرق     هللا   رسول
 علي اخرتط هذا  إن :فقال أعراب عنده وإذا،  يدعوان   هللا رسول فإذا،  نومة ومننا،  سيفه

  يعاقبه   ومل  ثالاث  هللا  فقلت  مين  مينعك  من  :فقال،    صلتا   يده  يف   وهو  فاستيقظت   انئم  وأان  سيفي
    (2) "وجلس

 اإلسالم  يف   دخلوايل ؛    الكفار  استئالف  يف     النيب   رغبة  لشدة  عليه  فمنقال يف فتح الباري:"  
   (3)"عنه عفا  بل  صنع ِبا يؤاخذه  ومل، 

 وإظهار،    يقينه  وصدق   ابهلل  توكله  وحسن،      النيب  شجاعة  بيانوقال يف عمدة القارئ :"  
     ( 4) "بسوء يقصده عمن وصفحه عفوه وبيان معجزته

 

 

 
 

 تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ،  21267ص/ح     5مسند أمحد بن حنبل  ج   -(1)
ج    - (2) البخاري   القائلة/ح    1065ص       3صحيح  عند  السفر  يف  ابلشجر  سيفه  علق  من  صحيح    2753/ ابب  ؛  

   843/  ابب توكله على هللا تعاىل وعصمة هللا تعاىل له من الناس/ ح   1786ص     4مسلم  ج 
 189ص     7فتح الباري  ج  -(3)
 189ص    14عمدة القاري  ج  -(4)
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 )1(رابعا : منُّه على ثمامة بن آثال

  جند   قبل  خيال   بعث   هللا  رسول  أن  -هي هللا عنرض- هريرة  عن أب    ما جاء يف الصحيحني   ▪
 سواري   من  بسارية  فربطوه  اليمامة  أهل  سيد  آاثل  بن  مثامة  له  يقال  حنيفة  بين  من  برجل  فجاءت
  فانطلق ،    مثامة  أطلقوا   : وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  مث ذكر احلديث وفيه :"     املسجد

  أن   وأشهد  هللا   إال  إله  ال  أن   أشهد  فقال  جدس امل  دخل  مث  فاغتسل  املسجد  من  قريب  خنل   إىل
  أصبح  فقد  وجهك  من  إيل  أبغض  وجه  األرض  على  كان  ما  وهللا  حممد  اي  ورسوله  عبده  حممدا

  أحب  دينك  فأصبح   دينك  من  إيل  أبغض  دين   من  كان  ما  وهللا   إيل   كلها   الوجوه   أحب  وجهك
  وإن   إيل   كلها  البالد  أحب   بلدك   فأصبح   بلدك  من  إيل   أبغض  بلد   من  كان   ما  وهللا   إيل  كله  الدين

  أن   وأمره   وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا  رسول  فبشره  ترى   فماذا   العمرة  أريد  وأان   أخذتين   خيلك
  هللا   صلى  هللا   رسول  مع   أسلمت  ولكين   ال  فقال  أصبوت  قائل   له  قال  مكة  قدم   فلما   يعتمر

  هللا   صلى  هللا  رسول  فيها  أيذن  حَّت  حنطة  حبة  اليمامة  من  أيتيكم  ال   وهللا  وال،    وسلم  عليه
  (2) " وسلم عليه

 قال في فتح الباري:" في قصة ثمامة من األحكام:    
   الكافر  سري ألا على املن -

  اسداه   ملا  واحدة  ساعة  يف   حبا  انقلب  بغضه  أن  أقسم   مثامة  ألن؛    املسيء  عن  العفو  أمر  تعظيم   -
  مقابل بغري  واملن العفو من إليه وسلم  عليه هللا صلى  النيب

  (3)   احلب ويثبت البغض يزيل   سانحاإل وأن -

  أنه أحسن إىل من حاربوه وهم قريش أبن مياريهم كما تقدم. -

 

.    اليمامة  أهل  ارتد   ملا  إسالمه   على   ثبت  وقد   ،  اليمامي  أمامة   أبو   احلنفي   مسلمة  بن   النعمان  بن  أاثل   بن   مثامة   هو  -   (1)
    962ت /410ص /1ج  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة  انظر 
    3؛ صحيح مسلم  ج  4114ح  //ابب وفد بين حنيفة وحديث مثامة بن أاثل  1589ص      4صحيح البخاري  ج     -(2)
 1764ح  /ه/ ابب ربط األسري وحبسه وجواز املن علي 1386ص 
 88ص     8فتح الباري  ج    انظر  -(3)
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 الصورة الثانية : من قصص إحسانه إلى  اليهود 

   (1)أوال : قصة زيد بن سعنة

 قال     سعنة  بن  زيد  هدي   أراد  ملا  وجل  عز  هللا  أن  :  قال  -رضي هللا عنه-سالم  بن  هللا  عبد  عن ▪
صلى هللا عليه وسلم    حممد  وجه  يف   عرفتها  وقد  اال  شيء  النبوة  عالمات  من  ما  :  سعنة  بن  زيد

  عليه   اجلهل  شدة  يزيده  وال،    جهله  حلمه  يسبق:    منه  أخربمها  مل  اثنتني  اال  اليه  نظرت  حني،  
  فخرج   :  سعنة  بن  زيد  قال  .جهله  من  حلمه  فاعرف  أخالطه  ألن   له  ألطف   فكنت  ،    حلما  اال

  على   رجل  فأاته،    طالب  أب  بن  علي  ومعه  احلجرات  من  يوما  وسلم  يهلع   هللا  صلى  هللا  رسول
 يف   ودخلوا  أسلموا  قد  فالن  بين  قرية  بقرب  بصرى  نإ   هللا  رسول  اي  :  فقال  كالبدوي  راحلته

 من   وقحوط   وشدة  سنة  أصابتهم   وقد،    رغدا  الرزق   أاتهم  أسلموا  نإ  حدثتهم   وكنت،    االسالم
فإن    طمعا  فيه  دخلوا  كما  طمعا  االسالم  من  َيرجوا  أن  هللا  رسول  اي  أخشى  فأان،    الغيث  ،

  اي  :فقال  عليا   أراه  جانبه  إىل  رجل  إىل  فنظر،    فعلت  به  تعينهم   بشيء  اليهم   ترسل   أن   رأيت
  تبيعين أن لك هل حممد اي  فقلت  اليه فدنوت: سعنة بن  زيد قال .شيء منه بقي ما هللا  رسول

  مترا   أبيعك  ولكين،    يهودي   اي   ال  :فقال؟    وكذا  اذك  أجل  إىل   فالن  بين  حائط   من  معلوما  مترا
  مهياين  فأطلقت،    فبايعين  نعم  :قلت.    يفالن  بن  حائط  تسمي  وال  وكذا   كذا  أجل  إىل  معلوما

 اعجل  :  وقال  الرجل  فأعطاها،    وكذا  كذا  أجل  إىل  معلوم  متر  يف   ذهب  من  مثقاال  مثانني  فأعطيته
 ثالث  أو  بيومني  األجل  حمل  قبل   كان   فما  :  ةسعن  بن  زيد   قال   هبا  وأعنهم ،    عليهم  اعدل،  

  فما ،    اصحابه  من  نفر   يف   مان ثوع  وعمر   بكر   أبو   ومعه  وسلم   عليه  هللا   صلى   هللا   رسول   خرج
 اليه  ونظرت،    وردانه  قميصة  ِبجامع  فأخذت  أتيته،    ليجلس  جدار  من   ودان  اجلنازة   على  صلى
،    ملطل  املطلب  عبد   بين  علمتكم  ما  فوهللا  حقي  حممد  اي  تقضيين  أال  له  فقلت،    غليظ  بوجه

 

حجر"  -(1) بن  وا   قال  الطرباين  إسالمه  قصة  روى    ، اإلسرائيلي  احلرب  سعنة  بن  يف  زيد  ....)وجاء   ، واحلاكم   حبان  بن 
وثقون  احلديث أنه( شهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم مشاهده واستشهد يف غزوة تبوك مقبال غري مدبر ، ورجال اإلسناد م

بن عبدي حممد   ، وقال  أبو حامت  أب السري  ،  وثقه بن معني ولينه  بن  فيه ابلتحديث ومداره على حممد  الوليد  وقد صرح 
   -   2الغلط وهللا أعلم ،  ووجدت لقصته شاهدا من وجه آخر لكن مل يسم فيه" . اإلصابة يف متييز الصحابة    ) جزء كثري  

 2906( /ت  606صفحة 
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  ، املستدير  كالفلك  وجهه  يف   تدوران   عيناه   واذا   عمر   إىل  ونظرت،    علم  ملخالطتكم  يل  كان   ولقد
 ما   به  وتصنع  أمسع  ما  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  لرسول  أتقول  هللا  عدو  اي  :فقال  ببصره  رماين  مث

 هللا  صلى  هللا  ورسول،    رأسك  ييفبس   لضربت  فوته  أحاذر  ما  لوال  ابحلق   بعثه  فوالذي،    أرى
  إىل  أحوج   كنا  وهو  أان  عمر   اي   :  قال  مث ،    وتبسم   وتؤدة   سكون   يف   عمر   إىل   ينظر   وسلم   عليه

  وزده  حقه  فاعطه  عمر   اي  اذهب،    اتباعه  حبسن  وأتمره،    األداء   حبسن  أتمرين  أن   هذا  غري 
  عشرين   وزادين   حقي  فأعطاين   عمر  ب   فذهب  :زيد   قال   .مازعته  مكان  متر   من  صاعا  عشرين

  أن  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أمرين  قال   عمر  اي  الزايره  هذه  ما  فقلت،    متر  من  صاعا
  هللا   برسول  فعلت  أن  دعاك  فما.    ال  :  قال  ؟عمر  اي  وتعرفين  :  قال  ،    مازعتك  مكان  أزيدك

  نبوةلا  عالمات  من   يكن  مل  عمر  اي  :قلت   ،    قلت   ما  له  وقلت   ؟  فعلت  ما  وسلم  عليه  هللا  صلى
  مل   اثنتني   اال   اليه  نظرت  حني   وسلم   عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  وجه  يف   عرفت  وقد   اال  شيء

،   هبما  أخترب   فقد،    حلما  اال  عليه  اجلهل  شدة  يزيده  وال،    جهله  حلمه  يسبق،    منه  أخربمها
  مايل  شطر  أن   وأشهدك  ،  نبيا  وحممد  دينا  وابالسالم  راب   ابهلل  رضيت  قد  أين   عمر  اي  فأشهدك

.    تسعهم  ال  فانك،    بعضهم  على   أو  :  عمر  قال  ،  حممد  أمة  على  صدقة  ماال  أكثرها  ينفإ
  أن  أشهد زيد فقال وسلم عليه هللا صلى هللا  رسول إىل وزيد عمر فرجع  بعضهم أوعلى :قلت

  كثرية  مشاهد  معه  وشهد  وابيعه  وصدقه  بن  وآمن،    ورسوله   عبده   حممدا  أن   وأشهد  هللا   اال  اله  ال
  (1)    " مدبر غري  مقبال   تبوك  غزوة يف  زيد تويف  مث

  

 

صحح    -(1) ج  ؛  الصحيحني   على  املستدرك   ، احلاكم  ؛     700ص      3ه  وأركه"  أنكره  ما   " بقوله  الذهيب  وتعقبه     ،
،    قال يف جممع الزوائد " رواه الطرباين ورجاله ثقات " ؛ قال األلباين يف إرواء    288/ح521ص      1صحيح ابن حبان  ج  

ر الذي  م وجود الشاهد املعترب وأما سائر القصة وابملقدا("...فهو ضعيف للتفرد وعد  219صفحة     -   5الغليل    ) جزء  
  " التهذيب   " من  يوسف  بن  محزة  يف ترمجة  ألصله  تبعا  احلافظ  به  جزم  ما  وهو  حبسنه  القول  فيمكن  الزهري  حديث  يف  ورد 

قصة إسالم زيد بن سعنة خمتصرا وقد رواه الطرباين بتمامه وهو ح  ماجه حديث واحد يف  ابن  له عند   " : ديث حسن  فقال 
 مشهور يف دالئل النبوة " "  
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 ثانيا : عيادته للغالم اليهودي  

  ،     النيب  َيدم  يهودي  غالم  كان:  قال  عنه  هللا  رضي  أنس  عن    البخاري  صحيح   يف   جاء ▪
  له  فقال  عنده  وهو  أبيه  إىل  فنظر  أسلم   له  فقال  رأسه  عند  فقعد  ،  يعوده    النيب  فأاته  فمرض

   (1) "النار من أنقذه الذي  هلل احلمد يقول وهو  النيب  فخرج فأسلم    القاسم أاب  أطع
 ثالثا: عفوه عن المرأة اليهودية التي أرادت قتله بالسم  

  فجيء،  منها  فأكل  ،  مسمومة  بشاة    النيب  أتت   يهودية  أن"أنس بن مالك    عنملا جاء   ▪
   (3)  هللا  رسول(2)هلوات يف  أعرفها  زلت  فما ال :قال؟  نقتلها أال :فقيل،  هبا

 

 

 

 

 

 

  

 

ابب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصيب اإلسالم  /454ص      1البخاري  ج  صحيح     - (1)
 1290ر  /

للهوات مجع هلات ، وهى اللحمة احلمراء املعلقة ىف أصل احلنك ، وقيل :اللحمات اللواتى ىف سقف أقصى الفم  ،    -(2)
   -   14أثر من سواد أو غريه . شرح النووي على مسلم ) جزء  لت أعرفها ، أى العالمة ، كأنه بقي للسم عالمة و وقوله ماز 

 (    179صفحة 
 / 1721ص    4؛ صحيح مسلم  ج    2473ح//ابب قبول اهلدية من املشركني   923ص   2صحيح البخاري ج  -(3)

 2190ح /ابب السم



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (94 )  

 رابعا : عفوه عن اليهودي الذي سحره 

  لذلك  فاشتكى،   اليهود من رجل      النيب سحر :قال  -رضي هللا عنه- (1) أرقم  بن زيد عن ▪
  كذا   بئر  يف   عقدا  لك  عقد  سحرك  اليهود  من  رجال   إن  :  فقال  السالم  عليه  جربيل  فأاته ،    أايما

  من  نشط  كأمنا     هللا  رسول   مفقا،    هبا  فجيء  فاستخرجوها،      هللا   رسول   فأرسل ،    وكذا
 (2)    قط وجهه  يف  رآه وال،  اليهودي لذلك ذلك ذكر  فما،  عقال

  أعلى   : سئل    (3)شهاب  بنعن    سحر  إذا   الذمي  عن  يعفي  هل  اببوقال البخاري يف صحيحه " ▪
  ذلك   له  صنع  قد  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أن  بلغنا  :قال؟  قتل  العهد  أهل  من  سحر  من

   (4) "الكتاب أهل من وكان،  صنعه من يقتل  فلم

 الصورة الثالثة: إحسانه بالعفو عن رأس النفاق: عبدهللا بن أبي سلول    

رِبا يكون هذا املنافق أشد الناس أذى لرسول هللا عليه الصالة والسالم ، وابلرغم من أذاه لرسول  
هللا صلى هللا عليه وسلم  أذى اليكاد يوصف من شدته ، فإن رسول   -صلى هللا عليه وسلم –هللا 

ع عنه  عفا  أذكر  قد  مث   ، اإليذاء  قصص  أهم  يلي  فيما  فأذكر     . حسنه  من  يوصف  اليكاد  فوا 
     :صورة العفو 

  

 

ري اخلزرجي ، صحاب مشهور ، أول مشاهده اخلندق ، وأنزل هللا تصديقه يف سورة  زيد بن أرقم بن زيد بن قيس األنصا  -(1)
 2116( /ت  222صفحة    -  1املنافقني مات سنة ست أو مثان وستني . تقريب التهذيب    ) جزء  

شرط الشيخني ومل َيرجاه "   قال  وقال :"صحيح على     8074   ح/401ص      4املستدرك على الصحيحني  ج     -(2)
ج  ال )اجملتىب(   النسائي  سنن  ؛  صدوق  وهو  شيئا  مثامة  عن  َيرجا  "مل   : األلباين     4080/ح 112ص      7ذهيب  وصححه  ؛ 

 2761(  /ح    264صفحة    -  6السلسلة الصحيحة    ) جزء  
وهو من    احلافظ متفق على جاللته وإتقانه ،  حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه  -(3)

صفحة     -   1رؤوس الطبقة الرابعة ، مات سنة مخس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتني ، تقريب التهذيب    ) جزء  
   6296( /ت    506
 159ص       3صحيح البخاري  ج   -(4)
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 أوال: من مواضع اإليذاء لهذا المنافق 

 الموضع األول : رده لدعوة الرسول واالستخفاف بها    

الصحيحني   ▪ يف   املسلمني  من  أخالط  فيه  سجلِب  مر    النيب  أن زيد  بن  أسامة  عنتقدم 
  فلما،    رواحة  بن  هللا   عبد  اجمللس   ويف ،    أب  بن  هللا   عبد  فيهم،    واليهود   األواثن   عبدة  واملشركني

،    علينا  تغربوا  ال  :  قال  مث  بردائه  أنفه  أب  بن  هللا   عبد  مخر،    الدابة  عجاجة  اجمللس  غشيت
  هللا   عبد  فقال،    القرآن  عليهم   رأق و ،    هللا  إىل   فدعاهم  فنزل  وقف  مث.      النيب  عليهم  فسلم

  إىل   وارجع،    جمالسنا  يف   تؤذان  فال   حقا  تقول  ما  كان   إن  هذا  من  أحسن  ال   املرء  أيها  :  أب  بن
 حنب  فإان  جمالسنا  يف   اغشنا  :  رواحة  بن  هللا  عبد  فقال.  عليه  فاقصص  منا  جاءك  فمن،    رحلك

    النيب  يزل  فلم،    يتواثبوا   أن   امهو   حَّت،    واليهود   واملشركون   املسلمون   فاستب  : قال  .  ذلك
  قال  ما  إىل   تسمع أمل  سعد   أي   :فقال عبادة بن سعد  على   دخل   حَّت دابته  ركب   مث ،   َيفضهم

  فوهللا ،  واصفح  هللا  رسول اي  عنه اعف  :قال . وكذا كذا   قال،    أب بن  هللا  عبد يريد  حباب أبو
  ابلعصابة   فيعصبوه  يتوجوه   أن  البحرية   هذه  أهل  اصطلح   ولقد ،    أعطاك  الذي   هللا   أعطاك   لقد

  عنه  فعفا،    رأيت  ما  به  فعل  فذلك،    بذلك  شرق ،    أعطاكه  الذي   ابحلق  ذلك   هللا   رد   فلما،  
   " (1)  النيب

 قوله " إليك عني فوهللا لقد آذاني نتن حمارك" الموضع الثاني : 

  طلق فان  :  قال  .   أب  بن   هللا  عبد   أتيت  لو:    للنيب  قيل  :قالأنس بن مالك    عنما جاء   ▪
  عين   إليك  :  قال    النيب   أاته   فلما،    سبخة  أرض   وهي  املسلمون   وانطلق ،    محارا  وركب   إليه

  رحيا  أطيب    هللا   رسول  حلمار   وهللا   :  األنصار  من  رجل  فقال  محارك  نت   آذاين   لقد   فوهللا

 

ثريا  /ابب )ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى ك1663ص      4صحيح البخاري  ج    - (1)
ج    ؛  4290(/ح  مسلم   أذى  1423-1422ص      3صحيح  على  وصربه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  دعاء  يف  /ابب 

 1798املنافقني/ح
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  قال،    أصحابه  منهما  واحد   لكل  فغضب  : قال  ،  قومه  من  رجل  هللا  لعبد  فغضب  :قال.    منك
    (1) "  وابلنعال وابأليدي ابجلريد ضرب همبين فكان:

 الموضع الثالث: قوله " ليخرجن األعز منها األذل"

 معه   اثب  وقد     النيب   مع  غزوان  قال:"   ي–   عنه   هللا  رضي -  جابر   ما جاء يف الصحيحني عن   ▪
  فغضب  أنصاراي  فكسع  لعاب  رجل   املهاجرين  من  وكان ،    كثروا   حَّت     املهاجرين  من  انس

  اي  :  املهاجري  وقال  لألنصار  اي  :  األنصاري  وقال ،    تداعوا  حَّت  شديدا   غضبا  األنصاري
 فأخرب   شأهنم  ما  :  قال  مث،    اجلاهلية  أهل  دعوى  ابل  ما  :فقال    النيب   فخرج،    للمهاجرين

  بن  أب  بن  هللا  عبد  وقال،    خبيثة  فإهنا  دعوها  :    النيب  فقال  األنصاري  املهاجري  بكسعة
  أال  :عمر فقال،   األذل منها األعز ليخرجن املدينة  إىل رجعنا  لئن،   علينا تداعوا أقد  :  سلول

  يقتل  كان  أنه  الناس  يتحدث  ال :      النيب  فقال  هللا  لعبد  اخلبيث  هذا  هللا  رسول  اي  نقتل
  (2)"أصحابه

  أرقم بن  زيد عنويف الصحيحني   ▪
سلول  بن  أب بن هللا  عبد فسمعت عمي مع كنت   :  قال  

 ليخرجن   املدينة  إىل  رجعنا(    ولئن)  .  ينفضوا  حَّت  هللا   رسول  عند  من  على  تنفقوا  ال  :  يقول
  فدعاين،    وسلم  عليه  هللا  صلى  للنيب  عمي  فذكر،    لعمي  ذلك  فذكرت.    األذل  منها  األعز

،   وصدقهم    النيب وكذبين ،  قالوا ما فحلفوا وأصحابه أب بن هللا  عبد إىل  فأرسل ،  فحدثته
  النيب   كذبك  أن إىل  أردت  ما  عمي  وقال،    بييت  يف   لستج ف،   قط  مثله  يصبين   مل  غم  فأصابين
  تعاىل  هللا  فأنزل،    ومقتك  :                                            

 

 1799وصربه على أذى املنافقني/ح    /ابب يف دعاء النيب 1424ص      3صحيح مسلم  ج      -(1)
ص      4؛ صحيح مسلم  ج    3330ة/ح  /ابب ما ينهى من دعوى اجلاهلي 1296ص      3صحيح البخاري  ج      - (2)

 2584/ ابب نصر األخ ظاملا أو مظلوما/ح  1998
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                               النيب  إيل   فأرسلملنافقون ،ا  1اآلية     فقرأها  
  (1) "  صدقك قد  هللا إن  :وقال

 الموضع الرابع : طعنه في عائشة رضي هللا عنها ،وإشعاله لحادثة اإلفك بين الناس   

 فقامعندما ذكرت قصة اإلفك وفيه "  -رضي هللا عنها-جاء يف صحيح مسلم  عن عائشة -
،    سلول   بن  أب  بن   هللا  عبد  من  فاستعذر  ،  املنرب   على  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول
  قد   رجل  من  يعذرين   من  املسلمني  معشر  اي  :  املنرب   على  وهو    هللا  رسول  فقال  :  قالت

 علمت ما رجال  ذكروا ولقد،   خريا إال أهلي على  علمت ما فوهللا،   بييت  أهل يف  أذاه  بلغ
  : فقال  األنصاري  معاذ  ن ب  سعد  فقام،   معي  إال   أهلي على  يدخل  كان   وما،    خريا   إال   عليه

  اخلزرج  إخواننا  من  كان  وإن،    عنقه  ضربنا  األوس   من  كان   إن،    هللا  رسول   اي  منه  أعذرك   أان
 ولكن،    صاحلا  رجال   وكان  اخلزرج  سيد  وهو  عبادة  بن  سعد  فقام  قالت ،    أمرك  ففعلنا  أمرتنا

،    قتله  على  درتق  وال ،    تقتله  ال  هللا   لعمر   كذبت :    معاذ  بن  لسعد  فقال  احلمية  اجتهلته 
  هللا  لعمر  كذبت  عبادة  بن  لسعد  :  فقال  معاذ  بن  سعد  عم  بن  وهو   حضري   بن  أسيد  فقام

  يقتتلوا  أن  مهوا  حَّت،    واخلزرج  األوس  احليان  فثار،    املنافقني  عن  جتادل  منافق  فإنك  لنقتلنه
      (2) " سكتوا حَّت َيفضهم    هللا  رسول  يزل  فلم،  املنرب  على قائم   هللا  ورسول، 

 ثانيا : صورة العفو" آية من آيات النبوة"       

،و   ▪ اللدود  العدو  هذا  عن  والصفح  العفو  يف  النبوة  جتلت  فقد   ، البالغ  اإليذاء  هذا  بعد كل 
 صفة العفو أمر جيل عن الوصف ، فسبحان من جبله على هذه األخالق الكرمية.   

،    سلول  بن  أب  بن   هللا  دعب  مات  ملا  :  قال  أنه  اخلطاب  بن  عمر  عن  جاء يف الصحيحني   ▪
  هللا رسول  اي : فقلت إليه وثبت   هللا رسول قام فلما،  عليه ليصلي   هللا  رسول له دعي

 

/ابب قوله )سواء عليهم أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر هللا هلم إن هللا  1861ص     4صحيح البخاري  ج   -(1)
   2772ح /وأحكامهم  /كتاب صفات املنافقني 2140ص    4؛ صحيح مسلم  ج  4621ال يهدي القوم الفاسقني(/ ح 

 2770لقاذف/ح/ابب يف حديث اإلفك وقبول توبة ا2129ص     4صحيح مسلم  ج    -(2)
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  هللا  رسول فتبسم ،  قوله عليه أعدد؟  وكذا كذا  وكذا  كذا  يوم قال وقد  أب بن  على أتصلي، 
   أني  أعلم  لو  ،  فاخرتت  خريت  إين  :  قال  عليه  أكثرت  فلما،    عمر  اي  عين  أخر  :وقال  
  مث     هللا  رسول  عليه  فصلى   قال.    عليها  لزدت  له  يغفر   السبعين  على  زدت  إن

  (   براءة   من  اآليتان   نزلت  حَّت   يسريا  إال   ميكث   فلم ،    انصرف                     

                                             قال،     التوبة  84اآلية :  
    (1) " أعلم  ورسوله وهللا يومئذ    هللا  رسول على جرأيت من بعد فعجبت

عن   ▪ مسلم  صحيح  عنه-جابرويف  هللا  :"    -رضي  ،    أب  بن  هللا   عبد  قرب     النيب  أتى قال 
      (2) "قميصه  وألبسه،  ريقه من عليه ونفث،  ركبتيه على فوضعه،  قربه من فأخرجه

  يكن  ومل،    ابلعباس  وأيت   ابألسارى  أيت   بدر  يوم   كان   ملا  :"  جابرعن  ويف صحيح البخاري    ▪
  النيب فكساه عليه  يقدر أب  بن  هللا عبد قميص فوجدوا قميصا له   النيب فنظر ،   ثوب عليه

  :   )3(    عيينة  ابن قال،    ألبسه  الذي  قميصه   النيب  نزع   فلذلك؛   إايه  وسلم  عليه  هللا  صلى
   (4) يكافئه  أن فأحب،  يد   النيب   عند له كانت

 

  

 

ج     -(1) البخاري   /ح459ص      1صحيح  للمشركني   واالستغفار  املنافقني  على  الصالة  من  يكره  ما  ؛  1300/ابب 
 2400/ ابب من فضائل عمر رضي هللا عنه/ح  1865ص    4صحيح مسلم  ج  

     2773/كتاب صفات املنافقني وأحكامهم/ح 2140ص     4يح مسلم  ج صح  -(2)
  مثان  سنة  مات   ،  ومئة  سبع  سنة  يف  ابلكوفة   ، مولده مزاحم  بن  حممد  موىل  ميمون عمران  أب   ابن عيينه بن  سفيان هو - (3)

    46ص /1ج  التهذيب  تذهيب   ؛خالصة  455-454ص /8ج  النبالء  أعالم سري  انظر   ،  ومائة وتسعني 
   2846( /ابب كسوة األسارى/ح  1095صفحة    -  3صحيح البخاري    ) جزء   -(4)
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 المطلب  الثالث: تطبيق مبدأ الرفق مع غير المسلمين  في ضوء السنة   
الصحيحني   ▪ عنها-عائشة   عنيف  هللا    هللا   رسول  على  اليهود  من  رهط  دخل  :  قالت  - رضي 

  السام  وعليكم   :فقلت   امتهففه  :-عائشة  قالت  .  عليكم  السام  فقالوا  وسلم  عليه  هللا  صلى
  هللا   إن  -رضي هللا عنها-عائشة  اي  مهال   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  :  قالت  واللعنة

 عليه  هللا   صلى  هللا  رسول   قال   ؟قالوا  ما  تسمع  مل   أو  رسول  اي   :فقلت  .  كله  األمر   يف   الرفق  حيب
  (1) "وعليكم  قلت قد:  وسلم

  فقالت  عليكم  السام  فقالوا  وسلم   عليه  هللا  صلى   النيب  أتوا   ديهو   أن       ويف لفظ للبخاري عنها :"  ▪
  والعنف   وإايك ،    ابلرفق   عائشةعليك  اي  مهال   قال  عليكم  هللا  وغضب  هللا  ولعنكم  عليكم :

،    عليهم  رددت  ؟  قلت  ما  تسمعي  مل  أو  :  قال؟    قالوا  ما  تسمع  مل   أو  :  قالت.    والفحش
    (2)"يف  هلم يستجاب وال فيهم  يل فيستجاب

رضي -عائشة  اي  هللا رسول  فقال  والذام  السام  عليكم   بل  :  قلت  لفظ ملسلم عنها "    ويف  ▪
عنها "   ( 3)"  فاحشة  تكوين   ال   -هللا  ملسلم  لفظ    الفحش   حيب   ال  هللا   فإن      عائشة  اي  مه  ويف 

    (4"  والتفحش

عن ▪ البخاري  مالك    ويف  بن    . عليك  السام  :  فقال    هللا  برسول  يهودي  مر  قال:أنس 
  .  عليك  السام  :قال  ؟يقول  ما  أتدرون  :   هللا رسول  فقال  .وعليك  :   هللا رسول  :  فقال
     (5) "وعليكم فقولوا الكتاب أهل عليكم سلم إذا ال:  قال؟نقتله أال  هللا  رسول  اي :قالوا

  

 

   5678/ابب الرفق يف األمر كله/ح 2242ص     5صحيح البخاري  ج   -(1)
      5683/ابب مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا/ح  2243ص     5صحيح البخاري  ج   -(2)
    2165النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهم/ح  ب/اب1706ص     3صحيح مسلم  ج   -(3)
    2165/ابب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم وكيف يرد عليهم/ح1707ص     3صحيح مسلم  ج   -(4)
البخاري  ج   -(5) النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يصرح حنو  2538ص      6صحيح  الذمي وغريه بسب  /ابب إذا عرض 

 6527ام عليكم/ح قوله الس
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وفيه   السنة  المسلمين  في ضوء  العدل مع غير  مبدأ  تطبيق   : الرابع  المطلب 
 صور: 

     دوهاألولى: انصافه لع الصورة

النيب   - فإن   ، الرفق  يف  السابق  املطلب  يف  السب    ماتقدم  ابلتحية  أرادوا  أبهنم  علمه  رغم 
ومحل    ، عنها  هللا  رضي  عائشة  على  ذلك  أنكر  إنه  بل   ، عنيفا  الفعل  رد  يكن  مل   ، والشتم 

النيب   وبني   ، حيتمل  ألنه   ، ظاهرا  احملامل  أحسن  على  املو   كالمهم  الواجب  ألصحابه  قف 
ذلك ، وهنى عن ردة الفعل ابلقتل ، بل برد التحية ِبثلها بقوله "  سلم إذا واجه مثل  على امل

 وعليكم" فإن خريا فخري ، وإن شرا فشر .   
    هللا  رسول  أن      ":وفيه  القسامة  حديث  يف حثمة   أب  بن  سهل  عن   الصحيحني  يف   جاء  ما -

  فكتبوا   ،   به  إليهم     هللا   رسول   فكتب  ،  حبرب  يؤذنوا  أن  وإما  ،   صاحبكم  يدوا   أن   إما:"    قال
  :قال  .  ال  :فقالوا  ؟  صاحبكم   دم  وتستحقون  أحتلفون   :    هللا  رسول   فقال    ،   قتلناه   ما

 )1(  "انقة مائة عنده من   هللا رسول فوداه  .ِبسلمني ليسوا :قالوا  ؟ يهود لكم أفتحلف
  ومل  نشهد   ومل  حنلف  وكيف   قالوا  ،   صاحبكم  أو   قاتلكم   وتستحقون  حتلفون   فقال  ":لفظ  ويف  -

  من   النيب   فعقله  ؟كفار  قوم  أميان   أنخذ  كيف:  فقالوا  .خبمسني  يهود  فتربئكم  : قال  ؟نر
 )2(  عنده

 .  األعداء  أعدى وهم ، البينة لعدم  عليهم يثبتها  فلم  ، التهمة قوة  من فبالرغم •
 
 
 

  
 

   /  1669ح /1294ص/3ج  مسلم صحيح /   القسامة ابب/  6502ح /2528ص/6ج  البخاري صحيح  -  (1)
؛صحيح مسلم      6769/ ر/ ابب كتاب احلاكم إىل عماله والقاضي إىل أمنائه/2630ص     6صحيح البخاري  ج   -   (2)

 ابب القسامة    / 1669/ر /1291ص /3ج
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 . أصحابه  أحد من لليهودي انصافه:   الثانية الصورة
  : فقال  يهودي  جاء  جالس    هللا  رسول  بينما  قالياخلدر   سعيد  أب  عن  البخاري  صحيح   يف  ▪

  :قال  .  األنصار  من   رجل:قال  ؟  من:فقال.    أصحابك  من  رجل  وجهي  ضرب  القاسم  أاب  اي
  قلت  ،   البشر   على  موسى   اصطفى والذي حيلف  ابلسوق   مسعته  :قال ؟أضربته :فقال.    ادعوه 

  بني   ختريوا  ال  :  النيب  فقال  ،وجهه  ضربت  غضبة  فأخذتين  ،    حممد  على  خبيث   أي:  
  ِبوسى   أان  فإذا  ،  األرض  عنه  تنشق  من  أول  فأكون   ،   القيامة  يوم   يصعقون   الناس  فإن  ،  األنبياء

    (1) "األوىل بصعقة حوسب أم صعق فيمن أكان   أدري فال   ، العرش قوائم من بقائمة آخذ
 رد اليهودي لشفاعته   : الصورة الثالثة

  يهودي   ابملدينة  كان  :"قال  -عنهما  هللا  رضي-  هللا   عبد  بن   جابر  عن    البخاري  صحيح   يف  -
 عاما  فخال   فجلست  ،   رومة  بطريق  اليت  األرض  جلابر   وكانت ،  اجلداد  إىل   متري  يف   يسلفين  وكان 

  فأخرب   ،  فيأب  قابل  إىل  أستنظره  فجعلت  ،  شيئا   منها  أجد  ومل  ،  اجلداد  عند  اليهودي  فجاءين  ،
  ،   خنلي   يف   فجاءوين  ،  اليهودي  من  ابر جل  نستنظر   امشوا  :ألصحابه  فقال  ،     النيب  بذلك

  فطاف   ،   قام     النيب   رأى  فلما   ،   أنظره   ال  القاسم  أاب  : فيقول  اليهودي   يكلم     النيب   فجعل
    النيب  يدي  بني  فوضعته  ،  رطب  بقليل  فجئت  فقمت    ،  فأب  فكلمه   جاءه  مث  النخل  يف 

  مث   فرقد  فدخل،  ففرشته  ،  فيه  يل  افرش  :فقال  فأخربته  ؟جابر  اي  عريشك  أين  :  قال  مث   فأكل
  الرطاب   يف   فقام  ،  عليه  فأب  اليهودي  فكلم  قام  مث    ،منها  فأكل  أخرى  بقبضة  فجئته  ،  استيقظ

  ،   قضيته  ما  منها  فجددت  اجلداد  يف   فوقف  ،  واقض  جد:    جابر  اي قال  مث ،  الثانية  النخل  يف 
   (2) "      هللا رسول  أين  أشهد :فقال ، فبشرته    النيب جئت حَّت فخرجت ، مثله وفضل

 وجه االستدالل : يستدل بهذا الحديث من وجوه منها   
يف قومه    ، وعدم اعتبار ملكانة الرسول    أن اليهودي رد شفاعته ، ويف ذلك إنكار لنبوته   -

ذلك   من  هلا  الرد  تكرر  فقد   ، الشفاعة  تكرر  من  وابلرغم   ، النفس  على  يشق  أمر  وهو   ،
 اليهودي ، ومع ذلك كله :

 

   2281ر/ ابب ما يذكر يف اإلشخاص واملالزمة واخلصومة بني املسلم واليهودي/850ص     2صحيح البخاري  ج   -(1)
    5128ر/ ابب الرطب والتمر/2074ص     5صحيح البخاري  ج   -(2)
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 .، اعرتف له حبقه يف رفض شفاعته ، فلم يعنفه على فعله  فإن النيب   -
 واعرتف له حبقه يف عدم االعرتاف برسالته ،  فلم جيربه على شيء .  -

 إقراض اليهودي له إال برهن !   الصورة الرابعة: عدم
  بثالثني   يهودي   عند  مرهونة  ودرعه    هللا  رسول  تويف   :"قالت  -عنها  هللا  رضي-  عائشة  عن ▪

    ( 1)"شعري  من صاعا
 وجه االستدالل : يستدل بهذا الحديث من وجوه منها 

     أن خذا الفعل من اليهودي إنكار لنبوته . •
 يف قومه .  رهن رغم مكانة النيب   مقابل ، إال الشعري  إبعطائه يقبل  مل أن اليهودي •
 اعرتف له حبقه يف اختيار عقيدته اليت اعتقدها يف أحكام الدنيا. أن النيب  •
 اعترب حقه يف أخذ ضمان على القرض الذي أقرضه .   أن النيب   •
 أن ذلك كله بدون تعنيف ، وال تثريب ، وال إهانة. •

 عن حقه من أجل تحقيق السالم    النبي تنازل الصورة الخامسة :  
  بينهم   علي  كتب  احلديبية،  أهل  هللا  رسول  صاحل  ملا":  قال  رضي هللا عنه    عازب  بن  الرباءعن  

  مل   رسوال  كنت   لو   هللا،  رسول  حممد  تكتب  ال:  املشركون   فقال    هللا  رسول  حممد:  فكتب  كتااب،
  وسلم  عليه  هللا  صلى هللا   رسول   فمحاه ،    أحماه ابلذي  أان ما:  علي  فقال احمه:  لعلي  فقال  نقاتلك،

    (2) "بيده
  رسول  حممد  عليه  قاضى  ما  هذا،    الرحيم  الرمحن  هللا  بسم  بيننا   الشرط  اكتب ويف لفظ ملسلم :"  

  فأمر.  هللا  عبد  بن  حممد  اكتب ولكن،    اتبعناك هللا   رسول  أنك  نعلم   لو  : املشركون  له  فقال«.    هللا
  أرىن »    -وسلم   عليه  هللا   صلى -  هللا   رسول   فقال.  أحماها  ال   وهللا  ال   :على  فقال       ميحاها  أن   عليا

   (3)" فمحاها مكاهنا فأراه«.  مكاهنا

 

 والقميص يف احلرب  ابب ما قيل يف درع النيب   2916ر ( 41 / 4) صحيح البخاري  -1
 فالن بن فالن وفالن بن فالن وإن مل ينسبه  ابب كيف يكتب هذا ما صاحل  2698(ح 184/  3صحيح البخاري  )-(2)

 4729(ح173/ 5إىل قبيلته أو نسبه ؛ صحيح مسلم ) 
 731(ح174/  5صحيح مسلم  ) -(3)
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 : ه منهاوجه االستدالل : يستدل بهذا الحديث من وجو 
 

    أن كفار قريش ، صرحوا بتكذيبه وإنكار نبوته ه . •
 .  استجاب طلبهم إبزالة صفة النبوة عن امسهأهنم رفضوا إمضاء الصلح إىل إذا   •
 اعرتف هلم حبقهم يف ذلك يف أحكام الدنيا ،ووافق على طلبهم   . أن النيب  •
بذلك.    ة رغم أمر النيب  أن اعلي ابن أب طالب رضي هللا عنه ، رفض أن يزيل صفة النبو  •

. 
 بيده   -رغم بطالنه–أزال ماطلبه املشركون  أن النيب  •
 

 عدم التفريق بين اليهودي والمسلم في تطبيق الحكم الشرعي.  :السادسةالصورة 
 
:  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : قال، صحيح البخاري عن عبد هللا رضي هللا عنه يف  ▪

  " ال امرئ مسلم لقي هللا وهو عليه غضبانيها فاجر ليقتطع هبا ممن حلف على ميني وهو ف"
،  كان بيين وبني رجل من اليهود أرض  ،  يف وهللا كان ذلك      :فقال األشعث بن قيس  :  قال

وسلم عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  يل  فقال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  إىل  فقدمته  " فجحدين   :  
قلت اي رسول هللا إذا حيلف    :  احلف قال  :  وديلليه   فقال  :  قلت ال قال  : قال  "  ألك بينة

  اَل   ُأولَِئكَ   قَِلياًل   مَثًَنا  َوَأمْيَاهِنِمْ   اّللَِّ   ِبَعْهدِ   َيْشرَتُونَ   الَِّذينَ   ِإنَّ   ﴿:قال فأنزل هللا تعاىل  ،    ويذهب ِبايل
  ﴾أَلِيمٌ   َعَذابٌ   َوهَلُمْ   يُ زَكِّيِهمْ   َواَل   اَمةِ اْلِقيَ   يَ ْومَ   مْ ْيهِ ِإلَ   يَ ْنظُرُ   َواَل   اّللَُّ   يَُكلُِّمُهمُ   َواَل   اآْلَِخَرةِ   يف   هَلُمْ   َخاَلقَ 

   (1) "  من سورة أل عمران 77اآلية 
 : وجه االستدالل : يستدل بهذا الحديث من وجوه منها

بني هذا الصحاب وبني اليهودي يف تطبيق احلكم الشرعي ، فطالب الصحاب    مل يفرق النيب   -
 ابلبينة . 

 ودي رغم غلبة الظن بكذبه .مني من اليهأنه قبل الي -
 

 ابب سؤال احلاكم املدعي هل لك بينة قبل اليمني   2666(ح177/ 3صحيح البخاري   )  -1
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 أنه رد دعوى الصحاب رغم غلبة الظن بصدقه .  -
 

   القيام للجنازة ، ولو كانت جنازة يهودي  :  الصورة السابعة 
فقام هلا  ،  مرت بنا جنازة    :قال  -رضي هللا عنهما  -عن جابر بن عبد هللاجاء يف صحيح البخاري  

وسلم    عليه  هللا  صلى  لهوقمن،النيب   يهودي  :فقلنا  ا  جنازة  إهنا  هللا  رسول  رأيتم    :قال  !    اي  إذا 
 (1) "اجلنازة فقوموا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1249/ابب من قام جلنازة يهودي/ح441ص     1صحيح البخاري  ج   -(1)
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  ، مع غير المسلمين في ضوء السنة     بالعهد  المطلب الخامس : تطبيق مبدأ الوفاء
 ثالثة فروع :   وفيه ، 

 المقصود بالمعاهد الفرع األول : 
  احلديث   يف   يطلق  ما  وأكثر  ،  عهد  وبينه   بينك  نكا  من":    هو  املعاهد  أبن  املعبود   عون  يف   جاء

      (1) "ما مدة احلرب ترك  على  صوحلوا إذا الكفار  من غريهم على يطلق وقد ،  الذمة أهل على

،    جزية  بعقد  أكان ،    سواء  املسلمني  مع  عهد  له  من(املعاهد  أي)   به  واملراد"   الباري  فتح   يف   قال
     .   (2)"مسلم من أمان  أو،   سلطان  من هدنة أو

القرايف  هللا-وقال  :  الفروق  "  يف كتابه    - رمحه  يف  "  ألهنم  علينا  حقوقاً  هلم  يوجب  الذمة  عقد  إن 
ودين اإلسالم ، فمن اعتدى عليهم ، ولو بكلمة    جواران ويف خفارتنا ويف ذمة هللا وذمة رسوله  

، فقد ضيع  سوء ، أو غيبة يف عرض أحدهم ، أو أي نوع من أنواع األذية ، أو أعان على ذلك  
 .  (3)وذمة دين اإلسالم" ذمة هللا وذمة رسوله  

  التأمني  ذلك  يكن  مل  ولو     املسلمني  من  األمان  شعراست  إذا  الكافر  أن:  األمان  عقود  يف   والقاعدة
  للمسلمني  جيوز   فال   األمان؛  حكم   له  يُثِبت  ذلك  فإن     التأمني  به  املسلمون  يقصد  مل  أو  صحيحا،

 :ذلك على دل وقد   .(4) أمره من بينة على ويكون مأمنه  إىل  يعود حَّت  به اإلضرار

 .(5) ﴾ اخْلَائِِننيَ  حيُِبُّ   اَل  اّللَّ  ِإنَّ  َسَواءٍ  َعَلى  ِإلَْيِهمْ  فَانِْبذْ  ِخَيانَةً  قَ ْومٍ  ِمنْ  خَتَاَفنَّ  ﴿َوِإمَّا تعاىل هللا  قول 

   :ويستدل بهذه اآلية من وجوه

 

 . 6/193، وقد نقله صاحب فيض القدير أيضا  من قول بن األثري   7/313 داود أب سنن  شرح املعبود  عون-(1)
 12/259  الباري  فتح -(2)
 ( 24/ 3هتذيب الفروق والقواعد السنية ىف األسرار الفقهية ) -(3)

 (. 194، 13/157)، املغين  ( 14/197)احلاوي  :  انظر (   4) 
 (. 58) سورة األنفال، اآلية (  5) 
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 من  خافوا   مث   صحيحا،  عهدا   املشركني   عاهدوا  إذا       هل  تبع   وأمته        نبيه  أمر  تعاىل  هللا   أن  -
  قبل   احملارَبني  إىل  العهد  بنبذ  احلال  هذه  يف  تعاىل  هللا   فأمر  عليه،   تدل ألمارات  النقض  املشركني

  من   األمان  استشعروا  ألهنم  أمرهم؛  من  بصرية  على  يكونوا  حَّت  اغتياهلم  يبح   ومل  قتاهلم،  معاودة
       .وبينهم  بينهم  الذي العهد إىل  واطمأنوا املسلمني

  العهد  ذلك يكن  ومل  املسلمني، من أمان  أو عهد  إىل  الكفار اطمأنّ  مَّت أنه  ويدخل يف ذلك :  -
 . (1) للغدر جتنبا  العدو إىل  النبذ من القتال قبل بد  فال  صحيحا األمان أو

  ذلك   عهدة  فإن  صحيح،  غري   وجه  على  الكفار   مع  اهلدنة  هذه  عقدوا  حني  املسلمني  وألن -
 .(2) العهد بنبذ ذلك يزيلوا  أن فوجب  يصح؛ ال الذي  العقد إبرام على أقدموا حني هم علي

  معتقدين   فاسدة  هدنة   يف   املسلمني  بالد  إىل  جاؤوا  إذا  الكفار  أن     هللا  رمحهم     الفقهاء  ذكر  وقد  -
    ،(3) مأمنهم إىل  يُ َردُّون  فإهنم األمان

   لذمة والعهدالفرع الثاني : شدة الوعيد ، لمن اعتدى على أهل ا
عليه   - "قوله  والسالم    القاتل  من  فأان،    قتله  مث،    دمه  على  رجال   أمن  رجل  أميا  يقول  الصالة 

   (4")  كافرا  املقتول كان  وإن ،  بريء
البخاري   - صحيح  عمرو  هللا  عبد  عن ويف    قتل  من  :قال  النيب  عن  -عنهما  هللا  رضي-  بن 

    (5) "عاما أربعني ريةس م من توجد رحيها  وإن ،  اجلنة رائحة يرح مل معاهدا
،    رسوله  وذمة  هللا  ذمة  له  معاهدة  نفسا  قتل  من  أال قال :"    النيب  عن:  هريرة    بوعن أ -

     (6) "خريفا سبعني مسرية من ليوجد رحيها  وإن  اجلنة رائحة يرح فال ،   هللا بذمة أخفر فقد

 

 . 310، 304اإلجناد ص :  انظر (   1) 
 . اإلجناد، املوضع السابق:  انظر (   2) 
 . 667   666، 659   658، أصول العالقات الدولية ص( 3/86)شرح املنتهى  : انظر (   3) 

/ذكر الزجر عن قتل املرء من  320ص      13صحيح ابن حبان  ج    -رضي هللا عنه–من حديث  عمرو بن احلمق    -(4)
 ، قال شعيب األرنؤوط : إسناده حسن  5982أمنه على دمه/ح 

   2995/ابب إمث من قتل معاهدا بغري جرم/ح 1155ص    3صحيح البخاري ج   -(5)
 ، وقال "حسن صحيح"  1403(  /ح  20صفحة    -  4سنن الرتمذي    ) جزء  -(6)
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  وإن  اجلنة  رائحة يرح  مل ،  حقها بغري  معاهدة نفسا قتل  من " :     وقال عليه الصالة والسالم:  -
    (1) " عام مئة مسرية من ليوجد اجلنة ريح 

  ظلم   من  أال  :قال   هللا رسول  عن     آابئهم  عن   هللا   رسول  أصحاب  أبناء  من  عدة  عنو  -
 حجيجه  فأان،    نفس  طيب  بغري   شيئا  منه  أخذ   أو ،    طاقته  فوق   كلفه  أو ،    انتقصه  أو  معاهدا

  (2) القيامة يوم

    أعدائه  مع بالعهد وفائه رصو  من:  الفرع الثالث

  يف   ألقي،      هللا  رسول   رأيت  فلما،      هللا  رسول   إىل   قريش  بعثتين:  قال  عن أب رافع  -
  ال  إين"      هللا  رسول  فقال،    أبدا  إليهم   أرجع   ال  وهللا  إين  هللا  ايرسول  :فقلت،    اإلسالم  قليب

  فارجع اآلن نفسك يف  الذي  نفسك يف  كان  فإن  ارجع  ولكن،  الربد  أحبس   وال ابلعهد أخيس
        (3) "فأسلمت    النيب أتيت مث  فذهبت قال" 

 

 أان  خرجت  أين  إال  بدرا  أشهد  أن  منعين  ما  قال  (4)اليمان  بن  حذيفة  عن  مسلم  يف   جاء  ما -
  ما  ،  نريده  ما  فقلنا  ،  حممدا  تريدون   إنكم  : قالوا  .قريش  كفار  فأخذان  : قال    (5) حسيل  وأب

 

قال شعيب    ،   7382(/ح  391صفحة     -   16صحيح ابن حبان    ) جزء   - رضي هللا عنه-من حديث  أب بكرة  -(1)
 األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري 

، صححه األلباين ، انظر صحيح أب    3052  / ابب يف تعشري أهل الذمة سنن/ح 170ص     3سنن أب داود  ج   -(2)
 2626/ر  2/95داود  

) جزء   -(3) أب داود     /ح    91صفحة     -  2سنن  ابن حبان    ) جزء    2758(  (    233صفحة     -  11؛ صحيح 
  315صفحة     -   2، قال شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح ؛ صححه األلباين السلسلة الصحيحة    ) جزء    4877ح/

    702(/ح 
حذيفة بن اليمان ، واسم اليمان حسيل ، حليف األنصار صحاب جليل من السابقني ،  وأبوه صحاب أيضا استشهد     -(4)

    1156ت /(  154ص    -  1ج     تقريب التهذيب    ) . الثني  أبحد ومات حذيفة يف أول خالفة علي سنة ست وث 
 هو أبو حذيفة    -(5)
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  فأتينا  ،  معه   نقاتل  وال  ،  املدينة  إىل  لننصرفن  ،  وميثاقه  هللا  عهد  منا  فأخذوا  ،  املدينة  إال  نريد
    (1) " عليهم  هللا ونستعني،  بعهدهم هلم  نفي انصرفا :فقال ، اخلرب  فأخربانه  ،  هللا  رسول

  من  عهد  على،    أصحابه  من  واحدا   عاهدوا   إذا،    أعداءه  أن وجه االستدالل:  
 .  لهم أمضاه ، رضاه غير

  منهم  جاءه  من  إليهم  يرد  أن  وبينهم  بينه  كان  الذي   للعهد  ،  جندل  أاب  اليهم  رد  هأن  عنه  ثبتو   -
  املدينة   إىل  رجع     النيب  أن "خمرمة  بن  املسور   حديث  من  البخاري  يف   حاء  كما   ،   مسلما
  الذي   العهد  فقالوا رجلني طلبه  يف   فأرسلوا    ،   مسلم  وهو  قريش  من  رجل  (  2) بصري   أبو  فجاءه

 ( 3)  الرجلني إىل  فدفعه لنا جعلت
فقد وجاء .معهم  اعتبارالعهداملغرية  شعبة  بن  املغرية  جاءبه  الذي   املال  يقبل  مل   احلديبية  ويف صلح  -

مسعود بن  عروة  أرسلوا  قريشا  :أن  البخاري  لفظ    عليه  هللا  صلى  النيب  يكلم  وجعل"   (4) يف 
  عليه  هللا   ىلص  النيب  رأس   على  قائم  شعبة  بن  واملغرية،    بلحيته  أخذ،    تكلم   فكلما،    وسلم
  عليه   هللا  صلى  النيب   حلية  إىل  بيده  عروة  أهوى  فكلما،    املغفر  وعليه  السيف  ومعه،    وسلم
  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   حلية  عن  يدك  أخر   : له  وقال،    السيف  بنعل  يده   ضرب،    وسلم

 ألست  غدر  أي  :فقال  .       )5(  شعبة  بن  املغرية  : قالوا  ؟هذا  من  :فقال   رأسه  عروة  فرفع  ،  

 

 1787ر /الوفاء ابلعهدابب  /1414ص     3صحيح مسلم  ج   -(1)
عبد هللا بن غريه بن عوف الثقفي حايف بين زهرة ،     هو عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد بن عبد هللا بن أب سلمة بن  -2

 5413ت ( 367/ 6) ؛ اإلصابة يف متييز الصحابة (  295  /8)انظر أسد الغابة  
   2581ر/اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط ابب الشروط يف  /215ص     2صحيح البخاري  ج   -(3)
هو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي ، أسلم واستأذن أن يرجع إىل قومه ،  فأذن له فدعاهم إىل اإلسالم      -(4)

اه رجل من ثقيف بسهم فقتله ، فلما بلغ ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم قال: مثل عروة مثل صاحب ايسني دعا قومه  فرم
 5530(  /ت   492صفحة   -  4) جزء    إىل هللا فقتلوه . اإلصابة يف متييز الصحابة  

  وشهدها  احلديبية   عمرة   قبل   أسلم   ،   حممد   أبو  أو   عيسى   أبو  الثقفي   قيس   بن   مسعود   بن   عامر  أب   بن  شعبة   بن  املغرية   هو   –  (5)
  الصحابة  متييز   يف  اإلصابة  انظر .    مخسني   سنة  ابلكوفة   مات    ،  الرأي   مغرية   له  يقال  كان  ،  الرضوان   وبيعة 

 8185ت /197ص /6ج
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 (109 )  

  جاء   مث،    أمواهلم  وأخذ  فقتلهم،    اجلاهلية  يف   قوما  صحب  املغرية  وكان ،    غدرتك  يف   أسعى
   ( 1) "شيء  يف   منه  فلست  املال  وأما  فأقبل،    اإلسالم  أما  :وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فقال  فأسلم

 
 الكفر  على مات الذي عدي بن لمطعم وفاءه 

  بدر   أسارى  يف   قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  يبالن   أن  -عنه  هللا  رضي-  ( 2)مطعم  بن  جبري   عن -
    (3) "له لرتكتهم  النتىن هؤالء يف  كلمين   مث حيا  عدي بن املطعم  كان لو:

  ،  فداء  بغري   : أي ،له  يرتكنهم:"  -هللا  رمحه-حجر  ابن  قال  عنده له  كانت  ليد  وفاء  وذلك
 املطعم  جوار  يف   ودخل  ،  الطائف   من    النيب  رجع  حني  منه  وقع  ما  ،  املذكورة  ابليد  املرادو 

 اليت   الصحيفة  نقض  يف   قام  من  أشد  من  كان  أنه  :املذكورة   ابليد املراد   وقيل  ...  عدي  بن
    (4)"الشعب يف  حصروهم حني املسلمني من معهم ومن هاشم بين  على قريش كتبتها 

  القضاء عمرة في  الحديبية صلح لعقد وفاءه

  الصلح   طالب  أب   بن   علي   ب كت  :  يقولعازب   بن   الرباء     عن  البخاري  صحيح   يف   جاء -
 هبا   فيقيموا  مكة  يدخلوا  أن  اشرتطوا  فيما  وكان  احلديبية  يوم  املشركني  وبني    النيب  بني

  الثالث   يوم  كان  أن  فلما  أايم  ثالثة  هبا  فأقام  السالح  جلبان  إال  بسالح  يدخلها   وال  ثالاث
  نعم   فقال  بذلك  فأخربه   ،   فليخرج  فأمره  صاحبك  شرط   من  يوم  آخر  هذا  :  لعلي  قالوا

 

   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص     2صحيح البخاري  ج   -(1)
جبري -2 احلديبية  هو  بني  ،أسلم  النسب  أكابروعلماء  من  النوفلي  كان  القرشي  مناف  عبد  بن  نوفل  بن  عدي  بن  مطعم  بن 

فتح   قبل  أسلم  البغوي  الفتح وقال  وقيل يف  معاويةوالفتح  خالفة  يف  ومات   ، الصحابة  .     مكة  اإلصابة يف متييز  /  2)انظر 
 1093ت( 131
ج    -(3) البخاري   ما  /1143ص      3صحيح  َيمسابب  أن  غري  من  األسارى  على  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  ر  /من 

2970   
 (  324ص    -  7ج   )   -فتح الباري   -(4)
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 (110 )  

 صاحبك  مر  :  فقالوا  عليا  أتوا  ،  األايم  ومضى  دخل  فلما   :"   ملسلم   لفظ  ويف     (1)"فخرج
    (2) "ارحتل مث  نعم فقال    هللا لرسول ذلك  فذكر ،  فلريحتل

  

 

   1783ر/ احلديبية يف احلديبيةابب صلح /1410ص     3صحيح مسلم  ج   -(1)
   3013ر/ ابب املصاحلة على ثالثة أايم أو وقت معلوم/ 1162ص     3صحيح البخاري  ج   -(2)
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 (111 )  

 الصبر  مع غير المسلمين في ضوء السنة المطلب السادس : تطبيق مبدأ  
ي مبدأ الرفق ، وعفوه عن  الفرع األول : يدخل في ذلك بعض ماجاء فيما تقدم  ف

 اليهود ، رغم شتيمتهم .  

 الفرع الثاني :   من صور صبره على أذى أعدائه  

 الصورة األولى : االستهزاء به وتكذيبه   

  هللا   رسول  على  جربيل  أبطأ   قال:"  -رضي هللا عنه–  (1) يف صحيح مسلم عن جندب بن سفيان -
  : وجل  عز  هللا   فأنزل ،    حممد  ودع   قد  : املشركون  فقال  وسلم   عليه  هللا  صلى           

                 (2)    "الضحى   من سورة ، 3- 1اآلايت    
  فلم،    وسلم   عليه هللا   صلى  هللا   رسول   اشتكى  :" يقول سفيان  بن  جندبعن    ويف لفظ ملسلم   -

،    تركك  قد  شيطانك  يكون  أن  ألرجو  إين  حممد   اي  :فقالت  امرأة  فجاءته،    ثالاث  أو   ليلتني  يقم
 :وجل  عز هللا فأنزل  : قال،   ثالث  أو   ليلتني   منذ   قربك أره  مل             

           (3)  "  3-1اآلايت   

عن    - مسلم  صحيح  عنه - أنس  عنويف  هللا    عليه   هللا   صلى   النيب  صاحلوا  يشار ق  أن "    -رضي 
،    هللا   رسول  حممد  من  اكتب:  وسلم  عليه  هللا   صلى   النيب  فقال،    بن عمرو  سهيل   فيهم   وسلم

  صلى  النيب فقال،   أبيك واسم امسك اكتب  ولكن،  ألتبعناك  هللا رسول أنك  علمنا لو :  قالوا
    (4)   هللا  عبد بن حممد من اكتب   :وسلم عليه هللا

 

جن   -(1) سفيان  هو  بن  جندب  فيقال  جده  إىل  ينسب  وقد    ، هللا  عبد  أبو  العلقي  مث  البجلي  سفيان  بن  عبد هللا  بن  دب 
 1225( /ت    509صفحة    -  1الصحابة    ) جزء   سكن الكوفة مث البصرة .    اإلصابة يف متييز 

 1797ني واملنافقني/ح/ابب ما لقي النيب صلى هللا عليه وسلم من أذى املشرك1421ص     3صحيح مسلم  ج   -(2)
 1797/ابب ما لقي النيب صلى هللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقني/ح1422ص     3صحيح مسلم  ج   -(3)
   1784ابب صلح احلديبية يف احلديبية/ح/1411ص     3صحيح مسلم  ج   -(4)
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 (112 )  

  الناس   أن  أظن  اجلاهلية  يف   وأان   كنت    )1 (السلمي  عبسة  بن  عمرولم عن  ويف صحيح مس  -
  أخبارا  َيرب   ِبكة  برجل  فسمعت،    األواثن  يعبدون   وهم   شيء  على   ليسوا  وأهنم ،    ضاللة  على

  عليه  جرءاء،    مستخفيا    هللا   رسول  فإذا ،    عليه  فقدمت،    راحليت  على   فقعدت،  
   (2) "  قومه

 عليه بالضرب واإلهانة   الصورة الثانية : االعتداء

 أوال : اعتداء أبي جهل

؟    أظهركم   بني   وجهه  حممد  يعفر  هل  :جهل  أبو   قال هريرة    أب  عنماجاء يف صحيح مسلم   -
  وجهه   ألعفرن   أو،    رقبته  على   ألطأن   ذلك  يفعل  رأيته  لئن  والعزى  والالت  :فقال  نعم  فقيل  قال

 منه  فجئهم  فما  : قال  رقبته  على  طأيل  زعم  يصلي  وهو    هللا  رسول  فأتى  :قال  .  الرتاب  يف 
  خلندقا   وبينه  بيين  إن   :  فقال  ؟  مالك  له  فقيل  : قال  بيديه   ويتقي،    عقبيه  على  ينكص  وهو  إال

   ( 3)"  عضوا  عضوا  املالئكة  الختطفته  مين  دان  لو،      هللا  رسول  فقال،    وأجنحة  وهوال  انر  من

  :يقول يتخللها  اجملاز  ذي  بسوق   هللا  رسول  رأيت:    قال  كنانة  بن  مالك  بىن  من  شيخ     عن -
  أيها  اي،    ويقول  الرتاب   عليه  حيثي  جهل  وأبو  قال،    تفلحوا  هللا  اال  إله   ال  قولوا  الناس  أيها  اي

  :  قال  .  والعزى  الالت  وترتكوا،    آهلتكم  لترتكوا  يريد  فإمنا،    دينكم  عن   هذا  يغرنكم  ال  الناس
    " (4)  هللا  رسول إليه يلتفت وما

 أبي لهب  ثانيا : اعتداء

 

  وإين   رأيتين :   يقول  كان  ،وقد  ِبكة  اقدمي  أسلم  جنيح   أبو   السلمي  سليم  بن    خالد  بن  عامر  بن  عبسة   بن  عمرو  هو    -(  1) 
  م   107ت /61ص/8ج  التهذيب  هتذيب    انظر .  حبمص    مات  إنه  ويقال  الشام  سكن   ،  ألمة  ذر   أب   أخا   وكان   اإلسالم،   لرابع 

       5907ت /658ص /4ج  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة   4
   832( / ابب إسالم عمرو بن عبسة/ح 569صفحة    -  1صحيح مسلم ) جزء   -(2)
   2797/ابب قوله ( إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن/ح  2154 ص     4صحيح مسلم  ج    -(3)
، تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات   16654(/ح  63صفحة     -   4مسند أمحد بن حنبل ) جزء    -(4)

 رجال الشيخني 
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 (113 )  

  وهو  محراء حلة وعليه اجملاز ذي سوق  يف   مر   هللا  رسول رأيت:  قال  (1)احملارب طارق  عن -
  كعبيه  أدمى  قد  ابحلجارة  يرميه  يتبعه  ورجل  تفلحوا  هللا  إال  إله  ال :    قولوا  الناس  أيها   اي :    يقول

  بين   غالم:    لوااق  ؟  هذا  من:    فقلت  كذاب  فإنه  تطيعوه  ال   الناس  أيها  اي :    يقول  وهو  وعرقوبيه
  ( 2) "هلب  أبو  العزى  عبد  هذا:    قالوا  ؟  ابحلجارة  يرميه  يتبعه  الذي  هذا  من:    فقلت  املطلب  عبد

 ثالثا: اعتداء عقبة بن أبي معيط 

  أشد   عن   -رضي هللا عنهما-بن عمرو    هللا  عبد   سألت   :  قال  الزبري   بن  عروة   عنويف البخاري   -
  وهو،      النيب   إىل   جاء،    معيط  أب   بن  عقبة  يترأ   :  قال  ؟    هللا  برسول   املشركون   صنع  ما

  فقال  عنه  دفعه  حَّت  بكر  أبو  فجاء،    شديدا  خنقا  به  فخنقه،    عنقه  يف   رداءه   فوضع ،    يصلي
       (3) "ربكم من ابلبينات جاءكم وقد،  هللا رب يقول  أن رجال  أتقتلون  :

 رابعا : اعتداء أأمة قريش

  عند   يصلي   هللا   رسول  بينما  :  قال  - عنهرضي هللا-مسعود  بن  عن ما جاء يف الصحيحني   -
  أيكم   :  جهل  أبو  فقال  ابألمس  جزور  حنرت  وقد،    جلوس  له  وأصحاب  جهل  وأبو،  البيت

  أشقى  فانبعث،    سجد  إذا  حممد  كتفي  يف   فيضعه  فيأخذه،    فالن  بين   جزور    (4) سال   إىل  يقوم
  مييل   بعضهم  وجعل  :  افاستضحكو   قال،    كتفيه  بني  وضعه    النيب  سجد  فلما ،    فأخذه   القوم

    والنيب،      هللا  رسول  ظهر  عن  طرحته  منعة  يل  كانت  لو  أنظر  قائم  وأان،    بعض  على
 مث  عنه  فطرحته  جويرية  وهي  فجاءت،  فاطمة  فأخرب   إنسان  انطلق  حَّت،    رأسه  يرفع  ما  ساجد

 

صفحة     -   3ة    ) جزء اإلصابة يف متييز الصحاب  هو طارق بن عبد هللا احملارب من حمارب  ، صحاب  نزل الكوفة ،    - (1)
    4231( /ت    511
 517صفحة     -  14صحيح ابن حبان    ) جزء   ؛    159(/ح   82صفحة     -  1صحيح ابن خزمية    ) جزء   -(2)
   4219(/ح 668صفحة    -  2، وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ، املستدرك    ) جزء   6562(/ح 
 3475املهاجرين وفضلهم /ح/ ابب مناقب  1345ص 3صحيح البخاري ج  -(3)
 (    205صفحة   -  14وهي اجللدة الرقيقة اليت يكون فيها الولد من املواشي ، عمدة القاري ) جزء      -(4)
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 (114 )  

..." احلديث    عليهم  دعا   مث   صوته  رفع   صالته    النيب  قضى   فلما،    تشتمهم  عليهم  أقبلت 
(1)    

  بكر  أبو  فقام، عليه غشي حَّت  مرة   هللا  رسول ضربوا لقد:قال -رضي هللا عنه -أنس عنو  -
    (2) ؟"هللا  رب  يقول أن رجال  أتقتلون  ويلكم :ينادي فجعل عنه هللا رضي

  خضب  قد ،    حزين  جالس   وهو  يوم  ذات    النيب  إىل   جربيل  جاء  قال  أنس بن مالك    عن -
  له فقال  ،  وفعلوا،  هؤالء ب فعل :فقال   ؟مالك :له الفق.  مكة أهل  بعض ضربه،  ابلدماء

  الوادي  وراء  من  شجرة  إىل  فنظر  :  قال  .  نعم  :فقال؟    آية  أريك  أن  أحتب  :  السالم  عليه  جربيل
  مرها  :  فقال،    يديه   بني  قامت  حَّت  متشي  فجاءت،    فدعاها،    الشجرة  تلك  أدع   :فقال،  

   (3) "حسيب   هللا  رسول فقال،  مكاهنا إىل  فلرتجع

 

  

 

قذر أو جيفة مل تفسد عليه صالته /ح94ص      1صحيح البخاري  ج   -(1) ألقي على ظهر املصلي  ؛    237/ابب إذا 
 1794يب صلى هللا عليه وسلم من أذى املشركني واملنافقني/ح /ابب ما لقي الن1418ص    3صحيح مسلم  ج  

 وقال املقدسي يف  ,؛      4424(/ح  70صفحة     -  3أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب املستدرك    ) جزء    -(2)
 ، وقال :"إسناده صحيح"   2234/ح    221ص      6األحاديث املختارة  ج  

وقال :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل َيرجاه،   ؛  مسند    70ص      3حني  ج  املستدرك على الصحي    -(3)
، وقال :"إسناده    2226/ 214ص      6؛ املقدسي يف األحاديث املختارة  ج  12133/ح  110ص      3أمحد بن حنبل  ج  

 صحيح 
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 (115 )  

 الصورة الثالثة : محاولة قتله وإيقاع الجراح به  

  هللا   رسول  وجه  جرح  :"الق    -رضي هللا عنه-  )1(  سعد  بن  سهل  جاء يف صحيح مسلم عن -
    ،صلى   هللا  رسول  بنت   فاطمة  فكانت،    رأسه  على    ( 2)البيضة  وهشمت،    رابعيته  وكسرت  
 فاطمة  رأت  فلما،    ابجملن  عليها  يسكب  طالب  أب  بن  علي  وكان،    الدم  تغسل  وسلم  عليه  هللا
 ألصقته   مث،    رمادا  صار  حَّت  فأحرقته  حصري   قطعة  أخذت  ،    كثرة  إال   الدم  يزيد  ال  املاء  أن

  (3) "الدم فاستمسك ابجلرح

،   رأسه  يف   وشج ،    أحد  يوم  رابعيته  كسرت    هللا  رسول  أنأنس  عن  ويف صحيح مسلم   -
  يدعوهم  وهو  رابعيته  وكسروا  نبيهم   شجوا  قوم   يفلح   كيف   :  ويقول،    عنه   الدم   يسلت  فجعل

    (4) آل عمران "   128من اآلية            :وجل عز  هللا  فأنزل  ؟هللا إىل
 على   هللا  غضب  اشتد  :  هللا  رسول  قال"  -رضي هللا عنه-ويف صحيح مسلم عن أب هريرة   -

  اشتد   :  هللا  رسول   وقال،    رابعيته  إىل  يشري   حينئذ  وهو،      هللا   برسول  هذا  فعلوا  قوم
    (5) "وجل عز  هللا  سبيل يف  هللا  رسول يقتله رجل  على هللا غضب

  

 

  الصحابة   من   ابملدينة   مات  من  آخر  وهو   الصحابة  مشاهري  من   الساعدي   األنصاري  ساعدة  بن  مالك  بن   سعد   بن  سهل  -   (1)
  الصحابة   متييز  يف  انظراإلصابة"    سنة  مائة  عاش  الواقدي   قال  ذلك  قبل  وقيل  وتسعني  إحدى  سنة  مات

 1089ت /664ص /2ج  االستيعاب ،  3535ت /200ص /3ج
 (     97صفحة   -  6ابن حجر    ) جزء    - وهي ما يلبس يف الرأس من آالت السالح .  فتح الباري   -(2)
   1790/ابب غزوة أحد/ح 1416ص     3لم  ج  صحيح مس -(3)
   1791/ابب غزوة أحد/ح 1417ص     3صحيح مسلم  ج   -(4)
   1793/ابب اشتداد غضب هللا على من قتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم/ح   1417ص   3صحيح مسلم ج  -(5)
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 المبحث الثاني : 

 تطبيق مبادئ السالم مع غير المسلمين

 في الحرب ، في ضوء السنة ، 

 وفيه ثمانية مطالب: 

  

ه للعدو ، وفيه  المطلب األول : مبدأ: إعالن الحرب يكون بنقض العهد ، أو بنبذ
 أربعة فروع:  

 عالقة هذا المبدأ بالسالم : الفرع األول 
أمن وال سالم مع   لقد تقدم يف مبدأ الوفاء ابلعهد ، أن من مبادئ السالم : الوفاء ابلعهد ، فال 

السالم  ولكن   ، خطرية  أمور  عليه  يرتتب   ، مصريي  قرار  احلرب  وإعالن   ، العهد  نقض  خوف 
، فإذا مت اإلخالل به ، بطل السالم ، على أن يكون النقض من قبل العدو  مشروط ابلوفاء ابلعهد  

قرب نقض العهد    طعيا ، وكذلك يتم هدم السالم ، إذا وجدت القرائن القوية ، علىق، اثبتا ثبوات  
أبن العهد املعقود معها قد مت  ،  من قبل الدولة املعاهدة ، ويف هذه احلالة جيب إخبار تلك الدولة  

     .ل نبذه كما سيأيت فال جيوز مباغتة تلك الدولة ابحلرب قب اهنائه ،

 الفرع الثاني: تطبيقات هذا المبدأ في السنة النبوية  

إال    ،    كون احلرب مع أهل العهد والعقدت، فال  السنة  لقد دل على هذا المبدأ: الكتاب و 
التثبت  بعد  للعقد  نقضهم  ثبوت  أو   ، احلرب  إعالن  قبل  إليهم  العهد  ذلك    بنبذ  لقوله    ؛  من 

  :تعالى                                                           اآلية
 وجاء تطبيق ذلك في السنة النبوة من خالل المسائل التالية:   األنفال 58
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 موكول لإلمام   ، وأمر الجهاد ،  نقضه إبرام العهد أوالمسألة األولى :  

 ويستدل على ذلك بأدلة منها : 

  هبا،   ملتزمني  ألوامره  مالزمني  كانوا  فقد  ذلك  ومع  -الدفع  جهاد  من  وهي-  اخلندق   غزوة  يف 
ُهمُ   َفرِيقٌ   َوَيْسَتْأِذنُ  :تعاىل  قوله  يف   كما،   لبيوهتم  الذهاب  يف   حَّت  يستأذنونه  وكانوا   لُونَ يَ ُقو   النَّيبَّ   ِمن ْ

 األحزاب  سورة 13 اآلية    ِفَرارًا  ِإالَّ   يُرِيُدونَ  ِإنْ  ِبَعْورَةٍ  ِهيَ  َوَما َعْورَةٌ  بُ ُيوتَ َنا ِإنَّ 

 :ومن السنة
ال هجرة بعد الفتح ولكن  " يف الصحيحني عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما :    قوله -

     ( 1) "جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا
معناه   رمحه هللا :"– أنه علق وجوب النفرة للجهاد أبمر اإلمام قال النووي    وجه االستدالل :

 ( 2) فاخرجوا " اذا طلبكم االمام للخروج إىل اجلهاد : 
ا اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى  إمنَّ "  قال:  عن أب هريرة أن رسول هللا   •

     ." غريه كان عليه منهوعدل كان له بذلك أجر، وإن أيمر ب تعاىل هللا
النووي  :وجه االستدالل هللا-قال  جنة"-رمحه  "اإلمام  ميَ   ::  ألنه  من  أي كالسرت؛  العدو  نع 

نع الناس بعضهم من بعض، وحيمي بيضة اإلسالم، ويتقيه الناس، وَيافون  املسلمني، وميَ أذى  
ومعىَن  واخلوارج  سطوته،  والبغاة  الكفار  معه  يقاتل  أي  ورائه:  من  يقاتل  الفساد   أهل  وسائر 

 ه . ا .(3) والظلم
 

 

البخاري    -1 والني   2825ر   )23/  4)صحيح  اجلهاد  من  جيب  وما  النفري  وجوب  مسلم   ابب  صحيح  ؛     )109/  4) ة 
 3368ر

 ( 8/  13)شرح النووي على مسلم   -2
 ( . 230/ 12)  مسلم   شرح( 3) 
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وأتبعه بعلي بن    …أاب بكر أمريا على املوسم    أرسل النيب  :"  -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم •
مطلقة   عهود  هلم  الذين كانت  املشركني  إىل  العهود  نبذ  ألجل  طالب  هو ،  أب  بكر  أبو  وكان 

ألنه كان من    أرسله النيب  ن  لك،  وعلي معه يصلي خلفه وأيمتر أبمره  ،  األمري على املوسم  
فخاف إن مل  ؛  أو رجل من أهل بيته  ،  عادة العرب أن العهود ال يعقدها وال حيلها إال املطاع  

 ( 1) "أن ال يقبلوا نبذ العهود ،  يبعث واحدا من أهل بيته 
  : "وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته -رمحه هللا–  (2)قال ابن قدامة •

 .   (3) يراه من ذلكفيما 
)4(  وقال القرطيب  •

: وال خترج السرااي إال إبذن اإلمام ليكون متجسًسا هلم عضًدا -رمحه هللا–  
ا احتاجوا إىل درئه  .   (5) من ورائهم، ورِبَّ

اجلليل • مواهب  يف  عرفة- قال  ابن  قال  مسألة:  هَنى    "...:  )6(:  إن  يقولون:  العلم  أهل  مسعت 
 .   ( 7) صلحة حرمت خمالفته إال أن يدمههم العدواإلمام عن القتال مل

 

 ( 319/ 2)   الصفدية  -1
  أصويل   فقيه  أركانه،  وأحد  احلنابلة  مذهب  إمام  الدين،  موفق  حممد  أبو  املقدسي،   قدامة  بن  حممد   بن  أمحد  بن  عبدهللا:  هو(   2) 

  النبالء   أعالم  سري:  ترمجته  يف   انظر.  ه  620  سنة  تويف  االعتقاد،   ملعة   اخلرقي،   خمتصر  شرح   املغين:  مؤلفاته  من  زاهد،
 (. 2/15)  األرشد  املقصد   ،( 22/256)

 ( 368/ 10)  املغين -3
  املفسر   القرطيب   االندلسي   االنصاري  عبدهللا  أبو    ،   املهملة  واحلاء   الراء   ابسكان  فرح   بن   بكر  أب   بن  أمحد   بن  حممد   هو    –  (4)

 ر استق ،
 318-317ص /1ج  املذهب الديباج  انظر .    وستمائة  وسبعني  إحدى   سنة من  شوال يف  ودفن  هبا  وتويف خصيب  بين ِبنية 

 ( 275/ 5)  للقرطيب   القرآن  ألحكام اجلامع  -5
  وأربعني  مثان  سنة   وتويف  وسبعمائة  عشرة   ست  سنة   ولد   عبدهللا   أاب  يكىن  التونسي  الورغمي  عرفة  بن   حممد  بن  هوحممد  -(  6) 

  الظنون   كشف  ؛  337ص/ 1ج   املذهب  الديباج   انظر   ،  ومثامنائة  ثالث   سنة  تويف  أنه   الظنون  كشف  يف  وجاء   ،   وسبعمائة 
 177ص/1ج الفقهاء  طبقات   ؛1867ص /2ج
 ( 540/ 4)   اجلليل مواهب -7
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  َيرجون   وال  واملكثر  منهم   املقل  ينفروا  أن  العدو  جاء  إذا  الناس  على  وواجب:"  )1(  اخلرقي   وقال •
  ( 2) "يستأذنوا  أن  ميكنهم  فال   كلبه  َيافون  غالب  عدو  يفجأهم  أن  إال  األمري   إبذن   إال  العدو  إىل

 املسلمني؟ إمام  إذن  دون اجلهاد  جيوز  هل:  - هللا رمحه -الشيخ حممد بن عثيمني فضيلة  وسئل •
  ألنه  اإلمام؛  إبذن  إال  اجلهاد  جيوز  ال:  بقوله  إذن؟ فأجاب  بدون  فيها  جيوز  حاالت  هناك  وهل

 اليت  واملفاسد  للفوضى  سبب  وألنه  عليه؛  افتيات  إذنه  بدون  اخلروج  وألن  ابجلهاد،  املخاطب
  إذا فنعم اإلمام؟ إذن  بدون فيها جيوز حاالت هناك هل: السائل قول وأما  .هللا إال يعلمها ال

 ( 3) " .القتال عليهم فيتعني  العدو  عليهم هجم
نقض العهد : فتح مكة ، فقد كانت بسبب نقض قريش    : من صور  الثانية المسألة  

  يف  يدخل أن  أحب من فقد جاء يف صلح احلديبية: أن للعهد الذي أبرم في صلح الحديبية ، 
  فتواثبت ،    فيه  دخل  وعهدهم  قريش   عقد  يف   يدخل   أن  أحب  ومن،    فيه  دخل  دهوعه  حممد  عقد

  قريش   عقد  يف   حنن   فقالوا   بكر   بنو   وتواثبت   وعهده     هللا   رسول   عقد  مع   حنن  : فقالوا  خزاعة
   (4)   "وعهدهم

 قصة نقض العهد في أحاديث منها :   جاءتو  

عمر   - بن  عنهما-عن  هللا  لر   ":  قال  :-رضي  حلفاء  خزاعة  هللا   كانت  بنو     سول  وكانت 
فأغارت  ،  وكانت بينهم موادعة أايم احلديبية  :بكر رهط من بين كنانة حلفاء ألب سفيان قال  

فخرج رسول هللا   ، يستمدونه     فبعثوا إىل رسول هللا  ،  بنو بكر على خزاعة يف تلك املدة  
  (5)     "ممدا هلم يف شهر رمضان 

 

مات  اخلرقي  القاسم  أبو   امحد  بن  عبدهللا  بن   احلسني  بن  عمر  هو -  (1)   احلنابلة  بقاتط  أنظر.  ومائتني   وتسعني  تسع  سنة  ، 
 مئة  وثالث وثالثني أربع  سنة يف  وتويف 86ت / 364ص/ 15ج النبالء   أعالم سري  ؛  608ت/  75ص /2ج
 ( 138:  ص )خمتصر اخلرقى  -2
 (   315-314/  25)  - جمموع فتاوى ورسائل العثيمني  -3

 18638 /ح  233ص     9ج    سنن البيهقي الكربى  عن عروة بن الزبري عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة ،   -(4)
 121ص  سبق خترجيه   -(5)
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  بني   اليت   املدة  يف  وهم،   كعب  على  أغاروا،   الديل   بين   من  ةنفاث  بين إن  مث... : ويف لفظ آخر   -
  يف   نفاثة  بنو   وكانت،    هللا   رسول  صلح   يف   كعب  بنو   وكانت،    قريش  وبني     هللا   رسول
  بنو   واعتزلتهم ،    والرقيق  ابلسالح  قريش   وأعانتهم،    نفاثة بين بكر  بنو  فأعانت،    قريش   صلح 
  الذي  له  وذكروا،     هللا  رسول أتوا  حَّت ،   ب عك  بين  من ركب فخرج... ابلعهد وأوفوا مدجل

  النيب   جهاز   ذكر   مث ،    عليهم   به  أعانوا  والذي،    ذلك   يف   عليهم   قريش  من  كان   وما،    أصاهبم
 ؟ خمرجا خترج   أن  أتريد :    هللا  رسول  فقال عليه   بكر أب  ودخول،   وسلم عليه هللا صلى

  :قال.    ال  :قال  ؟جند  أهل  أفرتيد  :لقا.    ال   :قال  ؟األصفر  بين  تريد  لعلك  :قال  .  نعم  قال
 ببين صنعوا  ما يبلغك أمل :قال ؟مدة وبينهم بينك أليس :قال . نعم :قال؟ قريشا تريد فلعلك

      (1) ."ابلغزو الناس يف    هللا  رسول وأذن؟  كعب
 :  من األحكام المترتبة على نقض العهد:  الثالثةالمسألة 

 على سواء   أنه إذا تم نقض العهد فال ينبذ إليهم  -
 يبق  ومل،    بذلك  له  حراب  صاروا،    وعهده  وجواره  اإلمام  ذمة  يف   هم  من  حاربوا  إذا،    العهد  أهلف

 اإلعالم  يكون  وإمنا،    سواء  على  يعلمهم   أن  حيتاج  وال ،    دايرهم   يف   يبيتهم  أن  فله،    عهد  وبينه  بينهم 
 . لعهده انبذين  صاروا حتققها  فإذا،  اخليانة منهم  خاف إذا ، 

  ردئهم   بذلك   مجيعهم  عهد  انتقاضمباشر في الحكم : ويترتب على ذلك :  دء كالأن الر 
  قريش   من  بكر  بين  أعانوا  الذين  فإن  -  ينكروه  ومل  عليه  وأقروا،    بذلك  رضوا  إذا  -ومباشريهم

  وهذا ،   كلهم  وسلم عليه هللا  صلى  هللا  رسول فغزاهم هذا ومع ،   معهم كلهم  يقاتلوا  لم، ف بعضهم
  وأقروا،    به  رضوا  قد  إذ،    بصلح   منهم  واحد كل  ينفرد  ومل،    تبعا  الصلح   عقد  يف   دخلوا  أهنم  كما

 أهل   من  العهد   انقضي  على   احلكم   هذا   جراين  هذا  وطرد ...  للعهد  نقضهم  حكم   فكذلك؛    عليه
  عمر   أجلى  كما،    عهده  ينقض  ما    منهم  واحد  كل  يباشر  مل  وإن ،    به  مجاعتهم  رضي  إذا ،    الذمة

  هل:    منهم   رجل  كل  عن  يسأل  ومل   قريظة  بين   مقاتلة  مجيع     هللا   رسول   قتل   د ق  بل...   خيرب   يهود 
  وكذلك،  رجالن ابلقتل هم  الذي  كان  وإمنا،  كلهم  النضري  بين أجلى وكذلك ؟ ال  أم العهد نقض

 

   18639(/ح 234صفحة    -  9من حديث موسى بن عقبة  ، سنن البيهقي الكربى    ) جزء    -(1)
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      "  فيه  شك  ال  الذي  وهديه  سريته  فهذه ،    أب  بن  هللا   عبد   منه  استوهبهم  حَّت   قينقاع   ببين   فعل
(1)   

  الناس     هللا  رسول  وأمرفقد جاء يف األثر املتقدم "عند نقض العهد :  اغتتهم  جواز مب -
ففيه       ".بالدهم  يف   يبغتهم  حَّت   خربه   قريش   على   يعمي   أن   هللا   وسأل  ،   خمرجه  ،وكتمهم  ابجلهاز

 ما  وأما،    إليهم  ِبسريه  يعلمهم  وأال  عليهم  واإلغارة  العهد  نقضوا  إذا  املعاهدين  مباغتة  جواز
   (2) "سواء على  إليهم ينبذ حَّت  ذلك جيوز  فال  ابلعهد ابلوفاء منيقائ داموا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ( 370صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(1)
   ( 376صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(2)
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   ومن أدلة ذلك:  نبذ العهد إذا خيف نقضهوجوب :  الرابعةالمسألة 
- "  : املسند  يف    إذا  حَّت   بالدهم  يف   يسري   وكان،    عهد  الروم  أهل  وبني  معاوية  بني   كان ماجاء 

  ال   وفاء  أكرب   هللا :يقول  وهو،    فرس  على  أو   دابة  على   رجل فإذا،   عليهم   أغار   العهد  انقضى
  هللا   صلى   هللا  رسول  مسعت  فقال  ذلك  عن  معاوية  فسأله    )1 (عبسة  بن  عمرو   هو  وإذا،    غدر
،    أمده  ميضي  حَّت  يشدنه  وال  عهدا  حيلن  فال ،    عهد  قوم  وبني   بينه  كان   من  يقول  وسلم  عليه

     (2)   "  ابلناس فرجع :قال  سواء على إليهم  ينبذ أو

أب    ويف  - عن  البخاري  عنه-هريرة  صحيح  هللا  ،   عنه  هللا  رضي  بكر   أبو  بعثين  :  قال  -رضي 
 احلج  ويوم،  عراين ابلبيت يطوف وال،  مشرك العام بعد حيج  ال،  ِبىن  النحر يوم يؤذن فيمن

  الذي  الوداع   حجة  عام  حيج  فلم  العام  ذلك  يف   الناس إىل بكر  أبو   فنبذ ،     النحر  يوم   األكرب 
    (3) "مشرك وسلم  عليه هللا صلى نيب ال فيه حج 

 

 

 

 

 

 

  وإين   رأيتين :   يقول  كان  ،وقد  ِبكة  قدميا  أسلم  جنيح   أبو   السلمي  سليم  بن    خالد  بن  عامر  بن  عبسة   بن  عمرو  هو    -(  1) 
  م   107ت /61ص/8ج  التهذيب  هتذيب    انظر .  حبمص    مات  إنه  ويقال  الشام  سكن   ،  ألمة  ذر   أب   أخا   وكان   اإلسالم،   لرابع 

          5907ت /658ص /4ج  الصحابة  متييز  يف  اإلصابة   4
/ تعليق شعيب األرنؤوط "  إسناده صحيح  ؛  سنن الرتمذي       17056/ح 111ص     4مسند أمحد بن حنبل  ج   - (2)

 ، وقال :"حسن صحيح"  1580(  /ح 143صفحة   -  4) جزء  
/ابب كيف ينبذ إىل أهل وقوله ( وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء  1160ص      3صحيح البخاري  ج   -(3)

 3006ية/ح ( اآل
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 : وجوب التثبت من نقض العهد ، ومن أدلة ذلك :    الخامسةالمسألة 
عن   - الصحيحني  يف  جاء  قومه   " :قال  )1(  -عنه  هللا  رضي-حثمة  أب  بن  سهلما  من  نفرا  أن 

قتيال  أحدهم  فوجدوا  فيها  فتفرقوا  خيرب  إىل    .  قتلتموه  وهللا  أنتم  :فقال  يهود   فأتى    انطلقوا 
  صاحبكم   يدوا  أن  إما  الرسول عليه الصالة والسالم قال:". فلما أخربوا    وهللا  قتلناه  ما  :قالوا
  فقال   قتلناه   ما  فكتبوا  به  إليهم  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   فكتب  بحرب  يؤذنوا   أن   وإما

 )2("  وسلم  عليه هللا  صلى هللا  رسول
أهنم    وجه االستدالل :  ابحلرب    جيوز   فال ،    ابلعهد  ابلوفاء  ئمني اق  داموا  ما  ففيه  مباغتتهم 

 ، فقد كتب إليهم ليتثبت من التهمة املنسوبة هلم.   سواء على إليهم ينبذ  حَّت

جاء       -رضي هللا عنه-، عندما بعث الزبري   التثبت من نقض العهد من بني قريضة   -
  انطلقوا فقال لبعض أصحابه  "  أن بين قريضة نكثوا العهد  يف قصة غزوة احلزاب عندما بلغ النيب  

  يف  تفتوا وال أعرفه، حلنا  يل فاحلنوا حقا  كان  فإن  ؟ ال أم  القوم هؤالء عن بلغنا  ما  أحق تنظروا، حَّت
  أتوهم،   حَّت   فخرجوا:  قال  للناس  به   فاجهروا  وبينهم   بيننا   فيما   الوفاء   على  كانوا  وإن  الناس  أعضاد

  ال  ؟   هللا   رسول  من:  وقالوا?    هللا  رسول  من  انلوا (    فيما )    عنهم،  بلغهم  ما   أخبث  على  فوجدوهم 
  سعد  له  فقال  حدة،  فيه  رجال  وكان  وشامتوه،   معاذ  بن  سعد  فشامتهم . عقد وال  حممد   وبني  بيننا  عهد 

  معهما،   ومن  وسعد  سعد   أقبل  مث.  املشامتة  من  أرب  وبينهم   بيننا   فما   مشامتتهم،   عنك  دع:  عبادة   بن
  الرجيع،   أبصحاب  والقارة  عضل   كغدر  أي  والقارة؛   عضل:  قالوا  مث   عليه،  فسلموا?    هللا  رسول   إىل

 (  3) "" املسلمني  معشر  اي  أبشروا أكرب،  هللا?  هللا رسول فقال  وأصحابه؛ خبيب
 قد تثبت من اخلرب قبل ان يبين عليه حكما .  أن النيب   :وجه االستدالل 

  

 

.    املدينة   يف   وتويف     ،   اهلجرة  من   ثالث  سنة   حثمة   اب  بن   سهل   ولد     ،   الرمحن عبد  ااب   يكىن حثمة  أب  بن  سهل  هو   – (1)
 3525ت /195ص/3ج الصحابة   متييز  يف  اإلصابة ؛1082ت/ 661ص /2ج  االستيعاب  انظر 
 102ص    سبق خترجيه  -  (2)

 ( 142/ 3السرية النبوية البن هشام ) -3
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 المطلب الثاني: مبدأ الدعوة قبل القتال ، وفيه فرعان:  

 عالقة هذا المبدأ بالسالم   : ل األو   الفرع
خيار   هو  احلرب  وأن   ، األصل  هو  للسالم  تشوفه  أن   ، اإلسالم  دين  يف  الراسخة  الثوابت  من 

 .     ، من خالل دعوته قبل القتالملنع احلرب ابتداء ، ولذا فإنه يعطي الفرصة للعدو  ؛الضرورة 

 من األدلة الدالة على ذلك:   الفرع الثاني: تطبيقات هذا المبدأ في السنة النبوية :

 خاصته ىف  أوصاه،  سرية أو  جيش على أمريا أمر إذا   -وسلم عليه هللا  صلى-  هللا رسول "أن  -
  قاتلوا،    هللا  سبيل  ىف ،    هللا  ابسم  اغزوا»    قال   مث   ،    خريا   املسلمني  من   معه  ومن،    هللا  بتقوى

  لقيت   وإذا   ،    وليدا  تقتلوا  وال،    لوامتث  وال،    تغدروا  وال،    تغلوا  ال  و ،    اغزوا ،    ابهلل  كفر  من
  فاقبل،    أجابوك   ما   فأيتهن  -   خالل  أو  -  فادعهم إلى ثالث خصال  املشركني  من  عدوك

  ادعهم   مث،    عنهم  وكف  منهم  فاقبل،    أجابوك  فإن  اإلسالم  إىل  ادعهم  مث   ،    عنهم  وكف ،    منهم
،   للمهاجرين  ما  فلهم   ذلك  فعلوا إن  أهنم   وأخربهم ،    املهاجرين  دار   إىل   دارهم  من  التحول  إىل

  املسلمني   كأعراب  يكونون  أهنم   فأخربهم ،    منها   يتحولوا  أن   أبوا  فإن،    املهاجرين  على   ما  وعليهم 
 ،  (1) الغنيمة ىف  هلم  يكون  وال،   املؤمنني  على جيرى الذى  هللا حكم  عليهم جيرى، 

 

 نِ َم يَ غْ َنُم غُْنَم ا و َغْنم ا و َغَنَم ا و َغنِ ْيَم ًة و غُْن َماان( .و الغُْن ُم : الفيء ، و الفوز ابلشيء بال  ) غَ  منالغَ ِنْي َمة يف اللغة :     -1
( ،   445 /  12.انظر : لسان العرب )  يقال : غنيمٌة ، و َغنِ ْيٌم ، و َمغْ َنم . و اجلمع : غنائم ، و مغان  مشقة ، و الربح . 

: مال أخذ  بطريق الغلبة و القهر من كافر  أبهنا  . أما يف االصطالح الشرعي فقد عرفها العلماء    1143يط ص القاموس احمل
)  انظر  حرب"   احملتاج  هناية  شرحه  مع  الطالبني  )    142     141/    6منهاج  احلاوي   : انظر  و   ، املغرب    386/    8(  ؛   )

 .  147؛ شرح حدود ابن عرفة ص      346ص
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  أجابوك   هم   فإن،    زيةجلا  فسلهم ،    أبوا  هم  فإن،    املسلمني  مع  جياهدوا  أن   إال،    شىء   (1)والفىء
  (  2) " وقاتلهم ابهلل فاستعن أبوا  هم فإن ،   عنهم  وكف منهم فاقبل ، 

أعطى للعدو خيارات متعددة ، ملنع االقتتال ابتداء ، فيدعوه    أن النيب    وجه االستدالل : 
  ، الدينية  حقوقه  مجيع  أتمني  مع  اإلسالم  عهد  يف  يدخل  أن  أو   ، طوعا  اإلسالم  يف  للدخول 

أو  والدني  ، غريهم  دون  منهم  القادرين  على  ترفض  جزية  مقابل   ، أعداءه  ضد  ومحايته   ، وية 
 يكون القتال ، وهو اخليار األخري.

  ورسوله  هللا   حيب  يديه  على  هللا   يفتح   رجال   الراية  هذه   ألعطني »  :  يوم خيرب   قال   النيب  أن   -
  الناس   أصبح   فلما  -  قال  -  يعطاها  أيهم  ليلتهم   يدوكون  الناس  فبات  قال«.    ورسوله  هللا  وحيبه
  هو   فقالوا«.    طالب  أب   بن   على  أين»    فقال  يعطاها  أن   يرجون   كلهم    هللا   رسول   على   غدوا

  عليه   هللا  صلى-  هللا  رسول   فبصق  به  فأتى  إليه  فأرسلوا  -  قال  -  عينيه  يشتكى  هللا   رسول  اي
  هللا  رسول   اي  على  لفقا  الراية  فأعطاه  وجع  به  يكن  مل  كأن  حَّت   فربأ  له  ودعا  عينيه  ىف   -وسلم

 اإلسالم  إىل  ادعهم  مث  بساحتهم   تنزل   حَّت   رسلك  على  انفذ»    فقال.  مثلنا  يكونوا   حَّت   أقاتلهم
 من   لك  خري   واحدا  رجال   بك  هللا  يهدى  ألن  فوهللا،    فيه  هللا  حق  من  عليهم  جيب  ِبا  وأخربهم

 .(3) «  النعم محر لك يكون  أن
من    ىلأن هدايتهم على يديه أو   أوال ، وبني  أنه أمره بدعوهتم لإلسالم  وجه االستدالل :  

 قتاهلم وأخذ أمواهلم ، وهذا دليل على تشوف اإلسالم للسالم . 

 

و الفيء يطلق على : ما كان مشسا   ة : مصدر ) فاَء يَِف يُء ( فَ ْي ئاً و فَ ْي َئًة و فُ يُ وءاً ، من ابب ) ابع ( .الَف يُء يف اللغ    -1
فينسخه الظل ، و على الغنيمة ، و اخلراج ، و القطعة من الطري ، و الرجوع ، و التحول .  و مسي ما يؤخذ من الكفار  

  259، املطلع ص   396، املصباح املنري ص   48سلمني انظر : القاموس احمليط صرجع منهم إىل امل  على الصفة  فيئا ؛ ألنه
منهاج الطالبني مع   . ينظرأما يف االصطالح الشرعي فهو :" مال حصل من كفار بال قتال وال إجياف خيل و ال ركاب  .

 ( .  386/    8( ، و انظر : احلاوي )    133/    6شرحه هناية احملتاج )  
       4619(ح139/ 5بن احلصيب رضي هللا عنه صحيح مسلم )من حديث بريدة  -2
3-   ( البخاري   صحيح    ، عنه  هللا  رضي  سعد  بن  سهل  حديث  النيب    2942(ح 47/  4من  دعاء  ابب   ،    إىل الناس 

ىل آخر اآلية  اإلسالم والنبوة ، وأن ال يتخذ بعضهم بعضا أراباب من دون هللا وقوله تعاىل }ما كان لبشر أن يؤتيه هللا الكتاب{ إ
 6376(ح 121/ 7؛ صحيح مسلم ) 
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 المطلب الثالث : مبدأ: تحريم االعتداء على رسل الحرب ، وفيه فرعان:      

 عالقة هذا المبدأ بالسالم   : الفرع األول 
، املتحاربني  بني  الوصل  مهزة  هم  يف احلرب  وقوع    الرسل  التوصل لعدم  هبا  يتم  اليت  الوسيلة  وهم 

رب ابتداء ، أو إيقافها بعد نشوهبا ، وهم من أعظم الوسائل اليت يتحقق هبا السالم بني األطراف  احل
  ، الرسل  ، بتعظيم محاية  للسالم  ؛ ولذا جاءت شريعة اإلسالم املتعطشة  التعرض املتنازعة  وعدم 

 هلم بسوء.  

 نبوية  هذا المبدأ في السنة الالفرع الثاني: تطبيقات 
  و  عليه  هللا  صلى  هللا رسول  إىل، جاء    مسيلمةأن رسول  :      -رضي هللا عنه–عن بن مسعود   -

  هللا   لرسول   فقال  .  هللا   رسول   أين   تشهد  :  سلم  و  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   له  فقال،    سلم
  سلم   و  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  :فقال  ؟  هللا  رسول  مسيلمة  أن  تشهد:    سلم  و  عليه  هللا  صلى

     (1" رسول يقتل ال  أن يومئنذ ،  السنة فجرت لقتلتك،  رسول أنك لوال: 

،    وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  إىل  قريش  بعثتين:  قال    -رضي هللا عنه–  (2) وعن أب رافع  -
  ينإ  هللا  ايرسول   فقلت،    اإلسالم  قليب   يف   ألقي ،    وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول  رأيت  فلما
  وال ،    ابلعهد  أخيس  ال   إين"    وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول   فقال،    أبدا  إليهم   أرجع   ال   وهللا

  مث   فذهبت  قال"  فارجع  اآلن  نفسك  يف   الذي   نفسك  يف   كان  فإن  ارجع   ولكن،    الربد   أحبس
   (3) "فأسلمت  وسلم عليه هللا صلى  النيب أتيت

 

؛      3642/ح  384ص    1وصححه ووافقه الذهيب ؛ مسند أمحد بن حنبل ج    4378/ح     54ص   3املستدرك ج    -(1)
 احملقق شعيب األرنؤوط  وصححه 

بدر ومل يشهدها   أبو رافع القبطي موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشهر ما قيل يف امسه أسلم ، وكان إسالمه قبل -(2)
   -  7، وشهد أحدا وما بعدها ، مات أبو رافع ابملدينة ، يف خالفة علي بن أب طالب . اإلصابة يف متييز الصحابة    ) جزء 

 9875( /ت  134صفحة 
) جزء   -(3) أب داود     /ح    91صفحة     -  2سنن  ابن حبان    ) جزء    2758(  (    233صفحة     -  11؛ صحيح 

  315صفحة     -   2يب األرنؤوط : إسناده صحيح ؛ صححه األلباين السلسلة الصحيحة    ) جزء  ، قال شع  4877ح/
    702(/ح 
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،    مطلقا  ابلرسل  َيتص   حكم   هذا   أبن  إشعار  الربد   أحبس   ال :    قوله  يفف  وجه االستدالل: 
  فلهم   الرسل  وأما،    الشرط  مع  يكون  إمنا  فهذا ،    مسلما  كان   وإن   منهم  إليه  جاء  ملن  رده  وأما

  مسيلمة  أن  نشهد:    وجهه  يف   له  قاال  وقد  مسيلمة  لرسويل  يتعرض  مل  تراه  أال  آخر،    حكم
   (1) "هللا  رسول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (    125صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(1)
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 ان من كل مسلم لمن طلبه .  المطلب الرابع  :  مبدأ إعطاء األم

 الفرع األول: عالقة هذا المبدأ بالسالم 
هذا اخليار للعدو احملارب متاح يف مجيع األوقات ، فيعامل بسبب دخوله يف حكم األمان كمعاهد  

 ، له أحكام املعاهدين .

فيه ،وإعطاء   ، ومما الشك  أن هذا    األمان من صالحية محيع أفراد املسلمني ، املقاتلني وغريهم 
ة اليت أقرها اإلسالم ، وتوعد اخليار فيه فرصة عظيمة حلقن الدماء ، وهذا املبدأ من املبادئ العظيم

حلرب من َيل هبا وعيدا شديدا ، مما يدل داللة واضحة على تشوف اإلسالم للسالم حَّت يف زمن ا
   .  وقد سبق تعريف املعاهد ،وتبني أن املستأمن داخل يف حكمه .

 بيقات هذا المبدأ في السنة النبوية    ثاني: تطالفرع ال
فمن  ، املسلمني واحدة يسعى هبا أدانهم  وذمة). ..الصحيحني قوله عليه الصالة والسالم  يف  -

   )1((ال يقبل منه صرف وال عدل، والناس أمجعني ، واملالئكة ، فعليه لعنة هللا ، مسلما  خفرأ

احلديث  ففي  وجه االستدالل:  اإلنسا  : هذا  املسلم  أن  إنساان  ،  ن  أمن  عهده  ،  إذا  يف  وجعله 
وغدر هبذا الذي أعطي األمان من مسلم ،  من أخفرها  ،  للمسلمني مجيعا    ذمة، فإن ذمته    وذمته

 وهو وعيد شديد يدل على عظم ذلك. .أمجعنيفعليه لعنة هللا واملالئكة والناس  ، 

  

 

 1371ح/ 999ص /2؛ صحيح مسلم ج1771ح/661ص/2صحيح البخاري ج -  (1)
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ذهبت إىل رسول هللا     قالت :"    رضي هللا عنها هانئ بنت أب طالب أمأن   )يف الصحيحني  و   -
الفتح   عام  وسلم   عليه  هللا  يغتسل  ،  صلى  تسرته  ،  فوجدته  ابنته  فسلمت  :قالت  ،  وفاطمة 

هذه  :فقال  ،  عليه   طالب    :فقلت؟من  أب  بنت  أم هانئ  أبم هانئ    :فقال.  أان  فلما  ،  مرحبا 
اي    :قلت،  نصرف  فلما ا،  ملتحفا يف ثوب واحد  ،  قام فصلى مثاين ركعات  ،  فرغ من غسله  

فالن بن هبرية فقال رسول هللا  صلى  :  أنه قاتل رجال قد أجرته  ،  زعم بن أمي  ،  رسول هللا  
   )1(( قد أجران من أجرت اي أم هانئ   :  هللا عليه وسلم

 .   احملارب لدم املشرك اوجعل أماهنا عاصم،  أجاز أمان املرأة   : أن النيب   وجه االستدالل 
أما من دخل أبمان صيب فإمنا ذاك ألنه يعتقد أنه مستأمن    و: "  -ه هللارمح-قال شيخ اإلسالم -

، كمن وطئ فرجا يعتقد أنه حالل ال حد عليه، و    فصارت له شبهة أمان، و ذلك مينع قتله
 (. 2) "كذلك ال ينسب يف دخوله دار اإلسالم إىل تفريط  

 (. 3) "و معلوم أن شبهة األمان كحقيقته يف حقن الدم : "  أيضا قال و  -

 

 

 

 

 

 

  

 

 336ح /498ص /1؛ صحيح مسلم ج 350ح/141ص/1صحيح البخاري ج -  (1)
    499/  2ارم املسلول الص -2
   522/  2الصارم املسلول  -3
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 المطلب الخامس : مبدأ: اإلحسان لألسير، وفيه فرعان: 

 عالقة هذا المبدأ بالسالم   : الفرع األول 
لدماء  لحقن    ، من جهة كون  اإلحسان لألسري ، والعناية به ،  يف معىن السالم    وهذا املبدأ يدخل  

ء أبحكام خاصة م جااإلسال ف، وصون لكرامة اإلنسان ، وأتليف له ؛ من أجل دخول اإلسالم  ،  
مما اليوجد يف غريه من األداين ، وقد سبق املواثيق الدولية  ابألسري ، واإلحسان إليه  توجب العناية  

يدل على حمبة السالم ، وكراهية سفك الدماء أ يدل على حرص اإلسالم  يف تطبيق ذلك ، فهو مبد
  . 

 أربع مسائل الفرع الثاني: تطبيقات هذا المبدأ في السنة النبوية وفيه  

 المسألة األولى : األمر بالعناية بأسرى الحرب  ومن أدلة ذلك: 

  ثقيف   فأسرت،    عقيل  لبين  حلفاء  ثقيف  كانت  :قال      )1 (حصني  بن   عمران  عنما جاء   -
  رجال   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب   وأسر،     هللا  رسول  أصحاب  من  رجلني

 إين :  قال  ؟شأنك  ما  :فقال  فأاته  حممد  اي  حممد  اي  ، وذكر احلديث وفيه :"    عقيل  بين  من
   (2)   "حاجتك  هذه :قال .فأسقين  وظمآن فأطعمين جائع

 ابألسارى   أيت  بدر  يوم  كان  ملا:  قال  -عنهما  هللا  رضي-  هللا  عبد  بن   جابرويف البخاري عن    -
 هللا  عبد  قميص  فوجدوا،    قميصا  له    النيب  فنظر،    ثوب  عليه  يكن  ومل  ابلعباس  وأيت،  

      (3)" بوب عليه البخاري ) ابب كسوة األسارى(  إايه     النيب   فكساه ،    عليه  يقدر  أب  بن

 

  ،سنة معاوية   خالفة   يف   مات   ، خيرب   عام   أسلم   ،   جُنَْيد   أاب ويكىن  ،   اخلزاعي   خلف   بن  عبيد  بن   حصني   بن   عمران   هو  - (  1) 
   6014ت /705ص/4ج  الصحابة  متييز يف   اإلصابة انظر .   ومخسني  اثنتني
 1641ال وفاء لنذر يف معصية هللا وال فيما ال ميلك العبد/ح ابب //1262ص     3صحيح مسلم  ج   -(2)
   2846( /ابب كسوة األسارى/ح  1095صفحة    -  3صحيح البخاري    ) جزء   -(3)
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هللا   - رسول  أن  السنن  يف  :"     وجاء  قال  الطعام  أكل  يف  شرع  وملا   ، امرأة  دعوة  أجاب 
   (1)مث أمر إبطعامها لألسرى"   " أهلها أذن  بغري  أخذت  شاة حلم أجد

   (2) "  خريا رىساابأل استوصوا":    هللا رسول  وقال  -

 المسألة الثانية: جواز المن عليهم ومن أدلة ذلك:

  ومن ذلك :  .  فداء  بغري   فأطلقهم   ،  األسرى  من  عدة   على  وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا   رسول  منَّ  ▪
- عائشة  عن  ،  زينب   سبيل   َيلي   أن   بشرط  (3) الربيع  بن  العاص  أب (    ابنته  زوج)    ختنه  على  همنَّ 

  العاص  أب   فداء  يف   زينب  بعثت  أسراهم  فداء  يف   مكة  أهل  بعث  ملا:   قالت  - رضي هللا عنها
  رآها  فلما:  قالت  العاص  أب  على  هبا  أدخلتها،    خدجية  عند  كانت  هلا  بقالدة  فيه  وبعثت،    ِبال

  وتردوا   أسريها  هلا  تطلقوا  أن  رأيتم  إن"    وقال  شديدة  رقة  هلا  رق   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول
  زينب  سبيل   َيلي   أن  وعده   أو ،    عليه   أخذ    هللا   رسول   وكان   نعم  : لوافقا"    هلا   الذي   عليها

  موضع)    أيجج   ببطن  كوان"    فقال  األنصار  من  ورجال   حارثة  بن  زيد     هللا   رسول   وبعث،    إليه
 .    (4) "  هبا أتتيا حَّت فتصحباها  زينب  بكما متر حَّت(  مكة من أميال مثانية على

  وحضرن   هوازن   جيش  شاركن  قد  كن، و   سبية  آالف  ةتس  جتاوزن  الاليت  هوازن   سباايمنه على   -
  بيد  صرن  أن  بعد،    فداء  بدون  عليهن    هللا   رسول   منَّ   أبن   ،  أمرهن  انتهى  معه  احلرب

 

؛   قال الشيخ     3332(/ح   263صفحة    -  2من حديث  عاصم بن كليب عن أبيه   ، سنن أب داود    ) جزء  -(1)
(   293ة  صفح  -  5يف صحيح اجلامع ؛ مسند أمحد بن حنبل    ) جزء  2514قم : األلباين : ) صحيح ( انظر حديث ر 

 ، تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده قوي رجاله رجال الصحيح  22562ح/
 (   115صفحة   -  6، قال يف جممع الزوائد) جزء 977(ح 393صفحة   -  22املعجم الكبري)جزء   -(2)

 "حسن "رواه الطرباين يف الصغري والكبري وإسناده 
مناف العبشمي ، كان من رجال مكة املعدودين ماال وأمانة  أبو العاص بن الربيع بن عبد العزي بن عبد مشس بن عبد   -(3)

وجتارة  ، أسلم  قبل الفتح ، و مات يف خالفة أب بكر يف ذي احلجة سنة اثنيت عشرة من اهلجرة . اإلصابة يف متييز الصحابة     
 10176ت ( /  248صفحة   -  7) جزء  

( /ح    276صفحة     -  6؛ مسند أمحد بن حنبل    ) جزء   2692(  /ح 68صفحة    -  2سنن أب داود ) جزء  -(4)
صفحة     -   4، تعليق شعيب األرنؤوط : إسناده حسن ؛ وأخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب  ، املستدرك ) جزء  26405

    2341(/   512صفحة    -  2ء  ؛ وحسنه األابين يف صحيح أب داود ) جز  6840( /ح  48
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  غنم  أول  من  مجال   بست    هللا   رسول  وعده   املسلمني  من  بسبيه  متسك    ومن  املسلمني
 .    (1) يغنمه

 لك: ومن أدلة ذالمسألة الثالثة: جواز مبادلة األسرى 

عنه- حصني  بن  عمران  عن  - هللا    ثقيف  فأسرت  عقيل  لبين   حلفاء  ثقيف  كانت  :قال  - رضي 
  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  أصحاب  وأسر،    وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   أصحاب  من  رجلني
    (2)    ابلرجلني ففدي  عقيل بين  من رجال  وسلم

األكوع   - بن  سلمة  عن  مسلم  صحيح  عنه-ويف  هللا  أاب    -رضي  الصديق  أن  هللا  –بكر  رضي 
 املسلمني   من  انسا  هبا  ففدىنفله امرأة فاستوهبها منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،    -عنه

   (3) "ِبكة أسروا  كانوا
،   مكة   أهل  من  رجال   مثانني  أن"  -رضي هللا عنه-أنس بن مالك    عنما جاء يف صحيح مسلم   -

  النيب   غرة  يريدون،    متسلحني  التنعيم  لبج  من،    وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  على  هبطوا
    :    وجل  عز  هللا  فأنزل  فاستحياهم،    سلما  فأخذهم،    وأصحابه  وسلم  عليه  هللا  صلى

                                                          

        رضي هللا عنه-ويف لفظ ملسلم عن سلمة بن األكوع ،      (4)الفتح"    24اآلية-   ":  

 فعفا،    وثناه   الفجور  بدء  هلم  يكن  دعوهم  :  فقال  وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   إليهم   فنظر 
  (5) " وسلم عليه  هللا  صلى هللا  رسول عنهم

  

 

    4064/ابب من شهد الفتح/ح   1566ص     4صحيح البخاري  ج   -(1)
 1641ابب ال وفاء لنذر يف معصية هللا وال فيما ال ميلك العبد/ح//1262ص     3صحيح مسلم  ج   -(2)
    1755/ابب التنفيل وفداء املسلمني ابألسارى/ح1375ص     3صحيح مسلم  ج   -(3)
 1808ح /ابب قول هللا تعاىل( وهو الذي كف أيديهم عنكم ) اآلية //1442ص   3ح مسلم ج صحي -(4)
      1807/ابب غزوة األحزاب وهي اخلندق/ح   1430ص     3صحيح مسلم  ج    -(5)
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، اليعتد بإسالمه  يعلم بإسالمه، أو كان إسالمه خفيا  المسألة الرابعة : األسير الذي لم  
 في أحكام الدنيا ، ويدل عليه : 

هللا عنها-عائشة  عنماجاء   - ، وذكرت    أسراهم  فداء  يف   مكة  أهل  جاءت  ملا:    قالت   -رضي 
  و   عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  فقال  مسلما  كنت  إين  هللا  رسول  اي:    العباس  قالاحلديث وفيه :  

      (1) " نفسك فافد جيزيك  فاهلل تقول كما  يكن فإن مكإبسال   أعلم سلم
أن إسالم العباس رضي هللا عنه كان خفيا ، مل يعلمه أكثر املسلمني ،ومع    وجه االستدالل:

 .علم الرسول عليه الصالة والسالم ، فقد ألزمه ابلفداء

عن   ▪ املتقدم  عنه-حصني  بن  عمراناحلديث  هللا  "    -رضي  فيه  جاء   اب أصح   وأسر  احيث 
 فأاته  حممد  اي  قال  الواثق   يف   وهو    هللا  رسول  عليه  فأتى  ،  عقيل  بين  من  رجال     هللا  رسول

  ،   لذلك  إعظاما   : فقال  ؟   احلاج  سابقة  أخذت  وب   ؟   أخذتين  ب   فقال(    ؟   شأنك  ما)    فقال
  رسول   وكان ،    حممد  اي   حممد  اي   :فقال  فناداه  عنه  انصرف   مث  .   ثقيف  حلفائك  جبريرة   أخذتك

  وأنت   قلتها  لو  :قال   مسلم  إين  :  قال   ؟  شأنك  ما  :  فقال  إليه  فرجع،    رقيقا  رحيما    هللا
   (2)" الفالح كل   أفلحت  أمرك متلك

   أنه مل يقبل منه دعوى اإلسالم بعد األسر.  وجه االستدالل: 

 

 

 

 

 

 

   5409( /ح   366صفحة   -  3أخرجه احلاكم وصححه ، ووافقه الذهيب ، املستدرك    ) جزء   -(1)
 1641ابب ال وفاء لنذر يف معصية هللا وال فيما ال ميلك العبد/ح//1262  ص    3صحيح مسلم  ج   -(2)
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: مبدأ : تحريم قتل األطفال والنساء والشيوخ إذا لم يقاتلوا ،    السادسالمطلب  
 وفيه فرعان:  

 عالقة هذا المبدأ بالسالم   : الفرع األول 
الفئات الثالث    وتلكحسان ،  واإلرمحه ،  ؛ فإن من مبادئه: ال  السالمهذا املبدا يتفق مع مبادئ  

، وأهم من أوىل الفئات ابإلحسان والرمحة من األطفال ، والنساء والشيوخ ، ليسوا من أهل القتال  
  اجلميع   واتفق:"   -رمحه هللا-حجر  بن  قال  ، :     مل يقاتلوا    حترمي قتلهم إذا   ، وقد جاء اإلمجاع على

   هللا   رسول  هنى  قوله"    -رمحه هللا–  النووي  وقال    (1) " والولدان  النساء  قتل  إىل  القصد  منع  على...  
  قتل   وحترمي   احلديث   هبذا  العمل   على   العلماء   أمجع  والصبيان   النساء قتل عن  وسلم   عليه   هللا   صلى

 (2) "يقاتلوا مل إذا والصبيان النساء

 الفرع الثاني: تطبيقات هذا المبدأ في السنة النبوية  

أن امرأة وجدت يف بعض مغازي رسول  "   -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر  جاء يف الصحيحني   -
    وقد بوب عليه مسلم بقوله:        (3) " قتل النساء والصبيان   مقتولة فأنكر رسول هللا     هللا   

 .  والصبيان يف احلرب ابب حترمي قتل  النساء 

 

 

 

 

 148 / 6  الباري  فتح  -(1)
    48/    12  مسلم  شرح النووي على صحيح -(2)
/ابب    1364ص    3؛ صحيح مسلم  ج    2852/ ابب قتل النساء يف احلرب/ح1099ص    3صحيح البخاري ج    -(3)

   1744 حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب/ح 
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  يسأله  -رضي هللا عنهما-بن عباس  إىل    (1)احلروري  عامر  بن  جندة  كتبويف صحيح مسلم "    -
  : إليه  فكتب  ،    هبن  يغزو  كان  وقد،    ابلنساء  يغزو    هللا   رسول  كان  هل  تسألين  كتبت، 

  هللا   صلى   هللا  رسول  وإن ،    هلن   يضرب   فلم   بسهم   وأما،    الغنيمة   من  وحيذين ،    اجلرحى  فيداوين
  رسول   وإن  ويف لفظ ملسلم عنه :" ،    (2) "    الصبيان  تقتل  فال ،    الصبيان  يقتل  يكن  مل  وسلم   عليه

  الصيب   من  اخلضر  علم   ما  تعلم  تكون  أن   إال   الصبيان  تقتل   فال ،  الصبيان  يقتل  يكن  مل     هللا
    (3) "املؤمن وتدع  الكافر  فتقتل  املؤمن ومتيز،  قتل  الذي

إذا  أّمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته   أن رسول هللا  "ويف صحيح مسلم أيضا -
قال مث  خريا  املسلمني  من  ومن معه  هللا  سبيل هللا    : بتقوى  يف  هللا  ابسم  من كفر  ،  أغزو  قاتلوا 

     (4) "وال تقتلوا وليدا ، وال متثلوا ، وال تغدروا  ، وال تغلوا ، ابهلل أغزو 

  عليها   والناس  مقتولة  ابمرأة  فمر ،    غزاة  يف كان   وسلم  عليه  هللا  صلى هللا  رسولوجاء أيضا أن   -
   (5)عسيفا وال  ذرية تقتل ال  له فقل  خالدا أدرك  لتقاتل هذه  كانت  ما :فقال، 

 
 
 

 

  520( /ت    148صفحة     -  6، لسان امليزان    ) جزء     69جندة بن عامر احلروري من رؤوس اخلوارج  قتل سنة    -(1)
 (     99صفحة    -  41؛ اتريخ دمشق    ) جزء  

   1812/ ابب النساء الغازايت يرضخ هلن وال يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل احلرب/ح 1444صحيح مسلم ص   -(2)
   1812/ ابب النساء الغازايت يرضخ هلن وال يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل احلرب/ح 1444يح مسلم ص  صح  -(3)
 51سبق خترجيه ص  -(4)
  1985/ح 112ص      11من حديث  أب الزاند عن املرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب  ،  صحيح ابن حبان  ج    -(5)

، وصححه األلباين :" السلسلة الصحيحة     2669/ح 53ص      3ج     ، قال شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح؛ سنن أب داود 
   701( /ح  314صفحة   -  2) جزء  



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (136 )  

بالمقتول في    (1) في طريقة القتل ، وتحريم التمثيل  : مبدأ اإلحسانالسابع  المطلب
     :الحرب ، وفيه فرعان

 المبدأ بالسالمالفرع األول / عالقة هذا 
تقدم    لإلنسان    مناإلحسان كما  وتكرمي   ، إحسان  دين  اإلسالم  ودين   ، العامة   السالم  مبادئ 

حيا وميتا ، وحَّت ولو كنت يف حرب مع عدوك ، يبقى اإلحسان أمر مطلوب يف شأنك كله كما  
النيب   شىء  :"   قال  على كل  اإلحسان  هللا كتب  القتلة     إن  فأحسنوا  قتلتم  ذحبتم  إو ،  فإذا  ذا 

  اإلحّسانُ ":يف جامع العلوم واحلكم   قال .  (2)شفرته فلريح ذبيحته « فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم
  غري  من   وَأوحاها   وأسهِلها   الوجوه   أسرعِ   على   نفسه  إزهاقُ :    والدواب   الناس  من   قتله   جيوزُ   ما   قتل   يف

  وسلم   عليه   هللا   صلى   -   النَّيبُّ   ذكره   الذي   وه  النوعُ   وهذا .    إليه   حاجة  ال   إيالمٌ   فإنَّه   ،  التعذيب  يف   زايدةٍ 
  إذا : ))    فقال  احلال  تلك   يف  بيانه  إىل   حلاجته  أو  ،   املثال  سبيلِ   على   ذكره  ولعله   ،  احلديث  هذا   يف   -

حبة   فأحِسنوا ذحبتم   وإذا  ،   الِقتلة   فأحِسنوا قتلُتم  حبة  والِقتلة((   الذِّ :   واملعىن  ،   اهليئة :    أي  ،   ابلكسر   والذِّ
 إزهاقُها  يُباحُ   اليت  النفوس  إزهاق  يف  اإلسراع  وجوب  على  يدلُّ   وهذا.    القتل  وهيئة   ،  الذبح  ئةيه  أحسنوا

  وجوه   وأسهلُ   ،    (3)الذبيحة  يف  اإلحسان  وجوب  على  اإلمجاع  َحزمٍ   ابنُ   حكى  وقد .    الوجوه  أسهلِ   على
  َفَضْربَ   َكَفُروا  الَِّذينَ   َلِقيُتمُ   ا فَِإذَ :﴿  الكفار  حقِّ   يف  تعاىل   هللا   قال  ،  العنق   على  ابلسيف   ضربه   اآلدمي   قتل

  فَ ْوقَ   فَاْضرِبُوا  الرُّْعبَ   َكَفُروا   الَِّذينَ   قُ ُلوبِ   يف   َسأُْلِقي: ﴿    تعاىل   وقال  ،سورة حممد    4من اآلية    ﴾  الّرِقَابِ 

 

( :")مثل( امليم والثاء والالم أصٌل صحيح يدلُّ على مناظَرة الّشيِء  296/  5اييس اللغة ) قال ابن فارس يف معجم مق     -(1)
لطان فالانً:    للشيء. وهذا ِمْثل هذا، أي َنِظريُه، وامِلْثل وامِلثال يف  ا قالوا َمِثيل كشبيه. تقول العرب: أمَثَل السُّ معىًن واحد. ورِبَّ

ل، هو من هذا أيضًا، ألنَّ املعىن فيه أنَّه إذا نُكِّل  قَ تَ َله قَ َودًا، واملعىن أنَّه فعل به   ِمثَل ما كان فَ َعَله. ... وقوهلم: َمثَّل به، إذا َنكَّ
َعه. ويقولون: َمثَّل  ابلَقتيل: َجَدعه قال ابن حجر يف فتح الباري    ِبِه ُجِعل ذلك ِمثاالً لكلِّ َمن َصَنَع ذلك الصَّنيَع أو أراَد ُصن ْ

(:"يقال مثل ابلقتيل ، إذا جدع أنفه أو إذنه أو مذاكريه أو شيء من اجزائه ،    163صفحة     -  3زء  ابن حجر    ) ج  -
 واالسم:  املثلة بضم امليم وسكون املثلثة"  

    36ق خترجيه ص سب   -(2)
 ( 116كتاب مراتب اإلمجاع البن حزم )ص:   -(3)
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  لَ أسه  فيه  الضربُ   يكونُ   الذي  املوضع  عنيَّ   إنَّه:    قيل  وقد.    سورة األنفال  12من اآلية    ﴾  اأَلْعَناقِ 
(1) "   الدماغ  دونَ  العظام فوقَ  وهو،    املقتول على

   

الوجوه    من  وجه  أبي  امتهاهنا  أو   ، املقتول  جبثة  التمثيل  حترمي  على  العلماء  أمجع  يف   وقد  قال 
  العني  وفقء،    واألذن  األنف  قطع   :  حنو  املعروفة  واملثلة،    إبمجاع   حتل  ال  املثلة  وكذلكالتمهيد :"  

 .   (2) "عبثا  هللا خلق تغيري  من ذلك وشبه

  جندع  وال  القتل  بعد هبم  المنثل  فاان  قتلناهم  إذا  الكفار  حَّت"...  –رمحه هللا  –وقال شيخ اإلسالم  
،    فعلوا  ما  مثل  هبم  فنفعل،    بنا  ذلك  فعلوا  يكونوا  أن  إال،    بطوهنم  نبقر  وال ،    وانوفهم  آذاهنم
  :  :تعاىل  هللا  قال  كما  "  أفضل  والرتك                                         

            شهداء  من  وغريه  حبمزة  املشركون   مثل  ملا  نزلت  إهنا   قيل      النحل  126اآلية  
 وامثل  ما  بضعفى  ألمثلن  هبم  هللا   أظفرىن  لئن  وسلم  عليه  اله  صلى  النىب   فقال  عنهم   هللا  رضى  أحد

    (3) "اآلية هذه هللا  فأنزل بنا

ُتمْ   َوِإنْ ﴿قال يف تفسري اللباب ، يف تفسري قوله تعاىل:  - ُتمْ   َما   ِبِْثلِ   فَ َعاِقُبوا  َعاقَ ب ْ   َولَِئنْ   ِبهِ   ُعوِقب ْ
  ممَّا   َضْيقٍ   يف   َتكُ   َواَل   َعَلْيِهمْ   حَتَْزنْ   َواَل   اِبّللَِّ   ِإالَّ   َصرْبُكَ   َوَما  َواْصرِبْ   *  لِلصَّاِبرِينَ   َخرْيٌ   هَلُوَ   َصرَبْمتُْ 

من سورة النحل    127،126اآليتان    ﴾حُمِْسُنونَ   ُهمْ   َوالَِّذينَ   ات ََّقْوا  الَِّذينَ   َمعَ   اّللََّ   ِإنَّ   *  مَيُْكُرونَ 
ورتَّب ذلك على أربع أمر برعاية العدل واإلنصاف يف هذه اآلية    -تعاىل    -علم أنه  .   "ا
 :  مراتب

تُ قوله : ) َوإِ   األولى :  ُتْم ِبِه ) يعين : إن رغبتم يف استيفاء القصاص  ْن َعاقَ ب ْ ْم فَ َعاِقُبوْا ِبِْثِل َما ُعوِقب ْ
ة ظلٌم ، والظلم ممنوع منه يف عدل هللا ورمحته ، فاقنعوا ابملثل وال تزيدوا عليه ؛ فإن استيفاء الزِّايد 

 

   (  5/ 18جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبلي )  -(1)
   ) 234صفحة    -   24لتمهيد    ) جزء ا  -(2)
   ) 314صفحة    -  28جمموع الفتاوى    ) جزء  -(3)
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ُتْم فَ َعاِقُبوْا ِبِِ  - تعاىل  - ، ويف قوله  ُتْم ِبِه ) دليل على أن األوىل أالّ يفعل : ) َوِإْن َعاقَ ب ْ ْثِل َما ُعوِقب ْ
 أن األوىل تركه .  بطريق الرَّمز والتعريض ] على [ -تعاىل   -؛ ، فذكر 

: ) َولَِئن َصرَبْمُتْ    -عز وجل    -ل من التعريض إىل التَّصريح ، وهو قوله  االنتقا  والمرتبة الثانية :
ا تصريح أبنَّ األوىل ترك ذلك االنتقام ؛ ألن الرمحة أفضل من القسوة ، هَلَُو َخرْيٌ لِّلصَّاِبريَن ) وهذ

 واالنتفاع أفضل من اإليالم .

ك ، وهو قوله  المرتبة الثالثة : : " واْصرِبْ " ؛ ألن يف املرتبة الثانية ذكر    وهو األمر ابجلزم ابلرتَّ
ك خرٌي وأوىل ، ويف هذه املرتبة الثالثة صرَّح ابألمر   ابلصَّرب يف هذا املقام ، وملَّا كان الصرب أن الرتَّ

: ) َواْصرِبْ َوَما َصرْبَُك    - عاىل  ت  - يف هذا املقام شديداً شاقًّا ، ذكر بعده ما يفيد سهولته ؛ فقال  
ّللَِّ ) أي : بتوفيقه ومعونته ، وهذا هو السب الكلي األصلي يف حصول مجيع أنواع الطاعات ِإالَّ ابِ 

جل   - ي ، ذكر بعده ما هو السبُب اجلزئي القريب ؛ فقال بب الكليَّ األصلوملا ذكر هذا الس    .
؛   -ذكره    ( مَيُْكُروَن  َّا  ممِّ َضْيٍق  يف  َتُك  َوالَ  َعَلْيِهْم  حَتَْزْن  َوالَ   ( على    :  اإلنسان  إقدام  ألنَّ  وذلك 

ا ة  وشدَّ  ، الغضب  هيجان  من  إال  يكون  ال  ابلغري  الضرر   ] إنزال   [ وعلى   ، ال  االنتقام  لغضب 
أحدمها : فوات نفع كان حاصالً يف املاضي ، وإليه اإلشارة بقوله تعاىل :   حتصل إال ألحد أمرين : 

حَتَْزْن َعَلْيِهْم ) قيل : معناه : وال حتز  حتزن بفوات أولئك  ) َوالَ  ن على قتلى " أحٍد " ، أي : وال 
والسبب     ه إىل فوات النفع . األصدقاء وقيل : وال حتزن عليهم يف إعراضهم عنك ، ويرجع حاصل

ة الغضب قد تكون لتوقع ضرر يف املستقبل ، وإليه اإلشارة بقوله : ) َوالَ َتُك يف   الثاين : أن شدَّ
َّا مَيُْكُرونَ   .   (َضْيٍق ممِّ

َ َمَع الَِّذيَن ات ََّقوْا ) املناهي ، ( وَّ الَِّذيَن ُهم حمُّْ   المرتبة الرابعة :   ِسُنوَن ) وهذا  قوله : ) ِإنَّ اّللَّ
سبيل الرمز ، ويف الثانية  جيري جمرى التهديد ؛ ألنه يف املرتبة األوىل : رغب يف ترك االنتقام على  

َصرَبْمُتْ هَلَُو َخرْيٌ لِّلصَّاِبريَن ) ،  : ) َولَِئن    - عز وجل    - : عدل عن الرمز إىل التصريح ، وهو قوله  
اجلزم ، ويف هذه املرتبة الرابعة : كأنه ذكر الوعيد على    ويف املرتبة الثالثة : أمر ابلصرب على سبيل

َن )  اّللََّ َمَع الَِّذيَن ات ََّقوْا ) عن استيفاء الزايدة ، ( وَّ الَِّذيَن ُهم حمُِّْسُنو فعل االنتقام ، فقال : ) ِإنَّ  
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حملسنني ،  معك ، فكن من املتَّقني ومن ا  : يف ترك أصل االنتقام ؛ فكأنه قال : إن أردت أن أكون 
 محة والفضل والرتبية . وهذه املعيَّة ابلر 

( وَّ الَِّذيَن   - جل ذكره  - : ) الَِّذيَن ات ََّقوْا ) إشارة إىل التعظيم ألمر هللا ، وقوله  - تعاىل  - وقوله 
حمُِّْسُنونَ  يف ُهم  اإلنسان  سعادة  أن كمال  على  يدلُّ  وذلك   ، هللا  خلق  على  الشفقة  إىل  إشارة   (  

 .  -تعاىل   -مر هللا ، والشفقة على خلق هللا  التعظيم أل

ُتْم ِبِه َولَِئن َصرَبْمُتْ هَلَُو   - جل ذكره   - قال بعضهم : إن قوله  ُتْم فَ َعاِقُبوْا ِبِْثِل َما ُعوِقب ْ : ) َوِإْن َعاقَ ب ْ
اآليةَخرْيٌ  هذه  من  املقصود  ألن  ؛  البعد  غاية  يف  وهذا   ، السيف  آبية  منسوخ   ( لِّلصَّاِبريَن  تعليم    

هللا   عوة إىل  يف كيفيَّة الدَّ ، وال  ، وترك التَّعدي وطلب    -سبحانه وتعاىل    -حسن األدب  الزايدة 
 (1) " تعلق هبذه األشياء آبية السيف وهللا أعلم ِبراده .

 الفرع الثاني: تطبيقات هذا المبدأ في السنة النبوية   
    (3) "واملثلة (2) النهبة  عن هنى وسلم عليه هللا  صلى النيبجاء يف صحيح البخاري أن  -

    تقدم احلديث السابق قوله عليه الصالة والسالم يف صحيح مسلم " وال متثلوا"    -
البخاري    - صحيح  عمر    عنويف  هللا  -بن   من  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  لعن  -عنهمارضي 

     (4)  "  ابحليوان مثل
يه وسلم قال عندما رأى محزة وقد  أن رسول هللا صلى هللا عل  -رضي هللا عنه-وعن أب هريرة   -

 :  يربح   مل  مكانه  يف   واقف   هو   و  القرآن  فنزل   مكانك  منهم  بسبعني  ألمثلن  وهللا مثل به  :  

 

 (   192- 190/  12انظر اللباب يف علوم الكتاب )   -(1)
(  ، وقال   بن حجر يف فتح الباري )    266صفحة     - 7،عون املعبود ) جزء    نهبة بضم النون املال املنهوبال    -(2)

(  "قوله هنى عن النهب ابلضم ، وكذا النهبة وال ننتهب كله اسم االنتهاب ، وهو أخذ اجلماعة    199صفحة     -  1جزء  
 الشيء على غري اعتدال"   

    5197/ابب ما يكره من املثلة واملصبورة واجملثمة/ح 2100ص      5صحيح البخاري  ج   د   من حديث عبد هللا بن يزي  -(3)
 ؛ صححه األلباين    5196/ابب ما يكره من املثلة واملصبورة واجملثمة/ح 2100ص     5صحيح البخاري  ج   -(4)
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                                                  النحل  126اآلية    
  (1) " أراد عما أمسك و ميينه عن سلم و عليه  هللا  صلى هللا  رسول كفر   و،  السورة  متخ حَّت

أخذ ِببدأ اإلحسان تطبيقا ملا جاء يف آية سورة النحل ، وهو   : أن النيب    وجه االستدالل
: تعاىل  قوله  يف  جاء  ما  ملثل  فعلي  تطبيق    َعْرُضَها  ةٍ َوَجنَّ   رَبُِّكمْ   ِمنْ   َمْغِفَرةٍ   ِإىَل   َوَسارُِعوا﴿  أيضا 

َمَواتُ  تْ   َواأْلَْرضُ   السَّ رَّاءِ   يف   يُ ْنِفُقونَ   الَِّذينَ   *  لِْلُمتَِّقنيَ   ُأِعدَّ   اْلَغْيظَ   َواْلَكاِظِمنيَ   َوالضَّرَّاءِ   السَّ
من سورة ال عمران ، وقوله    134،133اآليتان    ﴾اْلُمْحِسِننيَ   حيُِبُّ   َواّللَُّ   النَّاسِ   َعنِ   َواْلَعاِفنيَ 

يَِّئةَ   َأْحَسنُ   ِهيَ   اِبلَّيِت   اْدَفعْ ﴿  تعاىل : سورة املؤمنون ، وقوله    95اآلية    ﴾َيِصُفونَ   ِبَا  َأْعَلمُ   حَنْنُ   السَّ
يَِّئةُ   َواَل   احلََْسَنةُ   َتْسَتِوي   َواَل   ﴿تعاىل : َنكَ   الَِّذي  فَِإَذا  َأْحَسنُ   ِهيَ   اِبلَّيِت   اْدَفعْ   السَّ َنهُ   بَ ي ْ   َعَداَوةٌ   َوبَ ي ْ

يمٌ  يلي وَ  َكأَنَّهُ   من سورة فصلت  34اآلية  ﴾محَِ

مع تقدم اإلساءة من  -ومن األمثلة التي تدل على تشوف اإلسالم للعفو واإلحسان  
لمن لم يقاتل ، ثم    نوأعطى األما  ما جرى بعد فتح مكة ، فقد عفا النبي    :    -العدو

  .صفح عن الجميع كما تقدم في مبدأ اإلحسان 

 

 6/172 جممع الزوائد  ، ضعف احلديث الذهيب ، واهليثمي يف   4894ح / ( 218صفحة     -   3املستدرك    ) جزء    -(1)
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 :، وفيه فرعان التعرض لدور العبادةيم تحر مبدأ: :  الثامن المطلب  

 الفرع األول / عالقة هذا المبدأ بالسالم  
  ،  اضطهاد خمالفيهمبدأ عدم اإلكراه يف الدين ، من املبادئ اليت سبق تقريرها ، فاإلسالم مينع  إن  

   ، والتعرض لدور العبادة يناقض ذلك املبدأ   أو حتويلهم ابلكره عن عقائدهم،  أو مصادرة حقوقهم  
ومن األدلة القطعية التي تؤكد أن اإلسالم يراعي حرمة المقدسات المتعلقة بغير  .  

المسلمين : مئات الكنائس والمعابد ، التي بقيت بعد الفتح اإلسالمي ، لبالد مصر  
 .     والشام وشبه الجزيرة الهندية

 دأ في السنة النبوية  الفرع الثاني: تطبيقات هذا المب
  فيها   يسمى  أرض  وهى،    مصر  ستفتحون  إنكم»    :  هللا  رسول  ل قا  :  قال  ذر  أب  عن -

  وصهرا   ذمة»    قال  أو «.    ورمحا  ذمة  هلم   فإن ،    أهلها  إىل  فأحسنوا  فتحتموها  فإذا ،    القرياط
 . (1) « منها فاخرج لبنة موضع ىف  فيها َيتصمان  رجلني رأيت فإذا،  صحيح 

، وفيهم   أن النيب    االستدالل: وجه    األقباط ، وهذا يشمل احلفاظ   أوصى خريا أبهل مصر 
 على كنائسهم ، بدليل بقائها إىل وقتنا احلاضر . 

:    والقرياط   .   مصر  يريد" :    القرياط   فيها   يذكر  أرضا  وستفتحون : )  قوله:"  املعلم   إكمالقال يف  
  صهرا : "    قال  أو (  ورمحا  ذمةً   هلم  فإن : "    وقوله.  الدرهم  بعض  هنا  وهو  ،   األشياء  ْاوزان  من  وزن

  الَّت   العهد  ذمة  أراد   أنه  وحيتمل  ،   فكر   الذى   وللصهر   للرحم   الذمام  ْان  فيحتمل  ،   الذمة  فأما" :  
 الذمة  تكون  وقد.  األسكندرية  إال  صلحا  فتحت  مصر  فإن   ،  عمر  ْاايم  اإلسالم   ذمة  ىف   هبا  دخلوا

 عليه   -  إمساعيل  أم  هاجر   فيكون  ،  الرحم  فأما  .  احلديث  ىف   املذكور  والرحم  للصهر  الذمام  من
  -  السالم  عليه  -   النىب  ولد  ،   إبراهيم   أم  مارية  فيكون   ،   الصهر   واما.  منهم  العرب   أب   -  السالم

 

    6658(ح 190/ 7حيح مسلم )ص-(1)
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  إعطاء  ومنها  ،  افتتاحها  منها  ،  كلها  وجدت  ثالثة  :نبوته  من  أعالم  احلديث  هذا  ىف   ...    منهم
 (2) "نةلب ىف  ( 1) َيتصمان رجلني رأيتم  فإذا: ) قوله ومنها ، الذمة ىف  ودخوهلم ،  العهد لهاهأ

  بعث  إذا   كان  أنه  -وسلم  عليه  هللا  صلى-   هللا  رسول  عن  عنهما  هللا   رضى  عباس  ابن  عنو  -
  وال   متثلوا  وال  تغدروا  ال  ابهلل  كفر  من  هللا  سبيل  ىف   تقاتلون  هللا  ابسم  اخرجوا:»    قال  جيوشه

 . (3)« الصوامع أصحاب وال الولدان تقتلوا وال تغلوا
  جيوشه   بعث  إذا   كان   أنه  سلم  و  عليه  هللا  صلى  هللا  ول رس  عن  رضي هللا عنهما  عباس  ابن  عنو  -

  الولدان   تقتلوا  وال  متثلوا  وال  تغدروا  ال  ابهلل  كفر  من  هللا  سبيل  يف   تقاتلوا  هللا  بسم  أخرجوا:    قال
 (4)"الصوامع أصحاب وال

- : نجران  أهل  مع  قد   الرسول    أقرفقد    عقده  وشروط   ، اشرتطوها  قد  بشروط  هلم 
  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسْول  حممد  كتب  ما  هذاا جاء يف  كتابه هلم :"اشرتطها عليهم ، ومم

،    النيب  حممد  وذمة،    هللا  جوار  وحاشيتها  ولنجران ...  -  حكمه  عليهم  كان   إذ   -  جنران   ألهل
،    وغائبهم،    وملتهم   ، وأرضهم،    وأنفسهم،    أمواهلم  َعَلى،    َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  هللاِ   َرُسْول

   (5)أسقف  يغري   ال,    كثري   أو   قليل   من  أيديهم  حتت  ما  وكل،    وبيعهم،    وعشريهتم،    وشاهدهم
  دم   وال .    (7)دنية  عليه  وليس،    كهانته  من  كاهن  وال ،    رهبانيته  من  ( 6) راهب  وال،    أسقفيته  من

 

قال راوي احلديث :" فرأيت عبد الرمحن بن شرحبيل بن حسنة ، وأخاه ربيعة َيتصمان ىف موضع لبنة فخرجت منها"     - (1)
 ( 190/ 7صحيح مسلم ) 

 ( 97/  16سلم ) ( ، وانظر شرح النووي على م294/  7للقاضي عياض )  -إكمال املعلم شرح صحيح مسلم    -(2)
      18618( ح 85/  9النقي )السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر   -(3)
   11562( ح 224/ 11املعجم الكبري الطرباين )  -(4)
 ( 15/ 1رئيس ديين عند النصارى ، يوانين من أبيسكوپوس .انظر معجم لغة الفقهاء ) -(5)

 رئيس ديين عن املسيحيني ، يوانين من أبيسكوپوس . 
 ( 241/ 1هو عابد النصارى  املنقطع للعبادة  انظر املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ألمحد الفيومي )  -(6)

 
 ( :"الدنية: النقيصة" 141/ 12قال  النووي يف شرحه  على مسلم )  -(7)
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  فبينهم  ،  حقا  منهم  سأل  ومن.    جيش   أرضهم يطأ وال،    يعسرون  وال،    َيسرون   وال،    جاهلية
   .   (1) "مظلومني  وال ظاملني غري ،  النصف

  .   الرَِّحْيمِ   الرَّمْحَنِ   هللاِ   ِبْسم"    :  هلم   فكتب  َعْنهُ   تَ َعاىَل   هللاُ   َرِضيَ   بكر  أب  َعَلى  بعد  من  َجاَءوا   مثَّ   -
  جبوار   أجارهم ,    جنران   ألهل    هللاِ   َرُسْول   النيب   حممد  خليفة،    بكر  أبو  هللا   عبد  به  كتب  ما  هذا

،    وأمواهلم ،    وملتهم،    وأرضيهم،    أنفسهم  َعَلى،      هللاِ   َرُسْول  النيب  حممد  وذمة،    هللا
  حتت   ما  وكل  ،  وبيعهم   ورهباهنم،    وأساقفتهم،    وشاهدهم  وغائبهم،    وعبادهتم،    وحاشيتهم

  راهب  وال ،    أسقفيته  من  أسقف  يغري   وال,    يعسرون  وال  َيسرون   ال  كثري   أو   قليل  من  أيديهم 
 جوار   الصحيفة  هذه  يف   ما   َوَعَلى،       النيب   حممد  هلم   كتب   ما  بكل  هلم  وفاء،    نيتهرهبا  من
     .(2) "احلق من عليهم فيما واإلصالح النصح  وعليهم ، أبدا    النيب  وذمة هللا

، فقد كان يف وصية أب بكر الصديق رضي     جيش الشامل    وصية أبي بكر الصديق -
عنه   :"...   مالشا  حنو  اجلنود   بعث  ملا   هللا  قال    تعقروا  وال ،    حترقنها  وال  حنال   تغرقن  وال     أنه 

،    النساء  وال  الشيوخ  وال  الولدان  تقتلوا  وال،    بيعة  هتدموا  وال،    تثمر  شجرة  وال،    هبيمة
 (3) "له أنفسهم حبسوا وما فدعوهم،  الصوامع ىف  أنفسهم حبسوا أقواما وستجدون

  

  

 

 

  

 

 ( 72اخلراج ألب يوسف )ص:  -(1)
 ( 73اخلراج ألب يوسف )ص:  -(2)
 18592( ح 85/  9ويف ذيله اجلوهر النقي ) السنن الكربى للبيهقي  -(3)
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 المبحث الثالث:  

 ة في المعاهدات النبويتطبيق مبادئ السالم  

 عقد صلح الحديبية أنموذجا( ) 

 وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول : عالقة هذه المعاهدة بالسالم    

في هذا العقد نجد ، التشوف للسالم مع وجود القدرة على غلبة العدو من خالل:  
  بعض بقبول  الالتنازل و   -2من قبل المسلمين    ابتداء ،    المبادرة بطلب الصلح  -1
، ولو   االلتزام بمعاهدة السالم  -3  ؛ من أجل تحقيق السالم .  شروط المجحفةال

، ولو ترتب  وفق معاهدة السالم    الوفاء بالعهد  -4  عدم نصرة المسلم  اترتب عليه
تسليم المسلم للعدو ، ولو غلب على الظن أنه سوف يقتل من قبل    على ذلك
ا   التزاما بعقد السالم .  العدو؛   الكثيرةوغير ذلك من  التي أفادها ذلك   لدروس 

       حقا. السالم أنه دين: تجلى فيها اإلسالم فالصلح ، 

البخار  • يف  مطولة  جاءت  الصلح  هذا  خمتلفة  (1)ي  قصة  مواضع  يف  مسلم  وأوردها  ومن     ؛، 
مايدل على تشوف اإلسالم  سوف أذكر المقاطع التي فيها  ،  أجل االختصار  

 تالية:  لمطالب المن خالل ا، للسالم ، ورغبته فيه  

 

 

  

 

   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص     2صحيح البخاري  ج   -(1)
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   وفيه أربعة فروع:  توقيع الهدنة أصل العالقة مع العدو قبلالمطلب الثاني :  

 الفرع األول  : سبب الخروج إلى الحديبية  

الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه  ، إمنا أرادوا زايرة البيت احلرام ، وقد ساق اهلدي معه ،  
أهنم سيمنعون من ذلك ؛ ألن العرف عند العرب أنه ليس  ومل يكن َيطر ببال أحد من الصحابة  

 ألحد أن مينع من أراد الطواف ابلبيت ، ولو كان من أعدى األعداء.  

 ل في العالقة مع غير المسلمين ، هو السلم ، والمسالمةالفرع الثاني : األص

  صلى   النيب   وساراحلديث "   -رضي هللا عنه  -    (1) جاء يف البخاري من حديث املسور بن خمرمة -
  حل   الناس  فقال  راحلته  به  بركت  منها  عليهم  يهبط  اليت  ابلثنية  كان  إذا   حَّت  وسلم  عليه  هللا

  : وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب   فقال  ،    القصواء  خألت    (3)القصواء    (2)خألت  فقالوا  فأحلت  حل
  ينفس   والذي   :قال  مث   .الفيل  حابس  حبسها  ولكن،    خبلق  هلا  ذاك  وما،    القصواء  خألت  ما

     (4) "إايها  أعطيتهم إال  ،هللا حرمات فيها يعظمون  خطة يسألونين  ال بيده

 هذا النص:  ل االستدالل  جوهو من 
  فيها  يعظمون  خطة  يسألونين  ال؛ لقوله :"  يسأل املسلم ما يعظم به حرمات هللاأن الكافر قد   -

 .     (5)"إايها أعطيتهم إال هللا حرمات

 

ملسور بن خمرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبو عبد الرمحن ،  له وألبيه صحبة مات سنة أربع    -(1)
 6672( /ت    532صفحة    -  1التهذيب    ) جزء   ب وستني . تقري

 (     113صفحة   -  1ابن حجر ) جزء  -ي امتنعت من املشي ، وهو كاحلران للفرس . فتح الباري    -(2)
وهو اسم انقة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، والقصو قطع طرف اإلذن يقال بعري أقصى وانقة قصوى ، وقيل :    -(3)

  335صفحة     -  5ابن حجر    ) جزء    -ق فقيل هلا القصواء ؛ ألهنا بلغت من السبق أقصاه. فتح الباري  أهنا كانت ال تسب
   ) 

   2581اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح   /ابب الشروط يف215ص     2صحيح البخاري  ج   -(4)
 ائد صلح احلديبية(    ) بعض فو  141ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج   -(5)
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  غريه   منعوا  وإن  ،  إليه  أجيبوا  ،  هللا  حرمات  به  يعّظمون  أمراً   اطلبو   إذا  الفجور   وأهل  املشركني  أن -
 مبغوض   احملبوب  ذلك   على   يرتتب   مل  ما،    أجيب   تعاىل   هلل   حمبوب  على  املعاونة  التمس   فمن  ،

  ضاق  من  الصحابة  من  عنه  ضاق   ولذلك  ،  وأصعبها  املواضع  أدق   من  وهذا  ،  منه  أعظم  هلل
" (1)    

، رغم    ، فهو مل أيت لقتال ، ويعرض عليهم الصلح   هي األصلأن السالم واملساملة مع العدو   -
  ﴿توفر القوة العسكرية والقدرة على النصر ، فقد بني هللا نتيجة املعركة فيما لو قامت فقال :

ورة الفتح  من س  22اآلية    ﴾   َنِصريًا  َواَل   َولِيًّا  جيَُِدونَ   اَل   مثَّ   اأْلَْداَبرَ   َلَولَُّوا  َكَفُروا  الَِّذينَ   قَاتَ َلُكمُ   َوَلوْ 
. 

بطلب السالم مع العدو ، وبذل النصح له ، وتوثيق العالقة  الفرع الثالث: جواز المبادرة  
 معه لدرجة التحالف . 

 " احلديث  يف    عيبة  وكانوا،    خزاعة  من  قومه  من  نفر   يف     (2) اخلزاعي   ورقاء   بن  بديل  جاء   إذجاء 
  وعامر ،        لؤي  بن  كعب  تركت   إين  :فقال  ،  هتامة  أهل   من   وسلم   عليه   هللا   صلى  هللا   رسول   (3)نصح 

  عن   وصادوك،    مقاتلوك  وهم    (5) املطافيل  العوذ  ومعهم،    احلديبية  مياه  أعداد   نزلوا   ،    (4) لؤي  بن
  وإن ،    معتمرين  جئنا  ولكنا ،    أحد لقتال  جنئ  مل إان   :وسلم   عليه  هللا  صلى هللا رسول  فقال  .  البيت
  فإن ،    الناس  وبني  بيين  وَيلوا،    مدة  ماددهتم  شاؤوا  فإن،    هبم  وأضرت،    احلرب  هنكتهم  قد  قريشا

 

 (    269صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(1)
صحبة سكن مكة ، ويقال إنه قتل  هو بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى اخلزاعي قال بن السكن له    -(2)

   614( /ت  275 صفحة   -  1اإلصابة يف متييز الصحابة    ) جزء     بصفني ، ويقال مات قبل النيب صلى هللا عليه
العيبة بفتح املهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة : ما توضع فيه الثياب حلفظها ، أي أهنم موضع النصح له واألمانة      -(3)

  5ابن حجر  ) جزء    -على سره ، كأنه شبة الصدر الذي هو مستودع السر ابلعيبة اليت هي مستودع الثياب . ، فتح الباري  
 (     337صفحة    -

(    "إمنا اقتصر على ذكر هذين لكون قريش الذين    338صفحة    -   5) جزء  - يف   فتح الباري  قال ابن حجر    - (4)
 كانوا ِبكة أمجع ترجع أنساهبم إليهما"

 (    150صفحة   -  1ابن حجر    ) جزء    -، فتح الباري    هي النوق اليت معها أوالدها  -(5)
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،    أبوا   هم   وإن،      (1) مجوا  فقد  وإال ،    فعلوا  الناس   فيه  دخل   فيما   يدخلوا  أن   شاؤوا  فإن   أظهر 
أ  سالفيت  تنفرد   حَّت،    هذا  أمري  على   ألقاتلنهم ،    بيده   نفسي  فوالذي   فقال  .أمره  هللا  ولينفذن، 

 ،   (2) " تقول ما سأبلغهم :بديل

 هذا النص:  ل االستدالل  جوهو من 
 ماددهتم  شاؤوا  فإن   ؛ لقوله"  فيه  للمسلمني  املصلحة  رأى  إذا  الصلح   بطلب  اإلمام  ابتداء  جواز -

 . (3) "الناس وبني  بيين  وَيلوا مدة
 )4( .يف مثل قوله : "هنكتهم احلرب" ليس مذموما  هوأمره ببعض مصاحل، إخبار الكافر  -
خبرب الكافر يف بعض أمور -   به   أخرب   فيما   اخلزاعي  صدق   ؛ ألنه   مذمومااملسلمني ليس    الوثوق 

 .      (5) قريش كفار عن
 .   )6(  االنتفاع ابلكفار يف بعض أمور الدين ليس مذموما لقصة اخلزاعي -
  إذ   كافرا  كان   اخلزاعي  عينه  ألن ؛    احلاجة  عند   جائزة  اجلهاد   يف   املأمون  ابملشرك  االستعانة  أن -

   (7) أخبارهم  وأخذه ابلعدو اختالطه إىل ربقأ أنه املصلحة من وفيه،  ذاك

 

 

  

 

 (     99صفحة   -  1ابن حجر    ) جزء  - أي اسرتاحوا ، فتح الباري    -(1)
   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص     2صحيح البخاري  ج   -(2)
 (    270صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(3)
 هلم  عزا  يكون  أو فيكفوهم  الناس وبني  بينه   َيلوا أبن  عليهم أشار  وقد  ذكر ملا –  (4)
 ) بعض فوائد صلح احلديبية(     139ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج  -(5)
  عيينة  ألن )    املشركني  من  عدوه  ضد  له  عوهنم   من   واستفاد  ،  شرهم   واكتفى   ؛  رسالته  إيصال  يف   منهم   استفاد   ألنه   –   (6)

 بعض فوائد صلح احلديبية(    )   139ص  2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج  "كافر  اخلزاعي
 (    267صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(7)



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (148 )  

 وحسن التعامل معهم   ، الفرع الرابع : تطبيق مبدأ الوفاء بالعهد ، وبذل األمان للرسل 

  تكلم  فكلما،      النيب   يكلم   وجعلجاء يف لفظ البخاري :أن قريشا أرسلوا عروة بن مسعود " ▪
  فكلما ،    املغفر  وعليه   السيف   ومعه،      يب الن  رأس  على   قائم   شعبة  بن  واملغرية ،    بلحيته  أخذ ،  

 حلية  عن  يدك   أخر  :له  وقال ،    السيف   بنعل  يده  ضرب،      النيب   حلية  إىل   بيده  عروة  أهوى
  أي   :فقال  .       )1(  شعبة  بن  املغرية  :قالوا  ؟هذا  من  :فقال  رأسه  عروة  فرفع  ،      هللا   رسول

  أمواهلم   وأخذ  فقتلهم ،    اهليةجلا  يف   قوما  صحب  املغرية  وكان ،    غدرتك  يف   أسعى  ألست  غدر
   (2)"شيء يف   منه فلست املال وأما فأقبل،  اإلسالم أما :   النيب فقال فأسلم  جاء  مث، 

 هذا النص:  ل االستدالل  جوهو من 
 .  )3(  صربه على أذى عروة الذي مل يصرب عليه املغرية وأبو بكر -
  املصلحة   من  فيه  ملا؛    ذلك  على  يقابل  وال،    وجفوته  وجهله  الكفار  رسول  أدب  قلة  احتمال -

      (4) العامة
 وأما  ،  فأقبل  اإلسالم  أما: "  للمغرية وسلم  عليه   هللا   صلى  قوله  ويف -رمحه هللا –قال بن القيم   -

  يُرد   بل  ،  مُيلك  ال   وأنه  معصوم  املعاهد  املشرك  مال  أن  على  دليل"  شيء  يف   منه  فلست  ،  املال
  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   يتعرض  فلم  ،  ردغ  مث   ،   األمان  على  صحبهم   املغرية  فإن   ،  عليه

 .  (5) " املغرية إسالم قبل ذلك  ألن ،  هلم ضمنها وال ،  عنها ذبَّ  وال ، ألمواهلم

 

  وشهدها  احلديبية   عمرة   قبل   أسلم   ،   حممد   أبو  أو   عيسى   أبو  الثقفي   قيس   بن   مسعود   بن   عامر  أب   بن  شعبة   بن  املغرية   هو   –  (1)
  الصحابة  متييز   يف  اإلصابة  انظر .    مخسني   سنة  ابلكوفة   مات    ،  الرأي   مغرية   له  يقال  كان  ،  الرضوان   وبيعة 

 8185ت /197ص /6ج
   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص     2صحيح البخاري  ج   -(2)
من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب   ابلقول ،    سبه   عنهما  هللا   رضي   بكر   وأبو   ،   ابلسيف   يده   ضرب   فهذا   –   (3)

 فوائد صلح احلديبية(      ) بعض  143ص  2ج
 (    271صفحة    -  3) جزء زاد املعاد      -(4)
 (     271صفحة    -  3زاد املعاد  ) جزء  -(5)
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فهم   -  ، قومه  وبني   ، شعبة  بن  املغرية  بني  اعترب  قد  هنا  العهد  أن  أيضا،  منه  ويؤخذ   : قلت 
، وليس كذلك   للرسول عليه الصمعاهدين ابلنسبة له  فلم يكن بابلنسبة   ، ينهم  الة والسالم 

وبني الرسول عليه الصالة وسلم عهد ، بل هم أهل حرب قبل عقد الصلح، ولكنه مل أيخذ 
 ماهلم الذي مع املغرية ، ابعتبار عهد املغرية معهم . وهللا تعاىل أعلم . 

 :  المطلب الثالث : صياغة عقد الصلح ولوازمه ، وفيه أربعة فروع

  في عقد الصلح مع العدو، لمصلحة   لتنازل عن بعض الحقوق الفرع األول : جواز ا
 . السالم

  فدعا،   كتااب  وبينكم  بيننا  اكتب   ،  هات  :فقال    بن عمرو  سهيل  فجاءجاء يف لفظ البخاري " ▪
  .  الرحيم  الرمحن  هللا  بسم:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فقال،    الكاتب  وسلم   عليه  هللا   صلى  النيب

  تكتب   كنت   كما،    اللهم   ابمسك  اكتب   ولكن،    هو  ما  أدري   ما  هللافو  الرمحن  أما  : سهيل  قال
  عليه  هللا  صلى  النيب   فقال،    الرحيم  الرمحن  هللا   بسم  إال   نكتبها  ال  وهللا   :املسلمون   فقال  ،  

  وهللا   :سهيل  فقال.    هللا  رسول  حممد  عليه  قاضى  ما  هذا  :قال  مث  .  اللهم  ابمسك  اكتب  :وسلم
  بن  حممد  :  اكتب  ولكن ،    قاتلناك  وال ،    البيت  عن  صددانك  ما  هللا  رسول   أنك  نعلم   كنا   لو

  بن  حممد  اكتب  كذبتموين   وإن   هللا   لرسول  إين   وهللا:  وسلم   عليه  هللا  صلى   النيب  فقال  . هللا  عبد
  . به  فنطوف  البيت  وبني   بيننا   ختلوا  أن   على  :وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  له  فقال  .  هللا   عبد

"     فكتب،  املقبل  العام  من  ذلك   ولكن ،    ضغطة  أخذان   أان   العرب  تتحدث  ال   وهللا   :  سهيل  فقال
" (1)  
  :لعلي  وسلم عليه هللا   صلى النيب فقال . نقاتلك  مل هللا رسول أنك نعلم لوويف لفظ ملسلم "   ▪

    (2)"  قال  بيده وسلم عليه هللا  صلى النيب فمحاه ، أحماه  ابلذي أان ما :فقال .احمه

 

   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص   2صحيح البخاري ج  -(1)
   1783ية/حابب صلح احلديبية يف احلديب/1409ص     3صحيح مسلم  ج   -(2)
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  هللا   صلى   هللا رسول فقال  أحماها  ال   وهللا   ال علي   فقال  ميحاها  أن  اعلي  فأمرويف لفظ ملسلم "   ▪
  (1) "  هللا عبد بن بتوك فمحاها مكاهنا فأراه مكاهنا أرين  وسلم عليه

 هذا النص:  ل االستدالل  جوهو من 
جيوز   - هديهم  من  شيء  على  الكفار  ؛   عند احلاجةأن موافقة  ممنوعة   فيه خمالفة  يكن  مل  إذا   ،

عل وافقهم  التسمية  حيث  يف كتابة  هديهم  له    .  )2(  ى  االعرتاف  عدم  يف  ووافقهم   : قلت 
 ابلرسالة ، فمحا ذلك ، وكتب ما يعرتفون به . 

املوافقة على شرط الكفار بعدم املضي يف مناسك العمرة ، ابلرغم شدة ذلك على املسلمني   -
 : وجوه من
o  فكان  :   الوجه األول ، قد أحرموا ابلعمرة وساقوا اهلدي  حتقيق   أهنم  من حقهم أن ميضوا يف 

مك حق  وهو   ، قريش  ذلك  بعثته  الذي  الرجل  قال  ولذا   ، العرف  حسب  الناس  جلميع  فول 
  صلى النيب  على  أشرف   فلما  للتفاوض مع الرسول عليه الصالة والسالم وهو من بين كنانة  "

  يعظمون   قوم   من  وهو  فالن   هذا:وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا   رسول   قال،    وأصحابه  وسلم   عليه   هللا
  ما  هللا   سبحان   :قال   ذلك   رأى   فلما،    يلبون   الناس   واستقبله  له  فبعثت.     له  فابعثوها   البدن 
 وأشعرت  قلدت  قد  بدان  رأيت  :قال  أصحابه  إىل   رجع  فلما،    البيت  عن  يصدوا  أن  هلؤالء  ينبغي

 .    (3) "البيت  عن يصدوا أن  أرى  فما، 
o  ور ابلذلة عند املسلمني  اسك العمرة ترتب عليه الشعأن التنازل عن املضي يف من  :  الوجه الثاني

، وكان فيه امتهان هلم ، وقد أبدوا تذمرهم من ذلك. ومع ذلك كله فقد وافقهم على التنازل  
 عن هذا احلق.

 

   1783ابب صلح احلديبية يف احلديبية/ح/1410ص     3صحيح مسلم  ج   -(1)
    141ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج   –  (2)
جزء   -(3)  ( البخاري     وكتا     974صفحة     -   2صحيح  احلرب  أهل  مع  واملصاحلة  اجلهاد  يف  الشروط  بة  (/ابب 

 2581الشروط/
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o :أهنم من حيث القوة العسكرية ، قادرين على هزمية الكفار فيما لو اضطروهم   الوجه الثالث
 مع وجود القدرة العسكرية؟.للحرب معهم ، فلماذا التنازل 

الفرع الثاني: جواز عقد الصلح مع العدو ولو كان فيه جور، ولو ترتب عليه تسليم  
  المسلم للكافر،  للمصلحة التي يقدرها ولي األمر.     

o  "  دينك   على   كان   وإن،    رجل منا  أيتيك  ال  أنه وعلى:  سهيل  فقال  وجاء يف حديث البخاري  
  فبينما   ؟مسلما  جاء   وقد  املشركني   إىل   يرد   كيف   هللا  سبحان   :  املسلمون   قال   .  إلينا  رددته  إال

  أسفل  من خرج وقد،  قيوده  يف  يرسف ،    بن عمرو  سهيل  بن  جندل  أبو دخل  إذ ، كذلك   هم
،    أقاضيك  ما  أول  حممد  اي   هذا:    سهيل   فقال،    املسلمني  أظهر  بني  بنفسه  رمى  حَّت،    مكة
  إذا  فوهللا :قال،   بعد الكتاب نقض مل إان : وسلم عليه هللا صلى النيب فقال  .إيل ترده أن عليه

  ِبجيزه  أان  ما  :قال  .يل  فأجزه  :وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  قال.    أبدا  شيء  على  أصاحلك  مل
  املشركني  إىل   أرد  املسلمني   معشر  أي  جندل  أبو  قال  .بفاعل  أان  ما  قال  .فافعل  بلى  :قال  .لك

     (1) "هللا  يف  شديدا عذااب عذب قد وكان،   يتلق قد ما ترون أال ،  مسلما جئت وقد

 هذا النص:  ل االستدالل  جوهو من 
  .     (2)للمصلحة جائز ضيم  فيه  ِبا الكافر مصاحلة أن -
 وهو  جيوز   ال  فإنه  ،   النساء  إال  ،   الرجال  من  املسلمني   من  جاء  من  رد  على   الصلح   جواز  ومنها -

                      :   القرآن  بنص  (3)منسوخ

                                                              

    املمتحنة . 11من اآلية 
 أمضى العقد .  بسوء أدب ، ومع ذلك فإن النيب   هذا املشرك رد شفاعة النيب   نأ -

 

   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص   2بخاري ج صحيح ال -(1)
 (     272صفحة    -  3زاد املعاد ) جزء   -(2)
 (    274صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(3)
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أن هذا املوقف قد أغاض املسلمني ، وكرب عليهم  رؤية أحد جنود املسلمني ، يهان ، ويعذب   -
مث مينعون من نصرته   قال   ؛  ،  هللا عنه-حنيف  بن  سهلولذا    الناس  أيها  :صفنييوم    -رضي 

  صلى   هللا  رسول  أمر   أرد  أن  أستطيع  أين  ولو ،    جندل  أب  يوم  رأيتين  لقد  وهللا،    رأيكم   اهتموا
    (1)  "لرددته وسلم عليه هللا

 الصلح ، الذي يوجب االمتناع عن نصرة المسلم المعتدى  عقد  على  الفرع الثالث: الموافقة

 المعادية إذا طلبوه .   عليه من قبل الدولة العدو، ويوجب تسليم المسلم للدولة

  ،    (2)بصري   أبو  فجاءه،    املدينة  إىل  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  رجع  مث فظ البخاري "يف لجاء   -
  فدفعه،    لنا  جعلت  الذي  العهد  :  فقالوا،    رجلني  طلبه  يف   فأرسلوا،    مسلم  وهو  قريش  من  رجل

  دألح  بصري   أبو  فقال،    هلم  متر  من  أيكلون  فنزلوا،    احلليفة  ذا  بلغا  حَّت  به  فخرجا،    الرجلني  إىل
  جليد   إنه  وهللا  أجل  :فقال  اآلخر  فاستله،    جيدا   فالن  اي  هذا  سيفك  ألرى  إين  وهللا   :  الرجلني

  وفر ،    برد  حَّت  فضربه  منه  فأمكنه  إليه  أنظر  أرين  :بصري   أبو  فقال  .  جربت  مث  به  جربت  لقد
  رآه  حني  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  فقال   .يعدو  املسجد  فدخل  املدينة  أتى  حَّت  اآلخر

،    صاحيب  وهللا   قتل  : قال،    وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  إىل   انتهى   فلما،    ذعرا  هذا   رأى  دقل:
،    إليهم رددتين قد،  ذمتك  هللا أوىف  وهللا قد،  هللا  نيب اي :فقال بصري  أبو  فجاء،  ملقتول وإين

  فلما  .  أحد  له  كان  لو  حرب  مسعر  أمه  ويل  :وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  قال  .منهم  هللا  أجناين  مث
  أبو  منهم  وينفلت:  قال.البحر    سيف  أتى  حَّت  فخرج  ،    إليهم  سريده  أنه  عرف  ذلك  مسع

  أبب   حلق  إال   أسلم  قد  رجل  قريش   من  َيرج  ال  فجعل،    بصري   أبب   فلحق،    سهيل  بن  جندل
  إال ،    الشام  إىل   لقريش  خرجت  بعري   يسمعون  ما  فوهللا،    عصابة  منهم  اجتمعت  حَّت   ،  بصري 

،    وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  إىل   قريش  فأرسلت ،    أمواهلم  وأخذوا،    وهمتلفق  هلا  اعرتضوا

 

   1785ابب صلح احلديبية يف احلديبية/ح/1411ص     3صحيح مسلم  ج   -(1)
ب  - (2) سيد  ََ ََ ََ ََ َأ بن  عتبة  عليه  هو  هللا  صلى  النيب  وملا كتب    ، بكنيته  مشهور  بصري،   أبو  ثقيف  بن  عوف  بن  جارية  ن 

وسلم إىل أب جندل وأب بصري أن يقدما عليه ورد الكتاب وأبو بصري ميوت فمات وكتاب النيب صلى هللا عليه وسلم يف يده  
 5401( /ت  433صفحة   -  4فنه أبو جندل مكانه وصلى عليه. اإلصابة يف متييز الصحابة    ) جزء  فد
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"    إليهم  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فأرسل  ،  آمن  فهو  أاته  فمن  أرسل  ملا  والرحم  ابهلل  تناشده
(1)   ، 

 هذا النص:  ل االستدالل  جوهو من 
 )2(انةاإلشارة إىل الفرار ملثل أب بصري لقوله : "ويل أمه" . ليس من اخلي -
 اإلخفار املذموم من ال أبس به وليس ، مع كوهنم يف الذمة،  حماربته ومن معه لقريش  -

 
)3(. 

  رده   جيب  ال،    اإلمام  بلد   إىل  جاء  وإذا  ،  اإلمام  بالد  غري   إىل  خرج  من  يتناول  ال  الشرط   أن -
لقوله"   الطلب   بدون   إىل  فدفعه  لنا  جعلت   الذي   العهد  فقالوا  رجلني  طلبه  يف   فأرسلوا  ؛ 

 .   (4) "رجلنيلا
، كما يف قصة أب بصري حيث    وجوب الوفاء ابلعهد الذي تضمن تسليم املسلم للدولة الكافرة  -

  قام بتسليمه لوفدهم عندما طلبوا ذلك ، وكذلك ما تقدم من قصة أب جندل.
 .(5) لقصة أب بصري  . اإلمام وال،  يضمنه مل تسّلموه  الذين قَ َتل إذا  أنه ومنها -
  ينجو  حَّت   أسروه  الذين   وَيدع   يقتل   أن   لألسري   هل   ابب قال :" صحيحه فالبخاري يف وبوب   -

 من   وهي  ،  بصري    أب  قصة  إىل  بذلك  يشري   ، وهو      " (6)  النيب   عن    املسور  فيه  ؟الكفرة  من
  أبو بصري   فقتل، واحلديث يدل على أن له ذلك  ،  فيها  احلكم  يبت  مل  وهلذا  ؛  اخلالف  مسائل

     ("7)  النيب عليه ينكر  ومل ،  خراآل وانفلت،   الرجلني أحد

 

   2581/ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط/ح 215ص     2صحيح البخاري  ج   -(1)
ج  وهو  والسالم  الصالة  عليه   فعله  ألنه   –  (2) الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  مؤلفات  جمموع  من   ، )    139ص    2الَيون 

 بعض فوائد صلح احلديبية(    
) بعض فوائد    139ص    2، من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج   معه  ومن  بصري  أب  فعل  ملقصودوا  –  (3)

 صلح احلديبية(    
 (    274صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(4)
 (    274صفحة    -  3املعاد    ) جزء  زاد  -(5)
   1099ص     3صحيح البخاري ج     -(6)
 266ص     14؛ عمدة القاري  ج 153ص     6فتح الباري  ج   -(7)
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للدولة    - عهد  وجود  بعدم  مشروط    ، املعتدية  الكافرة  الدولة  على  املسلمة  الدولة  نصرة  أن 
املعتدية الدولة  مع  الرسول      الناصرة  ينصرهم  مل  حيث  معه  ومن  بصري،  أب  لقصة   .    ومل  ،

  يعنهم بشيء بسبب عهده مع قريش.  ويدل عليه أيضا قوله تعاىل                

                      1(  قال القرطيب  سورة األنفال ،    72  اآليةمن(  

يهاجروا من أرض احلرب مل  يريد إن دعوا هؤالء املؤمنون الذين  " :  يف تفسري اآلية    – رمحه هللا    -
العونك مال  أو  بنفري  عليكم  ،  ستنقاذكم  م  فرض  فذلك  ختذلوهم  ،  فأعينوهم  أن  ،  فال  إال 

ميثاق   وبينهم  بينكم  قوم كفار  على  عليهم  ،  يستنصروكم  تنصروهم  العهد  ،  فال  تنقضوا  وال 
       (2) "حَّت تتم مدته

  هم زوَ يغ  أن   آخر  مللكٍ   جاز   ،   عهد   النصارى  وبني   املسلمني   ملوك   بعض  بني   كان   إذا   أنه   ومنها -
 .   (3) بصري  أب بقصة مستدالً  تيمية ابن اإلسالم شيخ  به  أفَّت كما  ،

والكافر - املسلم  الرحم تعم  صلة  لقوله  أن     وسلم   عليه  هللا  صلى   النيب   إىل  قريش  فأرسلت:"، 
 .   )4(  "آمن فهو  أاته فمن أرسل ملا والرحم ابهلل  تناشده

 .   )5(  سرعة فرج هللا للمستضعفني -
 .   )6(  أن يؤديهم  كون قريش سألوه -
 .   )7(  التنبيه على عدم احتقار الضعفاء -

 

  ، وتويف  خصيب  بين   استقرِبنية  ،   املفسر   القرطيب   االندلسي  االنصاري  عبدهللا  أبو   ،   بكر  أب   بن  أمحد  بن  حممد  هو   –   (1)
 318-317ص/1ج  املذهب  الديباج  انظر.   وستمائة وسبعني إحدى   سنة هبا

    57/ص8اجلامع ألحكام القرآن ج  -(2)
 (    275-274صفحة    -  3) جزء زاد املعاد      -(3)
 ) بعض فوائد صلح احلديبية(      141ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج   –  (4)
) بعض    144ص   2ألن قريش ألغوا شرطهم يف رد من أسلم ، من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج  – (5)

   فوائد صلح احلديبية(    
،    فروا   إذا   املستضعفني   هلم   يسلم  أن   والسالم   الصالة   عليه   هللا  رسول   من   ا طلبو   أهنم   أي   -   (6) مؤلفات    إليه  جمموع  من 

 ) بعض فوائد صلح احلديبية(     144ص  2الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج 
ؤلفات  فقد أصبح هلم شأن حَّت قاموا إبلغاء الشرط ، من جمموع م    بن عمرو  سهيل  وابن  بصري  أب  قصة  يف  جاء  ملا  –  (7)

 ) بعض فوائد صلح احلديبية(     144ص  2الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج 
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 .   )1(  هللا يعطيك اخلري ويصرف عنك السوء بسببهم لعل  -
 .)2(  بركة الطاعة وإن كرهت -
  تبني   وقدالبقرة،    216من اآلية    )                      )3:  معرفة قوله تعاىل   -

 . اهلدنة هذه بسبب فيه  الداخلني وكثرة ،   اإلسالم قوة  زدايد اب  فيما ذلك
  أحبوا   قد  فهمالبقرة    216من اآلية    )               )4  معرفة قوله تعاىل -

   أعلم وهللا  ، هللا  تقدير يف  خري  ذلك يف  يكن  ومل املشركني يقاتلوا  أن
  املشركني   أن   وذلك،    )5(  .القضية  نفس  يف   ابلعكس  عاقبته  تصري   قد ،  ب حي  الذي   ذلك  أن -

 . عليهم شرا  ذلك فكان  إليهم  سلمأ من عودة  اشرتطوا
  الشرط   هذا  كرهوا  املسلمني  أن واملعىن :.    )6 (   ةالقضي  يف   كذلك  عاقبته  تصري   قد  املكروه  أن -

   .  هلم خريا فكان

  

 

املستضعفني ، من جمموع مؤلفات    تسليم  يف  الشرط  إلغاء  يف  وسببا  املشركني   إيذاء  يف  سببا  املستضعفني   هؤالء   كان  فقد   –  (1)
 ) بعض فوائد صلح احلديبية(     144ص  2هاب ج الشيخ حممد بن عبد الو 

من جمموع    .الصلح   هذا  كرهوا  قد  املسلمني   أكثر   أن  مع  والسالم   الصالة   عليه   هللا  لرسول  الطاعة  عاقبة  من  بنيت  ملا  –   (2)
 ) بعض فوائد صلح احلديبية(      144ص   2مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج

 ) بعض فوائد صلح احلديبية(     138ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج –  (3)
 ) بعض فوائد صلح احلديبية(     138ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج –  (4)
 ) بعض فوائد صلح احلديبية(       138ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج –  (5)
      ) بعض فوائد صلح احلديبية(     138ص   2من جمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب ج    –  (6)
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 فتحا لإلسالم  كانت ،  شروط الجائرة السالم رغم تلك ال عاقبةالفرع الرابع : أن 
الصلح     هذه   يف   اإلسالم  يف   ودخل،    وتناظروا   اختلطوا  الناس   فإن  ؛   الفتوح  أعظم   من  فهذا 

 من  فذلوا  ،  حلزهبم  املشرتطون  أقامها  اليت  اجلند  أكرب   من  الشروط  وتلك،    هللا  شاء  ما  املدة
   .     (1) حبق  ذالً   ابلباطل  العز  قلبفان  ،   هلل  انكسروا  حيث  من  املسلمون  وعز   ،  العز  طلبوا  حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (    275صفحة    -  3زاد املعاد    ) جزء  -(1)
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 الفصل الثالث : 

 تصحيح المفاهيم المخالفة لمبادئ السالم في اإلسالم

 عند المسلمين وغيرهم

 المبحث األول :  وفيه ثالثة مباحث:

 تصحيح المفاهيم المخالفة لمبادئ السالم عند المسلمين

 :مطالبثالثة وفيه 

   ، البراءة من دينهمغير المسلمين الينافي المطلب األول : السالم مع 

 : وفيه ستة فروع

 الفرع األول  :المفهوم الخاطئ للوالء والبراء
، يركز على جانب واحد يف التعامل مع غري   -وقفت عليه  فيما-كثري ممّن يكتب عن هذه املسألة

ي َيرج عن املنهج  املسلمني ، وهو جانب العداوة والبغضاء لكل تعامل معهم ، بنوع من الغلو الذ
األمني   الرسول  هذا  سنه  والسالم-الذي  الصالة  أفضل  حربه    -عليه  يف  الكفار  مع  التعامل  يف 

اء ، مزلقا من املزالق اخلطرية ، ضل فيها أانس ُكثر ، فإذا  الوالء والرب وسلمه  ، فأصبحت عقيدة  
غض الكفار ، وعداوهتم . ماسألتهم ماهي عقيدة الوالء  والرباء اليت تفهمون ؟ قالوا لك : هي ب

 فمن أظهر خالف ذلك فهو منهم . 

طف  فأي عالقة جتمعك ابلكافر هي من املواالة للكفار!  فاجللوس معه ، أو مصافحته ، أو التل 
 معه يف الكالم  ينايف الوالء والرباء !. 

تعامله وال شك أبن هذا الفهم فهم خاطئ لعقيدة الوالء والرباء ، وهو خمالف للهدي النبوي يف  
 مع غري املسلمني كما تقدم وكما سيأيت . 
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 الفرع الثاني: المفهوم الصحيح لعقيدة الوالء والبراء  
 الوالء   فإن   ،   هللا  إال   الإله  شهادة  حقيقتها  يف   هي   بل  عظيمة،   عقيدة  والرباء،   الوالء  عقيدة   

  الإله  شهادة  أن  معلوم  هو  فكما  ،(الإله)    فيها  النفي  يقابل  والرباء ،  (  هللا  إال )  فيها   اإلثبات  يقابل
  للعبادة   وحده  املستحق  أبنه   وأقررت   هلل   كلها  العبادة  صرفت  فإذا   وإثبات،  نفي إىل  تنقسم  هللا   إال

  الثاين   النصف  وتبقى،  (    هللا  إال )    قولك  وهي  اإلثبات   فيه  الذي  الشهادة  بنصف   قمت  قد  تكون،  
  وقد ،  هللا   دون   من  مايعبد  بكل   ر كفال  منك  يقتضي  فهذا   الإله،  قولك  وهو  النفي  فيه   الذي   منها
 :منها  كثرية آايت ذلك يف  جاء

    :   تعاىل  قوله -1                 تعاىل  فقوله   البقرة  256  اآلية  من    (
  هو(  ابهلل  ويؤمن)  وقوله(  الإله)الشهادة  من   األول  القسم  معىن  هو(  ابلطاغوت  يكفر  فمن
 ( هللا  إال)  الشهادة من الثاين القسم معىن

    26،27  اآليتان   الزخرف  سورة  يف   لقومه  والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم   وقول -2         

                                     مما  براء  إنين)  فقوله  
  الثاين   القسم  معىن  هو(    فطرين  الذي  إال)  وقوله(  الإله)    األول  القسم  معىن  هو  هذا(    دونتعب

 .القرآن يف  كثرية  املعىن هبذا اآلايت هذه  ومثل ،(هللا  إال) 

     (  هللا  دون  من  يعبد  ِبا  لكفرل  املتضمن  النفي  هللا   إال  الإله  أركان  من  فإن  ذلك  على  وبناء
 .وأهله التوحيد ومواالة وأهله، ركفال من الرباءة : هو ذلك ومعىن

 من  ملة  كل   وبطالن  هللا،   غري   عبادة  بطالن  مسلم  كل   ابعتقاد:  يكون  العقيدة  هذه  وحتقيق   
  يف   فهم  عليها   ماتوا  إذا   أهلها   وأن   –  غريها  أو   نصرانية،   أو   يهودية،   كانت   سواء  - الكفر  ملل

  :  تعاىل  لقوله  مصداقا  اخلاسرين  من  اآلخرة                                       

           صحيح  يف   كما  والسالم  الصالة  عليه  لقوله   ومصداقا  آلعمران،  سورة   85  اآلية 
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  به   جئت  ابلذي  اليؤمن  مث  نصراين  وال  يهودي  األمة   هذه  من  ب  اليسمع  بيد  نفسي  والذي  "  مسلم
  )1((النار أصحاب من كان  إال

    تعاىل  قوله  فيه  جاء  الذي  الوالء  فحقيقة                               

                     املائدة  سورة  55 اآلية  . 

 وهنية  وأمره   فعله  يف   به   تقتدي  أن   لرسوله   والوالء  شيئا،   به   تشرك   وال  هللا  تعبد  أن:    هلل   فالوالء
  ومهما  جنسهم  أو  لوهنم   كان  مهما  مجيعا  املؤمنني  حتب  أن  للمؤمنني  والوالء   خربه،  تصدق   وأن

 . ابلدين  التتعلق كانت إذا لبعضهم كراهية نفسك يف  وجدت ومهما منك، بعدوا

  فخرجت :"..  وفيه  -عنه  هللا  رضي-(2)وحشي  قصة  يف   البخاري  صحيح   يف   ماثبت  ذلك  ومن
  محزة  قتلت   أنت   قال  نعم   قلت   وحشي  آنت  قال  رآين  فلما   --   هللا   رسول  على  قدمت  حَّت  معهم
  قبض  فلما  فخرجت  قال   عين   وجهك   تغيب  أن  تستطيع  فهل   قال  بلغك  ما  األمر   من  كان   قد  قلت

"  محزة  به  فأكافئ  أقتله  ليلع  مسيلمة  إىل  ألخرجن  قلت  الكذاب  مسيلمة  فخرج  --  هللا  رسول
  )3( احلديث

 وهذه  عمه،  قاتل يرى  أن  كره قد    هللا رسول أن:    الحديث  هذا  من   االستدالل  وجه
  أن   واعتبار  وحشي  إلسالم  قبوله  متنع  مل  الكراهة  هذه  ولكن  اإلرادة،  عن  خارج  أمر  القلبية  الكراهة
 .  ماقبله جيب اإلسالم

  وأنه   الكافر،  فهو  اإلسالم  بدين  اليدين  من   كل  أن  قدتعت  أن   هي  الكفار   من  الرباء  وحقيقة
  ،غري املسلمني  الرباءة من  منك  يقتضي  وهذا  اخلاسربن ،من    من  فهو  العقيدة  هذه  على  مات  لو

 . مهل احلب من نفسك يف  وجدت ومهما منك، واقرب ومهما ،مجنسه  أو  ملوهن كان مهما

 

    153ر/134ص/1من حديث أب هريرة رضي هللا تعاىل عنه ،صحيح مسلم ج –  (1)
. اإلصابة يف متييز    -(2) الريموك  ، وشهد  إىل خالفة عثمان  وحشي بن حرب احلبشي  صحاب نزل محص ومات هبا عاش 

    9115[/ت  601صفحة   -  6الصحابة    ] جزء 
 ابب قتل محزة بن عبد املطلب رضى هللا عنه    /3844ح /1494ص/4صحيح البخاري ج -  (3)
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  لكونه  وإمنا   ،، أو من اجلنس الفالين  ينالفال   البلد  من  لكونه  ليس   ،فأنت تربأ من غري املسلم  
  عليه  هو  ما  تبغض  األمر  حقيقة  يف   فأنت  ،، شفقة عليه من الضالل  اإلسالم دين  غري   بدين  يدين

  الصالة   عليه  حممد  نبينا  شعر   كما  ابألسى  وتشعر  اإلسالم،  إىل   يهتدي  أن  لو  وتود  ضالل،  من
    تعاىل  قوله  يف   اكم  قومه  من  كثري   إميان  عدم  على  يتحسر  عندما  والسالم             

                              : تعاىل  وقوله  ،  الكهف   سورة   6  اآلية    :             

                                                                

         املسلمني  غري   دعوة:    الواجبات  أوجب  من  كان ولذا.  فاطر  سورة  8  اآلية  من  
ن الحيال  أب   :، ولكن ليكون الدين هلل    القتال  ألجل   القتال  اإلسالم  هدف  يكن  لم؛ ف  اإلسالم  إىل

        .أحد عن الدخول فيه

الرباءة من    تعين  ،    معىن العداوة والبغضاء الواردة يف النصوص الشرعية لغري املسلمني    إن
، بدليل وجوب العداوة والبغضاء حَّت للمسلم    وهو أمر متعلق ابعتقاد القلب  املخالفات الشرعية

  ، الشرع   خالف  عداوهتم      ابلعدو،  والولد  الزوجة  وصف  هللا   فإن  ولذا إذا  من    أن   مع  ،وحذران 
  :تعاىل  قوله  يف   كما، وهم من أحب الناس لقلوبنا ،      املسلمني  من  غالبا  والولد  لزوجةا          

                                                      

          –   التغابنمن    14ية  اآل  األزواج  عن  خمربا  تعاىل  يقول:"  كثري   بن  قال  . سورة 
  هللا  فإن ولذا الصاحل العمل عن به يلتهي أنه ِبعىن،  والوالد الزوج عدو هو من منهم أن واألوالد

 يف  كما   املسلمني  من  غالبا   والولد   الزوجة  نأ   مع  ذلك،  من  وحذران   ابلعدو،  والولد   الزوجة  وصف
  :تعاىل  قوله                                                 

                                 يقول:"  كثري   بن  قالرة التغابن ،  من سو   14اآلية  
 العمل  عن به يلتهي أنه ِبعىن والوالد الزوج عدو هو من منهم أن واألوالد األزواج عن خمربا تعاىل

 لْ عَ يَ فْ   َوَمنْ   اّللَِّ   ِذْكرِ   َعنْ   َأْواَلدُُكمْ   َواَل   َأْمَواُلُكمْ   تُ ْلِهُكمْ   اَل   َآَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  ايَ  ﴿ :تعاىل  كقوله  الصاحل
   " فاحذروهم " هنا ها  تعاىل قال وهلذا   ؛  من سورة املنافقون 9اآلية  ﴾اخْلَاِسُرونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  َذِلكَ 

  حيمل  قال   لكم  عدوا  وأوالدكم  أزواجكم  من  إن   :جماهد  وقال  دينكم  على  يعين  : زيد  بن  قال
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، ولذا فإن   )1(" يطيعه نأ إال حبه مع الرجل يستطيع فال ربه معصية أو الرحم قطيعة على الرجل
  عهودهم،   نقض  والتعين  حقوقهم،  خبس   تعين  وال  ظلمهم،   التعين  ،لغري املسلمني      والعداوة  البغض،

  اخلاطئ  الفهم  هو  فهذا.  هبم  الغدر  أو  خيانتهم،  أو  غشهم،  والتعين  إليهم،  اإلحسان  عدم  تعين  وال
   .تهم للحق الذي ندين هللا به ، وإمنا املعىن أننا نربأ إىل هللا من خمالفالرباء لعقيدة

 الفرع الثالث: محبة الكافر التنافي البراءة منه
  -الطبيعية  احملبة–  الكافر   حمبة  أن   ويظنون   البتة،  للكافر   احملبة  وجود  يتصور   ال  الناس   من  كثري 

  تكون   وقد   أما،  تكون   وقد   أاب،   يكون   وقد   ابنا،  يكون   قد الكافر  هذا   ألن  ؛   الكفر  من  الرباء  تنايف 
 اجتماعه   اليصح   الذي  الكره  نكرههم  أن  ِبعىن،    بغضهم  كلفنا  قد  هللا  أبن  أحد  يعتقد  فهل  ؛  جةو ز 

  االنسان   حمبة  تنزع   أن  الميكن  ألنه  ؛   اليطاق   ِبا  تكليفا  هذا  لكان  بنعم،  اجلواب  كان   فلو .  احملبة؟  مع
  كان   لو  أبيه  مع  بنال ل   ابلنسبة  احلال  وكذلك  كافرا،  االبن  هذا  كان   وإن  عليها،   هللا   فطره  اليت   البنه

: طالب  أب  عمه  مع  قصته   يف   والسالم  الصالة  عليه  للرسول  وتعاىل  سبحانه  قال  وقد  ،.  كافرا  األب
                     الينايف  وهذا  لعمه،  حمبته  أثبت   فقد  القصص،  سورة   56  اآلية  من 

  :   تعاىل  قوله  يف   كما  لوالديه  االستغفار  عن  وهناه  الكفار،  من  براءته                 

                                                     113  اآلية  
  هريرة   أب  عن)  مسلم  صحيح   يف   ثبت  كما  أمه  قرب   بزايرة  له  أذن  فقد  هذا  ومع    التوبة،  سورةمن  
  فأذن قربها أزور أن واستأذنته يل  أيذن فلم ألمي  أستغفر أن  رب  استأذنت   هللا رسول  قال قال

 . يتوالهم أنه  هلم حمبته تعين وال. الكفار من  برائته الينايف  وهذا ،)2( (يل

  

 

 377ص/ 4أنظر تفسري ابن كثري ج  –  (1)
 976ح/ 671ص/2صحيح مسلم ج -  (2)
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 المحبة   ومعنى  ،  فارالك   من   البراءة  في  عنها  المنهي  المودة  معنى:  الفرع الرابع
 للمؤمنين:  الوالء في  الواجبة

  اإلنسان  جيدها  اليت  الطبيعية  احملبة  ِبعىن  وليس،    التويل   ِبعىن  حقيقتها  يف   هي  عنها   املنهي  املودة
 .بيانه سيأيت كما املمتحنة سورة يف  تفسريها جاء اليت  املودة وهي نفسه، يف 

 حتبه  أبن   كلفك  هللا  أن  يعين  فال   عليك،  قوقهحب   والقيام  املؤمن  حب  منك  يقتضي  الوالء  أن   فكما
ومما يدل    ممكن،  غري   هذا  فإن   ، -وجبلة  طبعا  حتبه  الذي-صديقك  أو  قريبك  حتب   كما   بقلبك

 على ذلك : 
  حيب  ما  ألخيه  حيب  حَّت  أحدكم   يؤمن  ال  :" قال      النيبأن      أنس  عنماثبت يف الصحيحني   -

 ،    (1)"لنفسه
   وجه االستدالل :

احملبة اجلبلية اليت حتب هبا أابك وأمك   ث ال يعين أنإن هذا احلدي حتبه بقلبك  هللا كلفك أبن 
وأخاك  ، فإن هذا غري ممكن ؛ ألن حمبة هؤالء القارب اليتم تكلفها ، بل جبلت عليها ، ولو  

اليت الشرعية  احملبة  حتبه  أبن  هللا كلفك  ولكن   . اليطاق  ِبا  تكليفا  لكان   ، ذلك كذلك   كان 
وم حبقوقه الدينية عليك كأخ مسلم ، كما جاء يف  صحيح مسلم وهي : أن  تقكلفت هبا ،  

عطس  )    قوله   وإذا  له  فانصح  استنصحك  وإذا  فأجبه  دعاك  وإذا  عليه  فسلم  لقيته  إذا 
وقوله يف الصحيحني أيضا) أنصر    )2(  فحمد هللا فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه (

  كان  قريبا  املسلمني  أحد  تكره   فقد  .    املطلوبة  معىن احملبة  ا هووهذ  )3(  وما(أخاك ظاملا أو مظل
 عدم  يف   سببا  الكراهة  هذه  جتعل أن  مينعك  للمؤمنني   الوالء  ولكن  الدين،  أجل  المن  ، ابعيد  أو

 

ص     1؛ صحيح مسلم  ج    13/ابب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه/ر 14ص     1صحيح البخاري  ج  -(1)
   45على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري/ر/ابب الدليل 67
 2162ر/1705ص/ 4ج  مسلم   صحيح-رضي هللا عنه– من حديث أب هريرة  –  (2)
أنس   -(3) حديث  عنه –من  هللا    مسلم   صحيح  ؛  2311  ر/863ص/ 2ج  البخاري  صحيح -رضي 

 2584ر /1998ص /4ج
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  أو  الكفار،  من  الرباءة   كذلك .     للمؤمنني  الوالء  حقيقة  هي  وهذه.  كمسلم   عليك   حبقه  القيام
 بقدر   وحُيَب  املعصية،  من  عنده  ما  حبسب  وُيْكره  يبغض،  أن  جيب  العاصي   فإن  العصاة،  من

 .  الطاعة من ماعنده

 واحد؟   آن  في للكافر والبغضاء  المحبةإمكان اجتماع   :  الفرع الخامس
  ا هلذ  حمبتك  رغم  فإنك  ابلدين،   ختتص  اليت   :هي  للكافر   املسلم  من  املطلوبة  والعداوة  البغضاء، 

  ذلك   على مات لو وأنه ضال، أنه وتعتقد تعلم،   -آخر ب بس ألي أو  منك، قرابته بسبب  الكافر
  جيوز   فال   الدين،  أمور  من  أمر  أي  يف   الجتامله  أن  أيضا  منه  الرباءة  وتقتضي  النار،  أصحاب  من  كان
  : والعصاة  الكفار  من  الرباءة   حقيقةف  ؛  الدين  َيالف  أمر  يف   له  طاعتك  يف   سببا   تكون  أن،    احملبة  هلذه

  الدين  حساب  على  ذلك   كان  إذا  ،  قلبك  حيبه  من  جتامل  وال ،    تطيع   فال   ،  وهواها  نفسك  تقهر   أن
  جيب   ِبا  فتقوم  وهواها  نفسك  تقهر  أن   للمؤمنني  الوالء  حقيقةو .   قلبك  يف   احملبة  هذه  بلغت  مهما،  

 .  كرهته ولو عليه، شيء قلبك يف  كان  وإن املسلم  أخاك  جتاه عليك

 هلل،  معصية  كان  ولو  حنب  من  فنطيع  ،ويصم  يعمي  فاحلب.  ذلك  حتقيق  يف   يفشل  وأكثران
 . ، وهذا كله مما ينايف الوالء والرباء  احلقوق   مجيع  نلغي  جيعلنا  ابلدين  يتعلق  ال  ألمر  لشخص  والبغض

  



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (164 )  

  الدين في   هو إنما  مودتهم   وعدم  وعداوتهم،  الكفار،   بغض  أن  على  يدل  ومما
 :مايلي غيره دون 

  إليه  الناس   أقرب  من  كانوا  ولو  الكفار  ضيبغ  أن   املسلم  على  أوجب  قد  اإلسالم  أن  :  أوال 
  :  فقال  كالوالدين                                             

                                     ومع   التوبة،  سورة  23  اآلية  
    :  سبحانه  فقال  معروفا  الدنيا  يف   يصاحبهما  أبن  أمر   فقد  ذلك                 

                                                                  

                       لقمان،  سورة 15 اآلية من   

 أمي   علي  قدمت  :قالت  عنهما  هللا  رضي  بكر  أب  بنت  أمساء  عن)    البخاري  صحيح   يف   وجاء
 راغبة  وهي  قدمت  أمي  إن  قلت    هللا  رسول  فاستفتيت    هللا   رسول  عهد  يف   مشركة  وهي

   )1((أمك صلي نعم قال أمي أفأصل

  تباع   سرياء  حلة  عمر  رأى  يقول  عنهما  هللا  رضي  عمر  ابن  عن"  البخاري   صحيح   يف   وجاء
  ال  من  هذه  يلبس  إمنا   قال   الوفود  جاءك   وإذا  اجلمعة  يوم   والبسها  هذه  ابتع   هللا   رسول   اي  فقال

  قلت   ما  فيها   قلت  وقد   ألبسها  ف يك  فقال  حبلة  عمر   إىل   فأرسل   حبلل   منها    النيب  فأتى   له  خالق 
  قبل   مكة  أهل  من  له  أخ  إىل   عمر   هبا فأرسل  تكسوها  أو   تبيعها   ولكن  لتلبسها أعطكها  مل  إين   قال

   )2("يسلم أن

  أو  الكافرين  للوالدين  الرب   كان  فلو:    والحديثين   اآليتين  من  االستدالل  وجه
  للكافر   اإلحسان  أن  ذلك  فدل  ؛  تناقضا  هذا  يف   لكان   الكفار  تويل  من  الكافر  للقريب  اإلحسان

 . الكفر من الرباءة ينايف  وال للكفار، التويل من ليس

 

 2477ح/924ص/2صحيح البخاري ج -  (1)
 5636ر /2230ص/5صحيح البخاري ج -  (2)
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      تعاىل  قال  لقد  :  ثانيا                                             

                                                            

                                                       

  املمتحنة سورة  من 9-8  اآليتان  

  يقل  ومل   الدين،  يف   قاتلوان  إذا   الكفار   تويل   عن  هنى   أنه :    اآلية  من  االستدالل  وجه
  الكفار،  من  الرباءة   الينايف   هذا  ألن  ؛  بعهودهم  تفوا  وال  إليهم  حتسنوا  وال  تربوهم  وال  إليهم  التقسطوا

  هلذه   مناقضا  ابملعروف  نالوالدي  ِبصاحبة  األمر  لكان   مقصودا   هذا  كان  ،ولو   توليهم   واليقتضي
 .   اآلية

 عندما  قريش   عن  املرية   أاثل  ابن  مثامة  منع  عندما:  الصحيحني  يف   ماجاء  ذلك  يوضح   ومما
  ،   )1("  --   النيب  فيها  أيذن  حَّت  حنطة  حبة  اليمامة  من  أيتيكم  ال  وهللا  وال   "فقال  اإلسالم،  دخل

  فكتبوا  شيئا   مكة  إىل حيملوا  أن  فمنعهم  اليمامة إىل  خرج  مث:"   هشام  بن زاد :"  الباري  فتح   يف   قال
 " إليهم احلمل وبني  بينهم َيلى  أن مثامة  إىل فكتب  الرحم بصلة أتمر  إنك   النيب إىل

 دايرهم  من  أصحابه  مع  وأخرجوه   الدين   يف     هللا   رسول   قاتلوا   قد  قريشا  أبن   املعلوم  ومن 
 .  للكفار  الوالء  من  ليس  بذلك  إليهم  اإلحسان  فإن  كله،  هذا  ومع  إخراجه،  على  منهم  كثري   وظاهر

  ويكون   حقوقه،  خبس  وال  ظلمه  عدم  جيب  عقد  أو   عهد   املسلمني  مع  له  كان  من  كل  وهكذا 
  دمه   فيكون  أبمان  دخل  إذا  احلرب  الكافر  حَّت  وبره،  إليه  اإلحسان  ،ويسن  واملال  الدم  معصوم

 . احلرب أايم  يف  املقتتلني بني  كالرسل معصوما،

    :    سبحانه  قوله  :ثالثا                                           

                                 اجملادلة  سورة من 22 اآلية من  

 

البخاري ج   -رضي هللا عنه -من حديث أب هريرة    –  (1) ؛ صحيح  4114ر/1589ص/ 4رضي هللا تعاىل عنه ، صحيح 
    1764ر/ 1386ص/3مسلم ج
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  من  كانوا   ولو   الكفار  مودة  عن  اآلية   هذه  يف   هنى  قد  أنه :    اآلية  من  االستدالل  وجه
 ابملعروف  الوالدين  ِبصاحبة  األمر  لكان  احملبة،  مطلق  الكفار  ِبودة  املقصود  كان   ولو  األقربني،  أقرب

 وتعاىل سبحانه ولكنه منه، واألقربني والديه، حمبة على فطر  قد اإلنسان  ألن اآلية هذه مع تناقضا
  :    سبحانه  قال  فقد:    املمتحنة  سورة  يف   عنها،  املنهي  ةاملود  من  املقصود  بني  قد            

                                                            

                                                                   

                                                    فهذه   املمتحنة،  سورة  1  اآلية  
  إىل  هبا  أسر  اليت  املودة  كانت  وقد  ،  (1) عنه  تعاىل  هللا  رضي  بلتعة  أب  بن  حاطب  يف   نزلت  قد  اآلايت

  صلى   هللا  رسول  خبروج  ختربهم  املشركني  إىل  رسالة  إبرسال  قام  عندما  ولرسوله  هلل  خيانة  هي  الكفار،
  تويل   من  كأنه  منه  الفعل  وهذا  املسلمني  على  اركفلل  مظاهرة  فيه  وهذا  لقتاهلم،  وسلم   عليهم   هللا

  املؤمنيني،   من  يزل   مل  أنه   على   وخوطب   يكفر،  مل   فإنه  ذلك  ومع   الظاهر،  حبسب  الدين  يف   الكفار
  .عمله مثل عمل  من كل  ويشمل يشمله  عاما اخلطاب وجاء                        

            . مكة،   يف   قراببته  جتاه  قلبه  يف   جيدها  اليت  احملبة  على  يلمه  مل  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
 . مودة ذلك ومسى إليهم، أرساهلا اليت الرسالة هبذه الكفار  توليه على المه وإمنا

  تتصور  أن   ولك   والنصارى،  اليهود  من  ابلكتابية يتزوج  أن  للمسلم   أجاز  قد   اإلسالم أن  :رابعا 
  ولكن   أبصهاره،  جتمعه  اليت  والعالقة  الدين،  اختالف  مع   الزوجني  بني  تكون   اليت   املودة   دارقم

 .  والرباء  الوالء، التنايف  املودة هذه

 :سبحانه قال وقد كيف،                             

                       فلو ،  الرومسورة من  21اآلية  

 

  آمنوا  الذين  أيها اي}    فيه  نزلت  ،  واحلديبية   بدرا  شهد  ممن  اللخمي  سلمة  بن عمري  بن  عمرو  بن  بلتعة  أب  بن حاطب  -(1)
  متييز   يف   اإلصابة   سنة،   وستون  مخس  وله   عثمان   خالفة   يف  ثالثني   سنة   يف   حاطب   مات .    اآلية{    وعدوكم   عدوي   تتخذوا  ال

 1540  ت [  / 4 صفحة   -  2 جزء ]     الصحابة
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  هلذه  مناقضا النصرانية لزوجته املسلم الرجل حمبة ،لكانت احملبة مطلق الكفار ِبودة  املقصود  كان
 الحيبها؟ أبن أيمره  مث منها ابلزواج له أيذن فكيف  اآلية،

     املسلمني  بعض  حق  يف   تعاىل   قال  لقد  :خامسا                        

                     يف   57ص/8ج:    القرطيب  قال  األنفال،  سورة  72  اآلية  من  
  يهاجروا   مل  الذين  املؤمنون   هؤالء  دعوا   نإ   يريد " "الدين  يف   استنصروكم   وإن "تعاىل  قوله  تفسري 

  ختذلوهم  فال   عليكم  فرض   فذلك  فأعينوهم  الستنقاذكم   مال  أو  بنفري   عونكم   احلرب  أرض  من
  العهد  تنقضوا  وال  عليهم   تنصروهم  فال   ميثاق   وبينهم   بينكم  كفار   قوم  على  يستنصروكم   أن   إال

 "  مدته تتم  حَّت

 نقضه،   املصلحة  من  ليس  الكفار  مع  ثاق يم  بسبب  أو  عجزهم،  بسبب  املسلمني  نصر  فعدم -
وتقدم قصة أب بصري رضي    .للكفار  موالون  أهنم  أو  الكفار،  ظاهروا  قد   املسلمني  أن   اليعين

وليس يف ذلك    .ذلك   طلبوا  عندما  لوفد املشركني  بتسليمه  قام  هللا عنه ، وفيه أن النيب  
قطعا للكفار  القصة      تول  يف  ثبت  وأيضا    الكافرة   الدولة  على   لمةس امل  الدولة  نصرة  أن ، 

 ومن   بصري،  أب  لقصة.    ملعتديةا  الدولة  مع  الناصرة  للدولة  عهد  وجود  بعدم  مشروط  املعتدية،
  مع   عهده  بسبب  بشيء  يعنهم  ومل  والسالم،  الصالة  عليه  الرسول  ينصرهم  مل  حيث؛    معه

 .   (1) قريش 
  العقود  من  ذلك  ري وغ  وشراء،  بيعا  الكفار  مع  التعامل  أجاز  قد  اإلسالم  أن  :   سادسا

  الوالء،  عقيدة  التنايف   ولكنها  املعامالت،  تلك  مثل  على  مرتتبة  عالقة  هناك  يكون  أن  والبد  اجلائزة،
 . والرباء

وبناء على ذلك كله  فإن املواالة اليت توجب الكفر املخرج عن امللة ، التكون إال حبدوث املواالة 
املنافقني الذين يظهرون اإلسالم ، ويبطنون الكفر  التامة للكفار يف دينهم ، وهي التكون ، إال من  

ال ِبعرفة عقيدة القلب ، وهذا أمر اليطلع عليه سوى هللا . فإذا وجد الرباء  ، والسبيل إىل إثباهتا إ
 

    (  274صفحة    -  3جزء  زاد املعاد    )  -(1)
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يف  قلب املسلم  ، وهو اعتقاد بطالن كل دين سوى اإلسالم ، فال ميكن أن يكون هذا املسلم  
والة خترج عن امللة ، وتبقى الصور األخرى اليت الختلو من كوهنا  مواليا للكفار م  -هبذه العقيدة-

مباحة.  أما تكفري املسلمني ، أو حكامهم ، ألمور ليست هي من املواالة احملرمة أصال معصية أو 
التوجب  اليت  املعصية  قبيل  من  ولكنها   ، مواالة  نوع  فيها  يكون  قد  أو   ، تقدمت  اليت  كاألمثلة 

.   (1) يقول هبذا فإنه قد أخذ ِبذهب اخلوارج ومن حنى حنوهم يف هذا البابالكفر ، أقول أبن من  
 .  وهللا تعاىل أعلم

  

 

 األصول اإلرهابية(  انظر تفصيل املسألة يف كتاب املطبوع ) األجوبة األصولية يف نقض -1
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السادس غير  :  الفرع  مع  والبراء  للوالء  الصحيح  المفهوم  على  المترتبة  اآلثار 
 من أهم تلك اآلثار :  .  المسلمين   

وقد     م ليس فيه حمذور .  إقامة العالقات مع غري املسلمني من اليهود والنصارى وغريه  أن ( 1
  هللا   ل رسو   إىل  نجنرا   اصاحب  دوالسي  بالعاق  ءجا  لقا  ةحذيف  نع  الصحيحني  يف جاء   

  ، فوهللا  لتفع  ال  ه: لصاحب  اأحدمه  لفقا  ل:  قا.    ه يالعنا  ن أ  ن يريدا  م وسل  ه علي  هللا   ىصل
  ث ، وابع  انسألت  ام  كنعطي  إان   : قاال.  بعدان  نم  ا عقبن  وال  نحن  ح نفل   ال  افالعن  انبي  نكا   نلئ

وال  اأمين  رجال   امعن ح  ا أمين  رجال   ممعك  نألبعث  ل:فقا،    اأمين  إال  امعن  ثتبع  ،    . أمني  ق، 
  ل قا  مقا  افلم،    حاجلرا   نب  ةعبيد  أاب  اي  مق  ، فقال:    هللا  لرسو   ب أصحا  هل  ففاستشر 

 ( 1") ةاألم ههذ أمني  اهذ موسل  هعلي هللا  ىصل هللا  لرسو 
   (2)السفراءى هذا احلديث فقال : هذا احلديث أصل يف بعث  لع–رمحه هللا  -علق الشيخ ابن ابز

o هل:    السؤال  هذا   –  هللا  رمحه–  ابز  ابن  الشيخ   سبق وأن سئل  وقد   اهلدنة   على  بناء  جيوز  َّ
 اإلسالمية   الدول  من  االستفادة  من,    التطبيع  ِبعاهدات  يسمى  ِبا  متكينه  اليهودي   العدو  مع

  وتفوقه قوته من ويزيد,  العظيمة ابملنافع عليه يعود ِبا,  اجملاالت من ذلك وغري  اقتصاداي
  لبيع   أسواقهم  يفتحوا  أن   املسلمني  على  وأن ,    املغتصبة  اإلسالمية  البالد   يف   ومتكينه,  

  اليهود  يشرتك  والشركات  كالبنوك ,    اقتصادية  مؤسسات  أتسيس   عليهم   جيب   وأنه ,    بضائعه
  وإن ,    والفرات  كالنيل ;  املياه  مصادر  يف   كذلك  يشرتكوا  أن   جيب  وأنه,    املسلمني  مع  فيها

     . ؟ فلسطني أرض يف  جاراي يكن مل
:"ال  قائال  ما  اليهود  وبني ،    الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني   الصلح   من  يلزم  فأجاب    ذكره  ، 

 املصلحة من أن  رأت  فإذا ,   مصلحتها يف  تنظر  دولة كل  بل ,  الدول بقية إىل  ابلنسبة السائل
 من   ذلك  وغري ,    والشراء  والبيع  السفراء  تبادل  يف   اليهود  مع  الصلح   بالدها  يف   للمسلمني
 ولشعبها  هلا  املصلحة  أن   رأت  وإن  .  ذلك  يف   أبس  فال ,    املطهر  هللا  شرع   جييزها  اليت  املعامالت

 

 6407ر (129/  7)   مسلم   صحيح ، 4380 ؛  جنران أهل قصة  ابب  4382  ر(  171/  5)    البخاري صحيح   -1
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  حكم   حكمها   الكافرة  الدول  بقية  وهكذا,    الشرعية  املصلحة  تقتضيه  ما   فعلت  اليهود   مقاطعة
  أو ،    أمريا  أو،  ملكا كان   سواء,  املسلمني أمر  توىل من كل  على والواجب .  ذلك  يف  اليهود

 ، من   مصلحتهم   يف   ، ويكون  ينفعهم   ِبا  ، فيسمح   شعبه  مصاحل  يف   ينظر   أن  مجهورية ،    رئيس 
;  الكفر  دول  من  دولة   أي  مع  ذلك  سوى  ما  ومينع ,    املطهر  هللا  شرع   منها  مينع  ال  اليت   األمور

سورة    58من اآلية    ﴾َأْهِلَها  ِإىَل   اأْلََمااَنتِ   تُ َؤدُّوا   َأنْ   أيَُْمرُُكمْ   اّللََّ   ِإنَّ ﴿:    وجل  عز  هللا  بقول  عمال 
ْلمِ  َجَنُحوا ِإنْ ﴿َ و:   سبحانه وقولهالنساء ،   ( 1) " األنفال سورة 61من اآلية   ﴾هَلَا فَاْجَنحْ   لِلسَّ

معهم  جواز   ( 2 التحالف  التعاون  درجة  هللال؛  إىل  رسول  قال  مشرتك كما  عدو     " :    قتال 
فتنصرون وتغنمون آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم    )2(  "ستصاحلون الروم صلحا 

بني    ووجه االستدالل من هذا الحديث عقد  هناك  يكون  أبن   ، األمر  يبلغ  قد  أنه   :
املسلمني والنصارى لقتال عدو مشرتك هلم ، وهذا اليقتضي مواالة الكفار .   وقد حتالف  

يف قتال املشركني عندما كانوا يف املدينة ، وحتالف مع خزاعة ضد   ليهودمع ا  رسول هللا  
من اعتدى عليهم ، وهذا كله    مشركي قريش ، وهذا احللف يقتضي مناصرة الكفار على 

 اليقتضي مواالة الكفار.   
التحالف • جواز  ذلك  يف  القاعدة  ويدخل  حرب  يف  الكفار  داعش    مع  تنظيم  أو  غريه،  ،    اأو 

، بتبادل   واإلفساد يف األرض  اليت تستهدف قتل األنفس املعصومة ، ت اإلرهابية من التنظيما
تلك   على  القائمني  فإن   ، ذلك  وحنو   ، والتقارير   ، مشرتك   اجلرائماملعلومات  عدو   ، اآلمثة 

، فالتعاون    أصال   قتال تلك الطوائف قتال مشروعللكفار واملسلمني ، وإن تسمت ابإلسالم ؛ ف
املسلمني غري  وال    مع   ، وعقال،  شرعا  مطلوب  أمر  واستئصاله   ، العدو  هذا  دحر  أجل  من 

 تضي ذلك أن املسلمني يوالون الكفار  . وهللا تعاىل أعلم . يق

 

 ( 407/  8)  ابز ابن فتاوى  جمموع  -1
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يف إحدى حماضراته عن حترير الكويت من خالل االستعانة   – هللا    رمحه–الشبخ ابن ابز    يقول •
  هذا  ىف   أيمنهم   ِبن  واستعان ،  لبغي  أن  من املظلوم  خافابلقوات األمريكية وغريها:". ..وإذا  

  ضد   صفنا  يف   هم  الذين  األعداء  ببعض  االستنصار  من  مانع  فال   النصرة  منهم  وعرف،  األمر
 ملا   عدي  بن  ابملطعم  اخللق  أفضل  وهو  -  وسلم  عليه  هللا  صلى  -  النيب   استعان  ولقد،  عدوان

  من   له  كان   ملا،  مهقو   من  ومحاه،  كافرا  وكان  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   عم   طالب  أبو  مات
  الطائف   إىل  -   وسلم  عليه   هللا   صلى   -   النيب  وخرح   طالب   أبو   تويف   فلما،  وشعبية  وقوة   شهرة

 وهو ،  عدي  بن  املطعم   جبوار  إال،  مكة  أهل  من  خوفا  مكة  إىل  الرجوع   يستطع   مل  هللا   إىل  يدعوهم
،  جواره  ىف   ودخل،  فأجاره  به  واستجار،  هللا  دعوة   تبليغ   يف   به  واستنصر،  الكفار  رءوس  من

  إىل   ليدله  الوثنيني   من  شخصا  استأجر  املدينة  طريق  على  يدله  دليل  إىل  احتاج  عندما  وهكذا
وملا  األمر  هذا  على  أمنه  ملا  املدينة  وزروعها  خنيلها  والهم  خيرب   فتح   بعد  اليهود  إىل  احتاج.  

  عداوة  لومومع,  املسلمني  ملصلحة  ابجلهاد  مشغولون  واملسلمون،  للمسلمني  يزرعوهنا،  ابلنصف
  خيرب   خنيل   على  والهم   وأمنهم  والسالم  الصالة  عليه  إليهم   احتاج  فلما،  للمسلمني  اليهود 

،  عدوان  ضد  به  نستعني أن  علينا  حرج  فال  عدوان  وضد  مصلحتنا  يف  كان  إذا  فالعدو.  وزروعها
 احلقيقة  هذه  عرف  ومن.  بالده  إىل   عدوان  يرجع  مث  عدوان  من  هللا   َيلصنا  حَّت،  مصلحتنا  ويف 

  له   اتضح   الشرعية  األدلة  وعرف  عظيم   خطر  من  منه  َيشى  وما  وغشمه  الظامل  حال  وعرف
  حرج  ال  أنه  وقرروا  الوجوه  مجيع  من  وأتملوه،  احلادث  هذا  العلماء  كبار  هيئة  درس   وهلذا.  األمر

،  للمسلمني   إعانتهم  إىل  احلاجة  وشدة،  إليه  للضرورة  االستنصار  هذا  من  الدولة  فعلت  فيما
 ورِبا ،  للبالد  واجتياحه  غشمه  يف   الظامل  هذا   استمر  لو  البالد  يهدد  الذي  يمالعظ  وللخطر

  إال   إليه  يفطن  وال،  وعظيم   جلل  هذا  يف   فاألمر.   الباطل  على  معه  ومتالئوا  آخرون  قوم  ساعده
 القوة  من  عنده  وما،  الظامل  غشم  وعرف،  عليه  هي  ما  على  احلقائق  وعرف،  بصريته  هللا  نور  من

،  احلق  إليضاح  املسألة  هذه   يف   القول   أبسط  أن   رأيت  وقد . ..  ضده  جيعلها   نأ   هللا   نسأل  اليت
  أانسا   ألن   ؛   فعلت  فيما  الدولة  موقف  صحة  وبيان ،  املقام  هذا  ىف   يعتقد  أن   جيب   ما  وبيان 

  الضرورة  بسبب  وجوازه   الواقع  حكم  يف   وشكوا،  احلالة  هذه  يف   األمر  عليهم  التبس   كثريين
  أعين   -  امللحد  الظامل  هذا  خطر   ولعظم ،  ينبغي   كما  الواقع   يعرفوا  مل  ألهنم  ؛  الشديدة  واحلاجة
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  فعله   ما  صحة  واعتقدوا  وظنوا،  األمر  هذا  عليهم  اشتبه. وهلذا  حسني  صدام  -  العراق   حاكم
 ورِبا .  وكذبه  نفاقه  بسبب   اإلسالم  إىل   يدعو  مسلم  أنه   وظنهم ،  عليهم األمر    واللتباس ،  جلهلهم

،  الظلم  ىف   له  شريك  ألنه  ؛  واحلقد  ابلباطل  فتكلم،  اق العر   حاكم  من  مأجورا  بعضهم   كان
، ابحلقيقة  منه  جهال ،  الظاملون  أولئك  به  تكلم  ِبا  وتكلم  احلقيقة  وجهل  األمر  جهل  وبعضهم

 (.  1) " األمور  عليه والتبست
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 في أرجح األقوال، ليس محدودا بمدة  ،المطلب  الثاني  : الصلح مع العدو

وز عقد هدنة مع العدو ملدة غري حمددة ، ل الصحيح : اعتقاد أنه الجيمن املفاهيم املخالفة للدلي
سنني،   عشر  عن  التزيد  حمدودة  ِبدة  مؤقتا  سالما  يكون  العدو  مع  السالم  أن  ذلك  على  وينبين 
على   يقوى  دليل  عنده  ليس  املعارض  والقول   ، ذلك  جواز  على  تدل  الثابتة   الصحيحة  واألدلة 

   يلي :    دها . واملسألة ابختصار كمار 
القول األول أن الهدنة مع العدو محدودة بعشر سنين  ؛ لما جاء في صلح الحديبية   •

احلديبية  جاء، فقد   صلح  حديث  ألفاظ  بعض  ،    أقاتلك   مل  هللا   رسول   انك   شهدت  لو:"يف 
عمر    وسهيل  هللا  عبد  بن  حممد  عليه  اصطلح   ما  هذا  اكتب  ولكن عنهمارضي  -بن    و -هللا 

    ،   (1) "بعض عن بعضهم ويكف الناس فيها منأي سنني  عشر احلرب وضع على
مطلقة     -تعاىل  هللا  رمحه-تيمية  بن  اإلسالم  شيخاختار و  • اهلدنة  تكون  أن  جواز    ونص   ، 

  العدو   ينقضه  مل  ما  به  الوفاء  جيب   الطرفني   من  الزم  واملؤقت  ومؤقتا  مطلقا  عقدها  وجيوز   :" قوله
  اإلمام   يعمل  جائز  عقد  فهو  املطلق  وأما,    علماءلا   قويل  أظهر   يف   اخليانة  خوف  ِبجرد  ينقض  وال
قول بعض    وهو .)3(  -تعاىل  هللا  رمحه-القيم   ابن  تلميذه  قول  ،وهو   )2(  "  ابملصلحة  فيه

  احلاجة   دعت   إذا:"    قوله  ونص  - تعاىل  هللا  رمحه-  باز   ابن  الشيخ  وهواختار  )4(  المالكية
  يف   وقال "  إليهم  العهد  نبذ  املصلحة  رأى   إذا  األمر  ولويل   ،   جاز  املطلق  إال  يتيسر  ومل  واملصلحة

  ،   واألردن   لسوراي:"  وقال  ، "  إليها  احلاجة  دعت  إذا   مانعا  أعلم  ال"  املطلقة  اهلدنة  حكم

 

(    323صفحة     -   4؛ مسند أمحد بن حنبل    ) جزء    2766(  /ح   95صفحة     -  2جزء  سنن أب داود    )    - (1)
صرح    18930ح/ قد  أنه  إال  عنعن  وقد  مدلسا  وإن كان  إسحاق  بن  حممد   ، حسن  إسناده   : األرنؤوط  شعيب  تعليق  ؛ 

 ابلتحديث يف بعض فقرات هذا احلديث فانتفت شبهة تدليسه 
    5/542 الكربى  وى الفتا  انظر –  (2)
     2/874 الذمة   أهل أحكام  -  (3)
 4/197 القرآن  أحكام انظر منهم ابن العرب     –  (4)
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وقد    .    )1(  "هذا  إىل   احلاجة  دعت   إذا   احلرب  وضع   على   معهم  يصطلحوا  أن   والفلسطينيني 
 استدلوا بالكتاب  والسنة ، وبالمعقول :

  له تعاىل: و قفمن الكتاب :                                                      اآلية  
فدل  األنفال    61 ؛  معينة  ِبدة  حيددها  ومل   ، املدة  أطلق  قد  أنه  االستدالل:  وجه  على  .   ذلك 

 جواز اهلدنة ولو كانت مطلقة.

اإلط نوقش   هذا  أبن  بفعل  :  مقيد  حيث  الق   ، احلديبية  صلح  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب 
 حددها بعشر سنني ؛ فدل على أن اهلدنة البد أن تكون ملدة معلومة.

 أجيب عنه بوجهين:  

في  الوجه األول ، ليس  ه دليل على اشرتاط تقييد  : أبن التحديد بعشر سنني يف قصة احلديبية 
 رة من صور اهلدنة اجلائزة .   اهلدنة ِبدة معينة ، وإمنا هي صو 

: وألن حتديد املدة أو إطالقها منوط ابملصلحة اليت يراها اإلمام  ، والدليل الذي   الوجه الثاني
معي ملدة  اهلدنة  اجلواز  على  دلت  والسنة   ، مطلقة  اهلدنة  تكون  أن  أجاز  الكتاب  من  ؛   قدمنا  نة 

 فكالمها جائز إذا وجدت املصلحة اليت تقتضي ذلك.   

  ملا،      هللا  رسولأن    "- رضي هللا عنهما-بن عمر    عنما ثبت يف الصحيحني "     ن السنة :مو 
  هللا   صلى   ولرسوله  هلل،    عليها   ظهر  حني   األرض  وكانت،    منها  اليهود   إخراج  أراد،    خيرب   على  ظهر
  اهب  ليقرهم،      هللا  رسول  اليهود  فسألت  ،    منها  اليهود  إخراج  وأراد،    وللمسلمني  وسلم  عليه

  فقروا  شئنا   ما  ذلك  على  هبا   نقركم  :    هللا   رسول  هلم  فقال  .الثمر   نصف  وهلم،    عملها  يكفوا  أن
   (2) "وأرحياء تيماء  إىل  عمر أجالهم حَّت هبا

 

 .     اإلسالمية  الربدين تسجيالت /  الثاين  الوجه / الثاين الشريط /  اجلهاد  كتاب   /املرام  بلوغ  شرح  من  –  (1)
ج    -(2) البخاري   يذكر 824ص      2صحيح  ومل  هللا  أقرك  ما  أقرك  األرض  رب  قال  إذا  على    /ابب  فهما  معلوما  أجال 

   1551 /ابب املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع/ح1187ص      3؛ صحيح مسلم  ج  2213تراضيهما/ح  
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 ونقضوا به فغدروا،  املدينة قدم ملا وعاهدهم اليهود  صاحل أنه عنه ثبتقال بن القيم رمحه هللا :"  
،    له  األرض   أن   على،    خيرب   يهود  صاحل  ما  وآخر،    هبم   ظفري و   حيارهبم  ذلك  وكل،    مرارا   عهده

  لعدوه   اإلمام  صلح   جواز  على  حجة،    فيهم  منه  احلكم هذا  وكان،    شاء  ما  له  عماال  فيها  ويقرهم
  موجب   وهو،    الصواب  هو  وهذا،    شاء  مَّت  فسخه  له  جائزا  العقد  فيكون،    املدة  من  شاء  ما

  (1) له انسخ  ال الذي    هللا رسول  حكم

 عهده   منها  الزمة،  غري   جائزة  مقيدة،  غري   مطلقة  كذلك  كانت    النيب  عهود  وعامةوقال :"...
 .   (2) "اليهود  هم كانوا سكاهنا ولكن للمسلمني، وصارت فتحت خيرب  أن  مع خيرب  أهل مع

  أقركم   ما  أقركم)      النيب   وقول،    وقت  غري   من  املوادعة  اببفقال :"  -رمحه هللا-البخاريوبوب  
   (3) (به هللا

المعقول:   املصلحة،    -1ومن  فيها  صفة كانت  أي  على  تعقد  أن  العقود  يف  األصل  وألن 
وألن العقد إذا كان مطلقا فليس بالزم ، فلإلمام نبذ   - 2واملصلحة قد تكون يف اهلدنة املطلقة .  

 العهد إليهم  إذا رأى اإلمام املصلحة يف ذلك. وهللا تعاىل أعلم.  

  

 

 (     62صفحة    -  5زاد املعاد    ) جزء  -(1)
    2/874 الذمة   أهل أحكام    -(2)
   (  1162صفحة    -  3صحيح البخاري    ) جزء   -(3)
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     وفيه أربعة فروع .ولسنا منهمليسوا منا ،   :ءهؤال  المطلب الثالث :

  التي جاءت في كتاب هللا ، وسنة رسوله    - مبادئ السالم  من خالف  إن كل  
لإلسالم ، بأي وجه من    مخالفاته؛ ال يصح نسبة    -قوال ، وفعال ، وتوجيها ألمته

وسفك  فإن القتل بغير حق ،    ؛الوجوه ، حتى وإن كان الفاعل ينسب نفسه لإلسالم  
  الوعد ،   وإخالف  ،   والخيانة ، والجبن  والكذب  ،  بالعهد  والغدر  ،  الدماء ، والظلم  

   التي جاء بها اإلسالم . ،  تناقض مبادئ السالم القطعية  "    والعنف والقسوة ، 

ابن القيم ـ رحمه هللا ـ "كل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ، ومن الرحمة   قال  
ومن الحكمة إلى العبث ، فليست من  ،  لى المفسدة  إلى ضدها ، ومن المصلحة إ

   (  1) الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل" 
فال    -تفصيال املناقضة لدين اإلسالم مجلة و -وابلرغم من القطع برباءة اإلسالم من تلك املفاهيم  

، من خالل الفروع    أبس من بسط احلجة الدالة على ذلك ، واإلشارة إىل منشأ الضالل فيها
 لية:التا

 منهم   الفرع األول : براءة الرسول  

 :    أول من يبرأ من تلك األعمال ، ومّمن قام بها ، أو بررها ، هو رسولنا 

 عليه   ليس  عمال   عمل  من  "  :قال    النيب  أن   عنها  هللا  رضي  عائشة  عن   الصحيحني  فيف -
 )3( رد"   فهو منه ماليس  هذا أمران يف  أحدث "من آخر لفظ ويف  ،  )2(رد"   فهو أمران

 

 ( 3  /3)أعالم املوقعني  -1
  ابب/  753ص/2ج  البخاري  صحيح  اجلزم   بصيغة   معلقا  البخاري   أخرجه  عنها،   تعاىل   هللا  رضي   عائشة   حديث   من  –   (2)

       1718  ح/1343ص /3ج مسلم   صحيح ؛  النجش 
  مسلم  صحيح ؛  مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا  إذا ابب /   2550  ح/  959ص /2ج  البخاري صحيح   - (3)

       1718 ح /1343ص /3ج
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 من  :قال  أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى   النيب  عن  - رضي هللا عنه- هريرة    أب  عنويف صحيح مسلم   -
،   عمية  راية  حتت  قاتل  ومن،    جاهلية  ميتة  مات  فمات  اجلماعة  وفارق،    الطاعة  من  خرج

  خرج  ومن،    جاهلية  فقتلة،    فقتل،    عصبة  ينصر  أو،    عصبة  إىل  يدعو   أو ،    لعصبة  يغضب
فليس  ،  عهده  عهد  لذي يفي  وال،  مؤمنها من يتحاش  وال ،  وفاجرها برها  يضرب أميت  على

  (1) "مني ولست منه
    )2(    "مني فليس سنيت  عن رغب من "  : وسلم عليه هللا  صلى وقوله -
 ( 3) "منا   فليس  السالح  علينا   محل  من  :"قال    النيب  عن  عنهما  هللا  رضي   عمر  بن  هللا  عبد  عن -
  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   قال   : قال  -عنهما  هللا   رضي-   بن عمرو  هللا  عبد   عنيف الصحيحني    -

  أخلف   وعد  وإذا،    كذب  حدث  إذا   من،    خالصا  منافقا  كان   فيه  كن  من  خالل  أربع:    وسلم
 من  خصلة  فيه  كانت ،    منهن  خصلة  فيه  كانت   ومن،    فجر  خاصم  وإذا ،    غدر  عاهد  وإذا،  

          (4) "يدعها حَّت النفاق 

 )5(  "آية املنافق ثالث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلمم " ويف لفظ ملسل -

عن    - الصحيحني  قال:  -عنه  هللا  رضي-  علي يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول   ذمةأن 
  أمجعني   والناس  واملالئكة  هللا  لعنة  فعليه  مسلما  أخفر  فمن،    أدانهم  هبا  يسعى،    واحدة  املسلمني

   (6)"عدل وال صرف منه يقبل ال،

 

   1848ابب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني /ح//1476ص     3صحيح مسلم  ج   -(1)
  صحيح /     النكاح   كتاب/  4776ح/ 1949ص/5ج  البخاري  صحيح    عنه،   تعاىل  هللا   رضي  مالك   بن   أنس  حديث   من  –  (2)

     1401  ح/ 1020ص/2ج  مسلم
/  1   مسلم   صحيح  ؛    منا   فليس   السالح  علينا  محل  من    النيب  قول   ابب   7070  ر   49/  9   البخاري  صحيح  -3

 291ؤ69
/ ابب إمث من عاهد مث غدر وقوله ( الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل 1161ص    3صحيح البخاري ج   -(4)

   58/ابب بيان خصال املنافق/ح 78ص     1؛ صحيح مسلم  ج 3007مرة وهم ال يتقون  / ح  
 59ر/78ص/1ج  مسلم صحيح  -  (5)
/ ابب إمث من عاهد مث غدر وقوله ( الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل 1161ص    3ج  صحيح البخاري   -(6)

 1370/ ابب فضل املدينة /ح 994ص    2؛  صحيح مسلم  ج    3007مرة وهم ال يتقون  / ح  
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  فأنا من القاتل بريء  قتله  مث  دمه  على  رجال   نأمَّ   رجل  أميا  ة والسالم "يه الصال وقال عل -
  (1")  وإن كان المقتول كافرا

 

  ن قتل املرء من/ذكر الزجر ع320ص      13صحيح ابن حبان  ج    -رضي هللا عنه–من حديث  عمرو بن احلمق    -(1)
 ، قال شعيب األرنؤوط : إسناده حسن  5982أمنه على دمه/ح 
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 منشأ الضالل ، وفيه مسألتان ::  الثاني الفرع  
 :المتابعة  تحقق :  الدنيا  أحكام  في معيارالصحةالمسألة األولى : 

 وهو   الظاهر،   لنا   وإمنا  هللا،   إىل   وأمرها  ء،يش  منها   لنا   ليس   والبواطن  وابطن،  ظاهر  هلا  األعمال
  إن :"قال  عنه  هللا  رضي  اخلطاب  بن  عمر  أن:"     البخاري  صحيح   يف    الدنيا  أحكام  به  تتعلق  الذي
  ِبا   اآلن   أنخذكم   وإمنا  انقطع   قد  الوحي  وإن      هللا  رسول  عهد  يف   ابلوحي  يؤخذون  كانوا   أانسا
  يف   حياسبه  هللا   شيء  سريرته  من  إلينا   وليس  وقربناه  ه ناأم  خريا   لنا   أظهر   فمن  أعمالكم  من  لنا  ظهر

من موافقة   من  فالبد  (  1) "حسنة  سريرته  إن  قال  وإن  نصدقه  ومل  أنمنه  مل  سوءا  لنا  أظهر  ومن  سريرته
  كان   وإن  مبطل،  فهو  خالفها  فمن  ،  نبيه  هبا  وجاء  هبا،  هللا  أمر  اليت  للشريعة  احلسن  القصد
      .حسنا قصده

  قد  أيضا  وهي  احلق،  على  الداللة  تتضمن   اليت  املعايري   تلك  الكثريين،   على   لمايشك  أعظم   منو 
 للحق،   معايري   هي  األصل  حيث  من  املعايري   هذه  أن   ؛   اإلشكال  وسبب الباطل،  على   داللة  تكون 

  وبرهاان  أتباعهم،  كثرة  يف   سببا  فتكون  املعايري   يتلك   الباطل  أهل  يتلبس  فرِبا  عليها،  دخيل  والباطل
  أهنا   إىل   نتنبه   أن  من  البد  ولكن  أصال،  للحق  معايري   كوهنا  يف   والإشكال.    موهت دع  صدق   على

  الشر   دعاة   عند  توجد  رِبا  بل   اخلري،  دعاة  من  أبنه  عنده  وجدت  من  على  احلكم  يف   كافية  ليست
: املعياير  تلكأهم    ومن.  البتة   اإلسالم  لدين  نسبته  التصح   من  عند  بعضها  يوجد  وقد  بل  كذلك،

 :  معياران
 :   به واالستشهاد  الحق  قول:  األول معيارلا

  واستشهد  احلق  قال   من  كل  فليس   ،  انقص  معيار  وهو  االقتداء،  يف   به  ستدليُ   معيار  هذاف
  فهم  ذلك  ومع  ،  والكاهن،   والفاجر   الشيطان،  لسان  على  جيري  احلقف  به،  االقتداء  يصح   ممن  به

 .   الشر  يف  أئمة هم بل  االقتداء،   يف  إبسوة ليسوا

  يف  كما حقا كان ملا الكافر   قول  هللا قبل  فقد أحد، كل من يؤحذ  احلق كون يف  إشكال وال
َها  َوَجْدانَ   قَاُلوا  فَاِحَشةً   فَ َعُلوا  وإذا  :  تعاىل  قوله   أيَُْمرُ   اَل   اّللََّ   ِإنَّ   ُقلْ   هِبَا  َأَمَرانَ   َواّللَُّ   َآاَبَءانَ   َعَلي ْ

 

البخاري    -1 تَ َعاىَل    2641ح( 169/  3) صحيح  اّللَِّ  َوقَ ْوِل  اْلُعُدوِل  َهَداِء  الشُّ ِمْنُكمْ }اَبب  َعْدٍل  َذَوْي  ممَّْن  }َو  {  َوَأْشِهُدوا 
َهَداءِ   { تَ ْرَضْوَن ِمْن الشُّ
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  ذلك  على  آابئهم   وجدوا  أبهنم   قوهلم  هلم  سلم  فقد   تَ ْعَلُمونَ   اَل   َما  اّللَِّ   َعَلى  أَتَ ُقوُلونَ   اِبْلَفْحَشاءِ 
 .   تنفعهم حبجة ليس  ذلك أبن كثرية  مواضع يف  بيانه مع حق، ،وهو

 َكُذوبٌ   َوُهوَ   َصَدَقكَ :"    فقال  البخاري  يف   كما   حقا  كان   ملا  شيطان  قول    النيب   وقبل
 ( 1) "َشْيطَانٌ  َذاكَ  قَالَ  اَل   قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َأابَ  ايَ  لََيالٍ  َثاَلثِ  ُمْنذُ  خُتَاِطبُ  َمنْ  تَ ْعَلمُ 

َها   اّللَُّ   َرِضيَ   َعاِئَشةَ   َعنْ   -  عن  الصحيحني  يف   كما  أحياان  يصدق   قد  الكاهن  أن   وبني   َعن ْ
انِ   َعنْ   اَنسٌ     اّللَِّ   َرُسولَ   َسَألَ   قَاَلتْ  ُمْ   اّللَِّ   َرُسولَ   ايَ   فَ َقاُلوا  ِبَشْيءٍ   لَْيَسوا  فَ َقالَ   اْلُكهَّ ثُوانَ   ِإهنَّ   حُيَدِّ

  ََيْطَُفَها  احْلَقِّ   ِمنْ   اْلَكِلَمةُ   تِْلكَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اّللَُّ   َصلَّى  اّللَِّ   َرُسولُ   فَ َقالَ   َحقًّا  فَ َيُكونُ   ِبَشْيءٍ   َأْحَياانً 
ِّ  ِمنْ   ( 2)"َكْذبَةٍ  ِماَئةَ  َمَعَها فَ َيْخِلُطونَ  َولِيِّهِ  ُأُذنِ  يف  فَ يَ ُقرَُّها اجلِْينِّ

  هذا   فإن  الكاهن،  من  أو  الشيطان،  من  أو   الكافر،  من  أييت  عندما  احلق  فإن   كله  ذلك  ومع
.    كاهنا  يزل  ومل شيطاان،  يزل  ومل كافرا، يزل  مل  فهو  شيئا،  حقائقهم  من  اليغري   به  جاؤوا  الذي  احلق

 . أصال   الدين أعداء من كوهنم  ننسى حَّت به جاؤوا  الذي احلق هذا يغران فال 

  القربات بأنواع  لل  التعبد  كثرة: الثاني  ارالمعي
  كافيا   معيارا  ليست  هلل  التعبد   كثرة   فإن  ذلك  ومع  اخلري،  عالمات  من  أنه  الشك  املعيار،  وهذا

 الخوارج :  ذلك على األمثلة ومن.   أصحاهبا يفعله أو يقوله ِبا للتسليم 

  إىل ،    للقرآن   قرائتهم  وحسن  هلل،   تعبدهم  كثرة   : مييزهم  ما  أهم   إىل  ونبهنا    نبينا  بني   فقد
  فهم  منهم،  بذلك  االغرتار  من   حذران  فقد  هذا  ومع  ،    هللا  رسول  أصحاب  هبا  يفوقون  درحة

لك األلفاظ النبوية يف وصفهم  توأتمل معي  .    القرآن   وقراءة  العبادة،   تلك  رغم ؛    هلل لدين  أعداء
 :  ومن ذلك : 

 بالل   ثوب  ويف   حنني  من  منصرفه  انةابجلعر       هللا  رسول  رجل  أتى  ":قال  جابر  حديث -1
 يعدل  ومن  ويلك  قال   اعدل  حممد  اي  فقال  الناس  يعطي   منها  يقبض      هللا  ورسول  فضة

 

ًئا فََأَجازَُه اْلُموَكُِّل فَ ُهَو َجائِزٌ  اَبب  2311ح( 101/ 3) صحيح البخاري  -1 َل رَُجاًل َفرَتََك اْلوَِكيُل َشي ْ  ِإَذا وَكَّ
 5952ح(36/  7) ابب الكهانة ؛ صحيح مسلم   5762ح ( 136/ 7) صحيح البخاري  -2
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  اي   دعين  اخلطاب  بن  عمر  فقال  أعدل  أكن  مل  إن  وخسرت  خبت  لقد  أعدل  أكن  مل  إذا
  هذا   نإ  أصحاب  أقتل   أين   الناس  يتحدث  أن  هللا   معاذ  فقال  املنافق  هذا  فأقتل   هللا  رسول

  ويف  ، )1("الرمية من السهم ميرق  كما منه  ميرقون حناجرهم جياوز ال  القرآن يقرأون وأصحابه
  القرآن   يقرأون   صيامهم   مع  وصيامه  صالهتم  مع  صالته  أحدكم  حيقر  أصحااب  له  فإن   دعه"  لفظ

   )2("  الرمية من السهم ميرق  كما اإلسالم من ميرقون تراقيهم جياوز ال

  القرآن   يقرأون   قوما  هذا   ضئضئ  من  إن"     النيب  قول   وفيه  ريداخل  سعيد   أب  وحديث -2
  ميرق   كما  اإلسالم  من  ميرقون   األواثن  أهل  ويدعون   اإلسالم  أهل  يقتلون   حناجرهم  جياوز  ال

 )4(ضئضئ  من  َيرج  إنه  "  لفظ  ويف    ،  )3("عاد  قتل  ألقتلنهم  أدركتهم  لئن  الرمية  من  السهم
 من  السهم  ميرق   كما  الدين  من  ميرقون  حناجرهم  اوزجي  ال  رطبا  هللا   كتاب  يتلون  قوم  هذا

 )5(  "مثود  قتل  ألقتلنهم  أدركتهم  لئن قال أظنه قال الرمية
 صالتكم  حتقرون  قوم  منها  يقل  ومل  األمة  هذه  يف   َيرج  يقول      هللا  رسول  مسعت  "  قال  وعنه -3

 من   السهم  وق ر م  الدين  من  ميرقون  حناجرهم  أو  حلوقهم  جياوز  ال  القرآن  فيقرأون  صالهتم  مع
    ،)6(  " الرمية

  إيل  أحب  السماء  من  أخر   فألن       هللا  رسول   عن  حدثتكم  إذا  ":   قال  علي  وحديث -4
 رسول   مسعت  خدعة  احلرب  فإن وبينكم  بيين   فيما حدثتكم  وإذا  يقل  مل  ما  عليه  أقول  أن  من

 

 ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم  / 1063ح/  740ص/2صحيح مسلم ج -  (1)
ابب قتل اخلوارج  /     6534ح /  2540ص/6تعاىل عنه ، صحيح البخاري ج  من حديث أب سعيد اخلدري رضي هللا   –  (2)

وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم وقول هللا تعاىل   وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حَّت يبني هلم ما يتقون   وكان بن  
  744ص/2املؤمنني ؛صحيح مسلم ج  إىل آايت نزلت يف الكفار فجعلوها علىعمر يراهم شرار خلق هللا وقال إهنم انطلقوا 

 ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم ، واللفظ ملسلم/ 1064ح/
 ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم/ 1064ح/  741ص/2صحيح مسلم ج -  (3)
 " املراد به النسل والعقب:" 69ص /8قال ابن حجر يف فتح الباري ج –  (4)
 ابب ذكر اخلوارج وصفاهتم/ 1064ح/  742ص/2صحيح مسلم ج -  (5)
ابب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم وقول هللا تعاىل    /     6532ح /  2540ص /6حيح البخاري ج ص  -  (6)

ابب ذكر اخلوارج  /1064ح /   743ص/2وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حَّت يبني هلم ما يتقون ؛   صحيح مسلم ج 
 م وصفاهتم ،واللفظ ملسل
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  خري  من يقولون  األحالم سفهاء  األسنان  أحداث  قوم  الزمان  آخر يف  سيخرج يقول     هللا
 الرمية  من  السهم  ميرق   كما  الدين  من  ميرقون  حناجرهم  جياوز  ال  القرآن   يقرأون  الربية  قول
  ":  لفظ  ويف   ،)1(  "القيامة  يوم  هللا  عند  قتلهم  ملن  أجرا   قتلهم  يف   فإن  فاقتلوهم   لقيتموهم  فإذا
  إىل   تكم قراء  ليس  القرآن   يقرأون   أميت  من  قوم   َيرج   يقول   هللا   رسول  مسعت  إين   الناس   أيها

  القرآن   يقرأون  بشيء  صيامهم  إىل   صيامكم  وال   بشيء  صالهتم  إىل   صالتكم  وال   بشيء  قراءهتم 
  من  السهم   ميرق   كما  اإلسالم  من  ميرقون  تراقيهم   صالهتم  جتاوز   ال   عليهم  وهو  هلم   أنه   حيسبون 

    وسلم   عليه  هللا  صلى   نبيهم  لسان  على  هلم  قضي  ما  يصيبوهنم  الذين  اجليش  يعلم  لو  الرمية
 يف   صفتهم  ألعرف  إين  انسا  وصف      هللا  رسول  إن":لفظ  ويف   ،  )2("العمل  عن  تكلوا  ال

    )3("إليه هللا خلق أبغض من حلقه إىل وأشار منهم  هذا جيوز   ال أبلسنتهم  احلق يقولون هؤالء
  بعدي  إن    وسلم  عليه  هللا  صلى    هللا   رسول  قال   ": قال  عنه  تعاىل  هللا   رضي  ذر  أب  وحديث -5

  الدين   من  َيرجون  حالقيمهم  جياوز  ال  القرآن  يقرأون  قوم  أميت  من  بعدي  سيكون  وأ  أميت  من
     )4(" واخلليقة اخللق شر هم فيه  يعودون ال مث الرمية من السهم  َيرج  كما

 :   االستدالل  وجه

 قراءة  وكثرة،    العبادة  شدة  من  بها  اتصفوا  التي  الصفات  تلك  من  بالرغم  أنه
 ووصفهم"     ثمود  قتل"    لفظ  وفي"    عاد  قتل  ألقتلنهم"   :  عنهم    قال  فقد ،  القرآن
  يخرجون "  عنهم وقال  " والخليقة الخلق شر هم" " إليه هللا  خلق  أبغض: "    بأنهم

 

ج    -  (1) البخاري  هللا  /     6531ح /  2539ص/ 6صحيح  وقول  عليهم  احلجة  إقامة  بعد  وامللحدين  اخلوارج  قتل  ابب 
تعاىل   وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حَّت يبني هلم ما يتقون   وكان بن عمر يراهم شرار خلق هللا وقال إهنم انطلقوا  

التحريض على قتل اخلوارج    ابب   1066ح/ 747ص /2ؤمنني ؛ صحيح مسلم جإىل آايت نزلت يف الكفار فجعلوها على امل
 ،واللفظ ملسلم 

 ابب التحريض على قتل اخلوارج  1066ح /748ص/2صحيح مسلم ج -  (2)
 ابب التحريض على قتل اخلوارج  1066ح /749ص/2صحيح مسلم ج -  (3)
 ابب اخلوارج شر اخللق واخلليقة    /  1068ح /750ص/2صحيح مسلم ج -  (4)



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (183 )  

" اإلسالم  من  يمرقون "  ،"   فيه  يعودون   ال  ثم  الرمية  من  السهم  يخرج  كما  الدين  من
 .  وفسادهم شرهم لعظم  إال وماذاك ، بقتلهم   أمر و

على   ، وهو : تحقق المتابعة ،    -ار الذي يميز الحق من الباطلمعيال-وبتطبيق  
التي تسمي نفسها بـ:" الحركات الجهادية "  مثل تنظيم  - التنظيمات اإلرهابيةتلك 

فسوف    -، وما تفرع عن تلك التنظيمات    ، أو يوكوحرام     أو داعش،  القاعدة  
؛   إلسالملأشد أعداء  ل هم  ، ليسوا فقط من المخالفين لدين اإلسالم ، بتعلم أنهم  
،والكذب ، واجلنب ،  وسفك الدم    ألنهم  قد نسبوا دين اإلسالم للقسوة ، واخليانة ، والغدر 

،    دعاة يحاربون اإلسالم ، وال يدعون إليه   في الحقيقة المجردة:  فهم بغري حله ،   
 .  وإن زعموا أنهم يريدون نصرة الدين 
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 طريقة أهل الزيغ      ، وترك المحكم:ه من النصوص: اتباع المتشاب المسألة الثانية
  هذه   وسلم  عليه  هللا  صلى   هللا   رسول   تال   قالت  عنها   تعاىل   هللا   رضي  عائشة  عن   الصحيحني  يف   جاء

    :   اآلية                                                          

                                                                              

                                       هللا   رسول   قال   قالت  مثمن سورة أل عمران  7اآلية   
  )1("فاحذروهم هللا  مسى الذين فأولئك منه تشابه ما يتبعون  الذين رأيتم   إذا   وسلم عليه هللا صلى

  واألعراض  والدماء  األموال  يف   الناس  بني   يقضي  من  كان  فإذا :"  -هللا  رمحه–  اإلسالم  شيخ   قال
  واملعارف   اإلميان  وأصول  واألداين  امللل  يف   حيكم  ِبن  فكيف  نارال  يف   كان  عادال  عاملا  يكن  مل  إذا

  ابملتشابه  يتمسكون  الذين  واألهواء  البدع   أهل  كحال  عدل  وال   علم  بال   الكلية   واملعامل  اإلهلية
  يف  املتشابه  املشرتك  ابلقدر  ويتمسكون  األنبياء  نصوص  من  الصريح   احملكم   ويدعون   املشكوك

 ( 2)"واالستواء اإلحلاق  من املانعة الفروق  من بينهما  اعم ويعرضون  واآلراء املقاييس

  والشيعة  العباد  كغالية  الغالية  من  وأمثاهلم  النصارى  ضالل  سبب  أن  يعلم  أن   ينبغي  ومما:"    وقال
 األلفاظ  عن  وعدلوا  األنبياء،  عن  منقولة  مشكلة  جمملة  متشاهبة  الفاظ  أحدها:     أشياء  ثالثة  وغريهم

  مذهبهم،   على  ومحلوه  به  متسكوا  شبهة  فيه  هلم  لفظا  مسعوا  كلما  وهم  هبا،  اومتسكو   احملكمة  الصرحية
  يتأولوها   أن   وإما  يفوضوها،  أن   إما  لذلك،  املخالفة  الصرحية  واأللفاظ  ذلك،  على   دليال   يكن  مل   وإن

  الصريح  احملكم عن ويعدلون  والسمعية العقلية  األدلة من املتشابه يتبعون الضالل أهل يصنع كما
 . نيالقسم من

 الضالل   من  كثري   به  ضل  مما  وهذا  الشياطني  أحوال  من  وهي  آايت  ظنوها  خوارق   والثاين  
  للكهان   الشياطني   إخبار  ومثل  للناس،   وتكليمها   األصنام   يف   الشياطني   دخول  مثل  وغريهم،   املشركني

 .   الشياطني من تقع تصرفات ومثل كذب من ذلك مع  هلم  بد  وال غائبة أبمور

 

 2665ر /2053ص /4حيح مسلم ج؛ ص 4273ر /1655ص/4صحيح البخاري ج -  (1)
 ( 109-108/  1)اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية   -2
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  من غريهم  وال النصارى مع فليس  وإال كذب وهي صدقا  ظنوها  إليهم  نقولةم أخبار  والثالث  
  إن   بل   األنبياء،   آايت  من  آية  وال   صحيح،  منقول  وال   صريح،  معقول  ال   ابطلهم   على  الضالل  أهل

  بني   وفرق   الكلمات،  تلك  معاين  عن  استفسروا  فإذا  جمملة،  متشاهبة  أبلفاظ  تكلموا   ِبعقول  تكلموا
 صحيحا   يكون   أن   فإما  ِبنقول   تكلموا  وإن.    واالشتباه   التلبيس   من  فيها  ما  تبني   وابطلها   حقها

 ( 1)"مكذوب بل اثبت صحيح  غري  يكون أن  وإما  ابطلهم، على  يدل ال لكن

"...    -  هللا  رمحه  –  الشاطيب  وقال  وهو  واحد،  حرف  على  هو  إمنا  هذا  يف   الغلط  ومدار: 
  تؤخذ   أن   على   هو  إمنا  الراسخني  مأخذ  فإن   عضلب  بعضها   أطرافه  ضم  وعدم  الشرع،  ِبقاصد  اجلهل

  على  املرتب  وعامها  عليها،   املرتبة  وجزئياهتا  كلياهتا  من  ثبت  ما  حبسب  الواحدة  كالصورة  الشريعة
.  مناحيها  من  ذلك  سوى  ما  إىل..  ِببينها  املفسر  وجمملها  مقيدها،  على  احملمول   ومطلقها  خاصها،

  وال   وحدها،  ابليد  إنساانً   يكون   ال  اإلنسان  أن  فكما  ،السوي  الصحيح   اإلنسان  مثل  إال  مثلها  وما
  فكذلك   إنساانً،   هبا  مسي  اليت   جبملته  بل   وحده،  ابللسان  وال  وحده،   ابلرأس  وال  وحدها،  ابلرجل

  ظهر   وإن.  كان  دليل  أي  من  جبملتها،   إال  االستنباط  حقيقة  على  احلكم  منها  يطلب  ال  الشريعة
 الشريعة  تصور   العلم   يف   الراسخني   فشأن  حقيقي  ال  تومهي  هو   فإمنا  الدليل،  ذلك   نطقُ   الرأي   لبادئ 
  ( 2) " متحدة صورة صورت إذا اإلنسان  كأعضاء بعضا، بعضها َيدم  واحدة، صورة

 
  

 

 ( 316-315/  2)اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية   -1
 . 1/312االعتصام للشاطىب،   -2
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 :  الثوابت المحكمات تقضي على المتشابه وفيه مسائل :  الثالثالفرع  
  .لكل إنسان واألموال عصمة الدماء من المحكمات:المسألة األولى : 

ولكل كافر أخذ  ،  الثوابت احملكمة : حترمي الدماء  واألموال املعصومة لكل انطق ابلشهادتني    من
 . أبي وجه من الوجوه  ، العهد والذمة من يل أمر املسلمني ، أو أخذه من أي فرد من أفرادهم 

والكفارف املسلمني  من  آدم  بين  جلميع  وحفظها،  الدماء،  صون  إىل  يتشوف    وقتل .   الشرع 
    :  قال سبحانه  فقدبغري حق حمرم يف مجيع الشرائع السماوية،  س  النف            

                                                           

              سورة املائدة 32 اآلية 

معصوم، ال يقتل إال    آلدمياألصل أن دم ا  فإن: "-هللا  رمحه–شيخ اإلسالم ابن تيمية    قال
و ال أوقات الشريعة الواحدة، ،  ليس القتل للكفر من األمر الذي اتفقت عليه الشرائع    وابحلق،  

كان دم الكافر يف أول اإلسالم معصوما   و.  و ال العقول  الشرائع كالقتل قودا فإنه مما ال ختتلف فيه  
ِبنع هللا املؤمنني من قتله، و دماء هؤالء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى    و ابلعصمة األصلية،  

تبلغه الدعوة يف زماننا، أو أحسن حاال من ذلك، و قد عد موسى ذلك   و كدم الكافر الذي مل 
 (.  1) "قتله كان خطأ شبه عمد، أو خطأ حمضا، و مل يكن عمدا حمضا    ة مع أن ذنبا يف الدنيا و اآلخر 

ف اإلسالم،  دين  من  ابلضرورة  املعلوم  من  األصل  قتل    قدهذا  حترم  وأحاديث  آايت كثرية  جاءت 
:   ومن األدلة على هذا األصلوقد تقدم بعضها ،    النفس املعصومة، وأن ذلك من أكرب الكبائر،  

: تعاىل  َأْجلِ   ﴿ قوله  يف    ِمْن  َفَساٍد  َأْو  نَ ْفٍس  ِبَغرْيِ  نَ ْفًسا  قَ َتَل  َمْن  أَنَُّه  ِإْسَرائِيَل  َبيِن  َعَلى  َنا  َذِلَك َكتَ ب ْ
يًعا األْرضِ  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ سورة املائدة   32من اآلية  ﴾َفَكَأمنَّ

  . 

        :تعاىل  قوله                                                      

                                                               

 

   210/  2الصارم املسلول  -1
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                                        األنعام  151اآلية    من 
اآلية    قال تفسري  يف  وغريه   أو    …القرطيب  مؤمنة كانت  احملرمة  النفس  قتل  عن  هني  اآلية  وهذه 

   .  حلق الذي يوجب قتلها معاهدة إال اب

  :  تعاىل  وقال                                                   

                                                   اآليتان  
 سورة الفرقان  68،69

 :ومن السنة
البخاري  يف ماجاء   - عليه    ابن   عن  "صحيح  هللا  صلى  النيب   أن  أبغض     وسلم عباس  قال 

الناس إىل هللا ثالثة ملحد يف احلرم ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ومطلب دم امرئ بغري  
 )1( "حق ليهريق دمه

عمر رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا  صلى هللا عليه   ابن  عن"صحيح البخاري    ويف  -
 .  )2("وسلم  ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دما حراما

اليت ال خمرج ملن   عن  "صحيح البخاري  ويف  - قال إن من ورطات األمور  هللا بن عمر  عبد 
 .  )3("لهأوقع نفسه فيها سفك الدم احلرام بغري ح

النيب  صلى هللا عليه وسلم     عن"رضي هللا تعاىل عنه     هريرةي عن أب  صحيح البخار   ويف  -
وقتل   والسحر  ابهلل  الشرك  قال  هن  وما  هللا  رسول  اي  قالوا  املوبقات  السبع  اجتنبوا  قال 

 . احلديث )4("النفس

 

    6488ر /2523ص/6صحيح البخاري ج -  (1)
     6469ر /2517ص/6لبخاري جصحيح ا  -  (2)
     6470ر /2517ص/6صحيح البخاري ج -  (3)
    6465ر /2515ص/6صحيح البخاري ج -  (4)
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أكرب الكبائر  أنس بن مالك عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال    عن "صحيح البخاري    ويف  -
ويف صحيح البخاري من حديث جندب بن جنادة  .احلديث  )1("اإلشراك ابهلل وقتل النفس   

عنه تعاىل  هللا  أهراقه    ومن  " :  رضي  دم  من  ِبلء كف  اجلنة  وبني  بينه  حيال  ال  أن  استطاع 
    )2("فليفعل

     )3(مل النفس املسلمة، واملعاهدةالنصوص السابقة تش  ومجيع

اإلسال   جاء  بل فيجب  يف  اخلطأ  طريق  عن  ميثاق،  هلم  الذين  الذمة  أهل  من  رجال  قتل  من  أبن  م 
  ، فقال سبحانه   كما لو قتل مسلما  متتابعني ودفع الدية إىل أهله  عليه صوم شهرين       

                                                                       

                           فكيف بمن يقتل معاهدا  النساء،    92  اآلية  من
  بل كيف بمن يقتل مسلما ؟  عن طريق العمد؟ 

 
 
 
 
 
 

  

 

      6477ر /2519ص/6صحيح البخاري ج -  (1)
     6733ر /2615ص/6صحيح البخاري ج -  (2)
خلامس من املبحث األول يف  وقد سبق ذكر النصوص اليت جاء فيها الوعيد الشديد ملن قتل معاهدا ، يف  املطلب ا   -   (3)

     الفصل الثاين ، عند ذكر تطبيق مبدأ الوفاء ابلعهد مع غري املسلمني.  
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الثانية:   إذا لم  ،  قتل النساء واألطفال والشيوخ    : تحريم   من المحكماتالمسألة 
 يقاتلوا  

لذلك االستدالل  سبق  و   وقد   ، الحرب  زمن  في  السالم  مبادئ  الحركات  في  تلك 
تستبيح قتل النساء واألطفال والشيوخ بحجج واهية    عن جادة الصواب    الضالة

 من أهمها :    
النيب  صلى هللا    ) سئل  -رضي هللا عنه-  (1) عن الصعب بن جثامة  يف الصحيحني ماثبت   -

هم   فقال  وذراريهم  نسائهم  من  فيصيبون  يبيتون  املشركني  من  الذراري  عن  وسلم  عليه 
ابب     :مسلم بقولهيف شرحه على    -على هذا احلديث -النووي    وقد بوب،     )2(  منهم(

على صحيح   هشرح. قال النووي يف    جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد
حبيث ال يعرف الرجل  ،  ومعىن البيات ويبيتون أن يغار عليهم ابلليل  :"  49/    12مسلم    

     " من املرأة والصيب 

ومن الجيوز  ،  النساء والصبيان  جواز قتل    دليل على  احلديث      أن في:    لهموجه االستدالل   
ى هللا عليه  ألهنم سألوا رسول هللا صل  ؛ ومل ميكن التمييز  ،  قتله منفردا إذا  كانوا خم تلطني بغريهم  

بذلك   فأذن  التمييز  فيه  الميكن  والبيات  ليال  اهلجوم  وهو   ، البيات  عن  تبعا  ؛  وسلم  جيوز  ألنه 
 .  ماالجيوز استقالال 

 والجواب عن  ذلك من وجوه: 
 
 

 

بن جثامة    -(1) اجليم وتشديد املثلثة  -الصعب  الصديق عل- بفتح  أنه  الليثي ، صحاب مات يف خالفة  قيل واألصح  ى ما 
 2925( /ت    276صفحة    -  1عاش إىل خالفة عثمان" تقريب التهذيب    ) جزء  

/ابب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ( بياات ) ليال ( لنبيتنه ) ليال  1097ص     3صحيح البخاري  ج  – (2)
/ابب جواز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعمد/ح  1364ص    3؛ صحيح مسلم  ج   2850( بيت ) ليال(/ح 

1745 
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كانت احلرب  إذا  ، اليكون إال يف ساحة املعركة ، جمال هذا البحث التنبه إىل أن :    األول  الوجه
حال  قائمة يف  وليس   ،  ، واملعاهدة  العقد  أو  العجاب    اهلدنة  العجب  على  :  فمن  به  االستدالل 

العمليات، العهد   تلك  أهل  من  الدماء  معصومي  قتل  فيها  يقصد  واملطاعم    اليت   ، الفنادق  ،  يف 
      .       وهي ليست ساحات للمعركة قطعا، واملطارات 

جاء ماَيصصه ، والقاعدة    حديث عام ، وقد   الصعب بن جثامة  :  أن حديث      الثاني   الوجه
   .عند األصولني أبنه إذا تعارض العام مع اخلاص قدم اخلاص

حجر بن  هللا-قال  على    -رمحه  دليل  احلديث  ويف  مانصه"  جثامة  بن  الصعب  حديث  شرح  يف   ،
لى قتل أهل الشرك  جواز العمل ابلعام حَّت يرد اخلاص ألن الصحابة متسكوا ابلعمومات الدالة ع

. وكذا قال     (1) صلى هللا عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم" مث هنى النيب 
    (2) النووي يف شرح احلديث 

وليس املراد  ،يف احلكم يف تلك احلالة    :  قال بن حجر:قوله   هم منهم  أي        -الثالث  الوجه   
بل   إليهم  القصد  بطريق  قتلهم  اآلابء إابحة  إىل  الوصول  ميكن  مل  إذا  فإذا    املراد  الذرية  بوطء  إال 

واألوىل اجلمع بني احلديثني أبن معىن   :  قال يف شرح الزرقاين.    أصيبوا الختالطهم هبم جاز قتلهم
ما إذا مل ميكن الوصول إىل  -1قوله   هم منهم  أي يف احلكم يف تلك احلالة املسؤول عنها وهي :  

فإذا أصيبوا الختالطهم  فتنبه(   )هذان قيدانوقد خيف على املسلمني  - 2ك  قتل الرجال إال بذل
هبم مل ميتنع ذلك ، وليس املراد إابحة قتلهم بطريق القصد إليهم مع القدرة على تركه مجعا بينهما  

    (3)"بدون دعوى نسخ 
يهم بل إذا  ليس املراد إابحة قتلهم بطريق القصد إلعلى سنن أب داود :"..  عون املعبودوقال يف  

وإال فال تقصد األطفال والنساء ابلقتل مع القدرة على  ،  بذلك قتلوا    مل يوصل إىل قتل الرجال إال
    (4) ترك ذلك "

 

 147/    6فتح الباري   -(1)
    12/50ح النووي على صحيح مسلم  شر    -(2)
 147/    6فتح الباري   -(3)
 7/238عون املعبود  -(4)
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املسلمنيااإلمجاع    أن:    الرابعالوجه   علماء  عند  ذلك    نعقد  وال   بعد  النساء  قتل  جواز  بعدم 
واتفق اجلميع كما نقل  "األطفال يف احلرب لورود النهي عن ذلك ، قال بن حجر يف  فتح الباري:  

ب والولدانبن  النساء  قتل  إىل  القصد  منع  على  وغريه  على         (1) "طال  شرحه  يف  النووي  وقال   ،
قتل النساء والصبيان أمجع العلماء  صحيح مسلم  : "قوله هنى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم عن  

    (2) وحترمي قتل النساء والصبيان إذا مل يقاتلوا"، على العمل هبذا احلديث  
 وإذا   ،  بصلة  لإلسالم  المتت  ،  -والشيوخ  واألطفال  النساء  تستهدف  اليت-  رهابيةاإل  العملياتف

  ،    ؟   السلم  حبال  فكيف  ،  احلرب  حال  يف   هلؤالء  القتل  قصد   حترمي  على  انعقد  قد  اإلمجاع   كان
  يف كانوا  وإن حَّت ، عهد أهل هم بل أصال  احلرب أهل من ليسوا -أكثرها -يف  عليهم فاملعتدى

  كما تقدم.   واحدة املسلمني ذمة ألن ؛  أشنع فهو  املسلمني  بالد يف  عليهم عتداءاال أما.  بالدهم
،  واخليانة  ،  الظلم  :    اقد اجتمع فيهفهذه األعمال   ، والقسوة  ، واإلسالم براء  ، والغدر  واجلنب 
   .من كل ذلك   

 
 

 

 

 

 

 

 

 148/ 6فتح الباري   -(1)
    12/48شرح النووي على صحيح مسلم     -(2)
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من    : الثالثة  بالمثل  المحكماتالمسألة  المقابلة  أن  الظلم  ،  :  بعدم  مخصوصة 
 واالعتداء وفيه صور:

  ابملثل  املقابلة  قبيل  من  هذا  ؛ أبنالصورة األولى : تبرير قتل النساء واألطفال والشيوخ  
يف   األدلة كما                  :      تعاىل  قولهلعموم 

 : تعاىل  وقوله  ،    (  1)

           (2  )       نساء  فيها بني  يفرقون  ال   ،   املسلمني   ضد  حربية  أبعمال   يقومون؛ وألهنم  
 جوابهو       .إرهابية فتسمى  ضدهم األعمال هذه  كانت إذا أما  ، إرهابية إهنا  يقال فال ، أطفال وال

 :من وجوه 

 يبرر الظلم لهمهو دين العدل حتى مع العدو، فظلمهم لنا ال  انن دي أن       الوجه األول :
  :  قال سبحانه فقد       ،  ذلك  يف  لنا   قدوة  ليسوا  ،وهم  غريه   جبريرة  أحد  يؤخذ  فال            

                                                                

                                وقال تعالى :المائدة    2من اآلية،                       

                                                                    

                   وقال سبحانه   المائدة  8من اآلية ،                                 

                                                                            

                                     النساء   135اآلية 

  يقتلون   كانوا  حيث ؛    وجنوده ,  فرعون   من   إسرائيل  بين   على  وقع  الذي   الفادح  الظلم   أتملنا   لو  ، بل   
 الذي يغيث أن أراد عندما  والسالم  الصالة عليه  موسى فإن ،  ذلك  ،ومع نسائهم ويستحيون  ، أبنائهم

  عليه   فقضى  موسى  فوكزه،    -الذي هو من جنود الطاغوت فرعون-   عدوه  من  الذي  على  شيعته  من
  كما    يل فاغفر   نفسي  ظلمت   إين   رب   : قالو     .الشيطان  عمل  من   هذا  :قال    ؟ذلك   بعد   قال  ماذاف  ،

  : تعاىل  قوله   يفجاء                                                  

                                                           

 

 سورة النحل  126من اآلية  -1
 سورة الشورى    40من اآلية  -2
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       الظلم اليربر الظلم أن  : االستدالل وجه   من سورة القصص 16،15آليتان ا  . 

  :      تعاىل  كقوله  الكتاب  من  العامة  األدلةأما    :    الثانيالوجه                       

  
  ِبا   فهي خمصوصة،     سورة الشورى   40من اآلية                 : تعاىل  وقوله  ،    (  1) 

  يف   يكون  إمنا   ذلك  وأن،     ابحلق  إال  املسلمة  أو  املعاهدة  النفس  قتل  بتحرمي  ،  والسنة  الكتاب  يف  جاء
للقتال  احلرب  حالة السالح  محل  من    :  سبحانه  قال  وقد .  مع                       

                      سورة البقرة   190من اآلية 

،    وحرقهم  ،  كالبهائم  وذبحهم  ،  بهم  والتنكيل  لألسرى   اإلساءةتبرير  :    الثانية الصورة  
 أنه من قبيل التمثيل المشروع ، والمقابلة بالمثل 

لقد تقدمت األدلة احملكمة يف وجوب اإلحسان يف كل شيء حَّت يف طريقة القتل ، ملن يستحقه  
طرقا بشعة يف القتل    - من خالل تلك احلركات اجلهادية املدعاة-، والنهي عن املثلة ،  مث رأينا  

لك؟  والتنكيل ، جيزم كل ذي فطرة سليمة بقبحها ، وشناعتها ، فكيف لدين السالم أن يقر مثل ذ
واإلحسان    نادينف الرمحة  دين  يف  ،  هو  جاء  فقد   ، للحيوان  حَّت  بل  فقط  اإلنسان  لبين  ليس 

  )3(  ة ألهنا سقت كلبا، وأن امرأة بغيا دخلت اجلن  )2(  الصحيح أن امرأة قد دخلت النار يف هرة
ستذبح  ،  انظر الذبيحة إذا كانت    مأن منع من أن حتد الشفرة أما،  ، بل بلغت الرمحة هبذا الدين  

 وأن التذبح أمام أختها.  

 فإنما أذكر ذلك من لوجوه :  -كما يزعمون -وأنا حين أذكر مستندهم الشرعي

 

 سورة النحل  126من اآلية  -1
  مسلم  صحيح   ؛2236ر/ 834ص /2ج  البخاري  صحيح  عنه  تعاىل   هللا  رضي  - عنهمارضي هللا-بن عمر    حديث  من   –   (2)

 2242ر /1760ص /4ج
عنه-هريرة    أب  حديث  من  –  (3) هللا    صحيح   ؛   171  ح /  75ص/ 1ج   البخاري  صحيح  ،  عنه  تعاىل   هللا  رضي  -رضي 

 2245ح/ 1761ص/4ج  مسلم
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، يف كل زمان : أهنم يتتبعون املتشابه من   والضالل  التنبيه على طريقة أهل الزيغ   الوجه األول : 
الحتتمل إال وجها   نصوص الكتاب والسنة ، ونصوص العلماء ، ويرتكون النصوص احملكمات اليت

 واحدا . 

اثبت  أن نقوم ابملقارنة بني تلك األفعال الشنيعة اليت ينسبوهنا لإلسالم ، وبني م  الوجه الثاني :
عليه   وصالمه  هللا  صلوات   ، واإلسالم   ، السالم  نيب   : وألسوة  القدوة  يف    -عن  لك  أثبته  مماقد 

 ن بطالهنا . املبادئ السابقة  أبدلة قطعية ، صحيحة ، صرحية ؛ لتتيق

التأكيد على هذا املعيار املعترب يف أحكام الدنيا ، والذي تستطيع به أن متيز بني    الوجه الثالث:
يف كل عمل ، وإال فهو رد على صاحبه كائنا    اطل ، وهو شرط حتقق املتابعة للرسول  احلق والب

 من كان . 

حتى صارت تلك الوجه الرابع : أنهم شوهوا دين اإلسالم عند غير المسلمين ،  
األعمال الشنيعة مرتبطة باإلسالم ، فوجب بيان ذلك لكل جاهل باإلسالم ومبادئه 

  . 

 ذلك من وجوه :  على والرد

 

،   الوجه األول : جهادية  حركات  أهنا  وتزعم   ، اإلسالم  ابسم  تتحدث  اليت  احلركات  تلك  أن 
لدول الشرعية اليت تنزل عليها  يكذبه الواقع ، فهي المتثل إال نفسها ، واليصح أن تعطى أحكام ا

بن أحكام الدول ، وإمنا هم عصاابت متفرقة ، هلم حكم قطاع الطرق ، أو بغاة معتدون كما قال ا
فقال    قال بن قدامة يف املغين ، بعد أن نقل اإلمجاع على وجوب قتال أهل البغيقدامه رمحه هللا 

  :اخلارجون عن قبضة اإلمام أصناف أربعة:"

،  فهؤالء قطاع طريق  ،  وم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغري أتويل  ق   :أحدهم-1
      . ب مفرد  ساعون يف األرض ابلفساد أييت حكمهم يف اب
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،  كالواحد واالثنني والعشرة وحنوهم  ،  ال منعة هلم  ،  أهنم نفر يسري  ، إال  قوم هلم أتويل  :الثاين-2
 .فهؤالء قطاع طريق

إال من خرج  ،  ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ...ج الذين يكفرون ابلذنب  الثالث اخلوار -3 
وكانت -ب  حتيزوا يف مكان  - أ  فإن  ،    املتأخرين أهنم بغاةفظاهر قول الفقهاء من أصحابنا  ،  معهم  

وإن كانوا يف قبضة اإلمام استتاهبم كاستتابة ،  كسائر الكفار    صاروا أهل حربهلم منعة وشوكة ،  
أعناقهم  ،    املرتدين ضربت  وإال  اتبوا  هذا  ،  فإن   ، املسلمني  ورثتهم  يرثهم  ال  فيئا  أمواهلم  وكانت 

   . وهو قول بعض أهل العلم خاصة أهل احلديث، على القول أبهنم كفار 

الرابع   -4 احلق    :  الصنف  أهل  من  اإلمام  ،  قوم  قبضة  عن  خلعه  ،  َيرجون  لتأويل  ،  ويرومون 
منعة  ،  سائغ يف ،  وفيهم  اجليش    حيتاج  مجع  إىل  الباب  ،  كفهم  هذا  يف  نذكر  الذين  البغاة  فهؤالء 

؛  ملا ذكران يف أول الباب ؛  وواجب على الناس معونة أمامهم في قتال البغاة، حكمهم 
    )1(  لقهره أهل البغي وظهر الفساد يف األرض أه .، وألهنم لو تركوا معونته 

 . ق ماذكره ابن قدامة رحمه هللا على الواقعيطبت •
هلم  و ،  اخلوارج ، قد احنازوا إىل مكان  من    فئة  فهم:يمات  ظ على تلك التن،  إذا جئنا نطبق هذا   

فيكونون بذلك  ،  أينما كانوا  ،  جعلوا ألنفسهم احلق يف استحالل الدماء املعصومة  و قوة ومنعة ،  
و   ، احلرب  أهل  تكفريهممن  يف  وقع  قد  اخلالف  وإمنا   ، املسلمني  بني  إمجاع  حمل  عدم أ  قتاهلم  و 

 تكفريهم.

احلقيقة الشرعية لتلك التنظيمات :  أهنم خارجون عن والة أمورهم ، جعلوا جهدهم يف التخطيط  ف 
ملثل هذه احلوادث ، واليت اليبالون ِبن قتل فيها من معصومي الدماء ، حَّت لو كانوا مسلمني ،  

 وهذا جلهلهم ولضالهلم . ، لتحقيق تلك الغاايت النبيلة ؛  فكل الوسائل احملرمة جتوز يف زعمهم 

 

   3/ 9انظر املغين ص      –  (1)
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قوم    : أبهنم ورحم هللا ابن قدامة عندما ذكر أصناف اخلارجني على اإلمام ، مث ذكر الصنف الرابع   
    " ويرومون خلعه لتأويل سائغ، َيرجون عن قبضة اإلمام ، من أهل احلق 

قتاهلم . فكيف  وجب  ،  ولو كان عندهم أتويل سائع ، إذا خرجوا على اإلمام  ،  فإذا كان أهل احلق  
 بقطاع الطرق هؤالء ؟ فليس هلم أتويل إال أتويل املنافقني كما قال هللا تعاىل فيهم:          

                                                                   .  سورة     12-11اآليتان

 البقرة  

  - من ابب التنزل-لو افرتضنا أبن معاركهم اليت َيوضوهنا من احلروب املشروعة  :    الوجه الثاني
 خمالف للسنة وإمجاع املسلمني: ،   القول جبواز هذه الطرق الشنيعة يف قتل احملاربني، فإن 

ياة فضال عن اإلنسان،    فقد جاء ت أدلة كثيرة تمنع التمثيل بكل ذي ح  أما السنة  
 :  فمنها 

  " ابحليوان   مثل  من    النيب   لعن  - رضي هللا عنهما-بن عمر    عنماجاء يف صحيح البخاري   -
(1)     
  شيئا  تتخذوا ال قال  وسلم  عليه  هللا  صلى النيب  أن - رضي هللا عنهما-بن عباس عنيف مسلم  -

    (2) غرضا الروح فيه

 وقد يرمونه وهم  طريا نصبوا قد قريش من  بفتيان -رضي هللا عنهما-بن عمر  مرويف مسلم " -
  فعل  من  :بن عمر    فقال بن عمر تفرقوا  رأوا   فلما  نبلهم   من  خاطئة كل   الطري   لصاحب  جعلوا

  الروح  فيه   شيئا   اختذ   من  لعن  وسلم   عليه   هللا   صلى   هللا   رسول   إن   هذا  فعل  من  هللا   لعن  هذا
 (3)  "غرضا

 

     5196/ابب ما يكره من املثلة واملصبورة واجملثمة/ح 2100ص     5صحيح البخاري  ج   -(1)
 30ص  سبق خترجيه -(2)
 30ص  سبق خترجيه -(3)
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،    وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  هنى  "  - عنهما رضي هللا -هللا  عبد  بن  جابر  ويف مسلم عن   -
 (1) "  صربا الدواب من شيء  يقتل أن

  دخلت   قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  -رضي هللا عنهما-بن عمر  ويف الصحيحني عن     -
    (2) " األرض خشاش من أتكل تدعها ومل تطعمها فلم،   ربطتها هرة يف  النار امرأة

 ه : ويستدل بهذه النصوص من وجو 

 أهنا عامة لكل ذي روح فيشمل اإلنسان ، بل وأوىل .    الوجه األول :

هذا الوعيدشديد ملن تعدى يف طريقة قتل احليوان ، مما جيوز قتله أصال ، فكيف    الوجه الثاني :
 ابإلنسان احملرم قتله أصال ؟  

، فكيف    َّت املوتح  أن تلك املرأة دخلت النار يف تلك اهلرة اليت عذبتها ابحلبس  الوجه الثالث:
 ؟   على وجه الظلم والبغي ِبن فعل ذلك ابلبشر

 

   (3) فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة« قول النيب    , -

      .العام  القطعي تناقض هذا األصل، تلك الطرق املبتكرة يف القتل أن  وجه االستدالل :

  قد   لشاماب  األنباط  من  أانس  مر على     حزام  بن  حكيم  بن  هشامويف صحيح مسلم "أن    -
 رسول   لسمعت  أشهد   هشام  فقال،    اجلزية  يف   حبسوا  قالوا  شأهنم  ما  فقال،    الشمس  يف   أقيموا

    (4) "الدنيا يف   الناس يعذبون الذين يعذب هللا  إن يقول    هللا

 

 30ص  سبق خترجيه -(1)
   30ص  سبق خترجيه   -(2)
 36ص  سبق خترحيه   -(3)
 30سبق خترجيه ص   -(4)
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 فيه وعيد شديد ملن يفعل ذلك. االستدالل من هذا الحديث :  جهو  -

عن   - الصحيحني    إن  فقال:"   بعث  يف    هللا  رسول   بعثنا   :  قال   أنه  عنه   هللا  رضي   هريرة  أب  ويف 
  حترقوا  أن   أمرتكم  إين  اخلروج:  أردان  حني     هللا  رسول   قال  ، مث  ابلنار  فأحرقومها   وفالان   فالان   وجدمت

 .  (  1) " فاقتلومها  وجدمتومها  ، فإن  هللا إال  هبا  يعذب ال النار ، وإن   وفالان  فالان

 وجوه االستدالل من هذا الحديث : 

، وابلنظر لشدة اإلساءة اليت تسببا فيها    أهنما من أهل احلرب املستحقني للقتل  : الوجه األول  
يف   العلة  وبني   ، غري مزيد  من  القتل  جمرد  ابالقتصار على  وأمر   ، ذلك  عن  هنى  مث   ، حبرقهما  أمر 

 .   ذلك  

ال جيوز  علل منع حتريقهما ، أبن التحريق ابلنار مما اختص هللا به ، ف أن النيب   الوجه الثاني: 
 . وعدما  وجودا  علته مع يدور واحلكم ،   حَّت ولو كان النيب  ، أن يشاركه أحد يف ذلك 

على   النصوص  واعترض  بالتحريق  فقيل  ةالمحكمهذه  التمثيل  ،    وبغيره  بجواز 
 :    واستدلوا على ذلك بأدلة منها

ُتمْ   ِإنْ وَ "  ﴿أن التحريق جائز إذا كان من قبيل املماثلة ، والقصاص وقد قال تعاىل : -   فَ َعاِقُبوا   َعاقَ ب ْ
ُتمْ  َما  ِبِْثلِ       ﴾ِبهِ  ُعوِقب ْ

عن   - الصحيحني  يف  جاء  عنه-مالك  بن  أنس وِبا  هللا    على  قدموا  عرينة  من  انسا   أن  -رضي 
  عليه   هللا  صلى-  هللا  رسول  هلم  فقال  فاجتووها  املدينة  -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول
 فصحوا ،    ففعلوا«.    وأبواهلا  ألباهنا  من  فتشربوا  الصدقة  إبل  إىل  خترجوا  أن  شئتم  إن »    :-وسلم

  عليه  هللا   صلى- هللا   رسول  ذود  وساقوا  اإلسالم  عن  وارتدوا ،    فقتلوهم الرعاء على  مالوا   مث، 

 

 هللا  بعذاب  يعذب  ال ابب  3016ر (61/ 4) البخاري صحيح  البخاري يف  -1
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  أيديهم   فقطع  هبم  فأتى  أثرهم  ىف   فبعث  - وسلم  عليه  هللا  صلى-  النىب  ذلك  فبلغ  -وسلم
   (1) " .ماتوا حَّت  احلرة ىف  وتركهم  أعينهم ومسل وأرجلهم
  : فقأها قالوا  أنه  أعينهم"  :"مسل  معىن  ألن  ؛  التحريق  ومنه   ، التمثيل  جواز  على  دليل  فيه 

 (2)ِبسامري حممية"
ولو مل يكن جائزا ملا فعله   )4(  "فأحرقهم ،    )3(  بزاندقة   أيت  البخاري أنه قد:"يف وملا ثبت   -

.   
، وأقر خالدبن      (5) "ايليل   عبد  بن ايسإفأمر حبرق الفجاءة    وكذلك فعل أبو بكرالصديق   -

   (6) "ذلك   على  الوليد 
والقنابل احملرقة ، فجزاءهم  وألن العدو يقوم بفعل ذلك ، من خالل إلقاء الرباميل املتفجرة ،   -

 مثلة .

 ويجاب عن ذلك بجواب إجمالي ، وجواب وتفصيلي:  

  عليها    دليل   ال هبذه األساليب ،  فإن التفنن يف القتل بتلك الوسائل ، و أما الجواب اإلجمالي :  
،  فاألصل يف حترميها أصل قطعي ؛ ألن ديننا    الصحيحة  النبوية  السنة  من  وال،    الكتاب  من  ال،

 

ابب احملاربني من أهل الكفر والردة وقول هللا تعاىل } إمنا جزاء الذين حياربون   6802(ح162/ 8البخاري )صحيح   -(1)
؛    } األرض  من  ينفوا  أو  خالف  من  وأرجلهم  أيديهم  تقطع  أو  يصلبوا  أو  يقتلوا  أن  فسادا  األرض  يف  ويسعون  ورسوله  هللا 

        4445(ح 101/ 5صحيح مسلم ) 
 (  155/  11سلم ) على مشرح النووي   -(2)
( :" مجع زنديق بكسر أوله وسكون اثنيه قال أبو حامت السجستاين  270/  12ابن حجر )   -قال يف فتح الباري       –  (3)

من   الزاندقة  املهذب:  على  التنقيب  يف  معن  بن  حممد  وقال  دينا  ينتحل  ال  الذي  الزنديق  معرب...    فارسي  الزنديق  وغريه 
وابلتناسخ... وقال ثعلب ليس يف كالم العرب زنديق وامنا قالوا زندقي ملن يكون شديد التحيل    الدهرالثنوية ، يقولون ببقاء 

 ، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا ملحد ودهري" 
 ابب إمث من أشرك ابهلل وعقوبته يف الدنيا واآلخرة    6922ح)15/  9صحيح البخاري )  –  (4)

عبد ايليل بن سلمة بن عمرية  بن خفاف  من بين عصية ، املرتد ، روي أن أاب بكر  هو :جبري بن إايس بن عبد هللا بن    -5
   :( 33/  2( ؛ وانظر األعالم خلري الدين الزركلي )113أمر أن حيرق ابلنار،  مجهرة أنساب العرب البن حزم )ص 

 ( 212-211/  6وردت هذه اآلاثر يف الطبقات الكربى ابن سعد )   -6
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هذا   بتقرير  والسنة  الكتاب  من  النصوص  تواترت  قد   ، وحيوان  إنسان  لكل  اإلحسان  دين  هو 
  ،   األعراض، و   الدماءتباحة :  يصح االعرتاض عليه بقوله أحد من الناس   ؛ فإن اس  األصل ، فال 

حمل  واألموال هي  اليت   ، العلماء  أبقوال  تكون  ال   ،    ، ونظر    ،   االستشهادفعند    اجتهاد 
، فالبد من حملها     الوقائع  من  واقعة  حكم  علىبالمتشابه من كالم أهل العلم  ،  

  يصوالتخص  التقييد  يدخلها  الشريف   الوحي  نصوص  كانت وإذا  ،على المحكم من كالمهم  
  ليكون ؛      شامال   نظرا  إليها  النظرَ   هبا  املستدل  على  يوجب   مما  واملتشابه،  احملكم  فيها  ويكون  ،

  يراع   ومل ،    وعمومها  إطالقها   على  أخذها  فمن  بذلك؛  أوىل  العلماء  أقوال  فإن  صحيحا،  استدالله
 .      .ربىك جناية الشريعة على جنايته فإن؛   هلا العامة القيود وال،   فيها  قيلت اليت الظروف

 أما الجواب التفصيلي فمن وجوه : 

فكيف    النصوص اليت ذكران نصوص حمكمة الحتتمل ، قاهلا وأمر هبا رسول هللا    الوجه األول : 
 تعرتضون عليها أبقوال الرجال ؟

،  والقاملماثلة  وجوب  أن    الوجه الثاني: عمومها صاص  على  فالزاينليست  ،    ابلزان  يٌعاقب  ال  ، 
والذي   ابلسرقة   اقب يُع  ال  والسارق ال  احملصنات  وقاذف  ابلسحر  يُعاقب  ال   إلنسان   سحر  ،    يُعاقب   ، 

الذنب" كذلك    مرتكب  هو  ٌيشتم  بل،    أبويه  بشتم  يعاقب  ال  األبوين  ، وشامت أهله  من  حمصنات  بقذف
 فإن املماثلة البد أن تكون مما أجازه الشرع ، فيجوز القصاص بشرط حتقق املماثلة وإمكاهنا . ؛ هنا 

  لما جاء في صحيح   ؛  الوجه الثالث : أن سمل أعين العرنيين كان من باب القصاص  
عنه-  أنس  عن  صحيح مسلم   هللا    أعني   -وسلم  عليه  هللا   صلى-  النىب  مسل  إمنا  :"قال  -رضي 

    (1) "الرعاء  أعني  مسلوا ألهنم؛  أولئك

وفعله ، ولو مل يوجد      النيبأن فعل الصحاب ليس حبجة إذا تعارض مع قول    : الرابع  الوجه 
وكيف وقد اعرتض على          ؟ له معارض من الصحابة ، فكيف وهومعارض لنص قاطع عن النيب

فعله ابن عباس رضي هللا عنهما ، فقال ملا بلغه فعل علي رضي هللا عنه  :"لو كنت أان مل أحرقهم  
 

 4453(ح 103/ 5صحيح مسلم  )    -1
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هللا   رسول  لنهي  هللا    ؛  رسول  لقول  ولقتلتهم   ، هللا  بعذاب  تعذبوا  ال   ،    دينه بدل  من 
   )1(فاقتلوه"

،    :الخامسالوجه   لو ثبتت  ، فإهنا  النصوص   ال فأما اآلاثر املذكورة  تلك  تقوى على معارضة 
،    التاريخ وإمنا أخذمتوها من كتب  ،    احملكمة ، فكيف ، وهي مل تثبت أصال بسند صحيح متصل

لك فهي منسوخة ابإلمجاع  مث لو سلمنا ذ   .  فهي أسانيد منقطعة ، ومتقطعة ، فليست حبجة أصال   
  نعلمه   خالف  بغري ،    ابلنار   حتريقه  جيوز   فال ،  عليه  قدر   إذا   العدو   أما "  :   -رمحه هللا –قال ابن قدامة  

  الوليد   بن  خالد  ذلك  وفعل،    ابلنار  الردة  أهل  بتحريق  أيمر  عنه  هللا  رضي  بكر  أبو  كان   وقد،  
   )3("فأما اليوم فال أعلم فيه بين الناس خالف،  )2(أبمره

تنشدون -    املثليةأن    :  السادسالوجه   قصاصا  اليت  ذلك  تفعلون  وأنكم  أن    ال ،    -،    ميكن 
أما     السماء  من  احملرقة  القنابل  وإرسال،    املتفجرة  الرباميل  إلقاء:    يف  إال  تتحقق  ، فعله  من  على 

فعلها أحد غريكم  قتل من قدر عليه ، حبرقه أمام املأل من الناس ، وابلطريقة اليت رأينا ، فال وهللا ما
  . 

ذلك    فقد،    مطلقا  اإلجماع على تحريم المثلةحصول    :السابعالوجه   على  غري نص 
   واحد من أهل العلم ، فمن ذلك :

  غري   يف   وغريهم  والعبيد  احلرب  اهل  من  الناس  خصاء  أن  واتفقوا:"   -رمحه هللا-قال ابن حزم -
    )4(  "حرام هبم والتمثيل  القصاص

 

 ابب إمث من أشرك ابهلل وعقوبته يف الدنيا واآلخرة    6922ح)15/  9صحيح البخاري )  –  (1)
قوله :" وقد كان أبو بكر رضي هللا عنه أيمر بتحريق أهل الردة ابلنار ، وفعل ذلك خالد بن الوليد أبمره" فقد تقدم     – (2)

 فال تكون حجة أصال.   أن تلك اآلاثر مل تثبت ، 
 (   493/  10املغين   )    –  (3)
 ( 157مراتب اإلمجاع )ص:     –  (4)
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ش - بنوقال  اإلسالم  هللا-تيمية  يخ    وجه  على  إال  جيوز  فال   القتل  يف   التمثيل  فأما:"  -رمحه 
  )1(  "القصاص

  )2(  " عليها  اجملمع السنة يف  حمرمة املثلة و:"  االستذكار يف قالو  -
-  ...": السالم  سبل  يف   وِبن   هللا  بتقوى  أوصاه  يغزو،  من  األمري   بعث   إذا  أنه  على   دلوقال 

،    املثلة  وحترمي،    الغدر  وحترمي،    الغنيمة  من  الغلو  بتحرمي  هَيرب   مث  خريًا،  اجملاهدين  من  يصحبه
    )3(  "وهذه محّرمات باإلجماع املشركني، صبيان قتل  وحترمي

  أي :    فقال  "  املثلة  العلم   أهل  وكرهشرح الرتمذي تعليقا على قوله :"    األحوذي  حتفةيف    وقال -
  يطلقون   هللا  رمحهم  السلف  أن  دمةاملق  يف   عرفت  وقد،    التحرمي  ابلكراهة  فاملراد،    حرموها
    )4("احلرمة  هبا ويريدون الكراهة

  

 

 ( 105السياسة الشرعية يف اصالح الراعي والرعية )ص:    –  (1)
 ( 548/ 4)   اجلليل  مواهب عن نقال   –  (2)
 ( 10/ 9سبل السالم شرح بلوغ املرام للصنعاين )     –  (3)
 ( 210 / 9حتفة األحوذي شرح الرتمذي حملمد املباركفوري )    –  (4)
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 المبحث الثاني: 
 لمبادئ السالم عند غير المسلمينالمفاهيم المخالفة تصحيح 

 مطلبان  وفيه
 

  المطلب األول:  مقولة : "انتشر اإلسالم بالسيف" 

مي إىل إشعال احلروب ، وإمنا كانت احلرب هي آخر  أن اإلسالم  الير   :  يةالتارَيإن من احلقائق  
للناس   بينا  يكون  حَّت   ، الناس  بني  نشره  سبيل  ويف   ، الدين  عن  الدفاع  سبيل  يف  إليه  يلجأ  ما 
أمجيعني ، ليهلك من هلك عن بينة ، وتقوم احلجة ابلبالغ ، ومل يكره أحد من الناس على الدخول  

، أما مقولة ) أن هذا الدين نشر حبد    دأ عدم اإلكراه يف مب  سبق توضيحه  يف دين اإلسالم ، كما 
،    الواقع  ويكذيها  ، وأهل اإلنصاف ،  التاريخ السيف ، فهي أسطورة من األساطري اليت يكذهبا  

    الفروع اآلتية: يف وبيان ذلك 

، وأعدادهم في  الحروب في عهدالنبوة    قتلى  عددالنسبة والتناسب ، بين  الفرع األول :  
 . صرةالمعا الحروب

 اتسمت   هللدكتور راغب السرجاين حتت عنوان :"فضيلة ال  -يتضمن حبث موثقا-،    يف مقال مجيل
  دموية،  غري  حروب  أبهنا  متيَّزت    الرسول   حروبفبني أن     ؟"  ابلدموية    حممد  النيب  حروب

  جتنب   على  حريًصا  كان     النيب   أن  ذلك؛  الشعوب إابدة  جبرائم  اآلن  يُعرف  ما  فيها   يكن  لمف
 نفسه  القتال  وأثناء  بسرعة،  ينهيه  أن  حاول  إليه  اضطر  وإذا  سبياًل،  ذلك  إىل   استطاع   ما  لقتالا

  يعفو   كان  القتال  بعد  مث  القتال،  على  املستكرهني  دماء  حيفظ  وكذلك  املدنيني،   دماء  حيفظ  كان
 مستوى   على  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول   حروب  فجاءت.  َغَلب  إذا  ويرحم  ويسامح   ملك،  إذا
 !احلديثة"  احلضارات" – تفهمه ال  بل  – تعرفه  ال الرقي من

 !تكذب ال  األرقام  لغة   :مث قال حتت هذا العنوان  
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  سواء  وسلم،   عليه  هللا  صلى   وحروبه   الرسول  غزوات  كل   يف   ماتوا  الذين  عدد  إبحصاء  قمت   لقد:"  
  يف   حيدث  ِبا  ها وربط  األعداد،   هلذه   بتحليل   قمتُ   مث   األعداء،   قتلى   من  أو  املسلمني،   شهداء  من

 !!عجًبا فوجدت املعاصر، عاملنا

 سنوات   عشر  مدار  على   وذلك  ،  هللا  رسول  أايم  معاركهم  كل  يف   املسلمني  شهداء  عدد  بلغ  لقد
  اإلحصائية  هذه   يف   حرصت  وقد   قتياًل،     1022  أعدائه   قتلى   عدد   وبلغ  شهيًدا،   262  كاملة،

 كما   مواجهة، حروب  يف   وليس   فردية،  ثحواد  يف   مت  ما  حَّت  الطرفني  من  قُتل  من  كل  مجع  على
  كي  وذلك  املذكورة،  األعداد  عن  النظر  بصرف  املوثَّقة  الرواايت  من  اجلمع   على   حرصت  أنين

  وذلك  ،  أقل  أرقاًما  حتمل  اليت  الضعيفة  الرواايت  إبيراد  احملققني  بعض  فيها  يقع  اليت  املبالغات  أجتنب
  الفريقني   لقتلى  اإلمجايل  العدد  بلغ  وبذلك  !وسلم  عليه  هللا  ىصل  الرسول  غزوات  نتائج   لتجميل

 !! فقط قتيالً  1284

  هذا   على القتلى  عدد  جاء  ولذلك  قليلة  كانت  آنذاك  اجليوش  أعداد  أبن  أحدٌ   يتعلل  ال  ولكي
 ابلنسبة  القتلى  نسبة  حبساب  قمت  مث  املعارك،  يف  املشرتكة  اجليوش  عدد  إبحصاء  قمت  فإنين  ،النحو

  تبلغ  املسلمة اجليوش إىل   املسلمني   من  الشهداء  نسبة إن!!  أذهلين   ما  فوجدت  اجليوش،  عدد   إىل
  وبذلك   ،!  %2  جيوشهم  أعداد  إىل  ابلنسبة  املسلمني  أعداء  من  القتلى  نسبة  تبلغ  بينما  فقط،  1%

 !فقط %1.5 هي الفريقني  لقتلى املتوسطة النسبة تكون 

 من  أكثر   أي  ،  سرية  38و  ، غزوة   27  أو   25  بلغت-  كثرية  معارك  يف   الضئيلة  النسب  هذه  إن
 . وسلم عليه هللا  صلى النيب  عهد يف  احلروب  دموية عدم على األدلة أصدق  ملن -معركة 63

  الثانية   العاملية احلرب  يف  القتلى  عدد   إبحصاء  قمت   فقد   وأظهر  أكرب   بشكل  الصورة   تتضح   ولكي
  اجليوش   أعداد  إىل   ابلقياس  القتلى  نسبة  حبساب  قمت   مث  -  احلديثة"  احلضارات"  حلروب  كمثال  –

 !!!مذهلة ِبفاجأة ْمتُ فُصدِ  القتال، يف  املشاركة

 !!! تكذب  ال  األرقام  إن..  جديد  ومن    !!!  %351  بلغت  احلضارية  احلرب  هذه  يف   القتلى   نسبة  إن
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  بلغ  القتلى   فعدد  ذلك   ومع  جندي،   15.600.000  الثانية  العاملية احلرب  يف   شارك  لقد
  هو  الزايدة  هذه  وتفسري    !املشاركة  اجليوش  أضعاف  ثالثة  من  أكثر   أي   !!! قتيل  54.800.000

 تسقط  وكانت  املدنيني،  على إابدة  حبروب  تقوم  كانت  –  استثناء  وبال   –  مجيًعا  املشاركة  اجليوش  أن
  اإلنساين،  النوع   وتُفين  البشر،   فتبيد   اآلمنة،  والقرى  املدن   على  املتفجرات  من  األطنان   من  اآلالف

 !! الشعوب وتشريد  االقتصاد،  وختريب التحتية، البىن تدمري  عن فضالً 

  رسول   عهد   على  كان  ِبا  املفجعة  النسب  هذه  قارن ...    ! املقاييس  بكل إنسانية  كارثة  كانت   لقد
 . )1("وسلم عليه هللا صلى الرمحة

من حيث قوة التدمري ،  ، أبن األسلحة يف هذا العصر قد تغريت    قلت : قد يعترض معترض 
ا ، وقد تبني معنا من خالل  ولذا جاء الفرق كبريا ، فيقال: مهما يكن ، فإن الفرق يضل شاسع  ؛

الرسول   سنها  اليت  حفظ    املبادئ  على   ، وجه  من كل  يتشوف  اإلسالم  دين  أن   ، حروبه  يف 
ال ختفى على من كان له مسع أو بصر ، وإمنا األعمى ،  الدماء ، وقد مرران بصور انصعة البياض  

 ميت بصريته .     من ع

  

 

 

 

 

 

  shapeawtaqrew.jpgمقال بعنوان  نيب الرمحة  للدكتور. راغب السرجاين  –  (1)
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مقارنة  الثانيالفرع   ا:  في  الحرب  السابقةبعض  مع  ،  إلسالم  شريعة    الشرائع 
    والالحقة

يف احلرب أراد أن يكون منصفا ، فليعمل مقارنة بسيطة ، بني تلك املبادئ اليت شرعها اإلسالم    من
له   سابقة  شرائع  يف  مقررا  ماجاء  وبني   ،  ، شاسعا  البون  جيد  فسوف  اليقني،  إىل  دين    ويصل  أبن 

 ا اختلفت العقائد .  اإلسالم هو دين الرمحة بكل خملوق ؛ مهم

مثاال :التوراة ، وهو الكتاب الذي يؤمن به اليهود والنصارى على حد سواء  وأضرب على ذلك  ،  
الق العهد  النصارى كتاب  عند  فهو  الت،  أبن  نعتقد  وحنن كمسلمني   ، لفظا  دمي  حمرف  وراة كتاب 

ذين يرمون دين اإلسالم  ومعىن ، ونربئ األنبياء من كل أمر ال يصح نسبته هلم ، ولكننا نؤاخذ ال
ن أبن كل ماجاء يف الكتاب  ، وهم يؤمنو ، وأنه نشر بني الناس ابلسيف  ، وقتل    أبنه دين وحشية

 املقدس،كالم صحيح معترب.    

احلق   إظهار  هللال- ففي كتاب  رمحة  الشيخ  هندي  لعالمة  الرمحن  خليل  لنا    - بن  التوراة  نقل  من 
نتشار اإلسالم قسوة والظلم ، يف معرض رده على فرية ا نصوصا كثرية تنضح ابل  ،والعهد القدمي  

  وهنبوا  وذراريهم، نسائهم وسبوا الكفار  قتلوا أيضاً  )1(السابقني األنبياء أنابلسيف حيث قال :...
  طالع   من  على  َيفى  ال  كما.  وسلم  عليه  اّللّ   صلى   حممد  بشريعة  األمور  هذه  ختتص  وال.  أمواهلم

 :بعضها  إيراد  على أكتفي كثرية   شواهد وله. العهدين كتب

  منها   تستحي  فال   إايها  أنت  تعطى  اليت  القرى  فأما)   ...  االستثناء  كتاب  من  العشرين  الباب  يف "
،    والفرزي  والكنعاين  واألموري  احليثي  السيف  حبد  كلهم  إهالكاً   أهلكهم  ولكن)  17(  البتة  نفساً 

 (.  إهلك الرب أوصاك كما  واليابوسي واحلوايي

 

الم من كل ظلم  هذا من قبيل التنزل معهم ؛  ألهنم يؤمنون ِبا يف التوراة أبنه حق، وأما حنن فننزه األنبياء عليهم الس  – (1)
 وقسوة . 
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  القبائل  حق  يف   أمر  اّللّ   أن  العبارة  هذه  منفظهر    هللا معلقا على العبارة السابقة :  قال الشيخ رمحة  
  السيف  حبد  يقتل  أن  واليابوسيني،   واحلوايني   والفرزيني  والكنعانيني  واألموريني  احليثانيني  أعين  الست،

   .  وأطفاهلم وإانثهم ذكورهم منهم حياة ذي  كل

  البتة   تعاهد  أن  فاحذر)  12:  هكذا  الست  األمم  حق  يف   روجاخل  سفر  من  والثالثني   الرابع  الباب  يف 
  أصنامهم  وكسر  مذاهبحم  اهدم  ولكن)  13(  عثرة  لك  يكونوا  لئال   أتتيهم  الذين  األرض  تلك  سكان
 (. أنساكهم واقطع 

  وأنتم  األردن   عربمت   إذا  هلم   وقل   إسرائيل   بين   مر)  51:  العدد  سفر   من  والثالثني  الثالث   الباب  يف و 
  أصنامهم   واكسروا  مساجدهم  واسحقوا  األرض  تلك  سكان  كل  فأبيدوا )  25(  عانكن  أرض  داخلون
  منهم   يبقون   فالذين   األرض  سكان   تبيدوا   مل   إن  أنتم   مث )  55(  كلها  مذاحبها  واعقروا   مجيعها  املنحوتة
  56( تسكنوهنا اليت األرض يف  عليكم ويشقون أجنابكم يف  ورماح أعينكم يف  كأواتد  لكم يكونون

 (. بكم سأفعله هبم أفعل أين تعزم كنت  وما)

  لرتثها،  تدخل  اليت  األرض  إهلك  الرب  أدخلك  إذا)  1:  هكذا  االستثناء  سفر  من  السابع  الباب  يف 
  واحلوايي  والفرزاين  والكنعاين   واألموراين  واجلرحيثاين  احليثي  قدامك  من  الكثرية  الشعوب  وتبيد

  حَّت   فاضرهبم بيدك إهلك الرب مهموسل)  2(  منكم   وأشد  عدداً   منكم  أكثر   أمم   سبعة  واليوساين، 
  مذاحبهم   خربوا  هكذا  هبم  فافعلوا  ولكن)  5(  ترمحهم  وال  ميثاقاً   تواثقهم  فال   بقية،  منهم  تبقي  ال  إنك

 (.  أواثهنم  وأوقدوا  مناسكهم وقطعوا أصنامهم وكسروا

  : هللا معلقا على ماتقدم  الشيخ رمحة    ذي   كل   إبهالك  أمر  اّللّ   أن  العبارات  هذه  من  فعلم مث قال 
  وكسر  مذاحبهم،  وختريب  معهم  املعاهدة  وعدم  عليهم،  الرمحة  وعدم  ،    السبع  األمم  من  حياة

  مل   إن:  وقال  بليغاً،  تشديداً   إهالكهم  يف   وشدد  مناسكهم،  وقطع  أواثهنم،  وإحراق   أصنامهم،
  كممن  أكثر   أهنم)  السبعة  األمم  هذه   حق  يف   ووقع.  هبم  أفعله  أن  عزمت  كنت  ما  بكم   أفعل  هتلكوهم

  كانوا   الذين  إسرائيل  بين   عدد  أن،    العدد  سفر  من  األول  الباب  يف   ثبت  وقد(.  منكم  وأشد  عدداً 
 آالف   وثالثة  ألف  ستمائة  كان  فوقها،  وما  سنة  عشرين  أبناء  وكانوا  احلروب،  ملباشرة  صاحلني

  اإلحدى   ط األسبا  سائر  إانث   وكذا   إاناثً،   أو  ذكوراً   مطلقاً   الالويني  وأن   رجاًل،  ومخسني  ومخسمائة
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  عدد   أخذان   ولو  العدد،  هذا  عن  خارجون   سنة  عشرين  يبلغوا  مل   الذين  ذكورهم  وكذا  مطلقاً،  عشر
  ألفي  من  أقل   الكل   يكون   ال   ابملعدودين،  كلهم  واملرتوكات  املرتوكني   وضممنا  إسرايل،   بين   مجيع
  عدداً   منهم  أكثر  كانت  إذا  السبعة  األمم  وهذه  مليون،   ونصف  مليونني   أعين  ألف،   ومخسمائة  ألف

    (1)   ".عددهم من أكثر  األمم،  هذه عدد  يكون  أن بد فال  منهم،  وأشد

اإلسالم   يف  احلرب  شريعة  من  هذا  فأين   : شرعتها  ،  قلت  اليت  السالم  أثناء  ،  ومبادئ  يف  حَّت 
 ن دينه قد انتشر حبد السيف ؟  أباحلروب ؟ ومن األوىل يف حقه أن يقال 

  

  

 

 1262- 1260 / 4انظر إظهار احلق )    -(1)
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    (1)   ربالفرع الثالث:  شهادات علماء الغ
لدين   املخالفني  اإلنصاف من  ، أهل  املقولة  هذه  أعظم مايفند  من  ماشهدبه إن  واحلق   ، اإلسالم 

 األعداء . ومن ذلك : 

  العرب   غزاة   أحرزه  الذي   السريع   النجاح   يرجع: »    مصر  فتح   عن(     أرنولد)    الغرب  املؤرخ   قول -
 ملا  البيزنطي   احلكم  كرهوا  الذين  ،  املسيحيني  األهايل  ترحيب  من  لقوه  ما   إىل،    شيء  كل   قبل

 .     (2)« الالهوت علماء على مرير حقد من أضمروه وملا ، الظاملة اإلرادة  من به عرف
  اختيار  عن  ذلك  فعلت  إمنا،    اإلسالم  اعتنقت  اليت  املسيحية  القبائل  هذه  إن: »    أيضاً   ويقول
 لشاهد   مسلمة  مجاعات  بني  هذا  وقتنا   يف   يعيشون   الذين  املسيحيني  العرب   وإن   ،   حرة   وإرادة 

 .  (3)  «  التسامح  هذا على
  يبعث   اإلسالم  أن   يزعم   امللتوية  األغراض   ذوي   من  فريق   كان   وإذا   » :    ليويت  الفرنسي  ويقول -

  يف   الزمان  من  مدة  املسلمني  بني   قضيت   رجالً   بصفيت  فإين  والتعصب  والفوضى  التدمري   على
  ال  املزاعم  تلك  مجيع   إن :    أقول   الكتب  يف   اإلسالم  عن  قرأته  ِبا  أكتفِ   ومل  والغرب  الشرق 
 .    (4)  «  الصحة من هلا نصيب

 اعتناق  على   األخرى  األمم   جيربون   كانوا  ما  فتوحهم   يف   املسلمني  إن ويقول جوستاف لوبون "   -
  إن : »    أيضا    ويقول"    اإلسالم  حلكم  خاضعني  داموا  ما  التعبد  حرية  هلم  يرتكون   بل  اإلسالم

 أوضاع   أن   املعرفة  حق   عرفوا  ،   احلديثة  السياسة  رجال  من  كثري   من  حكمة  أكثر  كانوا  العرب
  حريتها   املغلوبة  لألمم  يطلقوا  أن   قواعدهم   من  فكان   ؛   آخر  شعب  أوضاع   مع   تتناسب  ال  شعب

 .      (5)« ومعتقداهتا وعاداهتا بقوانينها االحتفاظ هلا  ويرتكوا ،

 

عدد    -(1) البيان  جملة  من   نقلتها  التالية   الشواهد  اإلسالم    34ص    153مجيع  بني  العالقة  قصة   : بعنوان  مقال  من   /
 ( إبراهيم حممد احلقيل    2  -  1والنصرانية : التنصري مل يكن غائبًا)  

 .  19و خليل ،  ، عن حترير االستعمار ، د شوقي أب   132ألرنولد ،   الدعوة إىل اإلسالم ،  -(2)
 .   8، عن املصدر السابق ،   70  -  69الدعوة إىل اإلسالم ،   -(3)
 .   1/38جملة المارش دي فرانس ، تعريب جريدة األهرام عن اإلسالم واحلضارة العربية ، حملمد كرد علي ،    -(4)
 .   1/56حياة احلقائق عن كتاب حممد كرد علي ، اإلسالم واحلضارة العربية ،   -(5)
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»    أيضاً   ويقول      على   وحتملهم   أمرهم  ألول   رهمأبصا  لتعمي  العرب  انتصارات  كانت  وما: 
  وال   ،  أمرهم  على  املغلوبني  إرهاق   يف   اشتدوا  وال  ،  العادة   يف   الفاحتني  عند   املألوف  اإلفراط

  ذلك   عملوا   ولو  ،  العامل  أقطار   يف   بثه  يريدون  كانوا  الذي  اجلديد   دينهم  ابلقوة   عليهم   فرضوا
  ينج   مل   اليت  التهلكة  هذه   لتقاةا  حق  فاتقوا  ،   هلم   ختضع   مل  اليت   الشعوب  مجيع   عليهم   ألهاجوا

  الشام  يف   دخلوا   حيث  رأيناهم  بل  ،  الالحقة  القرون  يف   الشام  دخلوا  الذين  الصليبيون   منها
  ومعتقداهتم   وأوضاعهم  أنظمتهم   هلم  اتركني،    الرفق   ِبنتهى  الشعوب  يعاملون  أسبانيا  و  ومصر

  األغلب  على   كانت،    ئيلةض  جزية  إال  هم  ضمنوه   الذي  السالم  مقابل  يف   عليهم   ضاربني   غري   ،
  القدر   هذا   بلغ  فاحتاً   الشعوب  عرفت   ما .  قبل  من  أداؤها  عليهم  كان  اليت   الضرائب  من  أقل

     (1) « واللطف  الرقة هذه مطاويه يف  حوى ديناً  وال،  املساحمة من

 

  

 

 .   144/ 1اإلسالم واحلضارة العربية ،    -(1)
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 الفرع الرابع: شهادة علماء الشرق 

أبو اهلند    –سيف " ماهامتا غاندي  " كلما أدرس أكثر أكتشف أن قوة اإلسالم ال تكمن يف ال  -أ
 احلديثة يف " اهلند الفتاة " . 

إهنم ) نقاد حممد صلى هللا عليه وسلم ( يرون النار بدالً من الضوء والقبح بدالً من احلسن    -ب
إهنم يشوهون ويصورون كل صفة جيدة كأهنا رذيلة عظيمة . إن هذا يعكس فسادهم الشخصي   –

تكسوهم    . الذين  النقاد  أنإن  يستطيعون  ال  استخدمه   الغشاوة  الذي  الوحيد  السيف  أن  يروا 
ويطهر   األعداء  يقهر  الذي  السيف  إنه   . واملغفرة  الصداقة   ، والشفقة  الرمحة  سيف  حممد كان 

ابنديت جياانندرا ديف شارمة    قلوهبم . إن سيفه كان أكثر حدة من السيف املصنوع من الصلب .
   (1) ه 1928د سنة شاسرتى يف اجتماع جبوراكبور اهلن

دهلي  قال  و ج(    " هندوستان  نوان   " يف  سيخى   سنة    17صحفي  فضل  :".  1947نوفمرب  لقد 
محل  االحتمال  نطاق  من  أبعد  واالضطهاد  الظلم  وصل  عندما  ولكن   . قومه  حماربة  على  اهلجرة 

ال يعلمون    ،    سيفه دفاعاً عن النفس . هؤالء الذين يؤمنون أن الدين ممكن أن ينتشر ابلقوة أغبياء
 . (2) "ألهنم بعيدون كل البعد عن احلقيقة؛ن هبذا االعتقاد و ال طرق احلياة.إهنم فخور طرق الدين و 

 

 

 

  

 

نقال عن كتاب  الرسول األعظم حممد صلى هللا عليه وسلم /ألمحد ديدات ؛ ترمجة: علي عثمان، مراجعة: حممد خمتار     -(1)
 http://www.islam.msمت حتميل هذا الكتاب من موقع هداية احليارى/ 

ه وسلم /ألمحد ديدات ؛ ترمجة: علي عثمان، مراجعة: حممد خمتار  ن كتاب  الرسول األعظم حممد صلى هللا علي نقال ع   -(2)
 http://www.islam.msمت حتميل هذا الكتاب من موقع هداية احليارى/ 

http://www.islam.ms/
http://www.islam.ms/
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 ، ويتبين ذلك من الوجوه التالية:شهادة الواقع    :  الخامسالفرع  

أن الكثري من الدول اإلسالمية مل تدخلها اجليوش اإلسالمية ، البتة ، وهي من الوجه األول :  
،    الدول اندنوسيا  دولة  مثل  الكربى  الدول  و اإلسالمية  من  العديد  وكذلك   ، والفلبني   ، ماليزاي 

اإلفريقية ، والصني ، فجميع هذه الدول وغريها ، مل يصلها جيش إسالمي ، فكيف يقال إنه قد  
 ف؟   انتشر ابلسي

،  الوجه الثاني : الدايانت  من  وغريها  واليهودية   ، النصرانية  الطوائف  بقاء  مواضع   أن  وبقاء 
يف الدول اليت فتحها اإلسالم ، دليل قاطع على رد هذه  ،  إىل وقتنا املعاصر    ،العبادة اخلاصة هبم  

 الفرية . 

أن مبدأ عدم اإلكراه أصل قطعي سبق ذكر أدلته ، وهو مبدأ خمالف للواقع ،     الوجه الثالث:
 .   ه  ، فال ميكن أن تنشر العقيدة بني الناس ابإلكرا ومناقض للفطرة

  

  

  

 

 

 



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (213 )  

    (2)" واإلرهاب (1)لتطرفدين ااإلسالم مقولة "  :  الثاني المطلب 

يف تشويه    -يف معظمه-واشتد اإلعالم الغربلقد كثر التجين على دين اإلسالم يف هذا العصر ،  
خذ يلصق هتمة اإلرهاب بدين اإلسالم ، حَّت صار اإلرهاب واإلسالم وجهان لعملة  أ، ف  صورته

     والواقع     التاريخ يكذهبا  أخرى  د الكثري من الناس ، وهذا الزعم فرية عن، واحدة 

    :من وجوهوالجواب عنها 

االعتداء والبغي  جتاوز احلد املشروع ، و املتمثل يف  -أن التطرف، أو واإلرهاب    الوجه األول : 
ينتظم يف سلكه   فكل دين من األداين السماوية ، وغريها ،؛  بدين معني  ان  تصَيال   -على األبرايء

عي أبن ذلك من وحي دينها ،  ، مث تدّ   تنتهج التطرف ، واإلرهاب، و   إليه  نفسها  فئات تنسب:  
تلك دين    ووجود  يف كل  الضروريةمن  ،  الفئة  مر    املعارف  راجعت    ،     التاريخ على  داينة  ولو  كل 

الدايانت   السماو   : السماوية-من  وغري   ، واإلسالمية   ، والنصرانية   ، ،  كاليهودية  : كالبوذية  ية 
أبن    : فالقوللوجدت اجلماعات املتطرفة يف كل داينة . وبناء على ذلك :    -واهلندوسية ، وغريها

 الواقع . و  التاريخ يناقض ،  التطرف واإلرهاب نتاج للدين اإلسالمي دون غريه ، قول متطرف 

 

وَحرفهِ ، والثاين    اء أصالن: فاألوَّل يدلُّ على حدِّ الشيء( :" لطاء والراء والف447/  3قال يف  معجم مقاييس اللغة )  -(1)
انظر   احلد"   "جتاوز   : وهو   ، الغلو  به  يعرف  ِبا  يعرف  أن  ميكن  االصطالح  ويف   ،  ... األعضاء  بعض  يف  حركٍة  على  يدلُّ 

 ( 540التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )ص:  
اللغة   -(2) مقاييس  معجم  قال   اللغة   يف  أ447/  2)  اإلرهاب  أصالن:  والباء  واهلاء  :"لراء  خوٍف،  (  على  يدلُّ  حدمها 

ة. لعل أفضل تعريف له : هو تعريف اجملمع الفقهي اإلسالمي ، ونصه :" هو    افراد   ميارسه   الذي   العدوان   واآلَخر على ِدّقة وِخفَّ
)االنسان  على  بغيا  دول   او   مجاعات  او   والتهديد   واالذى   التخويف  وفصن  ويشمل (  وعرضه   وماله،  وعقله،   ودمه،   دينه، : 

  تنفيذا  يقع   التهديد،   او   العنف  افعال  من   فعل   وكل  الطريق،   وقطع   السبيل  واخافة   احلرابة   بصور   يتصل  وما   حق   بغري   والقتل 
  او  حريتهم او حياهتم تعريض  او  ابيذائهم، ترويعهم  او  الناس، بني  الرعب القاء اىل ويهدف  مجاعي،  او فردي  اجرامي  ملشروع

  املوارد   احد  تعريض  او  اخلاصة،  او  العامة  واالمالك  املرافق  ابحد   او  ابلبيئة  الضرر   احلاق  صنوفه  ومن  للخطر،  احواهلم   وا  امنهم
  وال: » قوله  يف  عنها  املسلمني  وتعاىل   سبحانه   هللا   هنى   اليت  االرض يف   الفساد صور  من   هذا   فكل  للخطر،   الطبيعية   او   الوطنية، 

  8445نقال عن صحيفة الشرق األوسط يف العدد رقم    (.77:  القصص « ) املفسدين  حيب  ال  هللا   إن   األرض  يف  الفساد  تبغ
 .    2002 يناير  11  ه  1422 ش وال 26  مع ةاملنشور يوم اجل
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، الميكن أن ينسب  دين من اإلداين ، ولو كان من غري األداين السماوية    أن أي  :   الوجه الثاني
ابلظلم ، والكذب ، واخليانة ، والغدر ، والتعطش لسفك الدماء ؛ ألن هذه األعمال    الفخرلنفسه  

فضال عن دين اإلسالم ، وال يقبل يف نسبتها إليه أبي وجه ، فأي شحص ،  اليفخر هبا أي دين  
علني لتلك اجلرائم    سوف ينفي هذه األعمال عن أي دين ، وإن مل يعرف دين الفا،  سليم الفطرة  

. 
أن كل دين من األداين يرغب يف تكثري أتباعه ، ونشره بني الناس ، والميكن ألي    :الثالثالوجه  

وينسبها   األعمال  تلك  ِبثل  يقوم  ومن   ، الناس  لكسب  املنفرة  الوسائل  تلك  يستخدم  أن  دين 
الدماء ، والغدر واخليانة  للدين يقول بلسان حاله :"احذروا من هذا الدين ، فإنه دين يدعو لسفك  

  خصوم لدينهم الذي ينتسبون إليه ،  أبن هؤالء  ،  سوف يفهم  ففمن كان موضوعيا يف نظرته ،  ،   
 .      ، وأن دينهم منهم براء

الرابع :   و أن  الوجه   ، مناملسلمني  تضررا  الناس  أكثر  اإلسالمية  ،    اإلرهاب  التطرف  الدول 
احملاي وغري   ، احملايدة  اجلهات  على  ابعرتاف  تزيد  املسلمني  من  الضحااي  نسبة  فإن   ، سبع    دة  

الذي    تعاين من اإلرهاب املنظم،  ، واألقليات املسلمة يف الكثري من دول العامل  يف املائة  وتسعني  
   :   ، وإليك بعض الدالئل على ذلك تقوده الدول ، وليس جمرد عصاابت ، وتنظيمات مشتتة

اب • املتحدة  لألمم  العام  األمني  " يقول  مون  اإلرهاب    ن كي  ضحااي  أكثر  هم  املسلمني  أن 
(1) "والتطرف

  
  من  األمريكي هللا،  عبيد  دين  ،  السياسي لكاتبل ، تضمن إحصائيات اثبتة ، ويف مقال جامع  •

 يف  ليست،    العامل  يف  اإلرهابية  اهلجمات  غالبية  يظهر احلقيقة:  أبن    إيطايل،   -  فلسطيين  أصل
تقد وسائل اإلعالم األمريكي ؛  لتجاهله لتلك  احلقائق ، ومما  وين  املسلمني،  تنفيذ   من  الواقع

          جاء يف ذلك املقال:  

"مجلة  فيها  مسعت  مرة  كم "   بكل "  مسلمون؟  اإلرهابيني  كل  ولكن  إرهابيني،  املسلمني  كل   ليس : 
  أو  ذينيبو   أو  مسيحيني  إرهابيني  نرى  ال  ملاذا:  التايل  السؤال  العبارة  هذه  يتبع  ما  وغالباً ...  أتكيد

 

 م  2016يوليو   31  -ه    1437شوال   26األحد   صحيفة الرايض يف عدده الصادر يوم    -(1)
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 ابسم   رهيبة  أفعال  ابرتكاب  ويقومون  خملصني  كمسلمني  أنفسهم  يرون  أانس  هناك  ابلطبع،  يهود؟
  جزء  أي إىل تستند ال  أفعاهلم أبن القول خالل  من هذا مناقشة إبمكاننا املسلمون وحنن اإلسالم،

 .ذلك  ينكر  نأ   يستطيع  أحد  وال  مسلمون،  ولكنهم  سياسية،  أجندة  إىل  بل  بنا،  اخلاص  اإلميان  من

  ارتكبوا  الذين  أولئك  من   الساحقة  الغالبية  فإن  للكثريين،  ابلصدمة  يتسبب  قد  وما  ذلك،  ورغم
  تكن   مل  إذا  خطؤك  ليس  وهذا  مسلمني،  ليسوا  وأورواب،    املتحدة  الوالايت  يف   اإلرهابية  اهلجمات

 ...   اإلعالم وسائل على ذلك يف  اللوم إلقاء ميكنك بل احلقيقة، هبذه علم  على

  نسبة   تشّكل  حيث  أبورواب،  نبدأ  ودعوان   الشأن،  هبذا   للمهتمني   اإلحصائيات  بعض  إليكم  وأسوق 
 . هناك  اإلرهابية  للهجمات  الكلي  العدد  من  %2  من  أقل  املسلمون  ارتكبها  اليت  اإلرهابية  اهلجمات

  صدر   الذي   تقريرها  يف   األوروب،  االحتاد   يف   القانون   إنفاذ  وكالة  وهي  ، "يوروبول"  هيئة   الحظت  ولقد
  اجلماعات  قبل   من  ارُتكبت  أورواب  يف   اإلرهابية  اهلجمات  من  العظمى   الغالبية   أن  املاضي،  العام

  ولكن  ،2013  عام  أورواب  يف   إرهابياً   هجوماً   152  هناك  كان  املثال،  سبيل  وعلى  االنفصالية،
 بسبب  بيةإرها  عملية  84  مقابل  اهلجمات،  هذه  من  فقط  هجمتني  وراء"  الدينية  الدوافع "  كانت

 . االنفصالية أو القومية أو العرقية املعتقدات

  جزيرة   انفصال  إىل  تدعو  اليت  الفرنسية،  FLNC  مثل  مجاعات  عن  الصدد  هذا  يف   نتحدث  إننا
  FLNC  من  إرهابيون  شن  ،2013(  األول  كانون)ديسمرب   ففي  مستقلة،   كدولة  كورسيكا

 .  نسيتني فر   مدينتني يف  الشرطة مراكز  ضد متزامنة  صاروخية  هجمات

  من   اثنني  املتشددة  اليسارية  الشعبية  الثورية  القوات  قتلت  ، 2013  عام  أواخر  يف   اليوانن   ويف 
 يف  FAI  جمموعة  شاركت  فقد  إيطاليا،  يف   وأما  ، "الذهيب  الفجر"  السياسي  اليمني   حزب  أعضاء

 . وتطول تطول والقائمة لصحفي، قنبلة إرسال ذلك يف  ِبا  عديدة، إرهابية هجمات

  تعتقد  فهل   ارتكبوها،  من  هم   املسلمون   كان   لو  ولكن   ال،   رِبا         اهلجمات؟  هبذه  مسعت  هل
 إعالمنا؟  وسائل يف  التغطية من القدر  بذات ستحظى كانت  أهنا

 قتيالً  77
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  أندرس   ذبح   عندما  ، 2011  عام   أورواب  يف   اإلرهابية  اهلجمات  أسوأ  من  واحدة   وقوع   بعد  وحَّت
  أورواب "   ل   واملوالية  وللمهاجرين،  للمسلمني  املعادية  أجندته  زيز لتع  النرويج   يف   شخصاً   77  بريفيك

 املتحدة؟  الوالايت يف  بكثافة املوضوع  تغطي الصحافة نرَ  مل أ نفسه،  هو ذكر كما  ،"املسيحية

 املنفذ   هو  إسالمياً   إرهابياً   يكون  عندما  نراها  اليت  ابلطريقة  ليس  ولكن  ذلك،  تغطية  متت  نعم،
 .  للهجوم

  ميكننا   كيف   :  متسائلني  اإلخباري  البث  ساعات  ميلؤون   اإلرهاب  خرباء  نرَ   مل  ذلك،  إىل  ابإلضافة
 إرهاب"   أبنه  بريفيك  وصف   حَّت  كان   الواقع،  يف   بل  املستقبل،  يف   املسيحيني  اإلرهابيني   نوقف   أن

 .الكثريين غضب لقي" مسيحي

 واإلسرائيليني  بورما بني •

  املدنيني   من  العديد  قتلوا   املتطرفون   البوذيون  سناً، ح  البوذيني؟   اإلرهابيني  عن   أيضاً   مسعتم  وهل
  منازل  إحراق   خالل  من  فساداً   بعضهم  عاث  سريالنكا،   يف   أشهر  بضعة  وقبل  بورما،  يف   املسلمني

 . منهم 4 وذبح  وشركاهتم،  املسلمني،

 ؟(ذكرهم  على أجرؤ  هل) اليهود اإلرهابيني عن وماذا

  عملية   399  نفذوا  اإلسرائيليني   املستوطنني  أن  اإلرهاب  عن  2013  اخلارجية  وزارة  تقرير  أشار
 إصاابت   إحلاق   يف   تسبب  مما  الفلسطينيني،   املدنيني  اليهود  اإلرهابيون   هؤالء  هاجم  حيث  إرهابية،
 .املسيحية والكنائس  املساجد عشرات ختريب  وكذلك منهم، 93 ب  جسدية

 املتحدة؟ الوالايت عن ماذا

  احلال  هو كما  تقريباً  ضئيلة املسلمون  ارتكبها  اليت اإلرهابية تاهلجما نسبة تعترب   أيضاً، أمريكا يف 
  الذي   اإلرهاب  يف   حبث  الذي  ،FBI  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  دراسة  وجدت  حيث   أورواب،  يف 

  اإلرهابية   اهلجمات  من  %94  أن  ،2005و  1980  عامي  بني  األمريكية  األراضي  على  ارُتكب
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 ِقَبل   من  اإلرهابية  اهلجمات  من  %42  تنفيذ  مت   اقع،الو   ويف   املسلمني،  غري   يد  على  ارُتكبت
 . املتطرفة اليسارية اجلهات  ارتكبتها منها %  24و  ابلالتينيني، الصلة ذات اجملموعات

  يؤدِ   مل   ،9/11  هجمات  ومنذ  أنه،  ، 2014  عام  يف   الشمالية  كارولينا  والية  جلامعة  دراسة  ووجدت
  يف   قتلوا  أمريكي  ألف  190  أن  حني  يف   ألمريكيني،ا  من  37  ملقتل  إال  ابملسلمني  املرتبط  اإلرهاب

 . نفسها الزمنية الفرتة تلك

  بنفس  املسلمني  غري   ينفذها  اليت  اإلرهابية  اهلجمات  تغطي  ال   ببساطة  لدينا  اإلعالم  وسائل  لكن...  
  الذين   أولئك  تصف  وهي  اإلعالم  وسائل   فيها  مسعنا  اليت  األخرية  املرة  هي  ما  بصراحة،....    احليوية

  يف  حتدث  اهلجمات  هذه  أن  من  الرغم  على"  مسيحيني  إرهابيني"  أبهنم  اإلجهاض  عيادات  مجونيها
  مسيحية   أمة  فنحن  تبيع،  ال  القصص  هذه  إن  اإلجنابية؟  الصحية  للرعاية  مرافق  مخسة  كل  من  واحدة

  أو  الكثريين،  سيزعج   وهذا  بالدان،  يف   العدو  إىل  ننظر   أن   منا   سيتطلب  وهذا  شيء،   كل  برغم
 .  القناة  يغريون سيجعلهم ،األسوأ

  أمريكي  30  مقتل  من  احلد  كيفية  حول  عديدة  قصصاً   نرى   جيعلنا  ال  الذي  السبب  نفس  هو  هذا
 ...  املنزيل  العنف نتيجة يوم  كل  أمريكيات 3 مقتل أو األسلحة، عنف  بسبب يوم كل

  جيعل  أن  أمل  لدي  لكن  اإلعالم،  وسائل  يف   األعمال  منوذج  لتغيري   املقال  هذا  لكم   أقدم  ال   إنين
 جداً   صغرية  نسبة  يشّكلون  هم  الواقع،  يف   مسلمون،  اإلرهابيني  كل   ليس  أن  حقيقة  يدرك  البعض

 (1)"املسلمني من

  

  

 

عة  ، الذي نقله من موقع داي بيست األمريكي ،  وقد قام برتمجة  سا  24نقلت املقال بتصرف يسري من موقع أخبار     -(1)
 العامل - /صحافة http://24.ae/section/39 2015/ 1/ 1املقال فاطمة غنيم ، ونشر يف املوقع  
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من غير    أهل اإلنصافبألسنة  مما وصف به ،  اإلسالم  تبرئة  الوجه الخامس :  
 :المسلمين

قبل    من  اإلسالم  على  أطلقت  اليت  األوصاف  تلك  معي  الد أتمل  رجال  و بعض   ، بعض  ين 
، من املتقدمني ،   واملوضوعيةممن متيز ابحلياد  ،    وأهل الفكر من األروبيني وغريهم  ،  املستشرقني  

 :   ومن املتأخرين

البااب فرنسيس • بتاات لإلسالم    :لئعندما سيف مقابلة تلفزيونية    قال  يف ،  عن سبب عدم ذكره 
اك الذي نفذه متطرفان داخل  خاصة ذ  ؟  كل مرة يدين فيها هجوما متطرفا من قبل مسلمني

فرنسا   يف  فقال،  كنيسة  ؟  مسنا  خالله كاهنا  بني    وذحبا  الربط  الصواب  من  أنه  الأعتقد    "
يقتل   أحد   : إيطاليا  يف  عنف  أعمال  أجد  الصحف  أقرأ  حني  يوم  يف كل  والعنف.   اإلسالم 

حت إذا   ": وقال   " معمدون  وهؤالء كاثوليك   ، محاته  يقتل  وآخر   ، عصديقته  أعمال دثت  ن 
عنف إسالمية ، يتعني علي أيضا أن أحتدث عن أعمال عنف مسيحية . يف كل الدايانت تقريبا  

      (1)  هناك جمموعة صغرية من األصوليني هم موجودون عندان أيضا" 

  أبن   :"  الثقافية  املراكز  أحد  يف له    ةكلم  يف  .كوك  روبني  السري   :  الربيطانية  اخلارجية  وزير  قال   •
  دين  ألنه  كصديق  اإلسالم  إىل  حاجة  يف   الغرب  وأبن  ،  وحضارته  لإلسالم  مدينة  بيةالغر   الثقافة

      ( 2) "السالم دين ؛ألنه ابإلسالم اإلرهاب نلصق  أن   الظلم من وأبن ،  والوائم  واحلب السماحة

ويقول أحد الكتاب األمريكيني املعاصرين وهو : آندرو ابترسون : " إن العنف ابسم اإلسالم  •
    (3) بل إنه نقيض هلذا الدين الذي يعين السالم ال العنف ”، سالم يف شيء ليس من اإل

 

يف    - (1) نت  العربية  موقع  البااب  2016/ 8/ 1من   : عنوان  والتطرف  -اإلسالم - بني-عالقة -ال-حتت 
world/-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab   . 

ويب     ( م19/10/1998  -  الديين   الفكر  صفحة  -   األهرام  صحيفة  -(2) إسالم  موقع  عن  نقال 
http://articles.islamweb.net/media/index.php 

 ( 36سلمني )ص:  كتاب مساحة اإلسالم يف معاملة غري امل كتاب  نقال عن : -(3)

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/
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  أفضل  هي  حممد  رسالة   ن :"إ  اإلسالم  رسالة  عن  حديث  يف   شانليه  الفرنسي   املستشرق يقول   •
  وخالية  ،  عيب  كل  من  نقية  الشعوب  إىل   جاءت  ألهنا   ؛  لهبق   األنبياء  هبا   جاء   اليت  الرساالت

    (1)  (( الدايانت من غريها يف  يوجد ماال القيمة التعاليم من فيها يوجد إنه بل ، نقص كل من

جورج   الربملان  عضو  ووصف • "    أبنه  اإلسالم   بروك  الربيطاين    البشر  بني  واحملبة  السالم  دين: 
" (2)   . 

"  برانردشو  األيرلندي  املفكر  عنه  وقال  •   شريعة  ظل  يف ،    والعدالة  والسالم  التعاون  دين  إنه: 
     (3) " أبداً  َيطئ   ال ِبيزان ووزنته رمسته إال  الدنيا أمور من أمراً  تدع  مل،   حمكمة

  من   اإلنسانية  دين  هو  وإمنا  ،  فحسب  للعرب  ديناً   يكن  مل  اإلسالم  :"ديون  املستشرق وقال    •
  (4)  " أقصاها إىل  األرض  أقصى

 وحاجاهتم  فقيت  دين  على  ليتلهفون   الناس   أن   "  :  ىري ل  لورافيتشافا  اإليطالية  الباحثة  تقولو    •
  يكون  أن  ويريدون  ،  وإحساساهتم  مشاعرهم  إرضاء  على  قاصراً   يكون  وال  ،  الدنيوية  ومصاحلهم

  تتوفر   دين  من  هناك  وليس  ،   واآلخرة   الدنيا  يف   وسعادهتم   وطمأنينتهم   ألمنهم   وسيلة  الدين  هذا
    (5)  " اإلسالم سوى رائع  بشكل كلها املزااي  هذه فيه

  دين  فهو  ،  ومكان  زمان  لكل  صاحل"  أبنه  اإلسالم   دينيه  تينيإ  الفرنسي  املستشرق   ووصف  •
       (6) "املستقبل ودين اإلنسانية

  مقدرته   واألعوام  السنني   مئات  خالل   اإلسالم  أثبت  لقد"  :  ابرتولد.    ف.    ف  الدكتور  يقولو   •
    (7)   "واملساواة اإلخاء يف  األعلى املثل  وضرب ،  البقاء على

 

 ( حممدشريف الشيباين 286: ص)  املنصفة   االستشراقية الدراسات  يف  الرسول  -(1)
حممد مسعد ايقوت املشرف العام على    (11:  ص )  والعسكرية   السياسية  الصراعات   يف   النبوية  نقال عن كتاب األخالق  -(2)

 www.nabialrahma.com موقع نيب الرمحة  
 ( 116بن حزم )ص: كتاب مراتب اإلمجاع ال   -(3)
 (  279: ص ) املنصفة   االستشراقية الدراسات  يف نقال عن الرسول   -(4)
    ( 279:  ص)   املنصفة   االستشراقية الدراسات   يف  نقال عن كتاب الرسول    -(5)
 ( 282:  ص)  املنصفة  االستشراقية   الدراسات يف  نقال عن كتاب الرسول  -(6)
 ( 282:  ص)   املنصفة   الستشراقيةا الدراسات   يف  نقال عن كتاب الرسول    -(7)
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فهل يصح أن يقال : أبن   ت على ألسنة هؤالء من غري املسلمني ،وبعد هذه األوصاف اليت جاء
   دين اإلسالم دين تطرف وإرهاب ؟

حملاربة اإلرهاب ، بكافة صوره   يف حاجة إىل التكاتف ، والتعاون ؛  العامل كلهإن  :    الوجه السادس
أسبابه   ومعاجلة   ، للجميع  وأشكاله  مشرتك  عدو  فهو  جاء  ،  هنا  ومن  ا  ت،  خادم  حلرمني  دعوة 

العزيز عبد  بن  عبدهللا  امللك   : هللا-الشريفني  احلضارات   -رمحه  بني  الرباهني   للحوار  من  وهي   ،
 وهذا هو موضع احلديث يف املبحث التايل :    املعاصرة على أن دين اإلسالم دين السالم ، 
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 :  (1) المبحث الثالث

بأن دين اإلسالم   ،معاصر برهان، مبادرة الملك عبدهللا للحوار بين الحضارات  
       هو دين السالم 

 وفيه مطلبان: 

    . مصدر المبادرة:  سر قوتها المطلب األول : 
 لقد لقيت هذه الدعوة صدى كبريا يف مجيع أحناء العامل ؛ ألسباب كثرية من أمهها :

جاءت من مهبط الوحي ، ومن البالد اليت حتتوي على أعظم املقدسات اإلسالمية ، ففيها  أهنا   •
األرض  ا مشارق  يف  املسلمني  مجيع  وقلوب   ، الشريف  النبوي  احلرم  وفيها   ، املشرفة  لكعبة 

 . ومغارهبا هتفوا إليها 
رائع اإلسالم أن اململكة العربية السعودية هي الدولة األوىل على وجه األرض ، يف إقامتها لش  •

مما  خاضع  ،  أنظمتها  ومجيع   ، دستورها   : والسنة  فالقرآن   ، غريها  هلاليقيمه  اليت    ماة  وهي   ،
 . أو لونه    ، جنسه  أو   ، عقيدته  عن  ، بصرف النظر  حمتاج  لكل  بذهلا  يف  العامل  دول    تتصدر 

أطلق عليها   ، ومس حَّت  ،    يمملكة اإلنسانية  اإلنسانية  امساء ملستحقيها ، هي  و مليكها ِبليك 
 .    تطبيقه وهي الدولة األوىل يف ،  من جهة أن اإلسالم هو دين الرمحة جبميع بين اإلنسان

 لتحقيق أهداف متعددة  قد تضمنتها تلك املبادرة من أمهها: جاءت أهنا  •
1-   ، احلواجز  دين   وإزالة  كسر  اإلسالم  أبن   ، الكثريين  عقول  يف  تراكمت  اليت  األوهام 

 .استبداد، وعنف وإرهاب 

يقر   احلوار بناء على أسس واضحةمن أجل    ؛ع يف عقر داره هبذه املبادرة  واجه العامل أمجم  -2
    هبا اجلميع . 

 

  من حبث حمكم ، شاركت به يف مؤمتر أقيم يف جامعة اإلمام حتت عنوان : مبادئ  - يف هذا املبحث–لقد أفدت كثريا    - (1)
  املؤمتر   يف  للمشاركة  مقدم  حبث  ،"   النبوية  السنة  من  وأتصيلها"  احلرمني  خادم  مبادرة  ضوء  يف  للحق  املخالف  مع  للحوار

   "      النيب  عن  الدفاع يف  وأثره  احلوار "    بعنوان اإلسالمية   سعود بن  حممد اإلمام   جامعة يف  قام امل   الدويل 
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نداء  االستجابة لنداء العقالء من غري املسلمني ، الذين دعوا للحوار  ، مثل ما جاء يف    -3
:"   كوك   روبني  السري   الربيطانية  اخلارجية  وزير قال   ليست   اإلجنليزية  ثقافتنا  جذور  إن   حيث 

 والفلسفة  لعلوموا  اإلسالمي  فالفن  أيًضا  إسالمية  هي  بل   ،  فحسب  األصل  رومانية  أو   يواننية 
  إن .  عليها  يعتمد  زالت  ما  اإلسالمية  واألرقام  ،  تطوران  تشكيل  على  ساعدت  قد  اإلسالمية

  احلرب   انتهاء   بعد  عدو   إىل   حباجة الغرب  إن :   يقول  والبعض…    لإلسالم  مدينة  الغرب  ثقافة
  منه   مفر  وال  قادم  احلضارات  صراع   إن:    يقولون   كما  ،  اجلديد  العدو  هو  اإلسالم  وإن  الباردة

 يف   حنن   بل   ،  كعدو  اإلسالم  إىل   حباجة  لسنا  فنحن  ،  فادًحا   خطًأ   خمطئون  إهنم:    أقول  وأان   ،
  نستطيع  ال  أننا   يعين  ال  هذا  ولكن  ،  خمتلفة  أدايننا   أو  حضاراتنا  تكون  قد  ،   كصديق  إليه  حاجة

  يف   يدعو  مي الكر   فالقرآن   ،  اإلدعاءات  هذه  إلفشال  مًعا  نتعاون  أن  علينا   إن  ،  مًعا  نتعايش   أن
  متجانسة   غري   ثقافتنا  أبن  القائل   إن .    الشعوب  بني   التعارف   إىل (  13  اآلية)  احلجرات   سورة

  لإلسالم   مدين  والغرب  ،  بعضنا  من  نتعلمه  أن  ميكن  املعارف  من  كبري   قدر  فهناك  ،  خمطىء
  ،   الغربية  احلضارة  يف   وكبرية   عديدة  جملاالت  الفكرية  األسس  وضع  فاإلسالم  ،  الكثري   ابلشيء

 غريب   شيء  اإلسالمية  الثقافة  أبن  الظن  هو  يرتكبها  أن  للغرب  ميكن  اليت  األخطاء  أكرب   ومن
  تتالقيان   زالتا  وما.    واألجيال  التاريخ   عرب   تشابكتا  قد  ثقافتنا  فإن،  كذلك  ليست  فهي،    عنا

     ( 1) "  اجلانبني  هتم  اليت   العديدة  القضااي  حول  جدي  حوار  إجراء  أقرتح  احلاضر،إين  وقتنا  يف   أيًضا
 لقد كان هذا النداء نداء صادقا وانصحا ، فجاءت تلك املبادرة تلبية لذلك النداء وأمثاله .   

بيان منهج الوسطية الذي قرره اإلسالم ، وانتهجه أهل السنة واجلماعة .  فإن الكثري من   -4
 الناس أصبحوا على طريف نقيض قي هذا الباب ، فهناك من غال يف التسامح مع املخالف ، 

الكرميتساحم الرسول  هذا  به  جاء  الذي   ، اإلسالم  دين  حدها  حدودا   يلغي  أفضل    - ا  عليه 
يف التعامل مع املخالفني يف الدين .  وهناك من غال يف نبذ كل تعامل مع  -الصالة والتسليم  

املخالف يف الدين ، حَّت لو أدى ذلك للظلم ، ونقض العهد ، الذي اليقره أي دين ، فضال  

 

ويب     ( م19/10/1998  -  الديين   الفكر  صفحة  -   األهرام  صحيفة  -(1) إسالم  موقع  عن  نقال 
http://articles.islamweb.net/media/index.php 
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.  فجاءت تلك املبادرة الكرمية لتحيي هذا املنهج الوسطي ، الذي متيز به سالم  عن دين اإل
 دين اإلسالم عن غريه من األداين   .    

املبادرة  ف قرنت  وقد   ، الشعوب  بني  للسالم  مبادئ  تضمنت   ، املقاييس  بكل  منوذجية  دعوة  هي 
واملعتوبة ؛ لتعزيز احلوار    ادية ، ابلعمل ، من خالل إنشاء مركز خاص هبا ، وهتيئة مجيع الوسائل امل

إليها    التوصل  يتم  اليت  القرارات  تنفيذ  ومتابعة   ، الدايانت  خمتلف  ميادئ    بني  تضمنت  وقد   ،
 وحددت حماور االلتقاء بينهم ، وهذا هوموضع احلديث يف املطلب التايل: للسالم 
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 رات   االحضالمطلب الثاني : مبادئ السالم في مبادرة الملك عبدهللا للحوار بين 

 الرفق   مبدأ :    األول الفرع 

إنكم جتتمعون اليوم لتقولوا للعامل   قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته في مؤتمر الحوار األول بمكة:" 
من حولنا ، وابعتزاز أكرمنا هللا به ، أننا صوت عدل وقيم انسانية اخالقية، وأننا صوت تعايش  

عظة وجدال ابليت هي احسن ؛  تلبية لقوله تعاىل: "ادُْع  ومو وحوار عاقل وعادل، صوت حكمة  
 لفاعلون.   -ان شاء هللا    -إىَل َسِبيِل رَبَِّك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احَلَسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن" وإان  

زمن    يف   ، حتدايهتا  وما أصعب  االمة  هذه  أعظم قدر  الكرام: ما  األخوة  من  تداأيها  عى االعداء 
 أهل الغلو والتطرف من ابنائها وغريهم ، على عدل منهجها.

جاءت   وهلذا  ؛  السامية  وغاايته   ، وعدله   ، االسالم  مساحة  استهدفت   ، سافرة  بعدوانية  تداعوا 
دعوة أخيكم ؛ ملواجهة حتدايت االنغالق واجلهل وضيق االفق ؛ ليستوعب العامل مفاهيم وآفاق  

ن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم  اخلرسالة االسالم   رية ، دون عداوة واستعداء. "ََيأَي َُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِّ
 سورة احلجرات(. 13اآلية ُشُعواًب َوقَ َبآِئَل لِتَ َعارَُفوآ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ أَتْ َقاُكم" )

مث بوعي علمائه ومفكريه وابنائه   -جل جالله    -  هللأيها اإلخوة الكرام: سيبقى االسالم منيعاً اب 
، فعظمة االسالم ، أسست ملفاهيم احلوار ، وحددت معامل الطريق له،  يتجلى ذلك يف قوله تعاىل:  

   ( 1) "سورة ال عمران". 159" َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب النَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك" )من االية 

ضمنته دعوة خادم الحرمين الشريفين من أعظم أسس الحوار التي يجب ذي توهذا المبدأ ال
األخذ بها عند الحوار مع المخالف للحق ، وهو من المبادئ النبوية  الراسخة . فقد كان  

رفيقا في دعوته كلها ، ورفيقا بالناس جميعا حتى ولو كانوا أعداء ، وهذا الهدي    النبي  
       لرفق.في مبدأ ا  سبق بيانه  كما النبوي  

 الثاني : مبدأ االتفاق على عدم االتفاق فيما يخص العقيدة   الفرع

 

1-http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=  البالد  جريدة موقع 

http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=موقع
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=موقع
http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=موقع
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حوهلا  للحوار  جماال  ليست  على    العقيدة  اإلكراه  عدم  مبدأ  خالل  من  اإلسالم  تقرير  جاء  ولذا   ،
 .  الدين ، أبي وجه من الوجوه ، فإن حرية االعتقاد لغري املسلمني مكفولة 

  َواَل ﴿: كما قال تعاىل :  عقيدة واحدة ، أمر متعذر قدرا ، وشرعا    احلوار من أجل صهر الناس يف و 
دأ املبفالغفلة عن هذا    .  سورة هود  119،118من اآليتني      ﴾رَبُّكَ   رَِحمَ   َمنْ   ِإالَّ   *  خُمَْتِلِفنيَ   يَ َزالُونَ 

احلروب وإاثرة  ،  الذي يؤدي لزعزعة األمن  ،  االختالف  أعظم أسباب    من  - التاريخ على مر  -كان
 ليت ال تنتهي . ا

الشريفني امللك املهذا  جاء تقرير    قدو  فيه ، من خالل كلمات خادم احلرمني  بدأ بوضوح اللبس 
يف افتتاح مؤمتر احلوار العاملي يف مكة املكرمة ، وكلمته يف مؤمتر  -  رمحه هللا–عبدهللا بن عبدالعزيز  

لنقاش ، حيث قال يف  كلمته  أن العقيدة  ليست موضعا ل  : وهو  -احلوار بني األداين يف  مدريد
  من  أنخذه بعلم مث  ابهلل  إمياننا  من  نستمدها  بثقة  اآلخر  مع  حواران  يف   سننطلقمكة :" ...يف مؤمتر  

  وما   نفوسنا،  في  الكريم  مكانه  انزلناه  عليه  اتفقنا  فما   احسن،   هي   ابليت  وسنجادل  ديننا  مساحة
(  الكافرون   سورة  6  االية" )دين  ولي  كمدين  لكم: "وتعالى   سبحانه  قوله  الى  نحيله   حوله  اختلفنا

." (1  )    

حيث   وقرر في كلمة أخرى نبذ الفكرة التي تدعوا إلى صهر األديان والمذاهب بحجة التقريب
  تراشق  اىل   حتولت  ألهنا  املاضي  يف   احلوارات  معظم  فشلت  لقد قال رمحه هللا يف مؤمتر مدريد " .. 

  حاولت   ألهنا  او   حدهتا  من  َيفف   وال   التوترات  يزيد  م عقي  جمهود   وهذا  ويضخمها  الفوارق   على  يركز
  مقتنعون دين  كل  فأصحاب عقيم  جمهود  بدوره  وهذا بينها التقريب  حبجة  واملذاهب االداين  صهر

  ( 2) "" بديال  عنها يقبلون ال بعقيدهتم

 

1-http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id جريدة البالد  موقع 
2-http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id جريدة البالد  موقع 
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  نوأ   ،  القاسية  املاضي  دروس   من  نتعلم   ألن  األوان  آن  وقد  وقال في كلمته لدى األمم المتحدة "
  الرب،   فيه   سيفصل   عليه   نختلف   وما  ،  مجيعاً   هبا  نؤمن  اليت  العليا  واملثل  األخالق   على  جنتمع

 (1) "الحساب يوم  ،  وتعالى سبحانه

مبدأ راسخ المساومة عليه ،   -الذي أكده خادم احلرمني الشريفني يف مجيع كلماته-فهذا املبدأ  
 .  (2) وقد جاء أتكيده بكلمات واضحة كالشمس يف رابعة النهار

 : مبدأ التعاون من أجل تحقيق القيم المشتركةالفرع الثالث 

حيث قال     -هللا  رحمه-لقد جاء تقرير هذا المبدأ في جميع كلمات خادم الحرمين الشريفين 
سيكون الطريق لالخر من خالل القيم املشرتكة اليت دعت اليها الرساالت اإلهلية    في مؤتمر مكة:"

وتعزيز قيم  ،  ملا فيه خري االنسان واحلفاظ على كرامته    -عز وجل وتعاىل    -واليت انزلت من الرب  
،   وتنفر من اجلرمية، تلك القيم اليت تنبذ اخليانة  ، والتعامالت اليت ال تستقيم واخلداع ، االخالق 

وتعزز  ،  والصدق واالمانة والعدل  ،  وتؤسس ملكارم االخالق  ،  وحتتقر الكذب  ،  وحتارب االرهاب  
االسرة    مفاهيم العصر  ،  وقيم  هذا  عليها  جار  اليت  واخالقياهتا  روابطها  ،  ومتاسكها  ،  وتفككت 

   ( 3)  "وابتعد االنسان فيه عن ربه وتعاليم دينه.

فال بد ان نتوجه اىل القواسم  ،  ي أن ينجح  التارَيوقال يف مؤمتر مدريد:" وإذا كنا نريد هلذا اللقاء  
اليت متثل  ،  واالخالق العالية  ،  واملبادئ النبيلة  ،  ان العميق ابهلل  املشرتكة اليت جتمع بيننا، وهي االمي

والفضيلة يف مواجهة الرذيلة  ،    جوهر الدايانت.... ليكون حواران مناصرة لإلميان يف وجه اإلحلاد

 

1- http://www.alriyadh.com/iphone/article/?comments=all   موقع جريدة الرايض  
 بادرة تدعو إىل التقريب بني األداين . ألن هناك من يقول : أبن تلك امل  -2
3-10804http://www.albiladdaily.com/news.php?action=show&id=  جريدة    موقع

 البالد 
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الظلم ،   مواجهة  يف  يف    والعدالة  البشرية  واألخوة  واحلروب،  الصراعات  مواجهة  يف  والسالم   ،
  ( 1) " مواجهة العنصرية

إن  املتحدة:"  األمم  مؤمتر  يف    األداين   أتباع   بني   اخلالف  نقاط  على   التاريخ   عرب   الرتكيز   وقال 
  مل،    كثرية  دماء  فيها  سالت،    مدمرة  حروب  قامت  ذلك  وبسبب  ،  التعصب  إىل  قاد  والثقافات

 ،   ةالقاسي  املاضي  دروس  من  نتعلم  ألن  األوان  آن  وقد  ،  سليم  فكر  أو  منطق  من  مربر  هلا  يكن
  الرب،  فيه  سيفصل  عليه  خنتلف  وما  ،  مجيعاً   هبا   نؤمن  اليت   العليا  واملثل  األخالق   على  جنتمع  وأن

  مبدأ  عن  التخلي  عن  انجتة  ،  اليوم  العامل  يشهدها  مأساة  كل  إن  ،  احلساب  يوم  ،  وتعاىل  سبحانه
  تنكر   سوى   ينتع  ال  كلها  العامل  فمشاكل  والثقافات  األداين   كل   هبا  اندت  اليت   املبادئ   من  عظيم 

 (2)  . العدالة ملبدأ البشر
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 الخاتمة

 التمهيد والفصل األول :  أهم نتائج 
 أن السالم هو :"السالمة من كل عيب ، واألمن من كل مكروه"   •
• . والسكينة  والتسامح   ، والطمأنينة  األمن  يف  جاءت  اليت  املعاين  مجيع  يتضمن  السالم    أن 

 نع اخليانة ، ويشجع على التسامح واملساحمة ،ويؤدي لإلستقرار. فالسالم يزيل اخلوف ، ومي 
أصول اإلسالم ، اليت حتقق  السالمة واألمن للبشرية كلها ،  "بيان  املراد بعنوان هذا البحث  •

  ، الواقع  يف  األصول  لتلك  املخالفة   ، واملعارف  العلوم  ودراسة   ، ذلك  على  الدالة  والرباهني 
 " الرد عليها ابحلجة والبيانو 

أن : الرمحة ، و اإلحسان ، و الرفق ، و عدم اإلكراه ، والعدل ، والوفاء ابلعهد ، والصرب ،    •
السالم العامة   الكتاب والسنة.  ولكل مبدأ من ،  والتبشري    من  مبادئ  ثبتت بداللة  اليت 

 ابلسالم.   مباشر تلك املبادئ تعلق

 تتمثل يف مبدأين مها:  أن املبادئ اخلاصة للسالم  •

ومن  ،    ومن حيث التطبيق،    من حيث المصدر:    سالم هو دين اإلسالمال  -1
التربية   برتبية   حيث  السالم  وامتزاج   ، اخلمسة  اإلسالم  أركان  يف  السالم  امتزاج  فنجد   ،

املسلم على السالم ، وحمبة السالم ، وحتقيق السالم مع نفسه ، ومع أسرته ، ومع أفراد جمتمعه 
التشاؤم  ،  وتبغيضه للحرب وسد الذرائع املوصلة إليها من وجوه    وتربىته على التفاؤل وعدم  .

منها ووجود    متعددة   ، العافية  هللا  وسؤال   ، العدو  لقاء  متين  وعدم   ، حبرب  التسمية  : كراهية 
اهلدنة اإلجبارية املتمثلة يف األشهر احلرم ، واملبادرة إىل الصلح إذا طلب ، وجعل إلقاء السالم  

 ل.  دليل على كف القتا

  ضع متعددة من خالل : شيوع اسم السالم يف اإلسالم يف موا  :    السالم شعار اإلسالم    -2
     .، وتسمية السالم أبنه حتية اإلسالم ، واألمر إبفشاء السالم
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الثاني   • الفصل  السلم  :  وفي  في  المسلمين   غير  مع  السالم  مبادئ  تطبيق 
    :أهم نتائجهوكان من  ،والحرب ، والعهد ، في ضوء السنة النبوية 

 أوال : تطبيق مبادئ السالم مع غير المسلمين في السلم
العامة:    فرأينا  السالم  مبادئ  ،  -تطبيق  ابلعهد  والوفاء   ، والعدل  والرفق ،   ، واإلحسان   ، الرمحة 

لنيب    –والصرب   خالدة  مواقف  خالل  من   ، املسلمني  أعداء  أشد  ومع   ، بل   ، املسلمني  غري  مع 
يدع   الرمحة   فهو  الزلل،  ومغفرة   ، والعطاء   ، ابلعفو  إليهم  وحيسن   ، عليهم  يدع  وال  هلم  ،    و 

اإلحسان   يف  آية  املنافقني  لرأس  إحسانه  ورأينا  ؛  وكان    . عظيما  ضررا  منه  املسلمني  تضرر  رغم 
منصفا لعدوه ، رفيقا به ، صابرا عليه ، يفي بعهده معه ، فال خيانة ، وال خداع ، وال   النيب  

    كذب .

حتب  قد  ف من  ومع   ، األوقات  بعض  يف  احلسنة  ابألخالق  التحلي  هبذه  يسهل  تتحلى  أن  ،ولكن 
ولذا  فهذا هو الذي يثري اإلعجاب حقا ؛    األخالق يف كل األوقات ! ، وتتحلى هبا  مع عدوك!! 

  فقال:  أخالقه  جبميع   هللا  مدحه                       من  وهذه  من سورة القلم،     4اآلية 
  فأجابت  خلقه  عن،    -رضي هللا عنها-عائشة  املؤمنني  أم  سئلتوملا    ،      ورسالته  نبوته  آايت  أعظم 

  ومن ،   ذلك  بعد  شيئا  يسأهلا  ال   يقوم  أن  سائلها  فهم     (1) القرآن   خلقه  كان  :فقالت  وكفى  شفى  ِبا
 ، ومعىن   (2)  خلقا  الدين  ومسى،  عظيم  دين  على  : أي  وغريه  -رضي هللا عنهما-ابن عباس  قال  هذا
 ما   إال   يرتك   ، وال  القرآن  به  أمره  ما  إال  يفعل  ، أال  نفسه  ألزم  ، قد   وسلم  عليه  هللا  صلى  أنه  هذا
  أشرف   وسلم  عليه  هللا  صلى  أخالقه  ؛ فكانت    وسجية  له  خلقا  ربه  أمر  امتثال   ؛ فصار  القرآن   هناه

     (3) وأعظمها"   وأبرها وأكرمها األخالق 

 

 

 ، تعليق شعيب األرنؤوط : حديث صحيح  24645[ /ح 91صفحة   -  6مسند أمحد بن حنبل    ] جزء    -(1)
 135التبيان يف أقسام القرآن ص    -(2)
 138ص     1فصول من السرية  ج    -(3)
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 لسالم مع غير المسلمين في الحربثانيا : تطبيق مبادئ ا
تشمل ماقبل  وهي  بزمن احلرب ،    ختتص  بادئ للسالماإلسالم ملويتضح ذلك من من خالل تقرير  

له تعلق مباشر ، أو غري مباشر ، ِببادئ ،  بدء احلرب ، وأثناءها ، وما بعدها ،  وكل مبدأ منها  
 ومن تلك املبادئ :  السالم املتقدم ذكرها ، 

 احلرب يكون بنقض العهد ، أو بنبذه للعدو.   مبدأ: إعالن •
 مبدأ:  الدعوة قبل بدء القتال.  •
 مبدأ:  حترمي االعتداء على رسل احلرب.  •
 مبدأ: منح األمان لكل من طلبه.       •
 مبدأ: اإلحسان لألسري. •
 مبدأ: حترمي قتل األطفال والنساء والشيوخ ، إذا مل يقاتلوا.   •
 ابملقتول يف احلرب.     وحترمي التمثيل طريقة القتلمبدأ :  اإلحسان يف  •
 . مبدأ: حترمي التعرض لدور العبادة •

واليت يتعلم املسلم من ،    من ضمن اآلداب احلربية املستنبطة من سنة نبينا    :هي،  هذه املبادئ  ف
حَّت لو وقعت  ،  يت بعد استنفاذ مجيع الوسائل املؤدية للسالم ، وأن احلرب  أتخالهلا ، أن احلرب 

تلك املبادئ  ، فبعضها ، قد مينع احلرب ابتداء ،    تد للمسلم أن يلتزم آبداهبا اليت تضمنفالب،  
، وبعضها يقلل من أضرار احلروب فيما إذا وقعت ، وتسهل    والثالث  كما يف املبدأ األول ، والثاين

   .  للسالم بعد وقوعها الرجوع 

 صلح الحديبية أنموذجا(ثالثا: تطبيق مبادئ السالم في المعاهدات النبوية ) عقد  
تبني لنا تشوف العدو من خالل:  ،  للسالم    اإلسالم  ففي هذا العقد  مع وجود القدرة على غلبة 

لشروط اجملحفة  التنازل والقبول ببعض ا  - 2املبادرة بطلب الصلح ابتداء ،  من قبل املسلمني    -1
  -4عليها عدم نصرة املسلم  االلتزام ِبعاهدة السالم ، ولو ترتب    -3؛ من أجل حتقيق السالم .  

الوفاء ابلعهد وفق معاهدة السالم ، ولو ترتب على ذلك تسليم املسلم للعدو ، ولو غلب على  
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روس الكثرية اليت  الظن أنه سوف يقتل من قبل العدو؛  التزاما بعقد السالم .  وغري ذلك من الد
       أفادها ذلك الصلح ، فتجلى فيها اإلسالم : أنه دين السالم حقا.

عند  ،  وفي الفصل الثالث: تصحيح المفاهيم المخالفة لمبادئ السالم في اإلسالم  
  : المسلمين وغيرهم ، وكان من أهمم نتائجه

 أوال: تصحيح المفاهيم المخالفة لمبادئ السالم عند المسلمين 

 و من تلك المفاهيم المخالفة : 

وتصحيح ذلك من  ،    دينهم  اعتقاد أن السالم مع غير المسلمين ينافي البراءة من •
  غري   عبادة   بطالن مسلم  كل   ابعتقاد أهنا تكون     :الرباء من غري املسلمني  حقيقة  خالل بيان  

  أهلها  وأن   –  غريها  أو   نصرانية،  أو  يهودية،  كانت   سواء  - الكفر  ملل  من  ملة  كل  وبطالن  هللا،
  :  تعاىل  لقوله  مصداقا  اخلاسرين   من  اآلخرة  يف   فهم   عليها   ماتوا   إذا                 

                               عليه   لقوله   ومصداقا  آلعمران،   سورة   85  آلية ا  
  يهودي   األمة  هذه  من  ب   اليسمع   بيد  نفسي  والذي   "  مسلم  صحيح  يف   كما   والسالم  الصالة

   )1((النار أصحاب من كان  إال  به جئت لذياب اليؤمن مث نصراين  وال

  به   تشرك   وال  هللا   تعبد   أن:    هلل   فالوالءيتويل هللا ورسوله واملؤمنني ،    : وأن حتقيق الوالء  يكون  
  أن للمؤمنني والوالء خربه، تصدق   وأن وهنية وأمره فعله يف  به تقتدي أن  لرسوله والوالء شيئا،

  نفسك   يف   وجدت  ومهما  منك،  بعدوا  ومهما  جنسهم  وأ  لوهنم  كان  مهما  مجيعا  املؤمنني  حتب
 .  ابلدين التتعلق كانت إذا لبعضهم  كراهية

،  تعين الرباءة من    وأن  معىن العداوة والبغضاء الواردة يف النصوص الشرعية لغري املسلمني  
حَّت   والبغضاء  العداوة  وجوب  بدليل   ، القلب  ابعتقاد  متعلق  أمر  وهو  الشرعية  املخالفات 

متعددة ، كالقرابة ، أو  لم إذا خالف الشرع ، وبدليل وجود احملبة لغري املسلم ألسباب  للمس 
 .اإلحسان ، أو لغري ذلك ، وهذه احملبة ال تنايف الرباءة من املخالف 

 

    161سبق خترجيه ص  –  (1)
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 حيبه   من  جتامل  وال،    تطيع  فال ،    وهواها  نفسك  تقهر  أن  :  والعصاة  الكفار  من  الرباءة  حقيقةف 
 الوالء   حقيقةو .   قلبك  يف   احملبة  هذه  بلغت  مهما ،   الدين  حساب  على  ذلك كان  إذا   ،   قلبك

  قلبك   يف   كان   وإن  املسلم  أخاك  جتاه  عليك  جيب   ِبا   فتقوم  وهواها  نفسك   تقهر  أن  للمؤمنني 
 .  كرهته  ولو عليه، شيء

 : ويترتب على المفهوم الصحيح

 حمذور .   إقامة العالقات مع غري املسلمني من اليهود والنصارى وغريهم ليس فيه أن -
   وذكرت تفاصيل الفتوى املتعلقة بذلك لإلمام الشيخ ابن ابز رمحه هللا تعاىل . -
معهم  وجواز   - لالتعاون  التحالف  درجة  مشرتكإىل  عدو  هللا    قتال  رسول  حتالف  فقد  مع    ؛ 

اليهود يف قتال املشركني عندما كانوا يف املدينة ، وحتالف مع خزاعة ضد مشركي قريش ، وهذا  
 قتضي مناصرة الكفار على من اعتدى عليهم ، وهذا كله اليقتضي مواالة الكفار.    احللف ي

أو  ،  ، أو تنظيم داعش    يف حرب القاعدة  غري املسلمني مع    ويدخل يف ذلك جواز التحالف -
م اإلرهابية  غريه  التنظيمات  ،   ن  املعلومات  بتبادل   ، املعصومة  األنفس  قتل  تستهدف  اليت 

ذلك   وحنو   ، للكفار  والتقارير  مشرتك  عدو   ، اآلمثة  التفجريات  تلك  على  القائمني  فإن   ،
، فالتعاون مع    قتال تلك الطوائف قتال مشروع أصال واملسلمني ، وإن تسمت ابإلسالم ؛ ف

ا العدو ، واستئصاله أمر مطلوب شرعا وعقال، ، وال يقتضي ذلك الكفار من أجل دحر هذ
 أن املسلمني يوالون الكفار  . 

يم المخالفة : أن الصلح مع العدو اليجوز أن يكون مطلقا ، بل البدأن  ومن المفاه •
وأن  يكون محدودا بمدة . وقد بينت    ، ذلك  جواز  على  تدل  اليت  الثابتة   الصحيحة  األدلة 

 القول املعارض ليس عنده دليل يقوى على ردها .  

، ا  -اعتقاد أن التنظيمات اإلرهابية:ومن المفاهيم المخالفة :   • ، وداعش ،  كتنظيم  لقاعدة 
 . متثل املسلمني، ودينهم -ويوكو حرام  ، وماتفرع عنها

اليت جاءت يف كتاب هللا ، وسنة رسوله    -ن خالف تلك املبادئ  أن كل م  :وتصحيح ذلك ببيان
  ألمته وتوجيها   ، وفعال   ، ،    -قوال  الوجوه  من  وجه  أبي   ، لإلسالم  خمالفاته  نسبة  يصح  ال  ؛ 
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ين الفاعل  وإن كان  ،  حَّت  والظلم   ، الدماء  وسفك   ، حق  بغري  القتل  فإن  ؛  لإلسالم  نفسه    سب 
واجلنب  والكذب  ،  ابلعهد  والغدر  ، ،  وإخالف  ،  واخليانة  ،  الوعد  تناقض   "     والعنف  والقسوة 

 مبادئ السالم القطعية ، اليت جاء هبا اإلسالم .  

جلور ، ومن الرمحة إىل ضدها  كما قال  ابن القيم   رمحه هللا   "كل مسألة خرجت من العدل إىل ا
م فليست   ، العبث  إىل  احلكمة  ومن   ، املفسدة  إىل  املصلحة  ومن  فيها  ،  دخلت  وإن  الشريعة  ن 

     ابلتأويل"
الرسول   براءة  أعظم    وبينت  من  أن  وبينت   ، وصرحية  صحيحة  بنصوص   ، أفعاهلم  ومن  منهم 

الستشهاد به ، وهي من املعايري اليت أسباب االغرتار هبم : مظاهر العبادة والزهد ، وقول احلق وا
 ينخدع هبا كثري من الناس .

 مث أوضحت منشأ ضالهلم املتمثل يف :  
 يف أقواهلم وأفعاهلم .   عدم حتقق املتابعة للرسول   -

أمثلة   - وضربت   ، العلماء  أقوال  من  واملتشابه   ، والسنة  الكتاب  نصوص  من  تتبع املتشابه 
     على بعض شبها هتم واجلواب عنها .
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 ثانيا: تصحيح المفاهيم المخالفة لمبادئ السالم عند غير المسلمين 

 : "انتشار اإلسالم بالسيف"    ومن تلك المفاهيم : مقولة  •
والواقع ، وأوضحت ذلك   التاريخ أسطورة من األساطري اليت يكذهبا    وبينت أن هذه المقولة   

 من خالل   أربعة أمور: 
بين     -1  ، والتناسب  النبوة    قتلى  دعد النسبة  عهد  في  في الحروب  وأعدادهم   ،

  ،   هللا   رسول  أايم  معاركهم  كل   يف   املسلمني  شهداء  عدد  بلغ   قد. ف  المعاصرة  الحروب
    1022  أعدائه  قتلى  عدد  وبلغ  شهيًدا،  262  كاملة،  سنوات  عشر  مدار  على  وذلك

  نسبة   وحبساب     !!فقط  قتيالً   1284  الفريقني  لقتلى  اإلمجايل  العدد   بلغ  وبذلك،    قتيالً 
 املسلمة   اجليوش  إىل   املسلمني  من  الشهداء  نسبةوجدان أن    اجليوش،  عدد   إىل  ابلنسبة  القتلى

  جيوشهم   أعداد  إىل  ابلنسبة  املسلمني  أعداء   من  القتلى  نسبة  تبلغ  بينما  فقط،   %1  تبلغ
 ! فقط  %1.5 هي الفريقني  لقتلى املتوسطة النسبة  تكون وبذلك ، ! 2%

  احلديثة"  احلضارات"  حلروب  كمثال  –  الثانية  العاملية احلرب  يف  القتلى  عددمع    وابملقارنة
أن    القتال،  يف   املشاركة  اجليوش  أعداد  إىل  ابلقياس  القتلى  نسبة  حبسابو   -  نسبة فتبني 

 الثانية  العاملية احلرب  يف   شارك  قد، ف   !!!   %351  بلغت  احلضارية  احلرب  هذه  يف   القتلى
  أكثر  أي    !!!قتيل  54.800.000  بلغ القتلى  ددفع  ذلك  ومع  جندي،   15.600.000

    !املشاركة اجليوش  أضعاف ثالثة من
    والالحقة  الشرائع السابقةبعض مع  شريعة الحرب في اإلسالم ، مقارنة   -2

وابملقارنة بني تلك املبادئ اليت شرعها اإلسالم يف احلرب ، وبني ماجاء مقررا يف شرائع سابقة له  
التوراة ، وهو الكتاب الذي يؤمن   ضربت مثاال على ذلك ِبا جاء يف قد   و   ، جند البون الشاسع ، 

وحنن كمسلمني  به    ، القدمي  العهد  النصارى كتاب  عند  فهو   ، سواء  حد  على  والنصارى  اليهود 
نعتقد أبن التوراة كتاب حمرف لفظا ومعىن ، ونربئ األنبياء من كل أمر ال يصح نسبته هلم ، ولكننا  

  ون دين اإلسالم أبنه دين وحشية ، وقتل ، وأنه نشر بني الناس ابلسيف ، وهمنؤاخذ الذين يرم
نصوص كثرية   فيه  جاءت  وقد   ، معترب  صحيح  املقدس،كالم  الكتاب  يف  ماجاء  أبن كل  يؤمنون 
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مت ذكر مناذج منها ، فلو سلمنا ِبا جاء يف التوراة ، فإن املنصف سوف   ،   تنضح ابلقسوة والظلم
 : أن دين التوراة هو الذي انتشر حبد السيف ، دون غريه من األداين .   يقول ، وبدون تردد 

 ، وعلماء الشرق .  شهادات علماء الغربيد هذه املقولة بتفن -3
أن الكثري من الدول اإلسالمية دخلت   تنفنيد هذه املقولة من خالل الواقع الذي دل على -4

 اإلسالم دون غزو البتة . 
املقالة:   -5 تلك  يفند  ما  أعظم  دخلها     ومن  اليت  البالد  يف  األخرى  الدايانت  من  بقية  بقاء 

  كمصر والشام وغريها .  اإلسالم
، وقد أجيب عنها      واإلرهاب"     ومن تلك المفاهيم : مقولة " اإلسالم دين التطرف •

 بوجوه  منها :   
أن التطرف، أو واإلرهاب ال َيتصان بدين معني ؛ فكل دين من األداين السماوية ، وغريها   -1

اب ، مث تّدعي أبن  ينتظم يف سلكه فئات تنسب نفسها إليه ، وتنتهج التطرف ، واإلره،  
للدين اإلسالمي دون غريه ،   التطرف واإلرهاب نتاج  ذلك من وحي دينها ، فالقول أبن 

 والواقع .  التاريخ قول متطرف يناقض 

 لنفسه   نسبي  أن  الميكن  ،  السماوية  األداين   غري   من  كان  ولو  ،   اإلداين  من  دين  أي  أن -2
  األعمال   هذه  ألن   ؛   الدماء  لسفك  والتعطش  ،   والغدر  ،  واخليانة  ،   والكذب  ،   ابلظلم   الفخر

  فأي   ،  وجه  أبي   إليه  نسبتها  يف   يقبل  وال  ،  اإلسالم  دين  عن  فضال   ،   دين  أي  هبا  اليفخر
  الفاعلني  دين  يعرف  مل  وإن  ،  دين  أي  عن   األعمال  هذه  ينفي  سوف  ،  الفطرة  سليم  شحص

 .     رائم اجل لتلك

أن كل دين من األداين يرغب يف تكثري أتباعه ، ونشره بني الناس ، وال ميكن ألي دين أن   -3
 يستخدم تلك الوسائل املنفرة لكسب الناس.    

، ابعرتاف اجلهات احملايدة   أن املسلمني ، والدول اإلسالمية أكثر الناس تضررا من اإلرهاب -4
من الضحااي  نسبة  فإن   ، احملايدة   وغري  املائة    ،  يف  وتسعني  سبع  على   تزيد  ،  املسلمني 
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تعاين من اإلرهاب املنظم الذي تقوده الدول  ،  واألقليات املسلمة يف الكثري من دول العامل  
    ، ونقلت مايدل على ذلك .  ، وليس جمرد عصاابت ، وتنظيمات مشتتة

قلت على ألسنة  ، فن  ربئة اإلسالم مما وصف به ، أبلسنة أهل اإلنصاف من غري املسلمنيت -5
    بعض املسؤولني ، واملثقفني ، ورجال الدين ، مايدل على براءة اإلسالم من تلك املقولة .

العامل كله يف حاجة إىل التكاتف ، والتعاون ، وحملاربة اإلرهاب ، بكافة صوره وأشكاله أن   -6
ة دعوة  ة أسبابه ، فهو عدو مشرتك للجميع  ، وأن من وسائل حتقيق ذلك : إجاب، ومعاجل

للحوار بني احلضارات    -رمحه هللا-خادم احلرمني الشريفني : امللك عبدهللا بن عبد العزيز
     : ، الذي خصصت له مبحثا خاصا : ذكرت فيه

 ب كثرية من أمهها :لقيت صدى كبريا يف مجيع أحناء العامل ؛ ألسباأن تلك املبادرة   •
ي على أعظم املقدسات اإلسالمية ، أهنا جاءت من مهبط الوحي ، ومن البالد اليت حتتو  ( 1

مشارق  يف  مجيع املسلمني  وقلوب   ، الشريف  النبوي  احلرم  وفيها   ، املشرفة  الكعبة  ففيها 
 األرض ومغارهبا هتفوا إليها . 

األوىل   ( 2 الدولة  هي  السعودية  العربية  اململكة  لشرائع  أن  إقامتها  يف   ، األرض  وجه  على 
ن والسنة : دستورها ، ومجيع أنظمتها خاضعة هلما ،  اإلسالم ، مما اليقيمه غريها ، فالقرآ 

وهي اليت تتصدر دول العامل يف بذهلا لكل حمتاج ، بصرف النظر عن عقيدته ، أو جنسه ،  
 أو لونه  .. 

 املبادرة من أمهها: جاءت لتحقيق أهداف متعددة  قد تضمنتها تلك أهنا  ( 3
ا - عقول  يف  تراكمت  اليت  األوهام  وإزالة    ، احلواجز  دين كسر  اإلسالم  أبن   ، لكثريين 

 استبداد، وعنف وإرهاب .

مواجه العامل أمجع يف عقر داره هبذه املبادرة ؛ من أجل احلوار بناء على أسس واضحة يقر   -
    هبا اجلميع . 

 ، الذين دعوا للحوار    .    االستجابة لنداء العقالء من غري املسلمني -
 هجه أهل السنة واجلماعة .    بيان منهج الوسطية الذي قرره اإلسالم ، وانت -
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وقد تضمنت ميادئ  ،  فهي دعوة منوذجية بكل املقاييس ، تضمنت مبادئ للسالم بني الشعوب  
    للسالم وحددت حماور االلتقاء بينهم  ومن تلك املبادئ :

 .  الرفقمبدأ  (1
 .  االتفاق على عدم االتفاق فيما يخص العقيدةمبدأ  (2
 .المشتركةمبدأ التعاون من أجل تحقيق القيم   (3

  

 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين  
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 قهرس الموضوعات 
 الصفحة  الموضوع

 2 المقدمة 

    4-6 الدراسات السابقة لموضوع البحث

 6اإلضافة العلمية

 7 منهج البحث

 7   إجماالخطة البحث  

 16-8   خطة البحث تفصيال 

 17 : التمهيد وفيه ثالثة مباحث

 17 :مطالب أربعة وفيه  العنوان بمفردات لتعريفا:   األول  المبحث

 17 . تعريف  المبادئ: المطلب األول  

 19- 18 تعريف السالم :  المطلب الثاني 

 20 . تعريف  اإلسالم: المطلب الثالث  

 21 تعريف المفاهيم : المطلب الرابع 

 23 : مطالب ثالثة  وفيه الصلة  ذات باأللفاظ التعريف  :الثاني  المبحث

 23 األمن  :  األول بالمطل

 23 الطمأنينة: الثاني  المطلب
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 24 السكون  : الثالث المطلب

 24 السماحة : المطلب الرابع

 25 اإلسالم في بالسالم المتقدمة  المعاني عالقة:   الخامس المطلب

  المخالفة  والمفاهيم  ،  اإلسالم  في  السالم  مبادئ  تعريف :الثالث  المبحث
 . لقبا  باعتباره

 
26 

 27 : مباحث وفيه اإلسالم  في السالم مبادئاألول :   الفصل 

  ثمان   وفيه  ،   اإلسالم  في  للسالم   العامة   المبادئ:    األول  المبحث
 : مطالب 

27 

 27 : فروع  ثالثة  وفيه ،  الرحمة مبدأ:   األول المطلب

 28- 37 بالرحمة  السالم عالقة:    األول الفرع
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 31 مخلوق  بكل  الرحمة على  الدالة  أفعاله من  صور:   الثالث رعالف

 31 رحمته بالجماد : الصورة األولى  

 32 والطير بالحيوان  رحمته:   الثانية الصورة
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 36 بالعطاء   إحسانه صور  من:   الثالث الفرع
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 38 اإليمان ضعاف على شفقة بالعطاء إحسانه:  الثانية  الصورة

 39 ألصحابه  بالعطاء إحسانه: الثالثة  الصورة
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 41 بالرفق  السالم عالقة :   األول الفرع

 41 الرفق في   أقوله من: الثاني  الفرع
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 48 : فروع ثالثة وفيه   العدل مبدأ: الخامس المطلب

 48 بالعدل  السالم عالقة :   األول الفرع

 49 عدل ال في النبوية النصوص من:   الثاني  الفرع

  49 عدله  صور من : الثالث الفرع
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 50 بالعهد بالوفاء  السالم عالقة :   األول الفرع

   50 بالعهد الوفاء في أقواله من الثاني  الفرع

 51 الغدر عن النهي في:  أوال

 51 المسلمين من  دأح ذمة أخفر لمن  الوعيد شدة في:  ثانيا

 52 بالعهد وفائه  صور من : الثالث الفرع
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  في    المسلمين  غير  مع  السالم  مبادئ  تطبيق:    الثاني   الفصل 
 ثالثة   وفيه  ،   النبوية  السنة  ضوء  في  ،  والعهد  ،   والحرب  ،  السلم

 :مباحث

 
 

86 

 86 السلم  في المسلمين غير مع  السالم  مبادئ  تطبيق:   األول المبحث

 ضوء   في   المسلمين  غير  مع  الرحمة   مبدأ  تطبيق:     األول  المطلب 
 السنة 

86-87 

  ضوء   في   المسلمين   غير  مع  اإلحسان   مبدأ   تطبيق :    الثاني   المطلب 
 السنة 

88 

 88 ألعدائه صور من إحسانه

 88 والعفو  بالصفح   للمشركين  إحسانه من :   األولى الصورة

 88 المشركين من  عليه اإلغارة أراد عمن  صفحه:  أوال
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 (245 )  

 89 مكة  مشركي  عن صفحه:   ثانيا

 89 اغتياله  أراد عمن عفوه: ثالثا 

 90 آثال  بن ثمامة  على منُّه:   رابعا

 91 اليهود   إلى  إحسانه  قصص من :   الثانية الصورة

 92- 91 سعنة بن  زيد قصة:  أوال

 93 عيادته للغالم اليهودي: يا  ثان

 93 بالسم قتله أرادت التي اليهودية المرأة عن عفوه: ثالثا

 94 سحره الذي اليهودي عن  عفوه:   رابعا

 94 سلول  أبي  بن  عبدهللا:  النفاق   رأس  عن  بالعفو   إحسانه :  الثالثة  الصورة

 94 المنافق  لهذا اإليذاء  مواضع من : أوال

 94 بها  واالستخفاف الرسول  عوةلد رده:  األول الموضع

 95 "حمارك نتن آذاني لقد فوهللا عني إليك"  قوله:  الثاني الموضع

 96 " األذل منها األعز ليخرجن"  قوله: الثالث الموضع

 بين   اإلفك  لحادثة  ،وإشعاله  عنها  هللا  رضي  عائشة  في   طعنه:    الرابع  الموضع
 . الناس

 
97 

 98- 97 "النبوة اتآي من آية " العفو صورة:   ثانيا
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  ضوء   في   المسلمين   غير   مع   الرفق  مبدأ   تطبيق :  الثالث    المطلب 
 . السنة

99 

  ضوء   في   المسلمين  غير  مع  العدل  مبدأ  تطبيق:    الرابع  المطلب
 : صور  وفيه السنة

100 

 100 .انصافه لعدوه: األولى الصورة

 101 . أصحابه أحد من  لليهودي انصافه :   الثانية الصورة

 101 . لشفاعته اليهودي رد: الثالثة رةالصو 

 102 .  برهن إال له اليهودي إقراض عدم: الرابعة  الصورة

 102 . السالم  تحقيق  أجل  من  حقه  عن  النبي  تنازل :    الخامسة  الصورة

  تطبيق   في  والمسلم  اليهودي  بين  التفريق  عدم:  السادسة   الصورة
 . الشرعي الحكم

 
103 

 104 .يهودي جنازة كانت  ولو ،  جنازةلل القيام :  السابعة  الصورة

  المسلمين   غير  مع  ،  بالعهد  الوفاء   مبدأ  تطبيق:    الخامس   المطلب 
 :  فروع ثالثة  وفيه  ،    السنة ضوء في

105 

 105 المقصود بالمعاهد : الفرع األول  

 106 . والعهد الذمة أهل على  اعتدى لمن ، الوعيد شدة:   الثاني  الفرع

 107 . أعدائه  مع بالعهد وفائه ر صو  من:   الثالث الفرع

 109 . الكفر  على مات  الذي عدي بن  لمطعم وفاءه

 110 . القضاء عمرة في الحديبية صلح  لعقد وفاءه
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 في  المسلمين  غير  مع   الصبر  مبدأ  تطبيق:    السادس  المطلب
 . السنة  ضوء

111 

  الرفق  مبدأ  في   تقدم  فيما   ماجاء  بعض  ذلك  في  يدخل:    األول   الفرع
 .   شتيمتهم رغم ، اليهود عن فوهوع ،

111 

 111 : أعدائه أذى على  صبره صور من:    الثاني  الفرع

 111 وتكذيبه  به  االستهزاء:   األولى الصورة

 112 : واإلهانة بالضرب عليه االعتداء:   الثانية الصورة

 112 اعتداء أبي جهل : أوال 

 113 اعتداء أبي لهب : ثانيا  

 113 معيط  أبي بن  عقبة اعتداء : ثالثا 

 113 اعتداء أأمة قريش: رابعا  

 115 به   الجراح وإيقاع  قتله محاولة :   الثالثة الصورة

 المسلمين  غير  مع   السالم  مبادئ  تطبيق:    الثاني  المبحث
 :مطالب ثمانية  وفيه ، السنة ضوء في ، الحرب  في

 
116 

  ه بنبذ  أو  ،  العهد  بنقض  يكون   الحرب  إعالن:  مبدأ:    األول  المطلب
 : فروع أربعة وفيه ،  للعدو

116 

 116 بالسالم  المبدأ هذا  عالقة :   األول الفرع

  أربعة  وفيه  النبوية  السنة  في  المبدأ  هذا  تطبيقات:  الثاني  الفرع
 مسائل 

116 
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 118-117 المسألة األولى: إبرام العهد أو نقضه ، وأمرالجهاد موكول لإلمام 

 118 مكة فتح:   العهد نقض صور من:    الثانية المسألة 

 119 العهد  نقض على المترتبة  األحكام من:   الثالثة  المسألة 

 122 نقضه خيف إذا العهد نبذ وجوب :   الرابعة المسألة 

 123 العهد نقض  من  التثبت وجوب:    الخامسة المسألة 

 124 : فرعان وفيه ،  القتال قبل الدعوة مبدأ: الثاني  المطلب

 124 بالسالم  المبدأ  هذا  عالقة: األول الفرع

 124 النبوية  السنة  في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني  الفرع

  وفيه   ،   الحرب  رسل  على  االعتداء  تحريم:  مبدأ:    الثالث  المطلب
 :فرعان

 
126 

 126 بالسالم  المبدأ  هذا  عالقة: األول الفرع

 126 النبوية  السنة  في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني  الفرع

 128 .  طلبه  لمن  مسلم  كل من  األمان إعطاء مبدأ:      الرابع المطلب

 128 بالسالم  المبدأ  هذا  عالقة: األول الفرع

 128 النبوية  السنة  في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني  الفرع

 130 : فرعان وفيه  لألسير، اإلحسان: مبدأ:   الخامس المطلب

 130 بالسالم  المبدأ  هذا  عالقة: األول الفرع
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  أربع  وفيه   النبوية   السنة   في  المبدأ   هذا  تطبيقات   : الثاني  الفرع
 مسائل 

 
130 

 130 الحرب  بأسرى  بالعناية األمر:  األولى  المسألة 

 131 عليهم  المن جواز: الثانية  المسألة 

 132 األسرى  مبادلة جواز: الثالثة  المسألة 

  إسالمه   كان  أو  بإسالمه،   يعلم   لم   الذي  األسير:    الرابعة   المسألة 
 الدنيا  أحكام في بإسالمه  يعتدال ،  خفيا

133 

 إذا والشيوخ  والنساء األطفال قتل تحريم:  مبدأ:   السادس المطلب
 : فرعان  وفيه ، يقاتلوا لم

134 

 134 بالسالم  المبدأ  هذا  عالقة: األول الفرع

 134 النبوية  السنة  في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني  الفرع

    التمثيل  وتحريم  ،  القتل  ريقةط  في  اإلحسان  مبدأ:  السابع   المطلب
 : فرعان وفيه ،  الحرب في بالمقتول

   
136 

 139-136 بالسالم  المبدأ  هذا  عالقة: األول الفرع

 140-139  النبوية  السنة  في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني  الفرع

  فرعان وفيه ، العبادة لدور التعرض تحريم: مبدأ:   الثامن المطلب
141 

 141 بالسالم  المبدأ  هذا  القةع: األول الفرع

 143-141 النبوية  السنة  في المبدأ هذا تطبيقات: الثاني  الفرع
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  عقد)    النبوية   المعاهدات  في  السالم  مبادئ  تطبيق :  الثالث   المبحث 
 : مطالب  ثالثة  وفيه( أنموذجا الحديبية صلح

 
144 

 144 بالسالم  المعاهدة هذه  عالقة :   األول المطلب

  وفيه  ،  الهدنة  توقيع  قبل   العدو  مع   العالقة  أصل:    الثاني   المطلب 
 : فروع أربعة

 
145 

 145 الحديبية  إلى الخروج سبب :    األول الفرع

  ،  السلم   هو   ،  المسلمين  غير  مع   العالقة  في  األصل:    الثاني   الفرع
 والمسالمة 

 
145 

  النصح  وبذل  ،  العدو  مع  السالم   بطلب  المبادرة  جواز:  الثالث   الفرع
 .   التحالف لدرجة معه  العالقة ثيق وتو  ،  له

 
146-147 

  ،   للرسل  األمان  وبذل  ،  بالعهد  الوفاء  مبدأ  تطبيق:    الرابع  الفرع
 . معهم التعامل وحسن

 
148 

  : فروع أربعة وفيه  ،  ولوازمه  الصلح  عقد صياغة :   الثالث المطلب
149 

  مع  الصلح  عقد  في  الحقوق   بعض   عن  التنازل  جواز:    األول  الفرع
 .   السالم لمصلحة ،العدو

 
149-150 

  ولو  جور،  فيه  كان  ولو   العدو   مع   الصلح  عقد  جواز:  الثاني  الفرع
 .األمر  ولي  يقدرها  التي  للمصلحة   للكافر،  المسلم   تسليم  عليه  ترتب 

 
151 

  



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (251 )  

  عن االمتناع  يوجب  الذي ،  الصلح  عقد على الموافقة: الثالث  الفرع
  تسليم   ويوجب  العدو،  ةالدول  قبل   من  عليه  المعتدى  المسلم  نصرة

 . طلبوه إذا المعادية  للدولة  المسلم

 
155-152 

  كانت  ،     الجائرة  الشروط  تلك   رغم  السالم   عاقبة   أن:    الرابع   الفرع
 لإلسالم  فتحا

 
156 

 السالم   لمبادئ  المخالفة  المفاهيم  تصحيح:    الثالث  الفصل 
 :مباحث ثالثة  وفيه ، وغيرهم المسلمين عند اإلسالم  في

 
 

157 

  عند   السالم   لمبادئ  المخالفة  المفاهيم  تصحيح:    األول   المبحث 
 : مطالب   ثالثة  وفيه ،  المسلمين

 
157 

  من  البراءة  الينافي  ،   المسلمين  غير  مع   السالم :    األول  المطلب 
 : فروع  ستة وفيه ، دينهم

 

 157 والبراء  للوالء  الخاطئ المفهوم:   األول الفرع

 161-158 والبراء  الوالء لعقيدة الصحيح المفهوم: الثاني  الفرع

 161 منه   البراءة التنافي الكافر محبة : الثالث الفرع

  الكفار   من  البراءة  في   عنها  المنهي  المودة  معنى:  الرابع   الفرع
 :للمؤمنين الوالء في الواجبة المحبة  ومعنى ،

 
162 

 آن   في  للكافر  والبغضاء  المحبة  اجتماع  إمكان   :  الخامس  الفرع
 واحد؟

 
163-168 

  والبراء  للوالء   الصحيح  المفهوم   على   المترتبة  اآلثار:  السادس  الفرع
 : من أهم تلك اآلثار    .     المسلمين غير مع

 
169 
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 (252 )  

 وغيرهم   والنصارى   اليهود  من  المسلمين  غير  مع  العالقات  إقامة  أن
 .   محذور فيه  ليس

 
169 

 170 املسألة   يف  ابز   ابن الشيخ   رأي

 170 مشرتك عدو قتالل التحالف  درجة   إىل معهم التعاون  جواز

 171   المسألة في باز  ابن الشيخ رأي

  أرجح  في  بمدة  محدودا  ليس  العدو  مع   الصلح:     الثاني    المطلب 
 األقوال 

173-175 

  أربعة  وفيه  ،   منهم  ولسنا  ،  منا  ليسوا:  هؤالء  :  الثالث  المطلب
 :فروع

 
176 

 178-176 منهم   الرسول براءة:   األول الفرع

 179 منشأ الضالل ، وفيه مسألتان : :   الثاني الفرع 

 183-179 : المتابعة  تحقق :  الدنيا  أحكام في معيارالصحةالمسألة األولى :  

 185-184 الزيغ  أهل طريقة  النصوص  من المتشابه اتباعالمسألة الثانية : 

وفيه  ،  تقضي على المتشابه  ،لثوابت المحكمات  ا :    الثالث الفرع  
 مسائل : 

 
186 

  لكل إنسان   واألموال  عصمة الدماء  من المحكمات:المسألة األولى :  
 . 

 
186-188 

الثانية:   المحكماتالمسألة  واألطفال    من  النساء  قتل  تحريم   :
 والشيوخ إذا لم يقاتلوا 

 
189-191 

  مخصوصة  بالمثل   المقابلة   أن:  المحكمات   من :    الثالثة  المسألة 
 : صور وفيه واالعتداء الظلم بعدم

 
192 
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 (253 )  

  من   بأنه   والشيوخ  واألطفال   النساء  قتل  تبرير:    األولى   الصورة
 . .بالمثل المقابلة

 
193-192 

  وذبحهم  ،  بهم   والتنكيل  لألسرى   اإلساءة   تبرير :    الثانية   الصورة
  والمقابلة   ،  المشروع  التمثيل  قبيل  من   أنه  ،  وحرقهم  ،   كالبهائم 
 بالمثل 

 
193-202 

  غير  عند  السالم  لمبادئ  المخالفة  هيمالمفا  تصحيح:  الثاني  المبحث
 : مطلبان  وفيه ،  المسلمين

 
203 

"  مقولة :   األول   المطلب    خمسة  وفيه"  بالسيف  اإلسالم   انتشار: 
 :فروع

 
203 

الحروب في    قتلى  عددالنسبة والتناسب ، بين  :   األول  الفرع
 . المعاصرة ، وأعدادهم في الحروبعهدالنبوة 

 
204-206 

  الشرائع   ،مع   الحرب   في  اإلسالم   شريعة  مقارنة:  الثاني  الفرع
 والالحقة  السابقة 

 
207-209 

 210-209 الغرب  علماء   شهادات : الثالث الفرع

 211 الشرق  علماء   شهادة:    الرابع  الفرع

 212 شهادة الواقع:  الخامس  الفرع 

  والجواب   "  واإلرهاب  للتطرف   يدعو  اإلسالم"    مقولة :   الثاني     المطلب 
 ستة   أوجه نم  عنها

 
213-220 

مبادرة الملك عبدهللا للحوار بين الحضارات ، برهان  :    الثالث   المبحث 
 : مطلبان  وفيه معاصر، بأن دين اإلسالم هو دين السالم  

 
221 
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 (254 )  

 122-121 قوتها  سر المبادرة مصدر :  األول المطلب

  بين   للحوار  عبدهللا  الملك  مبادرة  في  السالم  مبادئ:    الثاني  المطلب
 فروع ثالثة  وفيه   راتالحضا

 
123 

 224-223 الحوار  مبادرة في الرفق مبدأ:     األول الفرع

 225-224 العقيدة يخص فيما االتفاق عدم  على االتفاق مبدأ:   الثاني  الفرع

 227-226 المشتركة  القيم تحقيق أجل  من التعاون  مبدأ:   الثالث الفرع

 237-228 الخاتمة 

 254-238  فهرس الموضوعات 

 256-255 فهرس اآليات 

 278-266  فهرس اآلحاديث 

 280-279 فهرس األعالم المترجم لهم

 294-281 فهرس المراجع  
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 فهرس اآلايت 
 الصفحة اسم السورة ، اآلية  ورقمها 

 سورة البقرة

                                                   

        .  12-11اآليتان 

 
196 

 65 125من اآلية  ﴾َوَأْمًنا  لِلنَّاسِ   َمثَابَةً   اْلبَ ْيتَ   َجَعْلَنا   َوِإذْ 

ُلَونَُّكمْ  رِ   َوالثََّمَراتِ   ُفسِ َواأْلَن ْ   اأْلَْمَوالِ   ِمنَ   َونَ ْقصٍ   َواجْلُوعِ  اخْلَْوفِ   ِمنَ  ِبَشْيءٍ   َولَنَ ب ْ  الَِّذينَ ,  الصَّاِبرِينَ   َوَبشِّ
ُهمْ   ِإَذا  ُهمُ   َوُأولَِئكَ   َوَرمْحَةٌ  َرهبِِّمْ   ِمنْ  َصَلَواتٌ  َعَلْيِهمْ  ُأولَِئكَ ,  رَاِجُعونَ   ِإلَْيهِ   َوِإانَّ   ّلِلَِّ  ِإانَّ   قَاُلوا  ُمِصيَبةٌ  َأَصابَ ت ْ

 147- 154اآلايت ﴾  اْلُمْهَتُدونَ 

 
55 

َيامُ   َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ   آَمُنواْ  الَِّذينَ   َهاأَي ُّ   ايَ  ُقونَ   َلَعلَُّكمْ   قَ ْبِلُكمْ   ِمن الَِّذينَ   َعَلى  ُكِتبَ   َكَما  الصِّ  64 183اآلية  ﴾تَ ت َّ

 60 185من اآلية    ﴾ اْلُعْسرَ   ِبُكمُ   يُرِيدُ   َواَل  اْلُيْسرَ   ِبُكمُ   اّللَُّ   يُرِيدُ  ﴿

                                    193 190اآلية 

ْهِر احْلََراِم َواحْلُُرَماُت ِقَصاٌص َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِْثِل مَ ﴿ ْهُر احْلََراُم اِبلشَّ ا اْعَتَدى الشَّ
 194من اآلية   ﴾ اّللََّ َعَلْيُكْم َوات َُّقوا  

 
79 

من اآلية  ﴾احْلَجِّ   يف   ِجَدالَ   َواَل   ُفُسوقَ   َواَل  رََفثَ   َفاَل  احْلَجَّ   ِفيِهنَّ   فَ َرضَ   َفَمنْ   َمْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ   احْلَجُّ ﴿  
197 

66 

ْلِم  ﴿    ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوي ُمِبنيٌ َكافًَّة َوال تَ تَِّبُعوا ُخطَُواتِ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يف السِّ اآلية   ﴾  الشَّ
208   

 
75،61 

ْلمِ   َجَنُحوا  َوِإنْ ﴿     ،  75،62   208من اآلية ﴾ هَلَا  فَاْجَنحْ   لِلسَّ
170 
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                      155   216من اآلية 

ْهِر ا﴿     79   217من اآلية   ﴾حْلََراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبرٌي ...َيْسأَلوَنَك َعِن الشَّ

                            158    256  اآلية   من 

 158،46   256من اآلية  ال إكراه يف الدين﴾   ﴿  

  عمران سورة آل 

                                                          

                                                                    

                                               من سورة أل عمران   7اآلية 

 
184 

                                  60،159     85  اآلية،
230 

ةَ   لَلَِّذي   ِللنَّاسِ   ُوِضعَ   بَ ْيتٍ   َأوَّلَ   ِإنَّ ﴿     ِإبْ َراِهيمَ   َمَقامُ   بَ يَِّناتٌ   َآاَيتٌ   ِفيهِ  *  لِْلَعاَلِمنيَ   َوُهًدى  ُمَبارًَكا بَِبكَّ
   96،95من اآليتني  ﴾ َآِمًنا َكانَ   َدَخَلهُ   َوَمنْ 

 
65 

َمَواتُ   َعْرُضَها  َوَجنَّةٍ   رَبُِّكمْ   ِمنْ  ِفَرةٍ َمغْ  ِإىَل   َوَسارُِعوا﴿    تْ   َواأْلَْرضُ  السَّ  يف   يُ ْنِفُقونَ   الَِّذينَ   *   لِْلُمتَِّقنيَ   ُأِعدَّ
رَّاءِ     133،134اآليتان    ﴾ اْلُمْحِسِننيَ   حيُِبُّ   َواّللَُّ   النَّاسِ   َعنِ   َواْلَعاِفنيَ   اْلغَْيظَ   َواْلَكاِظِمنيَ   َوالضَّرَّاءِ   السَّ

 
140 

َلُونَّ ﴿      َأْشرَُكوا  الَِّذينَ   َوِمنَ   قَ ْبِلُكمْ   ِمنْ  اْلِكَتابَ   ُأوتُوا  الَِّذينَ   ِمنَ   َولََتْسَمُعنَّ   َوأَنْ ُفِسُكمْ   َأْمَواِلُكمْ   يف  لَتُ ب ْ
ُقوا  َتْصرِبُوا  َوِإنْ   َكِثرياً   َأذىً     186اآلية     ﴾ اأْلُُمورِ   َعْزمِ   ِمنْ   َذِلكَ   فَِإنَّ   َوتَ ت َّ

 
55 

 نساء سورة ال

َها  أبَِْحَسنَ   َفَحيُّوا  بَِتِحيَّةٍ   ُحيِّيُتمْ وإذا  ﴿    82   86اآلية  ﴾  َحِسيًبا  َشْيءٍ   ُكلِّ   َعَلى  َكانَ   اّللََّ   ِإنَّ   رُدُّوَها  َأوْ   ِمن ْ

                                                                   

                                            92  اآلية  من  
 

188 

َلَم﴾   ِإلَْيُكمُ   َويُ ْلُقوا  يَ ْعَتزُِلوُكمْ   ملَْ   ﴿فَِإنْ       19   90من اآلية    السَّ
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ُنوا  اّللَِّ   َسِبيلِ   يف   َضَربْ ُتمْ  ِإَذا  َآَمُنوا ِذينَ الَّ   أَي َُّها  ايَ ﴿    اَلمَ   ِإلَْيُكمُ   أَْلَقى  ِلَمنْ   تَ ُقوُلوا  َواَل  فَ تَ بَ ي َّ  َلْستَ   السَّ
تَ ُغونَ   ُمْؤِمًنا نْ َيا  احْلََياةِ   َعَرضَ  تَ ب ْ ُتمْ   َكَذِلكَ   َكِثريَةٌ   َمَغانُِ  اّللَِّ   َفِعْندَ   الدُّ ُنوا   َعَلْيُكمْ   اّللَُّ   َفَمنَّ  قَ ْبلُ   ِمنْ   ُكن ْ  فَ تَ بَ ي َّ

   94اآلية    ﴾َخِبريًا   تَ ْعَمُلونَ   ِبَا  َكانَ   اّللََّ   ِإنَّ 

 
76 

                                                          

                                                                 

             النساء  135اآلية 

 
192 

 سورة المائدة 
 50   1من اآلية    ﴾ اِبْلُعُقودِ  ُفواَأوْ   َآَمُنوا الَِّذينَ   أَي َُّها  ايَ  ﴿

ْهَر  ﴿    لُّوا َشَعائَِر اّللَِّ َوال الشَّ  79   2من اآلية    ﴾احْلََرامَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حتُِ

                                              

                                                     2اآلية  من  
 

192 

 60    6من اآلية   ﴾َحَرجٍ   ِمنْ   َعَلْيُكمْ   لَِيْجَعلَ   اّللَُّ   يُرِيدُ   َما﴿  

ُ َلُكْم َعَلى َفرْتٍَة ِمَن الرُُّسِل َأْن تَ ُقوُلوا َما َجاَءاَن ِمْن َبِشرٍي ﴿)اَي َأْهَل الْ      ِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ َبنيِّ
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر(﴾     19اآليىة     َوال نَِذيٍر فَ َقْد َجاءَُكْم َبِشرٌي َونَِذيٌر َواّللَّ

 
59 

                                                                 

                                 32 اآلية    
 

186 

                                                         اآلية  
55    

159 

دًا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قَ َتلَ اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْقتُ ُلوا الصَّْيَد َوأَنْ ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ تَ َلُه ِمْنُكْم ﴿    ِمَن ُمتَ َعمِّ
َعمِ      95من اآلية    ﴾ الن َّ

 
65 

ْهَر احْلََراَم َواهْلَْدَي َواْلَقالئِدَ ﴿ ُ اْلَكْعَبَة اْلبَ ْيَت احْلََراَم ِقَياماً لِلنَّاِس َوالشَّ  79    97من اآلية   ﴾َجَعَل اّللَّ

 سورة األنعام 
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 اْلَفرِيَقنْيِ   فََأيُّ  ُسْلطَاانً   َعَلْيُكمْ   بِهِ   يُ نَ زِّلْ   ملَْ   َما اِبّللَِّ   ْكُتمْ َأْشرَ   أَنَُّكمْ   خَتَاُفونَ   َواَل  َأْشرَْكُتمْ   َما  َأَخافُ   وََكْيفَ   ﴿  
ُتمْ   ِإنْ   اِبأْلَْمنِ   َأَحقُّ   ﴾ ُمْهَتُدونَ  َوُهمْ   اأْلَْمنُ   هَلُمُ   ُأولَِئكَ   ِبظُْلمٍ   ِإميَاهَنُمْ   يَ ْلِبُسوا  َوملَْ   َآَمُنوا  الَِّذينَ   *  تَ ْعَلُمونَ   ُكن ْ

     82-81اآليتان  

 
63 

                                                                           

                                                                

                                          151اآلية    من  

 
187 

 سورة األنفال 
 136   12من اآلية   ﴾  أَلْعَناقِ ا  فَ ْوقَ   فَاْضرِبُوا   الرُّْعبَ   َكَفُروا  الَِّذينَ   قُ ُلوبِ   يف  َسأُْلِقي﴿  

                                                          

  *                                           *           

                                                       

                34-32اآلايت   

 
 
28 

                                                        50   58اآلية ،
116 

ْلمِ   َجَنُحوا َوِإنْ ﴿:تعاىل  يقول لْ   هَلَا  فَاْجَنحْ   لِلسَّ  19،75    61اآلية    ﴾اْلَعِليمُ   ِميعُ السَّ   ُهوَ   ِإنَّهُ   اّللَِّ   َعَلى َوتَ وَكَّ
  ،170   ،

174 
 75    62من اآلية  َواِبْلُمْؤِمِننَي﴾  بَِنْصرِهِ  أَيََّدكَ   الَِّذي   ُهوَ   اّللَُّ   َحْسَبكَ   فَِإنَّ   ََيَْدُعوكَ   َأنْ   يُرِيُدوا  ﴿َوِإنْ 

                                                154    72  اآلية  من ،
167 
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 سورة التوبة 
                                                            

                       23  اآلية    
 

164 

                                                                    

    84اآلية        
 
98 

ُرُهمْ   َدَقةً صَ   َأْمَواهلِِمْ   ِمنْ  ُخذْ ﴿       64   103من اآلية   ﴾هِبَا  َوتُ زَكِّيِهمْ   ُتَطهِّ

                                                            

                 113 ةاآلي    
 

161 

                                                    

       128اآلية   
 
28 

 سورة يونس

ُمْ   يَ ْهِديِهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِمُلوا  َآَمُنوا  الَِّذينَ   ِإنَّ ﴿     *   النَِّعيمِ   َجنَّاتِ   يف  اأْلَهْنَارُ   حَتِْتِهمُ   ِمنْ  جَتِْري  ميَاهِنِمْ إبِِ   َرهبُّ
تُ ُهمْ  اللَُّهمَّ   ُسْبَحاَنكَ   ِفيَها  َدْعَواُهمْ   10،9اآليتان    ﴾َدْعَواُهمْ   َوَآِخرُ   َساَلمٌ   ِفيَها َوحتَِي َّ

 
82 

ي  ﴿     اآلية    ﴾ًعا َأفَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحَّتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ َوَلْو َشاَء رَبَُّك آَلَمَن َمْن يف اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
99  

2 

 سورة يوسف 
 2 ( 103اآلية     ﴾ َوَما َأْكثَ ُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِبُْؤِمِننيَ ﴿    

 سورة الرعد
 68   28اآلية    ﴾اْلُقُلوبُ   َتْطَمِئنُّ   اّللَِّ   ِبذِْكرِ   َأاَل   اّللَِّ   ِبذِْكرِ   قُ ُلوهُبُمْ   َوَتْطَمِئنُّ   َآَمُنوا الَِّذينَ ﴿   
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 سورة إبراهيم 

 َرهبِِّمْ   إبِِْذنِ  ِفيَها  َخاِلِدينَ   اأْلَهْنَارُ   حَتِْتَها  ِمنْ  جَتِْري َجنَّاتٍ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِمُلوا  َآَمُنوا  الَِّذينَ   َوُأْدِخلَ ﴿   
تُ ُهمْ     23اآلية    ﴾َساَلمٌ   ِفيَها  حتَِي َّ

 
82 

 ل سورة النح
ْحَسانِ   اِبْلَعْدلِ  أيَُْمرُ   اّللََّ   ِإنَّ  ﴿   َهى  اْلُقْرَب   ِذي  َوِإيَتاءِ   َواإْلِ  يَِعُظُكمْ   َواْلبَ ْغيِ   َواْلُمْنَكرِ   اْلَفْحَشاءِ   َعنِ   َويَ ن ْ

ُرونَ   لََعلَُّكمْ     90اآلية    ﴾َتذَكَّ

 
48 

ُقُضوا  َواَل   َعاَهْدمتُْ  ِإَذا  اّللَِّ   بَِعْهدِ   َوَأْوُفوا ﴿    اّللََّ   ِإنَّ   َكِفياًل   َعَلْيُكمْ  اّللََّ   َجَعْلُتمُ  َوَقدْ   تَ وِْكيِدَها  بَ ْعدَ   أْلَمْيَانَ ا  تَ ن ْ
   91اآلية    ﴾ تَ ْفَعُلونَ   َما يَ ْعَلمُ 

 
50 

ُتمْ   َوِإنْ ﴿ ُتمْ   َما   ِبِْثلِ  فَ َعاِقُبوا  َعاقَ ب ْ  اِبّللَِّ   ِإالَّ   َصرْبُكَ   َوَما  َواْصرِبْ   *   لِلصَّاِبرِينَ   َخرْيٌ   هَلُوَ   َصرَبْمتُْ   َولَِئنْ   بِهِ   ُعوِقب ْ
اآليتان   ﴾حُمِْسُنونَ   ُهمْ   َوالَِّذينَ   ات ََّقْوا  الَِّذينَ   َمعَ  اّللََّ   ِإنَّ   * مَيُْكُرونَ   ممَّا  َضْيقٍ  يف  َتكُ   َواَل  َعَلْيِهمْ  حَتَْزنْ   َواَل 

127،126   

  
137 
 

 سورة اإلسراء 
 50 سورة اإلسراء    34من اآلية    ﴾ َمْسُئواًل   انَ كَ   اْلَعْهدَ   ِإنَّ   اِبْلَعْهدِ   َوَأْوُفوا ﴿  

  سورة الكهف

                                                   :86        6  اآلية   ،
160 

 سورة طه 
 68   24من اآلية    ﴾اَضْنكً   َمِعيَشةً  لَهُ   فَِإنَّ  ِذْكِري  َعنْ   َأْعَرضَ   َمنْ ﴿    

رُ   لََّعلَّهُ   لَّيِّناً   قَ ْوالً  لَهُ   فَ ُقوالَ ﴿      54   44اآلية   ﴾ ََيَْشى  َأوْ   يَ َتذَكَّ

 األنبياء سورة 
  :قال سبحانه                              28   107اآلية 
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 سورة الحج 
َاَفكَ  اِبّللَِّ  ُيْشِركْ   َوَمنْ  ﴿   َماءِ   ِمنَ   َخرَّ   َأمنَّ   ﴾َسِحيقٍ   َمَكانٍ  يف  الّرِيحُ   بِهِ   هَتِْوي   َأوْ  الطَّرْيُ   فَ َتْخَطُفهُ  السَّ

   31من اآلية  

 
67 

ينِ   يف   َعَلْيُكمْ  َجَعلَ   َوَما﴿    ة من اآلي  ﴾قَ ْبلُ   ِمنْ   اْلُمْسِلِمنيَ   مَسَّاُكمُ  ُهوَ   ِإبْ َراِهيمَ  أَبِيُكمْ   ِملَّةَ   َحَرجٍ   ِمنْ  الدِّ
78   

60 

 سورة المؤمنون 
يَِّئةَ   َأْحَسنُ   ِهيَ   اِبلَّيِت   اْدَفعْ ﴿     140 سورة املؤمنون   95اآلية   ﴾ َيِصُفونَ   ِبَا   َأْعَلمُ   حَنْنُ   السَّ

 سورة النور 
 69   61من اآلية    ﴾ َبةً طَيِّ   ُمَبارََكةً   اّللَِّ   ِعْندِ  ِمنْ  حتَِيَّةً   أَنْ ُفِسُكمْ   َعَلى  َفَسلُِّموا   بُ ُيواتً   َدَخْلُتمْ   فَِإَذا ﴿  

ُهمْ   الصَّاحِلَاتِ   َوَعِمُلوا  ِمْنُكمْ   َآَمُنوا  الَِّذينَ   اّللَُّ   َوَعدَ  ﴿    ِمنْ   الَِّذينَ   اْسَتْخَلفَ   َكَما   اأْلَْرضِ   يف  لََيْسَتْخِلَفن َّ
ُهمْ   هَلُمْ   اْرَتَضى  الَِّذي  ِدينَ ُهمُ   هَلُمْ   َولَُيَمكَِّننَّ   قَ ْبِلِهمْ  لَن َّ  ِب   ُيْشرُِكونَ   اَل  يَ ْعُبُدوَنيِن   َأْمًنا  َخْوِفِهمْ   بَ ْعدِ   نْ مِ   َولَيُ َبدِّ

ًئا    55من اآلية ﴾َشي ْ

 
63 

 سورة الفرقان 
من اآلية   َسالًما﴾  قَاُلوا اجْلَاِهُلونَ   َخاطَبَ ُهمُ   َوِإَذا  َهْوانً   اأَلْرضِ   َعَلى  مَيُْشونَ   الَِّذينَ   الرَّمْحَنِ   ﴿َوِعَبادُ      

63   
19 

                                                            

             *                                     69، 68  اآليتان    
 

187 

 سورة القصص 
                                                       

                                                               

                     *                                                    

   16،15اآليتان  

 
193 

                    161    56  اآلية   من 
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 2  68َورَبَُّك ََيُْلُق َما َيَشاُء َوََيَْتاُر()سورة القصص اآلية    ﴿ قال تعاىل:  

 سورة الروم
                                                             

               21اآلية 

 
167 

 سورة لقمان 
                                                                    

                                               15  اآلية   من   

 
164 

 سورة األحزاب 

 تَ َرْوَها  ملَْ   َوُجُنوداً   ِرحياً   َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا  ُجُنودٌ   َجاَءْتُكمْ   ِإذْ   َعَلْيُكمْ   اّللَِّ   نِْعَمةَ   اذُْكُروا  آَمُنوا الَِّذينَ   أَي َُّها  ﴿ايَ    
 َوبَ َلَغتِ   اأْلَْبَصارُ   زَاَغتِ   َوِإذْ   ِمْنُكمْ   َأْسَفلَ  َوِمنْ   فَ ْوِقُكمْ   ِمنْ  َجاُءوُكمْ   ِإذْ *   َبِصرياً   تَ ْعَمُلونَ   ِبَا  اّللَُّ   وََكانَ 

- 9اآلايت    َشِديدًا﴾   زِْلَزاالً   ْلزُِلواَوزُ   اْلُمْؤِمُنونَ   ابْ ُتِليَ   ُهَناِلكَ *    الظُُّنوانَ   اِبّللَِّ  َوَتظُنُّونَ   احْلََناِجرَ   اْلُقُلوبُ 
11    

 

   ُُهمُ  َفرِيقٌ  َوَيْسَتْأِذن   ِفَرارًا  ِإالَّ  يُرِيُدونَ  ِإنْ  ِبَعْورَةٍ  ِهيَ  َوَما َعْورَةٌ  بُ ُيوتَ َنا   ِإنَّ  يَ ُقوُلونَ  النَّيبَّ  ِمن ْ
 


 13 اآلية  

 
117 

 80  25من اآلية  اْلِقَتاَل﴾  اْلُمْؤِمِننيَ   اّللَُّ   وََكَفى   َخرْياً   يَ َناُلوا  ملَْ   بِغَْيِظِهمْ   َكَفُروا   الَِّذينَ   اّللَُّ   ﴿َوَردَّ 

ُ اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل﴾     80  25من اآلية    ﴿وََكَفى اّللَّ

تُ ُهمْ     81   44من اآليىة    َسالٌم﴾  يَ ْلَقْونَهُ   يَ ْومَ   ﴿حتَِي َّ

راً وَ               45من اآلية   نَِذيرًا﴾﴿ِإانَّ َأْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّ
59 
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 سورة سبأ 
 59    28اآلية    ﴿)َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً َونَِذيرًا َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُموَن﴾    

 سورة فاطر
                                                                  

                              8 اآلية  من    

 
160 

 سورة يس 

 82    58اآلية    ﴾رَِحيمٍ   َربٍّ   ِمنْ   قَ ْواًل   َساَلمٌ ﴿    

 سورة الزمر 
َا﴿      55   10من اآلية    ﴾ ِحَسابٍ   بَِغرْيِ   َأْجَرُهمْ   ونَ الصَّاِبرُ   يُ َوىفَّ   ِإمنَّ

 َبلْ   ّلِلَِّ  احْلَْمدُ   َمَثاًل  َيْسَتِواَينِ   َهلْ   ِلَرُجلٍ   َسَلًما َورَُجاًل   ُمَتَشاِكُسونَ   ُشرََكاءُ  ِفيهِ   رَُجاًل   َمَثاًل   اّللَُّ   َضَربَ ﴿   
   29اآلية    ﴾يَ ْعَلُمونَ   اَل   َأْكثَ ُرُهمْ 

 
68،62 

 سورة فصلت 
يَِّئةُ   َواَل   احلََْسَنةُ   َتْسَتِوي   َواَل  ﴿   َنكَ   الَِّذي  فَِإَذا َأْحَسنُ   ِهيَ   اِبلَّيِت   اْدَفعْ   السَّ َنهُ   بَ ي ْ  َويلي   َكأَنَّهُ   َعَداَوةٌ   َوبَ ي ْ

يمٌ     34اآلية    ﴾محَِ
 

140 

 55   35اآلية  ﴾  يمٍ َعظِ  َحظٍّ   ُذو  ِإالَّ   يُ َلقَّاَها  َوَما  َصرَبُوا  الَِّذينَ   ِإالَّ   يُ َلقَّاَها  َوَما﴿    

 سورة الزخرف 

                                                                 اآليتان  
26،27 

 
158 

ُهمْ  فَاْصَفحْ   نَ يُ ْؤِمُنو   اَل   قَ ْومٌ   َهُؤاَلءِ  ِإنَّ   َربِّ   ايَ  َوِقيِلهِ ﴿    اآليتان    ﴾يَ ْعَلُمونَ   َفَسْوفَ   َساَلمٌ   َوُقلْ   َعن ْ
89،88   

 
82 
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 سورة الجاثية 
مَ   يَ ْرُجونَ   الَ   لِلَِّذينَ   يَ ْغِفُرواْ   آَمُنواْ  لِّلَِّذينَ   ُقل ﴿      54   14من اآلية    ﴾ هللا  َأايَّ

 سورة محمد 
 136   4من اآلية  ﴾  لّرِقَابِ ا  َفَضْربَ   َكَفُروا   الَِّذينَ   لَِقيُتمُ   فَِإَذا﴿     

 سورة الفتح 
 146   22اآلية    ﴾  َنِصريًا   َواَل   َولِيًّا  جيَُِدونَ  اَل   مثَّ   اأْلَْداَبرَ   َلَولَُّوا َكَفُروا  الَِّذينَ   قَاتَ َلُكمُ   َوَلوْ  ﴿  

                                                               

              24اآلية   

 
75 

 سورة الحجرات 
َا ﴿    73   10من اآلية  ﴾ ِإْخَوةٌ   اْلُمْؤِمُنونَ   ِإمنَّ

 :                                                           

                        13اآلية    

 
224 

 سورة الواقعة

 82   26،  25اآليتان      َسالمًا﴾  َسالماً   ِقيالً   ِإالَّ *    أتَْثِيماً   َوال  َلْغواً   ِفيَها  َيْسَمُعونَ   ﴿ال

 سورة الحديد
 81   25االية    ﴿لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبَ يَِّناِت َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس اِبْلِقْسِط﴾    

 سورة المجادلة 
                                                           

                         22 اآلية  من   
 

166 
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 سورة الحشر
وسُ   اْلَمِلكُ   ُهوَ   ِإال  ِإلَهَ   ال  الَِّذي   اّللَُّ   ُهوَ   ﴿   الُم﴾   اْلُقدُّ  166،82   23من اآلية   السَّ

  سورة الممتحنة 

                                                              

                                                              

                                                                   1  اآلية   

 
18 

                                                                

           *                                                

                                     املمتحنة   سورة   من  9-8  اآليتان 

 
165 

  سورة المنافقون 

 ُهمُ   َفُأولَِئكَ  َذِلكَ   يَ ْفَعلْ   َوَمنْ   اّللَِّ   ِذْكرِ   َعنْ  َأْواَلدُُكمْ   َواَل   َأْمَواُلُكمْ   تُ ْلِهُكمْ   اَل   َآَمُنوا  الَِّذينَ   أَي َُّها  ايَ  ﴿    
   9اآلية    ﴾اخْلَاِسُرونَ 

161 

  سورة التغابن 

                                                    

                        14اآلية  

161،160 

  سورة الضحى 

       *           *                   *      3-1اآلايت  
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 فهرس األحاديث ، واآلاثر
 الصفحة  احلديث  م 

    111 هللا   رسول   على  جربيل  أبطأ  . 1
 187  ثالثة   هللا   إىل  الناس  أبغض  . 2

 49 أتشفع يف حد من حدود هللا   . 3

 98 قرب عبد هللا بن أب   أتى النيب    . 4

 187  املوبقات  السبع  اجتنبوا    . 5

 131 أجد حلم شاة أخذت بغري أذن أهلها   . 6

 77 أحب األمساء إىل هللا     . 7

 98  عمر  اي   عين   أخر    . 8

 142 اخرجوا ابسم هللا تقاتلون ىف سبيل هللا   . 9

 104  ومواإذا رأيتم اجلنازة فق  . 10
 184  منه   تشابه  ما   يتبعون   الذين   رأيتم  إذا  . 11

 99 إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم     . 12

 162،71 إذا لقيته فسلم عليه   . 13

 69  عليه  فضل   من  إىل  أحدكم  نظر  إذا  . 14
 92  صاعا عشرين   وزده حقه  فاعطه   عمر اي  اذهب  . 15

 177   خالصا منافقا كان   فيه  كن  من   خالل  أربع  . 16

 103 أرىن مكاهنا       . 17
 77 أروين ابين ما مسيتموه     . 18
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 52 استأذنت هالة بنت خويلد   . 19

 131 استوصوا ابألسارى خريا    . 20

   111  هللا رسول  اشتكى  . 21
 72   اعبدوا الرمحن وأفشوا السالم     . 22

 133 أعلم إبسالمك     . 23

 125 أغزو ابسم هللا يف سبيل هللا   . 24

 188   النفس   وقتل  ابهلل   اإلشراك  الكبائر  أكرب  . 25
 149 اكتب ابمسك اللهم   . 26

 107 أال من ظلم معاهدا أو انتقصه   . 27

 107 أال من قتل نفسا معاهدة   . 28

 120 أمل يبلغك ما صنعوا ببين كعب     . 29

 148 أما اإلسالم ، فأقبل   . 30

 122،100 إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا حبرب   . 31

 74  حقها  فأدوا  ال  إما  . 32

 101  اليهودي  من  جلابر  نستنظر  امشوا  . 33
 89 أمن األسود واألبيض      . 34

 70 أمهلوا حَّت ندخل ليال   . 35

 132 نفله امرأة   - رضي هللا عنه–أن أاب بكر الصديق      . 36

 60 إن الدين يسر   . 37
 42 إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه     . 38
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 65 إن هللا حبس عن مكة الفيل   . 39

 29 ن عبادهإن هللا عز وجل إذا أراد رمحة أمة م   . 40

 136،36 إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء      . 41

 29  إن هللا مل يبعثين معنتا وال متعنتا ولكن بعثين معلما ميسرا     . 42

 99 إن هللا حيب الرفق يف األمر كله   . 43

 198،30    الدنيا  يف   الناس  يعذبون   الذين   يعذب   هللا  إن  . 44

 49 إن املقسطني عند هللا على منابر من نور    . 45

 78  حلاجة  خرج  إذا  يعجبه   كان      النيب  أن  . 46

 84 مر ِبجلس    أن النيب    . 47

 31 كان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو خنلة   أن النيب    . 48

 179   هللا   رسول   عهد  يف   ابلوحي يؤخذون  كانوا  أانسا  إن  . 49
 84 إن أهل الكتاب يسلمون علينا     . 50

 57 إن تطعنوا يف إمارته   . 51

 132 ن أهل مكة أن مثانني رجال م   . 52

 131 .    إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها      . 53

    72أن رجال مر على رسول هللا   . 54

 94  سحرك   اليهود  من رجال  إن    . 55

 90  خيال  بعث     هللا   رسول  أن  . 56

 198،30 لعن من اختذ شيئا فيه الروح غرضا   إن رسول هللا    . 57
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 69   البالء  عظم  مع اجلزاء  عظم   إن  . 58
 44 تى النيب صلى هللا عليه وسلم أن فَّت شااب أ  . 59

 108 أن قريشا أرسلوا عروة بن مسعود   . 60

 40 إن لصاحب احلق مقاال     . 61

 33 إن هلل ما أخذ وما أعطى   . 62

 181  القرآن  يقرأون  قوما  هذا   ضئضئ   من   إن  . 63

 187  األمور   ورطات   من   إن  . 64

 89  انئم   وأان  سيفي  علي  اخرتط   هذا  إن  . 65

 181  رآن الق  يقرأون   وأصحابه   هذا   إن    . 66

 198   ابلنار  فأحرقومها  وفالان   فالان  وجدمت   إن  . 67

 85 أان أوىل الناس بعيسى ابن مرمي     . 68

 146  أحد   لقتال  جنئ  مل  إان   . 69

 151  بعد   الكتاب   نقض  مل  إان  . 70

 29   أان حممد وأمحد واملقفى واحلاشر ونيب التوبة ونيب الرمحة    . 71

 159  محزة قتلت  أنت    . 72

 163 و مظلوما أنصر أخاك ظاملا أ    . 73

 101        بعهدهم   هلم  نفي  انصرفا  . 74

 123 انطلقوا حَّت تنظروا، أحق ما بلغنا   . 75

 69  منكم   أسفل   من إىل  انظروا    . 76
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 42 إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب    . 77

 141 إنكم ستفتحون مصر   . 78

 29   إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء     . 79

 164  له  خالق   ال   من  هذه  يلبس  إمنا  . 80

 36 نه ملوصوف يف التوراة     إ  . 81

 38 إهنم خريوين أن يسألوين ابلفحش    . 82

 37 إين أعطي قريشا أأتلفهم   . 83

 38 إين أعطي قوما أخاف ظلعهم وجزعهم   . 84

 53  إين قد رزقت حبها    . 85

 126،107 إين ال أخيس ابلعهد ، وال أحبس الربد     . 86

 38 إين ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه   . 87

 86  بعث لعاان وإمنا بعثت رمحةإين مل أ    . 88

 42 أول ما نزل منه سورة من املفصل       . 89

 95  حباب   أبو  قال   ما إىل  تسمع  أمل  سعد   أي  . 90

 74 إايكم واجللوس ابلطرقات   . 91

 177 آية املنافق ثالث   . 92

 178،51 أميا رجل أمن رجال على دمه   . 93

 49 أيها الناس إمنا أهلك الذين قبلكم    . 94

 49  الرب حسن اخللق  . 95
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 60،42 بشروا وال تنفروا   . 96

 123 بعثين أبو بكر رضي هللا عنه   . 97

 87  بل أرجو أن َيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا    . 98

 62 بىن اإلسالم على مخس   . 99
 73 ترى املؤمنني يف ترامحهم، وتوادهم  . 100

 127 تشهد أين رسول هللا     . 101

 83 تطعم الطعام ، وتقرأ السالم   . 102

ِّ   ِمنْ   ََيْطَُفَها   احْلَقِّ   ِمنْ  ةُ اْلَكِلمَ   تِْلكَ   . 103  181  اجلِْينِّ

 102  يهودي   عند مرهونة ودرعه    هللا  رسول   تويف  . 104
 84     ثالث من مجعهن فقد مجع اإلميان  . 105

 69  هللا   على  ضامن  كلهم  ثالثة  . 106
 114 جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ، وهو يصلي   . 107

 115 م جرح وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسل   . 108

 71 حق املسلم على املسلم مخس    . 109

 39   هذا لكخبأت هذا لك ، خبأت    . 110

 35 عشر سنني    خدمت رسول هللا    . 111

 85 خلق هللا عز وجل آدم على صورته    . 112

 71 مخس جتب للمسلم على أخيه   . 113

 198،30 دخلت امرأة النار يف هرة    . 114

 68  يريبك  ماال إىل  يريبك   ما دع  . 115



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (272 )  
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 ة العربية السعودياململكة    -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  
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 بن   احلليم   عبد   بن  أمحد :    املؤلف  ،   اجلحيم   أصحاب   خمالفة  املستقيم   الصراط   اقتضاء     .13

 ،   الثانية   الطبعة   ،   القاهرة   –  احملمدية   السنة   مطبعة :    الناشر  ،   العباس   أبو  احلراين   تيمية 
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األمن والسالم عرب التاريخ يف رحاب الكعبة البيت احلرام . الدكتور سعد املرصفي . دار    .15
 1426القبلتني للنشروالتوزيع ابلرايض  . الطبعة األوىل  
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 بريوت   - املعارف  مكتبة :  
 دار :    النشر  دار  ،  الكاساين  الدين   عالء:   املؤلف  اسم  ،  الشرائع  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  .19

 ثانية ال:    الطبعة  ،   1982 -   بريوت  -  العرب   الكتاب
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 ضبطه:    حتقيق   ،  األوىل:    الطبعة  ،  م 1995  -  ه 1415  -   بريوت  /لبنان  -  العلمية
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 العمري   غرامة بن  رعم  سعيد  أب   الدين   حمب :    حتقيق  ،   1995

 الناشر   ،   هللا  عبد   أبو  الزرعي  أيوب  بكر  أب  بن   حممد:    املؤلف  ،   القرآن  أقسام  يف   التبيان  .23
 1:   األجزاء  الفكر،عدد  دار:  

 الرحيم  عبد  بن   الرمحن  عبد  حممد:   املؤلف  اسم  ،   الرتمذي  جامع   بشرح  األحوذي  حتفة   .24
 بريوت   –   العلمية   الكتب   دار:    النشر  دار  ،   العال   أبو  املباركفوري

 األندلسي   الوادايشي  أمحد  بن   علي   بن   عمر:   املؤلف  اسم  ،   املنهاج  أدلة   إىل  احملتاج  حتفة   .25
 هللا  عبد:   حتقيق ،  األوىل:  الطبعة  ، 1406 -  املكرمة  مكة -  حراء دار :   النشر دار ،

 اللحياين  سعاف   بن 
 دار:    النشر   دار  ،   الذهيب  د حمم   الدين  مشس   هللا   عبد   أبو:   املؤلف  اسم  ،   احلفاظ  تذكرة  .26

 األوىل :    الطبعة  ،   بريوت  -   العلمية   الكتب
 التعايش مع غري املسلمني يف اجملتمع املسلم  ، منقذ بن حممود السقار    .27
:   النشر   دار  ،  الرازي  إدريس  بن  حممد  بن   الرمحن   عبد :   املؤلف   اسم  ،   القرآن  تفسري  .28

 الطيب   مد حم   أسعد :    حتقيق   ،   صيدا  -   العصرية  املكتبة 
 ،  الفداء   أبو  الدمشقي  كثري  بن   عمر  بن  إمساعيل :   املؤلف  اسم  ،  العظيم  القرآن  تفسري  .29

 1401 –  بريوت  -   الفكر  دار :    النشر  دار
 الدكتور  إشراف  حتت  التفسري   أساتذة  من عدد  -   العلماء من   جمموعة   :   امليسر   التفسري  .30

 املصحف  لطباعة   فهد   امللك   معجم   موقع  :  الكتاب   مصدر   الرتكي  احملسن   عبد بن   هللا   عبد 
 الشريف
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 الشافعي  العسقالين   الفضل   أبو  حجر   بن   علي   بن  أمحد :   املؤلف  اسم   ،   التهذيب   تقريب  .31
:   حتقيق  ،  األوىل:    الطبعة  ،  1986  -  1406  -  سوراي  -   الرشيد  دار:    النشر  دار  ،

 عوامة  حممد 
  أبو   حجر  بن  علي   بن  د أمح:   املؤلف   اسم   ،   الكبري  الرافعي   أحاديث  يف   احلبري   تلخيص   .32

 السيد :    حتقيق   ،   1964  -  1384  -  املنورة  املدينة  -:     النشر  دار  ،  العسقالين  الفضل
 املدين   اليماين   هاشم   عبدهللا 

 ،   العباس  أبو  احلراين   تيمية   بن  احلليم   عبد   بن   أمحد :    املؤلف  ،   االستغاثة   كتاب   تلخيص   .33
 حممد :    حتقيق ،  1417 ،  األوىل  الطبعة  ،   ورة املن  املدينة   -  األثرية   الغرابء  مكتبة:    الناشر

 2:    األجزاء  عدد ،   عجال  علي 
 بن  هللا  عبد  بن   يوسف  عمر  أبو:   املؤلف  اسم  ،  واألسانيد  املعاين  من   املوطأ  يف ملا  التمهيد  .34

 -  املغرب  -   اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة:    النشر  دار  ،  النمري  الرب  عبد 
 البكري   الكبري  عبد حممد,  العلوي  أمحد   بن   مصطفى:    حتقيق  ،   1387

 اهلادي  عبد بن   أمحد   بن  حممد الدين   مشس:   املؤلف   اسم  ،    التعليق  أحاديث  حتقيق   تنقيح   .35
 ،   األوىل:    الطبعة  ،  م1998  -  بريوت  -  العلمية   الكتب  دار:    النشر  دار  ،   احلنبلي

 شعبان   صاحل   أمين :    حتقيق 
 الشافعي  العسقالين   الفضل  أبو  حجر   بن   علي   بن  دأمح :   املؤلف  اسم  ،   التهذيب  هتذيب  .36

 األوىل :    الطبعة   ،  1984  -  1404 -  بريوت -   الفكر  دار :   النشر  دار  ،
  دار :    النشر  دار   ،    األزهري   أمحد  بن  حممد   منصور   أبو:   املؤلف   اسم  ،    اللغة   هتذيب  .37

 عوض  مدحم :    حتقيق  ،    األوىل:    الطبعة  ،   م2001  -   بريوت  -    العرب   الرتاث  إحياء
 مرعب 

 حممد  بن  هللا   عبد   بن  سليمان :   املؤلف   اسم   ،   التوحيد   كتاب   شرح   يف   احلميد   العزيز  تيسري  .38
 ،  األوىل:    الطبعة  ،  م1999  -  بريوت   -  الكتب   عامل:    النشر  دار  ،   الوهاب  عبد  بن 

 الشرباوي   أمين   حممد :    حتقيق 
 اجلعفي   البخاري   عبدهللا   وأب  إمساعيل  بن  حممد :   املؤلف  اسم  ،   املختصر  الصحيح  اجلامع  .39

 الثالثة:    الطبعة  ،  1987  -  1407  - بريوت  -  اليمامة ,   كثري  ابن   دار:    النشر  دار  ،
 البغا  ديب  مصطفى . د:    حتقيق  ،
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 السلمي  الرتمذي   عيسى  أبو  عيسى  بن  حممد:   املؤلف  اسم   ،  الرتمذي   سنن  الصحيح   اجلامع  .40
 شاكر   حممد  أمحد :    حتقيق   ،   -   -   ت بريو   -   العرب   الرتاث   إحياء  دار :    النشر  دار   ،

 وآخرون 
 ،  القرطيب  األنصاري  أمحد   بن   حممد  هللا  عبد   أبو:   املؤلف  اسم  ،  القرآن  ألحكام  اجلامع  .41

 القاهرة  –  الشعب   دار :    النشر  دار
 احلراين  تيمية   بن  احلليم   عبد   بن  أمحد :    املؤلف   ،   املسيح   دين  بدل   ملن  الصحيح   اجلواب  .42

 علي.د:    حتقيق   ،   1414  ،  األوىل  الطبعة   الرايض،   –  العاصمة  دار:    الناشر  ،  العباس  أبو
 6:    األجزاء  عدد   ،   حممد محدان. د,  العسكر   إبراهيم  العزيز  عبد . د,انصر  حسن

:   النشر دار ، الدسوقي  عرفه حممد :  املؤلف اسم ، الكبري الشرح  على الدسوقي  حاشية  .43
 عليش   حممد :   حتقيق   ،   بريوت  -   الفكر  دار

 ابن :   املؤلف  اسم   ،   حنيفة   أبو  فقه   األبصار   تنوير  شرح   املختار   الدر   على   احملتار   رد  ة حاشي  .44
 -ه   1421  - .   بريوت  - .   والنشر  للطباعة   الفكر  دار:    النشر   دار   ، .   عابدين 

 . م2000
حقوق اإلنسان يف اإلسالم . لكل من : الدكتور مبارك سيف اهلامشي . و األستاذ عبداملنعم   .45

  1427. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع . الطبعة األوىل  حسني العمري  
األوىل   .46 الطبعة   . النفائس  دار   . الرمحن  عبد  الدين  خري  د.  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق 

1434   . 
 السيوطي   بكر   أب  الرمحن  عبد   الدين  جالل   الفضل  أبو:   املؤلف  اسم   ،  الكربى  اخلصائص  .47

 . م1985  -  ه 1405  -  وت بري   -   العلمية  الكتب  دار :   النشر  دار  ،
 النشر   دار   ،  السيوطي   الدين   جالل  الكمال   بن   الرمحن  عبد :   املؤلف   اسم   ،  املنثور   الدر  .48

 1993  –  بريوت   - الفكر  دار:  
  أبو   العسقالين   حجر   بن  علي  بن   أمحد :   املؤلف  اسم   ،   اهلداية  أحاديث  ختريج   يف   الدراية  .49

 املدين  اليماين   هاشم   هللا   عبد   السيد :    قيقحت   ،   بريوت   -   املعرفة   دار :    النشر   دار   ،   الفضل 
 النشر دار ،  األصبهاين التيمي  الفضل  بن حممد  بن إمساعيل:  املؤلف اسم ،  النبوة دالئل  .50

 احلداد  حممد   حممد :    حتقيق   ،   األوىل:    الطبعة   ،   1409  -   الرايض  -  طيبة   دار:  
 حممد   بن   علي  بن   إبراهيم  :  املؤلف  اسم   ،  املذهب  علماء  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج  .51

 بريوت   –  العلمية   الكتب   دار:    النشر  دار  ،   املالكي  اليعمري  فرحون   بن 



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (286 )  

 الغرب دار :  النشر دار  ،  القرايف  إدريس بن أمحد  الدين شهاب :  املؤلف اسم  ،  الذخرية  .52
 حجي   حممد :    حتقيق   ،   م1994  - بريوت  -

  1424  األوىل  الطبعة   ،  املباركفوري   الرمحن   صفي  ،   املختوم  الرحيق   .53
: مراجعة  عثمان،   علي :  ترمجة  ؛   ديدات   ألمحد /  وسلم   عليه   هللا  صلى   حممد   األعظم   الرسول  .54

 /احليارى  هداية  موقع  من  الكتاب   هذا  حتميل  مت   خمتار  حممد 
http://www.islam.ms 

 موقع  من  ،   الشيباين  حممدشريف    املنصفة  االستشراقية   الدراسات  يف   الرسول  .55
http://www.hewarona.com    

 -  اإلسالمي   املكتب:    النشر  دار  ،   النووي:   املؤلف  اسم  ،  املفتني   وعمدة  الطالبني  روضة  .56
 الثانية:    الطبعة   ،  1405 -  بريوت

 هللا،   عبد   أبو  الزرعي   أيوب   بكر  أب   بن  حممد :    املؤلف   ،   العباد  خري   هدي   يف   املعاد  زاد  .57
 الرابعة  الطبعة  ،  الكويت  –  بريوت  -  اإلسالمية   املنار   مكتبة  -  الرسالة  مؤسسة:    الناشر

 عدد ،  األرانؤوط  القادر عبد  -  األرانؤوط شعيب:  حتقيق ،1986   -  1407 ،  عشر
 5:    األجزاء

 الشامي  الصاحلي  يوسف  بن   حممد:   املؤلف  اسم   ،  العباد  خري  سرية  يف  والرشاد  اهلدى   سبل  .58
:   حتقيق  ،   األوىل :    الطبعة   ،   ه 1414  -  بريوت  -  العلمية  الكتب   دار :    النشر  دار   ،

 معوض   حممد   وعلي  املوجود   عبد  أمحد   عادل
    عن موقع   نقال  مصطفى الشريف   ابسم: الدكتور  السالم يف اإلسالم    .59

Speach.htm-Alshareefhttp://www.dialogueonline.org/ 
جيهان أمحد عثمان  : إعداد،   مبادئ . مفاهيم . تطبيق السالم يف اإلسالم  .60

نقال عن موقع     /اليوم  احلوار نقال عن موقع  حسني

http://www.alhiwartoday.net/node/481 

شريعة اإلسالمية ، للدكتور خالد بن سليم الشراري أحباث السالم مع األعداء يف ضوء ال  .61
   ، من موقع اجمللة .   جملة البحوث 

 –   املعارف  مكتبة:    الناشر  األلباين،  الدين  انصر  حممد :    املؤلف  ،   الصحيحة   السلسلة   .62
 7:    األجزاء  عدد الرايض،

http://www.islam.ms/
http://www.dialogueonline.org/Alshareef-Speach.htm
http://www.alhiwartoday.net/node/481
http://www.alhiwartoday.net/node/481
http://www.alhiwartoday.net/node/481
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 الرايض  –  املعارف  ةمكتب:    األلباين،الناشر  الدين   انصر  حممد :    ،املؤلف  الضعيفة   السلسلة   .63
 11:   األجزاء  عدد  ،

  عدد   اللحيدان  إبراهيم   بن  هللا عبد.  د:    املؤلف  املسلمني  غري  معاملة يف اإلسالم  مساحة  .64
http://www.al-  اإلسالم  موقع:    الكتاب  مصدر   36:    الصفحات 

islam.com    
  دار   ،   األزدي  السجستاين  داود  أبو  األشعث   بن  سليمان:   ف املؤل  اسم  ،  داود  أب  سنن  .65

 احلميد   عبد  الدين  حميي  حممد :    حتقيق  ،  -    -   الفكر   دار:    النشر
 البيهقي  بكر  أبو  موسى   بن  علي   بن  احلسني   بن  أمحد :   املؤلف  اسم   ،   الكربى   البيهقي   سنن  .66

 حممد:    قيقحت  ،  1994  -  1414  -   املكرمة   مكة   -  الباز  دار  مكتبة :    النشر   دار  ،
 عطا  القادر  عبد 

 النشر   دار  ،  البغدادي  الدارقطين  احلسن   أبو  عمر  بن   علي:   املؤلف   اسم  ،  الدارقطين  سنن   .67
 املدين   مياين   هاشم   هللا   عبد   السيد:    حتقيق  ،  1966  -   1386  -  بريوت   -   املعرفة   دار :  

:   النشر  دار  ،  النسائي  الرمحن   عبد  أبو  شعيب  بن   أمحد:   املؤلف   اسم  ،   الكربى  السنن   .68
 عبد. د:  حتقيق ،   األوىل:  الطبعة  ،  1991 -  1411 -  بريوت  -  العلمية  الكتب  دار

 حسن  كسروي  سيد,    البنداري  سليمان  الغفار
 ،  يسار   بن   إسحاق  بن  حممد:   املؤلف   اسم  ،(  واملغازي  واملبعث  املبتدأ)  إسحاق   ابن   سرية  .69

 هللا   محيد   حممد :    قيق حت   ،   للتعريف  واألحباث  الدراسات   معهد:   النشر  دار
 األوىل  الطبعة  ،  أمحد  هللا  رزق  مهدي   الدكتور  ،  األصلية  املصادر  ضوء  يف   النبوية  السرية  .70

1412   
 السقا  مصطفى  ،   حتقيق  ،  1415 العرب   التارث   إحياء  دار   ط    هشام   البن  النبوية   السرية  .71

  جملدات  4   ، شليب  احلفيظ  عبد ،  اإلنبياري   إبراهيم   ،
 يوسف  بن  الباقي  عبد  بن   حممد :   املؤلف  اسم  ،   مالك  اإلمام  موطأ  على  اينالزرق  شرح  .72

 األوىل :    الطبعة  ،   1411  -   بريوت   -  العلمية   الكتب  دار :   النشر  دار  ،  الزرقاين
:   الناشر  ،   الدهلوي  احلسن   فخر ،   عبدالغين  ،   السيوطي:    املؤلف  ،   ماجه  ابن  سنن   شرح  .73

 1:    اءاألجز   عدد  ،  كراتشي   –  خانة  كتب  قدميي
 دار   ،   السيواسي   الواحد   عبد   بن  حممد   الدين  كمال :   املؤلف  اسم   ،   القدير  فتح   شرح  .74

 الثاين :    الطبعة   ،  بريوت   -   الفكر   دار:    النشر

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
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 الرتمذي   سورة   بن   عيسى   بن  حممد :   املؤلف  اسم   ،   املصطفوية   واخلصائل  احملمدية   الشمائل  .75
 األوىل :    الطبعة  ،  1412  -  بريوت  -  الثقافية  الكتب  مؤسسة:   النشر  دار  ،  عيسى  أبو

 اجلليمي  عباس  سيد :    حتقيق  ،
 الصارم املسلول على شامت الرسول : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس   .76

حتقيق : حممد عبد هللا عمر  1417بريوت الطبعة األوىل ،    –الناشر : دار ابن حزم  
 احللواين , حممد كبري أمحد شودري 

 
  أبو   احلراين   تيمية   بن  احلليم   عبد   بن  أمحد :    ،املؤلف   الرسول   شامت  على   املسلول   مالصار   .77

 هللا  عبد  حممد :  حتقيق   ،1417 ،   األوىل  الطبعة  ،  بريوت  –  حزم   ابن   دار:  الناشر  العباس،
 3: األجزاء  شودري،عدد   أمحد  كبري  حممد,   احللواين   عمر 

  حامت   أبو  أمحد  بن   حبان  بن  حممد:   املؤلف  اسم  ،   بلبان  ابن   برتتيب  حبان  ابن   صحيح  .78
 الطبعة  ،  1993  -  1414  -  بريوت  -  الرسالة  مؤسسة:    النشر  دار  ،  البسيت  التميمي

 األرنؤوط   شعيب:    حتقيق  ،   الثانية:  
 النيسابوري  السلمي  بكر  أبو  خزمية  بن  إسحاق  بن   حممد :   املؤلف  اسم  ،  خزمية  ابن   صحيح  .79

 حممد.  د:    حتقيق  ،   1970  -  1390  -   بريوت   -   اإلسالمي   املكتب :    النشر  دار   ،
 األعظمي   مصطفى

 اإلسالمية  املكتبة:    الناشر  ،  األلباين  الدين   انصر  حممد:    ،املؤلف  النبوية  السرية  صحيح  .80
 1:   األجزاء  عدد  ،   األوىل:   الطبعة   ،  األردن  –   عمان  -

  دار   ،   النيسابوري   القشريي   احلسني  أبو  احلجاج   بن  مسلم :   املؤلف   اسم   ،   مسلم   صحيح   .81
 الباقي   عبد فؤاد  حممد :   حتقيق   ،  بريوت   -   العرب  الرتاث  إحياء  دار:    النشر

 ،  النووي   مري   بن  شرف   بن  حيىي  زكراي   أبو :   املؤلف   اسم   ،   النووي   بشرح   مسلم   صحيح   .82
 الثانية   الطبعة :    الطبعة   ،  1392  -  بريوت   -   العرب  الرتاث  إحياء  دار :    النشر  دار

 ،  شهبة   قاضي   بن   عمر  بن   حممد  بن  أمحد  بن  بكر  أبو:   ملؤلفا  اسم  ،  الشافعية   طبقات  .83
 عبد  احلافظ.  د:    حتقيق  ،   األوىل:    الطبعة   ،   1407  -   بريوت   -   الكتب   عامل :    النشر   دار

 خان   العليم 
 ،  الزهري   البصري  عبدهللا  أبو  منيع  بن   سعد   بن  حممد:   املؤلف  اسم  ،   الكربى  الطبقات  .84

  بريوت  -  صادر   دار :    النشر  دار
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 عبد  أبو  الزرعي  أيوب   بكر  أب  بن   حممد:    املؤلف    الشرعية  السياسة   يف   احلكمية   الطرق  .85
  غازي   مجيل  حممد .  د:   القاهرة حتقيق  –  املدين   مطبعة :   هللا الناشر

 ،   العيين   أمحد   بن   حممود  الدين   بدر :   املؤلف  اسم  ،  البخاري  صحيح  شرح  القاري  عمدة  .86
 بريوت   –  ربالع  الرتاث  إحياء  دار :    النشر  دار

  دار   ،   آابدي   العظيم   احلق   مشس  حممد :   املؤلف  اسم   ،  داود  أب   سنن  شرح   املعبود   عون   .87
 الثانية :    الطبعة   ،   م1995  - بريوت  - العلمية  الكتب   دار:    النشر

 الفضل   أبو  حجر   بن   علي   بن  أمحد :   املؤلف   اسم   ،  البخاري   صحيح   شرح  الباري  فتح   .88
 اخلطيب   الدين   حمب :   حتقيق  ،   بريوت  -  املعرفة   دار :    النشر  دار   ، الشافعي  العسقالين 

 النشر  دار  ،   هللا   عبد   أبو  املقدسي   مفلح  بن  حممد:   املؤلف  اسم  ،  الفروع   وتصحيح   الفروع   .89
  حازم  الزهراء أبو:  حتقيق ، األوىل:   الطبعة ،  1418 -  بريوت -  العلمية الكتب  دار: 

 القاضي
     ،   كثري  ابن :   املؤلف  اسم  ،   السرية  من  فصول   .90
-https://arنقال عن موقع  فقه السالم ىف االسالم أتليف الدكتور / أمحد حممود كرميه   .91

ar.facebook.com/ 
 مؤسسة:    النشر  دار   ،  الفريوزآابدي   يعقوب  بن   حممد:   املؤلف  اسم   ،  احمليط   القاموس  .92

 بريوت  –  الرسالة
 عبدهللا  أبو  أمحد   بن  محد :   ملؤلفا  اسم   ،   الستة   الكتب   يف   رواية  له   من  معرفة   يف   الكاشف  .93

 -  جدة   -  علو  مؤسسة,    اإلسالمية  للثقافة   القبلة  دار:    النشر  دار   ،  الدمشقي  الذهيب
 عوامة  حممد :  حتقيق   ،  األوىل :    الطبعة   ،   1992  -   1413

  القرطيب   الرب  عبد  بن   هللا  عبد  بن   يوسف   عمر  أبو:   املؤلف  اسم  ،  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف  .94
 األوىل :    الطبعة  ، 1407  -  بريوت   -   العلمية  الكتب  دار :   لنشرا  دار  ،

 -  الرايض  مطابع:    النشر  دار  ،  الوهاب  عبد  بن   حممد :   املؤلف  اسم  ،   التوحيد  كتاب  .95
.  د  ،  بلتاجي حممد .  د  ،  الرومي  زيد بن العزيز عبد :  حتقيق  ،  األوىل :  الطبعة  ،  الرايض

 حجاب   سيد
 العلمية   الكتب  دار :  النشر  دار  ،(  م)عياض القاضي:   فاملؤل   اسم   ،(  م)الشفا  كتاب  .96



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (290 )  

 أب   بن  حممد  بن  هللا  عبد  بكر  أبو:   املؤلف  اسم  ،  واآلاثر  األحاديث  يف   املصنف  الكتاب  .97
 حتقيق  ،   األوىل:    الطبعة   ،  1409  -   الرايض  -  الرشد  مكتبة :    النشر  دار  ،   الكويف  شيبة 

 احلوت   يوسف   كمال :  
 تيمية بن  احلليم  عبد   أمحد:  املؤلف اسم ،  تيمية ابن  إلسالما شيخ وفتاوى ورسائل كتب  .98

 الرمحن   عبد:    حتقيق   ،  الثانية:    الطبعة   ،  تيمية  ابن   مكتبة:    النشر  دار  ،  العباس  أبو  احلراين
 النجدي   العاصمي   قاسم   بن  حممد   بن 

 ردا  ،  البهويت  إدريس  بن  يونس  بن   منصور:   املؤلف   اسم  ،  اإلقناع  مت  عن  القناع   كشاف  .99
 هالل   مصطفى  مصيلحي هالل:    حتقيق   ، 1402  -  بريوت   -   الفكر   دار:    النشر

 بن   أيوب   البقاء  أبو:   املؤلف  اسم   ،    اللغوية  والفروق   املصطلحات  يف  معجم  الكليات  . 100
 -   ه  1419  -   بريوت  -   الرسالة  مؤسسة:    النشر  دار  ،   الكفومي  احلسيين  موسى

 صري امل   حممد -  درويش  عدانن :   حتقيق ،.   م1998
دار    . 101  ، احلنبلي  الدمشقي  عادل  ابن  علي  بن  عمر  حفص  ألب   الكتاب  علوم  يف  اللباب 

األوىل م الطبعة :    1998-ه     1419  - بريوت / لبنان    -النشر : دار الكتب العلمية 
 حتقيق : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، والشيخ علي حممد معوض 

:   النشر   دار   ،  املصري   األفريقي  منظور   بن   مكرم  بن   حممد:   املؤلف   اسم   ،  العرب   لسان  . 102
 األوىل :    الطبعة   ،  بريوت   -   صادر  دار

 السنة   من  وأتصيلها"   احلرمني  خادم  مبادرة  ضوء يف للحق   املخالف   مع للحوار  مبادئ  . 103
 سعود  بن   حممد اإلمام  جامعة   يف املقام    الدويل  املؤمتر  يف للمشاركة  مقدم حبث ،"   النبوية

 حامد   أل   مفلح  بن  خالد  د.أ "      النيب  عن  الدفاع   يف   وأثره  حلوار ا"    بعنوان   اإلسالمية
  أبو   احلنبلي   مفلح  بن  هللا   عبد   بن  حممد  بن  إبراهيم :   املؤلف  اسم   ،  املقنع  شرح  يف  املبدع   . 104

 1400  –  بريوت   -   اإلسالمي  املكتب:    النشر   دار  ،   إسحاق
 بريوت   –  املعرفة   ردا:    النشر  دار  ،   السرخسي  الدين   مشس:   املؤلف   اسم   ،  املبسوط   . 105
:   النشر  دار   ،   النسائي   الرمحن  عبد  أبو   شعيب   بن  أمحد :   املؤلف  اسم   ،   السنن  من  اجملتىب  . 106

 حتقيق   ،   الثانية:    الطبعة  ،   1986  -  1406  -  حلب   -  اإلسالمية   املطبوعات   مكتب 
 غدة  أبو  عبدالفتاح:  

   رة العربية ، حملمد كرد علي جملة المارش دي فرانس ، تعريب جريدة األهرام عن اإلسالم واحلضا  . 107



المفاهيم المخالفة وتصحيح  مبادئ السالم في اإلسالم                                                                                

 

 (291 )  

 دار :    النشر  دار   ،   اهليثمي  بكر  أب   بن  علي :   املؤلف  اسم  ،   الفوائد   ومنبع  الزوائد   جممع  . 108
 1407 –  بريوت ,    القاهرة   -  العرب   الكتاب   دار/للرتاث  الراين

 م 1997  - بريوت  - الفكر  دار :   النشر  دار  ،   النووي:   املؤلف  اسم   ،   اجملموع  . 109
 البحوث   دار   رائسة   ط  ابز  بن  عبدهللا  بن  عبدالعزيز  للشيخ  متنوعة  ومقاالت   ىفتاو   جمموع   . 110

  1419  ، العلمية
  جملدات  6  ،  1423  الثانية  الطبعة  ،    الوهاب  عبد  بن  حممد   الشيخ   مؤلفات   جمموع   . 111
 1422 األوىل  الطبعة  ،  الفوزان فوزان  بن صاحل  الدكتور  ،  والدعوة  العقيدة  يف   حماضرات   . 112

 جملدات  3  ،
:   النشر  دار   ،   الرازي   عبدالقادر   بن  بكر   أب  بن  حممد :   املؤلف  اسم  ،   الصحاح   خمتار   . 113

:   حتقيق  ،  جديدة   طبعة:  الطبعة  ،  1995 -  1415 -  بريوت  -  انشرون لبنان  مكتبة 
 خاطر  حممود 

 علي  بن   حممد   هللا  عبد   أبو  الدين   بدر :   املؤلف  اسم  ،  تيمية  البن   املصرية  الفتاوى  خمتصر   . 114
 1986  -   1406  -   السعودية   -   الدمام   -   القيم  ابن  دار:    النشر  دار   ،   البعلي   احلنبلي 

 الفقي   حامد  حممد :   حتقيق   ،   الثانية:    الطبعة  ،
 بكر   أب  بن   حممد :   املؤلف  اسم  ،  نستعني  وإايك  نعبد  إايك  منازل  بني  السالكني  مدارج  . 115

 -  1393  -  ريوتب  -  العرب  الكتاب  دار:    النشر  دار  ،   هللا  عبد   أبو  الزرعي   أيوب
 الفقي   حامد   حممد :    حتقيق  ،   الثانية:    الطبعة  ،   1973

 بريوت   –  صادر  دار :    النشر  دار  ،   أنس  بن   مالك:  املؤلف   اسم   ،  الكربى   املدونة  . 116
 النيسابوري   احلاكم   عبدهللا   أبو  عبدهللا  بن  حممد :   املؤلف   اسم  ،  الصحيحني  على   املستدرك   . 117

 األوىل :  الطبعة  ، م1990 - ه 1411 -  بريوت -  العلمية الكتب دار:  النشر دار ،
 عطا القادر  عبد  مصطفى :    حتقيق  ،

  دار   ،  التميمي املوصلي يعلى أبو  املثىن بن  علي   بن أمحد:  املؤلف اسم ،  يعلى أب مسند   . 118
:   حتقيق   ،   األوىل:    الطبعة   ،  1984  -   1404  -   دمشق   -  للرتاث   املأمون  دار:    النشر

 أسد   سليم   حسني
 دار  ،   الشيباين   عبدهللا   أبو  حنبل  بن  أمحد :   املؤلف  اسم   ،  حنبل   بن  أمحد   إلماما  مسند   . 119

 مصر   –  قرطبة   مؤسسة:   النشر
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 علي   بن   حممد  بن   أمحد :   املؤلف  اسم   ،   للرافعي   الكبري  الشرح  غريب  يف  املنري  املصباح  . 120
 بريوت   –  العلمية   املكتبة:   النشر  دار  ،   الفيومي   املقري

 املكتب:    النشر  دار  ،   الصنعاين  مهام   بن   الرزاق  عبد   بكر  أبو:   املؤلف  اسم  ،   املصنف   . 121
 األعظمي   الرمحن  حبيب:   حتقيق  ،   الثانية :    الطبعة   ،  1403  -   بريوت   -  اإلسالمي 

 عبد  حامد/    الزايت  أمحد/    مصطفى  إبراهيم :   املؤلف   اسم  ،(  2+1)  الوسيط   املعجم   . 122
 العربية   اللغة  جممع:    حتقيق  ،   الدعوة   دار :    النشر  دار   ،  النجار   حممد /    القادر

:   النشر   دار   ،   زكراي   بن  فارس   بن  أمحد   احلسني  أب :   املؤلف  اسم   ،   اللغة   مقاييس   معجم   . 123
 عبد:    حتقيق  ،   الثانية :    الطبعة   ،   م 1999  -   ه 1420  -   لبنان   -   بريوت   -   اجليل   دار

 هارون  حممد   السالم
:  املؤلف  اسم  ،   الشافعي  أدريس  بن   حممد   هللا   عبد  أب  االمام  عن  واآلاثر  السنن   معرفة  . 124

  اخلسروجردي.  البيهقي.  أمحد  أبو  موسى   بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد   بكر  أبو  االمام  احلافظ
 حتقيق   ،   بدون:    الطبعة  ،   بدون  -   بريوت  /لبنان  -   العلمية  الكتب  دار:    النشر  دار  ،

 حسن  كسروي  سيد :  
 دار :    النشر  دار   ،   الواقدي  واقد  بن  عمر   نب  حممد   هللا   عبد   أبو:   املؤلف  اسم   ،  املغازي   . 125

:   حتقيق  ،   األوىل :    الطبعة  ،   م   2004  -   ه   1424  -   لبنان/    بريوت   -   العلمية   الكتب
 عطا أمحد   القادر  عبد  حممد 

 دار  ،  الشربيين  اخلطيب  حممد :  املؤلف اسم  ،  املنهاج  ألفاظ معاين   معرفة   إىل  احملتاج مغين   . 126
 بريوت   –  الفكر   دار:    النشر

 قدامة  بن   أمحد  بن   هللا  عبد :   املؤلف  اسم   ،  الشيباين  حنبل  بن  أمحد   اإلمام  فقه  يف  املغين  . 127
 األوىل:    الطبعة   ،   1405  - بريوت   -   الفكر  دار :    النشر  دار  ،   حممد أبو  املقدسي

128 .   . البوهايل  الطيب  د  أتليف   ، الشريف  النبوي  الكرمي واحلديث  القرآن  يف  السالم  مفهوم 
 1431األولىى  عة والنشر والتوزيع والرتمجة . الطبعة  دار السالم للطبا

 رؤية  ،   اجلاهلية   حتكم  وعندما..    اإلسالم   حيكم   عندما   والتاريخ  السرية   يف دراسات :  مقال   . 129
  البيان  جملة  ،  الغضبان  حممد  منري.  د   النبوية   السرية   ضوء  على   املعاصرة  لألحداث  إسالمية
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  shapeawtaqrew.jpgرمحة  للدكتور. راغب السرجاين  مقال بعنوان  نيب ال  . 130
 http://islamstory.com/ar 

الرابطة   . 131 موقع  من   ، األزهر  علماء  هيئة كبار  عضو   ، زلط  القصيب  الدكتور  لفضيلة  مقال 
  ، الزهر  خلرجيي  رغبة .بعنوان  /http://waag-azhar.org/arabicالعاملية   "

 اإلسالم يف السالم وكراهيته للحرب 
مقال لفضيلة الدكتور القصيب زلط ، عضو هيئة كبار علماء األزهر ، من موقع الرابطة العاملية خلرجيي    . 132

.بعنوان " رغبة اإلسالم يف السالم وكراهيته  / http://waag-azhar.org/arabicالزهر ،  
 للحرب  

وان شواهد من التاريخ على اإلحسان لغري املسلمني ، من موقع  مقال للدكتور بدر انصر البدر بعن   . 133
-http://quranموسوعة اإلعجاو العلمي يف الكتاب والسنة  

m.com/quran/printarticles/2418 
مقال للدكتور بدر انصر البدر بعنوان: شواهد من التاريخ على اإلحسان لغري املسلمني :   . 134

العلمي    ، اإلعجاو  موسوعة  موقع  والسنة   من  الكتاب  -http://quranيف 
m.com/quran/printarticles/2418 

مكانة السالم يف اإلسالم الدكتور سعد املرصفي .  دار القبلتني للنشروالتوزيع ابلرايض .   . 135
 . 1426الطبعة األوىل  

 ،  األعظمي  الرمحن  ضياء  حممد:   املؤلف  اسم   ،   الصغرى  السنن  وختريج  شرح  الكربى  املنة  . 136
:   الطبعة   ،   م2001  -   ه 1422  -   الرايض   /السعودية  -  الرشد   مكتبة :    شرالن  دار

 األوىل
 النيسابوري  حممد   أبو  اجلارود  بن   علي   بن  هللا   عبد :   املؤلف  اسم  ،  املسندة   السنن  من  املنتقى   . 137

 األوىل:    الطبعة   ،   1988  -   1408  -   بريوت   -   الثقافية   الكتاب  مؤسسة:    النشر  دار   ،
 البارودي  رعم   عبدهللا :    حتقيق  ،

 الناشر  ،  العباس أبو احلراين تيمية  بن  احلليم عبد  بن  أمحد :  املؤلف  ، النبوية  السنة  منهاج  . 138
  األجزاء  عدد ، سامل رشاد حممد .  د:  حتقيق ،  1406 ، األوىل الطبعة ،  قرطبة مؤسسة: 
  :8 

 عبد  أبو املغرب  الرمحن عبد   بن   حممد :  املؤلف اسم  ،  خليل   خمتصر  لشرح  اجلليل  مواهب   . 139
 الثانية :    الطبعة   ،  1398  -   بريوت   -  الفكر   دار:    النشر  دار   ،  هللا

http://islamstory.com/ar
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 187،    183،    179،    153،    151،     60،     43موسوعة جملة البيان  ، األعداد     . 140
  ،188 

  املختصني  من  جمموعة   إعداد   ،   الكرمي  الرسول   أخالق   مكارم  يف   النعيم  نظرة   موسوعة   . 141
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