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Islamic Perspective on Societal Peace & harmony  

andits fundamentals 

  *د.حامد أشرف مهداين

ABSTRACT  
 

Islam is a religion of peace and harmony. The Islamic 
teachings are guarantee of peaceful co-existence. A society which 
practices Islamic teachings of peaceful co-existence, brotherhood and 
cooperation makes advancement. Disharmony and non-tolerance 
causes societal decline. The article focuses the importance of peaceful 
co-existence in light of the Islamic teachings. Besides discussing the 
principles of societal peace mentioned in the holy Qur’an and Hadith, 
it has been elaborated that how these principles can be applied to 
achieve and maintain societal peace and order in contemporary times. 
The articles ends with some guiding principles and details as suggested 
in the Qur’an and Sunnah. A Muslim society can prosper only by 
adopting these principles in letter and spirit and resultantly their 
differences will be a thing of past. These guiding principles are as 
under: 

 Justice and Equality. 

 Guarantee to rights of all segments of society. 

 Abiding the rulers in lawful. 

 Promulgation of Islamic Sharia and observing its objectives. 

 Adopting moderate and balanced approach in religious matters. 

 Discharging the duty of preaching in light of Qur’an &Sunnah. 

 Cooperation in righteous &lawful and avoiding conflict. 

 Performing citizenry duties in light of Islamic Teachings. 

 Participating in reformative activities of society. 

Keywords: peaceful co-existence, righteous & lawful, avoiding 
conflict, Promulgation of Islamic Sharia. 
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إن احلمد � حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ �� من شرور أنفسنا ومن  

سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهدأن ال 

 إله إال هللا وحده الشريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

  أمابعد:

كلمة واضحة املعىن، تعرب عن ميل فطري يف أعماق كل إنسان،   فإن السلم

وحتكي رغبة جاحمة يف أوساط كل جمتمع سوّي، وتشّكل غاية وهدفًا نبيًال جلميع 

والسلم االجتماعي يقصد به حالة السلم والو�م داخل ا�تمع نفسه .األمم والشعوب

ألساسية لتقومي أي جمتمع، هو وإن من أهم املقاييس ا .ويف العالقة بني شرائحه وقواه

تشخيص حالة العالقات الداخلية فيه، فسالمتها عالمة على صحة ا�تمع وإمكانية 

  .�وضه، بينما اهرتاؤها داللة سوء وختلف

مسألة السلم االجتماعي   ألن ،فهذا حبث يتناول موضوعاً يهم املسلمني مجيعاً 

 , (*+﴿:يف الوجود مصداقًا لقوله تعاىل تعد أمرًا أساساً 

إىل السلم حاجة  فاحلاجة )١(﴾43210./-

الستمرار احلياة ودميومتها وعمران األرض اليت استخلف هللا تعاىل عليها بين  ،أساسية

آدم، وانعدام السلم يؤدي إىل القلق واخلوف وحيول دون االستقرار والبناء، ويدعو 

إىل اهلجرة والتشرد، وتوقف أسباب الرزق مما يقود إىل ا�يار ا�تمعات ومقومات 

  ن.وجودها ؛لذا كان من األمهية مبكا

  وفصلني وخامتة  ،  مقدمة ل يفثتمفت خطة البحث أما عن

  الفصل األول يف مفهوم السلم االجتماعي، وفرضيته. ويندرج حتته مبحثان:

  املبحث األول: مفهوم السلم االجتماعي.

  فريضة شرعية وضرورة حياتية.  املبحث الثاين: السلم االجتماعي
 

  االجتماعيتأصيل الشرعي للسلم الفصل الثاين: يف ال
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  وينقسم إىل ثالثة مباحث:

  تأصيل الشرعي للسلم االجتماعي يف القرآن الكرمي.املبحث األول: ال

  تأصيل الشرعي للسلم االجتماعي يف السنة النبوية الشريفة.املبحث الثاين: ال

  املبحث الثالث: أهم املبادئ لتحقيق السلم االجتماعي.

  أهم التوصيات واالقرتاحات.وفيها ذكر ألهم النتائج و مث اخلامتة، 

لقد شغف اإلسالم �قامة السالم بني العامل �عتباره أساس تقدم الشعوب 

واألمم وموئل املدنية واحلضارة فال يتم العمران واالزدهار وال تنبعث النهضة إال يف 

ظل السالم وتوافر االطمئنان واألمان، وعندئذ يظهر اخلري واإلنتاج وتعم السعادة 

والرفاهة. ولن �دأ الدنيا من املنازعات أو يسكن مرجل الغليان فيها إال �عتناق 

نظرية السالم يف اإلسالم، تلك النظرة الشاملة اجلذرية اليت ترتكز على دعائم ثالثة، 

  )٢(وهي: السالم النفسي أو الروحي والسالم االجتماعي والسالم العاملي.

اإلسالم جذورها ىف نفوس املسلمني، السلم مبدأ من املبادئ الىت عمق  

من الكيان اإلسالمى الصحيح.واإلسالم والسالم يلتقيان  اً فأصبح عقيدة هلم وجزء

وتبدأ التحية ،"السالم"ىف توفري األمن والسكينة لكل الناس، ومن أمساء هللا احلسىن 

 همن املسلمني إلخوا�م املسلمني �لسالم، فقدكانت هذه التحية حتية آدم علي

والرسول عليه الصالة والسالم هو حامل رأية السالم، وقد دعا إىل هذا  )٣(السالم.

 اتـََّبَع َسَالٌم َعَلى َمنْ «السالم ملوَك العامل وأمراء العرب بقوله يف خطاب كل منهم 

ْسَالِم َأْسِلْم َتْسَلم  )٤(.»اْهلَُدى أَمَّا بـَْعُد فَِإّينِ أَْدُعوَك ِبِدَعايَِة اْإلِ

  األول يف مفهوم السلم االجتماعي، وفرضيته. ويندرج حتته مبحثان: الفصل

  املبحث األول: مفهوم السلم االجتماعي

. )٦(»معىن اإلصحاب واملالينة«:)٥(تفيد كل تراكيب �ب السني والالم وامليم 

معظم �به من الصحة "هو أغىن هذه الرتاكيب �ملشتقات، و "س.ل.م"لكن 

والسلم من السالم وأصله السالمة أي الرباءة والعافية والنجاة من العيوب )٧(."والعافية
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لى ما يقابل ْلم والسَّْلم والسََّلم عواآلفات واألخطار.ويطلق السلم بلغاته الثالث السِّ 

  حالة احلرب والصراع.

ْلم: الصلح. وتساملوا: تصاحلوا، واخليل إذا "قال ابن منظور:   السَّْلم والّسِ

كي سايرت ال �يج بعُضها بعضاً.والتسامل: التصاحل. واملساملة: املصاحلة. وحتساملت ت

ْلم والسَّْلم:االستسالم وضد احلرب   )٨(."الّسِ

فالسلم كلمة واضحة املعىن، تعرب عن ميل فطري يف أعماق كل إنسان،  

وحتكي رغبة جاحمة يف أوساط كل جمتمع سّوي، وتشكل غاية وهدفًا نبيًال جلميع 

وحديثنا عن السلم االجتماعي نقصد به حالة السلم والو�م داخل .والشعوب األمم

  ا�تمع نفسه ويف العالقة بني شرائحه وقواه.

رداً اخلوف والفزع عن اإلنسان، ف  فيهو الطمأنينة اليت تن  االجتماعياألمنو  

  )٩(أو مجاعة، أي أن يكون ا�تمع املسلم، كالبنيان املرصوص، يشد بعضه بعضاً.

، كل شيء مادي ومعنوي ومفهوم السلم االجتماعي يف اإلسالميستوعب 

فهو حق للجميع أفرادًا ومجاعات، مسلمني وغري مسلمني، حمتوً� على مقاصد 

حفظ الدين والنفس والعقل واملال والعرض املطلوب  : الشريعة اإلسالمية اخلمسة

  )١٠(.شرعاً احملافظة عليها

  فريضة شرعية وضرورة حياتية   املبحث الثاين: السلم االجتماعي

 ~ {﴿: تعاىل من قولهفي اإلسالم �يت إنشرعيةالسلم

®¬«ª©̈ ويف  )١١(﴾�¡¢£¥¦§

ويف قوله عليه  )١٢(.»اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َويَِده«ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قول

  )١٣(.»َال يَْدُخُل اْجلَنََّة َمْن َال َ�َْمُن َجارُُه بـََوائَِقهُ «الصالة والسالم: 

لتجعله فريضة إهلية،  احلق اإلنساين قد جتاوزت اإلجتماعيإن أمهية السلم 

استقامة العمران اإلنساين، وإقامة مقومات السلم  وواجباً شرعياً، وضرورة من ضرورات
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األساس إلقامة الدين، فرتبت على صالح الدنيا �ألمن صالح الدين،  اإلجتماعي

  وليس العكس كما قد حيسب الكثريون.

تعد أمرًا أساسًا يف الوجود مصداقًا لقوله  اإلجتماعيمسألة السلم   إن 

 )١٤(﴾./43210-(*+,﴿:تعاىل

إىل األمن حاجة أساسية؛ الستمرار احلياة ودميومتها وعمران األرض اليت فاحلاجة

استخلف هللا تعاىل عليها بين آدم، وانعدام األمن يؤدي إىل القلق واخلوف وحيول 

د إىل التشرد، وتوقف أسباب الرزق مما يقو دون االستقرار والبناء، ويدعو إىل اهلجرة و 

ريعته لقد أنزل هللا شا�يار ا�تمعات ومقومات وجودها؛ لذا كان من األمهية مبكان.

لتحقيق أمن الناس وحفظ مصاحلهم، و هدايتهم ملا فيه سعاد�م يف دنياهم 

  )١٥(وآخر�م.

لعالقات اوإن من أهم املقاييس األساسية لتقومي أي جمتمع، تشخيص حالة  

الداخلية فيه، فسالمتها عالمة على صحة ا�تمع وإمكانية �وضه، بينما اهرتاؤها 

  داللة سوء وختلف.

يقول األستاذ مالك بن نيب: نستطيع أن نقرر أن شبكة العالقات هي العمل  

التارخيي األول الذي يقوم به ا�تمع ساعة ميالده. ومن أجل ذلك كان أول عمل 

  ع اإلسالمي هو امليثاق الذي يربط بني األنصار واملهاجرين.قام به ا�تم

مث يشري مالكنب نيب إىل أنه كما كانت العالقات الداخلية السلمية هي نقطة  

اإلنطالق يف �ريخ املسلمني، فإن تدهورها كان مؤشر السقوط واإلحنطاط: لقد كان 

د متزقت. وهكذا ة قإلجتماعياا�تمع اإلسالمي إ�ن أفوله غنياً، ولكن شبكة عالقاته 

األمر دائماً، فإذا تطور جمتمع ما على أية صورة، فإن هذا التطور مسجل كماً وكيفاً 

يف شبكة عالقاته. وعندما يرختي التوتر يف خيوط الشبكة، فتصبح عاجزة عن القيام 

�لنشاط املشرتك بصورة فعالة، فذلك أمارة على أن ا�تمع مريض، وإنه ماض إىل 

نهاية. أما إذا تفككت الشبكة �ائياً، فذلك إيذان �الك ا�تمع. وحينئٍذ ال يبقى ال
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منه غري ذكرى مدفونة يف كتب التاريخ. ولقد حتني هذه النهاية وا�تمع متخم 

�ألشخاص واألفكار واألشياء. كما كانت حال ا�تمع اإلسالمي يف الشرق، يف 

  )١٦(�اية عصر املوحدين. �اية العصر العباسي، ويف املغرب يف

أنه قال: قال رسول ولقد روى عن عبيد هللا بن حمصن األنصاري  

َا ِحيَزْت َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِيف ِسْربِِه ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمهِ «ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َفَكَأمنَّ

نـَْيا وبذلك فإنه مىت انعدم األمن وهو أوىل حقوق اإلنسان، فإنه ال  )١٧(،»َلُه الدُّ

استمتاع لإلنسان ال بنعمة الصحة اليت قد يفقدها بسبب انعدام األمن، وال مبا 

 جتماعياإليتحقق له من توفر قوت يومه، وهو األمن الغذائي وبذلك يكون األمن 

قق له على ينبغي أن تتحوالسلم األهلي يف أعلى مراتب درجات حقوق اإلنسان اليت 

أرض الواقع يف جمتمعه.فإن صفاء أجواء ا�تمع من العداوات والصراعات، جيعله 

مهيئًا للتعاون واالنطالق، وحيفظ قوته من اهلدر والضياع، لذلك كان من الطبيعي 

أن تسعى القوى املناوئة ألي جمتمع من أجل متزيق وحدته وإ�رة العداوات بني فئاته، 

  )١٨(﴾87654321﴿:اىليقول تع

يف اإلسالم فريضة شرعية، وضرورة حياتية، ال يستغىن  جتماعياالفالسلم  

عنها إنسان وال حيوان وال طري، وال مجاد. فلقد كفل هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان 

األمن الكامل يف حياته مبا وضع له من منهج قومي ينظم حركته فيها، حيث سبق 

  )١٩(.اإلجتماعياحلديث عن أمهية السلم اإلسالم العقائد كلها يف 

ألن جيعل املسلم  أن الدخول إىل اإلسالم وحده كاف" ويرى سيد قطب 

كله سلم وكله سالم (...)، عامل كله ثقة واطمئنان، وكله رضا "يدخل يف عامل 

واستقرار، الحرية والقلق، والشرود وال ضالل، سالم مع النفس والضمري، سالم مع 

واملنطق، سالم مع الناس واألحياء، سالم مع الوجود كله، ومع كل موجود، العقل 

  )٢٠("سالم يرف يف السريرة، وسالم يظل ا�تمع،سالم يف األرض،وسالم يف السماء
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 .اإلجتماعيتأصيل الشرعي للسلم الفصل الثاين:يف ال

  وينقسم إيل ثالثة مباحث:

  يف القرآن الكرمي اإلجتماعيتأصيل الشرعي للسلم املبحث األول: ال

جاء اإلسالم دعوة للسلم والسالم على مستوى العامل أمجع والبشرية  

وقد تكرر احلديث عن السلم والسالم يف أكثر )٢١﴾ÖÕÔÓ×﴿مجعاء

 U V W X Y Z﴿:يقول تعاىل من مخسني آية يف القرآن الكرمي.

\[﴾.)٢٢(  

 لعالقات بني البشر هو مبدأويقرر القرآن الكرمي أن املبدأ األساس يف ا 

 H GFE I J K L M N﴿تعاىلوالتعاون يقول السلم

UTSRQPOL)كما يوجه اإلسالم األمة املسلمة إىل إنشاء  )٢٣

العالقات السلمية القائمة على الرب والقسط واإلحسان مع األمم األخرى، أما 

نع واملسلمني، أو مياملواجهة فهي حمصورة يف حدود من ميارس العدوان ضد اإلسالم 

 Á ÃÂ Ä Å Æ Ç﴿ يقول تعاىل: حركة الدعوة إىل هللا تعاىل،

ÎÍÌËÊÉÈ﴾)تعاىل ويقول )٢٤:﴿ÌJ K L M N 

O  P Q R S T U V W X ^]\[ZY﴾٢٥(.  

وحىت لو نشبت احلرب واملعركة مع املعادين املعتدين فإن اإلسالم يشجع  

 أظهر الطرف اآلخر إرادته يفعلى اغتنام أي فرصة إليقاف احلرب والقتال إذا ما 

  الرتاجع عن عدوانه والرغبة يف إقامة عالقات سلمية.

 ©﴿:تعاىل يقول و )٢٦(﴾ÕÔÓÒÑÐÏÎ﴿:تعاىل لاق 

¶µ´³²±°¯®¬«ª﴾)فقدأّصل)٢٧ 

ودعا القرآن إليه بدعوة واضحة. وإذا كانت هذه دعوة اإلسالم   اإلسالم مبدأ السالم

على املستوى العاملي ويف العالقة بني األمة وسواها فمن الطبيعي أن تكون أكثر 



 308    جتماعي: ضرورته ومبادئه يف ضوء الشريعة اإلسالميةالسلم اال

�كيداً وإحلاحاً على الصعيد الداخلي. لذلك تناولت العديد من آ�ت القرآن الكرمي 

  .الكيان اإلسالمي وتشريعات اإلسالم قضية الوحدة والو�م والسلم ضمن

 )٢٨(﴾-  .   /  0  1  2  3  4﴿ل تعاىلاق 

H GFEDCBA I J K  ML﴿يقول تعاىلو 

N TSR PO﴾)ويف إشارة واضحة إىل اآل�ر التدمريية للنـزاع )٢٩

 ﴾/ . $%&')(*+, -﴿الداخلي يقول تعاىل

 ¡ � ~ {﴿ويف قوله تعاىل:.فنتيجة النـزاع الفشل وا�يار القوة )٣٠(
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نزالق ، وتقرير له كشعار للمجتمع، وحتذير من االاإلجتماعيودعوة صرحية لاللتزام �لسلم 

  عن مساره.

ورغم أن أكثر املفسرين قالوا �ن املقصود من السلم يف اآلية الكرمية هو 

إال أن بعض املفسرين رجح أن يكون املقصود هو السلم  )٣٢(،اإلسالم والطاعة �

مبعناه اللغوي أي الصلح واملساملة وترك النزاع واالحرتاب داخل ا�تمع. قال اإلمام 

وهو الرأي الراجح �لفعل.  )٣٣(.الرازي: "السلم معناه الصُّلح وترك املهاربة واملنازعة"

  اآلية الكرمية: والتنوير حول هذهحرير قال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف تفسري الت

"وجيوز أن يكون املراد من السلم هنا املعىن احلقيقي ويراد السلم بني املسلمني 

�مرهم هللا تعاىل بعد أن اتصفوا �إلميان �ن ال يكونوا بعضهم حر�ً لبعض كما كانوا 

بوطالب: أاهلادي وهذا فهم �خذ به كتا�ت احملدثني، قال عبد)٣٤(."عليه يف اجلاهلية

"لقد سبق اإلسالم األمم العاملية، واملنظمات الدولية إىل إعالن نداء السالم العاملي 

  .)٣٥(﴾{~�¡ ¢£¤﴿الشامل مبقتضى قوله تعاىل:

جاء واضحًا يف القرآن الكرمي فقد أمر هللا  اإلجتماعيوإن التأصيل للسلم   

يقول )٣٦(.املؤمنني �لتعاون على الرب والتقوى، و�اهم عن التعاون على اإلمث والعدوان
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 تعاىل: ويقول  )٣٧(﴾ ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ È﴿:هللا تعاىل

﴿¯®¬﴾)٣٨(  

 قال)٣٩(ينهمبؤمنني، قرينة الوالية املتبادلةوهذه األخوة اليت جعلها هللا بني امل  

  )٤٠(﴾fed cb g h i  kj﴿تعاىل:

 {﴿ تعاىل: قوله من  )٤١(جتماعي يف اإلسالم �يتفشرعية السلم اإل  

بتالء اإلالقرآن الكرمي ولقد جعل )٤٢(﴾~�¡ ¢£¤

 2 1 0﴿ :قوله تعاىل )٤٣(�خلوف، من قبيل الفنت اليت يتعرض هلا اإلنسان

3 98765 4﴾ )٤٤(  

وال حبرمة األنفس واألعراض واألمفا�تمع اآلمن هو الذي يشعر فيه الناس   

فيما بينهم، ويؤدون فيه شعائر الدين، هو ا�تمع املسلم القابل للنمو واالرتقاء، والذي 

 5 4 3 2 1 ./0﴿:)٤٥(تتحقق فيه خرييةاألمة

،الذي ينطبق على أويل األمر فيه  وهو ا�تمع املسلم)٤٦(﴾987 6

 [ \ ] T U V W X Y Z﴿هللا تعاىل:  قول

c ba`_^ d e﴾ ٤٧(.  

تيفاء عمارة األرض،واس  يف  واإلميان والعمل الصاحل،وحتقيق سنة االستخالف  

 ? < = >﴿قال تعاىل:  .اإلجتماعيشروط التمكني اإلنساين،هي سبل األمن 

KJIHGFEDCBA@
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^ cba  ̀_﴾.)٤٨(  

 & % $ "#﴿ هللا تعاىلويف جمال املناظرة والدعوة، يقول   

.-,+ *)(' / 0 1 2 3 4 5 6 
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هذا هو األمن على   )٥٠(وهذا يقتضي الكف عنهم)٤٩(﴾987: ;

األنفس واألبدان واألموال واألعراض،حني يتعامل املسلم مع غري املسلم يف شؤون 

  احلياة.

  ة يف السنة النبوي اإلجتماعيتأصيل الشرعي للسلم املبحث الثاين: ال

 احلديث الشريف: عن جاء واضحًا أشد الوضوح يف اإلجتماعيإن معىن السلم 

ِهْم َوتـََواّدِِهمْ «: َبِشٍري، يـَُقوُل: قَاَل َرُسوُل هللا  النـُّْعَمان ْبن ْؤِمِنَني ِيف تـَرَامحُِ
ُ
 تـََرى امل

َسِدِه ِ�لسََّهِر جَ  َوتـََعاطُِفِهْم، َكَمَثِل اَجلَسِد، ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُه َسائِرُ 

فالرتاحم املراد به أن يرحم بعضهم بعضاً �خوة اإلميان، والتواد املراد به  )٥١(.»َواحلُمَّى

التواصل اجلالب للمحبة كالتزاور والتهادي، و التعاطف املراد به إغاثة بعضهم 

خري  )٥٣(.»هُ َجارُُه بـََوائِقَ الَ يَْدُخُل اْجلَنََّة َمْن َال َ�َْمُن «ويف قول رسول هللا )٥٢(بعضا.

، حيث جعل عدم األمن من وقوع الضرر اإلجتماعيدليل علي أصل شرعية السلم 

  )٥٤(سبباً لنفي دخول اجلنة، فكيف إذا حتقق الضرر والشر.

ويف السنة النبوية، وردت أحاديث كثرية تؤكد علي أمهية أمن اإلنسان ، منها   

َا ِحيَزْت آِمًنا ِيف ِسْرِبِه ُمَعاًىف ِيف َجَسِدهِ ِعْنَدهُ ُقوُت يَـ َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم «هقول ْوِمِه َفَكَأمنَّ

نـَْيا فاألمن على نفس اإلنسان، وعلى سالمة بدنه من العلل، واألمن على   )٥٥(.»َلهُ الدُّ

الرزق، هو األمن الشامل الذي أوجز اإلحاطة به، وعرفه هذا احلديث الشريف، 

من لدى اإلنسان مبثابة ملك الدنيا �سرها، فكل ما ميلكه وجعل حتقق هذا األ

  )٥٦(اإلنسان يف دنياه، ال يستطيع االنتفاع به، إال إذا كان آمناً على نفسه ورزقه.

َال حيَِلُّ «عن أن يروع املسلم أخاه املسلم، فقال:  ولقد �ى الرسول   

ه أنه ال جيوز ترويع املسلم ولو مبا صورتففيه دليل علي )٥٧(.»ِلُمْسِلٍم َأْن يـَُروَِّع ُمْسِلًما

حرم أيضًا كل ما يكون ذريعة إىل التنازع أو  كما أن رسول هللا)٥٨(صورة املزح.

يؤدي إىل اخلصام وذلك مثل الغيبة والنميمة والتجسس والتلصص واهلمز واللمز 

واملبايعات الربوية والقمار واالعتداء على األموال واألنساب واألعراض والقذف 
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وقال:  )٥٩(،»رٌ الُُه ُكفْ ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقتَ «: والسباب والشتم. قال رسول هللا 

بـَْيِع بـَْعٍض  َال َحتَاَسُدوا َوَال تـََناَجُشوا َوَال تـََباَغُضوا َوَال َتَدابـَُروا َوَال يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى«

لتـَّْقَوى رُُه اوَُكونُوا ِعَباَد ا�َِّ ِإْخَواً� اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوَال َخيُْذلُُه َوَال َحيْقِ 

ْلُمْسِلَم  َهاُهَنا َوُيِشُري ِإَىل َصْدرِِه َثَالَث َمرَّاٍت ِحبَْسِب اْمرٍِئ ِمْن الشَّرِّ َأْن َحيِْقَر َأَخاُه ا

  )٦٠(.»ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضه

  جتماعياالاملبحث الثالث: أهم املبادئ لتحقيق السلم 

له مقومات وأركان الميكن أن يتحقق إال بتوافرها،  جتماعياالإن السلم 

وللفنت والصراعات أسباب وعوامل الُتدرأ إال بتجّنبها. فاملسألة ليست يف حدود 

الرغبة والشعار، أو يف وجود القناعة النظرية، بل ترتبط بواقع حياة ا�تمع، وشكل 

  فئاته.العالقات احلاكمة بني قواه و 

  مايلي:  اإلجتماعيأهم مبادئ حتقيق السلم فمن 

: ا�تمع الذي يتساوى الناس فيه أمام القانون، وينال كل ذي العدل واملساواة. ١

حق حقه، وال متييز فيه لفئة على أخرى، هذا ا�تمع تقل فيه دوافع العدوان، وأسباب 

لم واجلور، اخلصومة والنـزاع.أما إذا ضعف سلطان العدالة، وحدثت ممارسات الظ

وعاىن البعض احلرمان والتمييز، وأتيحت الفرصة الستقواء طرف على آخر بغري حق، 

ويضعف، وذلك حىت ولو بدت أمور ا�تمع هادئة  جتماعياالفهنا ينعدم السلم 

ومستقرة، فإنه حينئذ يكون استقراراً كاذ�ً، وهدوءاً زائفاً، وال يلبثان أن ينكشفا عن 

  رة. فنت واضطرا�ت مدمّ 

ومن أجل ذلك جاء األمر يف القرآن بكل ما حيفظ للمجتمع استقراره من 

NMLK ﴿العدل واملساواة، حيث يقرر ذلك قول هللا تعاىل

YXWVUTSRQPO

Z [﴾)وقد دعا الرسول )٦١ فقال:إىل حتقيق العدل بني الناس 
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يب ط أال من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغري«

  )٦٢(.»نفس فأ� حجيجه يوم القيامة

نوعاً من  : فإذا كان ا�تمع يعيشضمان احلقوق واملصاحل املشروعة لفئات ا�تمع. ٢

التنوع والتعدد، يف انتماءاته العرقية أو الدينية أو املذهبية أو ما شاكل ذلك من 

التصنيفات، فيجب أن يشعر اجلميع وخاصة األقليات بضمان حقوقها، ومصاحلها 

الم . ومبادىء اإلسجتماعياالاملشروعة، يف ظل النظام والقانون ومن خالل التعامل 

وشرائعه تقدم النموذج األرقى للتعايش بني الناس على اختالف هو��م وانتماءا�م، 

وذلك على أساس من العدل واملساواة، و�لعمل على ضمان احلقوق واملصاحل 

املشروعة للجميع. وبذلك فإن اإلسالم يرعى حقوق ومصاحل من ينتمي إىل دين 

ن اإلسالم جلميع أفراد ا�تمع ويضم)٦٣(،آخر، ويعيش يف كنف ا�تمع اإلسالمي

حرية الدين واالعتقاد ويراد حبرية العقيدة إعطاء الفرد احلرية الكاملة يف عقيدته حبيث 

ال جيرب على اعتناق عقيدة خمالفة ملا يريد، ولقد احرتم اإلسالم حرية اإلنسان يف 

قال  ثاختيار عقيدته، وكفل هذه احلرية له ومل يكره أحدًا على الدخول فيه حي

وهذا احلق يكفل لكل فرد احلق يف ممارسة شعائره )٦٤(.﴾ÔÓÒÑ﴿تعاىل

  )٦٥(.الدينية

 تماعياإلج: ولعل من أهم مقومات السلم السمع والطاعة لويل األمر يف املعروف. ٣

السلطة والنظام اليت الميكن أن يستغين أي جمتمع عنها، حيث تتحمل إدارة شؤون 

ا�تمع، وتعمل القوى املختلفة حتت سقف هيبته، وإال لكان البديل هو الفوضى 

وتصارع القوى واإلرادات.ولقد فرض اإلسالم على املسلمني مجيعاً، الطاعة � 

يه معصية، والرجوع دائمًا عند ن فوطاعة أويل األمر فيما ال يكو  ولرسوله 

إىل األصلني العظيمني القرآن والسنة.قال )٦٦(،ختالف وتعدد الرأي يف شؤون احلياةاإل

ÖÕÔ ÓÒÑÐÏ ÎÍÌËÊÉÈÇ× ﴿هللا تعاىل

äãâáàßÞÝÜ ÛÚÙØ﴾.)٦٧(  
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، واحملافظة على مقاصدها، وإقامة .التمسك بتطبيق الشريعة اإلسالمية٤

حدودها،وعدم االلتفات ملا قد يثار من شبهات حول تطبيقها �سم حقوق اإلنسان 

وإنه مما الخيفى على أحد أن إقامة )٦٨(،اإلجتماعيوهذا مبدأ أساس لتحقيق السلم 

  )٦٩(احلدود هي األمن على الدين والنفس والعقل والنسب واملال والِعْرض.

إن التزام جانب  :لوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين. التزام ا٥

الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين من أهم الضما�ت الالزمة 

، وكما هو معلوم فإن الوسطية واالعتدال خاصة اإلجتماعيالستمرار نعمة السلم 

  : ﴿ شرف األمة اإلسالمية، قال تعاىل من أبرز خصائص اإلسالم، وهي وسام

;  <  =  >    ?  @  A  B  C  D  E﴾)٧٠( 

�ذه اآلية الكرمية حدد احلق تبارك وتعاىل ُهوية هذه األمة، ومكانتها بني األمم، ال 

إفراط وال تفريط، ال إمهال وال تطرف، ال تكاسل وال غلو، بل اعتدال يف كل شأن 

  )٧١(.من شؤون األمة

فرد :للنصيحة شأن عظيم يف حياة ال�ألسلوب الشرعي. القيام بواجب النصيحة ٦

واألمة على حد سواء، فهي أساس بناء األمة، وهي السياج الواقي �ذن هللا من الفرقة 

والتنازع والتحريش بني املسلمني، هذا التحريش الذي رضيه الشيطان بعد أن يئس 

م لوازم ودة وأعظفالنصيحة من أهم مقومات املأن يعبده املصلون يف جزيرةالعرب. 

احملبة، ومل تتم األخوة ما مل تكن النصيحة رائدها و�عثها، ومن مل يكن �صحاً ألخيه 

فليس �خ، وهي الدرع احلصني من وقوع املؤمن يف الوقائع اليت ال يرغب �ا أو اليت 

  حذر الشارع منها.

، قال النَِّيبَّ )٧٢(أمر النصيحة فجعلها عماد الدين وقوامه ولقد عظم رسول

:مَِّة اْلُمْسِلِمَني الدِّيُن النَِّصيَحُة قـُْلَنا: ِلَمْن؟ قَاَل: �َِِّ َوِلِكَتابِِه َوِلَرُسولِِه َوِألَئِ «  ، قَاَل

  )٧٣(.»َوَعامَِّتِهمْ 
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من  :. القيام بواجب األمر �ملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة٧

األمر  واالستقرار القيام بواجب اإلجتماعياألمور الفاعلة للمحافظة على نعمة السلم 

.ولقد أقام اإلسالم فريضة األمر �ملعروف والنهي عن �ملعروف والنهي عن املنكر

املنكر، وهي فريضة مجاعية، أي تؤديها طائفة حلساب ا�تمع كله،فإقامة هذه الفريضة 

منه وسالمة الناس وتضامنهم يف دفع الفساد وحتصيل يف ا�تمع، تضمن أ

قال   )٧٥(.وقد قرن هللا تعاىل األمر �ملعروف والنهي عن املنكر �إلميان ��  )٧٤(املصاحل.

 7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿هللا تعاىل: 

 f g h﴿: يف قوله تعاىل  )٧٧(مث �كد ذلك �ألمر الر�ين )٧٦(﴾98

i tsrqponmlkj﴾)إذا كانت )٧٨

مكانة األمر �ملعروف والنهي عن املنكر يف جمتمعنا اإلسالمي فإن ذلك يعين هذه 

أن ا�تمع يقوم دائماً على اخلري وإرادة اخلري، فال ميكن �تمع يقوم على عدم التواصي 

 ] U V W X Y Z﴿  �حلِق واخلري أن يستمر أو تقوم له قائمة

a`_^]\﴾)٧٩(.  

سام بينهم: عن النـزاع والتمزق واالنق والتقوى واالبتعاد. التماسك والتعاون على الرب ٨

 جتماعياإلإن سالح األمم يف بناء جمدها، وإثبات وجودها، وتثبيت دعائم السلم 

واالستقرار �ا، وحتقيق أهدافها احلاضرة واملستقبلة، هو سالح االئتالف واالحتاد 

 جل تناحر جانباً.وقد أمر هللاوالتعاون والوفاق، وترك النـزاع والتمزق واالنقسام وال

شأنه �لتمسك واالعتصام حببله و�لتعاون على اخلري وأوصى به وحذر من الفرقة 

 A B﴿قال تعاىل: ) ٨٠(.والتمزق، وأثىن على وحدة األمة وندد �ختالفها

FEDC﴾.)٨١(         

  )٨٢(.﴾¿È ÇÆ ÅÄÃÂÁÀ﴿وقال تعاىل    
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اً والتفرقة يف فهمه شيع وحذر سبحانه وتعاىل من اخلالف يف الدين  

 ~ vw x y {z | }﴿:تعاىل قال)٨٣(.متناحرةومتالعنة

سبحانه موضحًا نتيجة االنقسام والتنازع  ويقول)٨٤(﴾¡¢£¤¥ �

 . !"#$%&')( *+, -﴿،والعصيان

/﴾.)٨٥(  

 قد بني النيببني أبناء ا�تمع املسلم، و  . بث روح األلفة والتواد والرتاحم اليت جتمع٩

ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى «ذلك يف قوله: 

يدل هذا احلديث على تعظيم  )٨٦(»عضوًا تداعى له سائر جسده �لسهر واحلمى

حقوق املسلمني بعضهم على بعض، وحثهم على الرتاحم واملالطفة والتعاضد يف غري 

حيذر عن تلك األخالق الذميمة اليت تساهم يف  إمث وال مكروه. كما أن الرسول

الفات منها ، وإ�رة الفنت واخلاإلجتماعية واإلخالل �لسلم اإلجتماعيتفتيت الوحدة 

ال حتاسدوا وال تناجشوا، وال تباغضوا وال تدابروا، وال يبْع بعضكم «حيث يقول: 

ال خيذله وال  يظلمه و على بيع بعض، وكونوا عباد هللا إخوا�ً. املسلم أخو املسلم، ال

حيقره. التقوى ههنا  ويشري إىل صدره ثالث مرات  حبسب امرئ من الشر أن حيقر 

  )٨٧(.»لى املسلم حرام: دمه وماله وعرضهأخاه املسلم. كل املسلم ع

ومات تعاليم اإلسالم: املقصود مبق . التحلي مبقومات املواطنة الصاحلة يف ضوء١٠

اجبا�م ت والسجا� الالزم توافرها يف أفراد جمتمع يعرفون و املواطنة الصاحلة تلك الصفا

حنو خالقهم أوًال مث حنو أنفسهم وذويهم وجمتمعهم وأمتهم ووالة األمر فيهم، وعن 

  طريق الرتبية اإلسالمية يعرفون حقوقهم وواجبا�م.

سالم إلالوطنية يف اإلسالم: حمبة الفرد لوطنه وبلده وقيامه حبقوق وطنه املشروعة يف او 

ووفاؤه �ا، وتقوية الرابطة بني أبناء الوطن الواحد وإرشادهم إىل طريق استخدام هذه 

 ® ¬﴿ التقوية يف مصاحلهم، اليت يراها اإلسالم فريضة الزمة، قال هللا تعاىل

  )٨٩(.»وكونوا عباد هللا إخوا�ً «وقال النيب )٨٨(،﴾ ¯
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 جتماعيالااليت يقرها الدين، فإن السلم . املشاركة يف إصالح ا�تمع �لطرق ١١

 كلمتها تفريق يرادبه ونزاع خالف أي مايصلحها وإبعاد َشبح يف ىلألمة والسع

 ³² ± ¬®¯ °﴿وذلك لقوله تعاىل، اخلري  حب يف حقاًيتمثَّل

¸¶µ´﴾.)1 0 ./ - *+ ,﴿تعاىل وقال)٩٠ 

ْهُ َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا «وروي عن النيب )٩١(،﴾432 5  بَِيِدِه فـَْليـَُغريِّ

ويؤيد ذلك  )٩٢(.»ميَانِ فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ 

اْلُمْسِلُموَن «ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول هللا 

ُري َعَلْيِهْم أَْقَصاُهْم وَ تـََتَكافَُأ ِدَماُؤُهْم َيْسَعى ِبِذمَّ  ُهْم َيٌد َعَلى َمْن ِتِهْم أَْدَ�ُهْم َوجيُِ

  )٩٣(.»ِسَواُهم

قضي األمن والطمأنينة يف ا�تمع وي. التزام القوانني: ألن ذلك يؤدي إىل انتشار ١٢

على الفساد وظواهر التخريب والدمار، وعلى مجيع أبناء ا�تمع االلتزام بطاعة هللا 

ه إىل طاعة احلاكم وويل األمر والتزام القوانني، وااللتزام �حكامه وحتقيق اليت تدفع

  )٩٤(وحماربة كل مافيه ضرر على ا�تمع. اإلجتماعيالتكافل 

كري نوع فالغزو الثقايف الف. صيانة عقول الشباب من آ�ر الغزو الفكري املدمر: ١٣

بادئه ، يستطيع فيه املستعمر أن جيند ملاإلجتماعيخطري من أنواع الغزو يهدد السلم 

أعواً� من أبناء الوطن نفسه، يدينون مببادئه ويعملون حلسابه أحياً� وهم يعلمون 

وأحيا�ً دون أن يعلموا.وليس ما نشاهده يف بعض بلدان العامل النامي والعامل اإلسالمي 

.ومن الغزو ايفمن صراعات سياسية وعسكرية، ليس إال نتيجة الغزو الفكري والثق

الفكري أن تسود أخالق الغزاة يف أخالق األمم املغزوة.فيقوم الغزو الفكري يف العامل 

اإلسالمي على إ�رة الشبهات واجلدل حول القرآن والسنة وأحكام اإلسالم 

وتشريعاته، ودس األفكار الفاسدة وإغراء اجلهلة وضعاف النفوس على اعتناقها، 

والتعصب واجلمود وحنو ذلك من عبارات مسمومة، مث  ووصف التمسك به �لرجعية

التحريض على علماء الدين وتقدمي اجلهلة املنحرفني إىل مراكز الصدارة ليعطوا صورة 
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مشوهة عن التطبيق اإلسالمي، كذلك بث النظر�ت اإلحلادية يف خمتلف ا�االت 

 مالت.االعتقادية والعلمية مما يتعلق �حكام العبادات احملضة واملعا

 النتائج:

  وأخلص من خالل ما سبق إىل العديد من النتائج :

يقصد به حالة السلم والو�م داخل ا�تمع نفسه ويف  اإلجتماعيالسلم   . ١

  .العالقة بني شرائحه وقواه

  فريضة شرعية وضرورة حياتية. اإلجتماعيالسلم   . ٢

 لتحقيق السلمالدين اإلسالمي هو مصدر السلم والسالم، وهو السبيل   . ٣

  ا�تمعي.

  .جاء اإلسالم دعوة للسلم والسالم على مستوى العامل أمجع والبشرية مجعاء  . ٤

جاء واضحًا أشد الوضوح يف القرآن الكرمي  اإلجتماعيإن التأصيل للسلم   . ٥

  واحلديث الشريف. 

  له مقومات وأركان الميكن أن يتحقق إال بتوافرها. اإلجتماعيإن السلم   . ٦

ودعائمه: العدل واملساواة، والتضامن  اإلجتماعيمن أهم مقومات السلم . ٧

التزام مسك بتطبيق الشريعة اإلسالمية، و ، والسمع والطاعة لويل األمر، والتاإلجتماعي

الوسطية واالعتدال، والقيام بواجب النصيحة، واألمر �ملعروف والنهي عن املنكر، 

اطنة والتواد والرتاحم، والتحلي مبقومات املو والتعاون على الرب والتقوى، والتآلف 

الصاحلة، واملشاركة يف إصالح ا�تمع، والتزام القوانني، وصيانة عقول الشباب من 

 آ�ر الغزو الفكري املدمر.

  من أهم التوصيات:ت: التوصيا

. الرجوع إيل القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة والفقه اإلسالمي لتفهم األصل ١

  ، وسبل حتقيقه.اإلجتماعيالشرعي للسلم 
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. التمسك بتطبيق الشريعة اإلسالمية، واحملافظة على مقاصدها، وإقامة حدودها ٢

  .اإلجتماعيسعياً لتحقيق السلم 

  عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة. . القيام بواجب األمر �ملعروف والنهي٣

  . السمع والطاعة لوالة األمر يف املعروف .٤

  . التزام الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين .٥

. التماسك والتعاون على الرب والتقوى بني أبناء ا�تمع واالبتعاد عن النزاع والتمزق ٦

  واالنقسام بينهم.
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 اهلوامش واإلحاالت
  

  ٤-٣قريش:ة سور   )١

م، جملة حضارة اإلسال، يف اإلسالم دعائم األمن والسالم، الدكتور، وهبة، الزحيلي  )٢

  ٤٦:،ص١٩٦٣العدد الثالث، السنة الرابعة، تشرين األول 

حاديث کتاب ا،  ،دارالسالم ، الر�ضبخاریالصحيح ال، البخاري،حممد بن إمساعيل  )٣

  ٣٠٧٩احلديث  رقم، هوذريت هعلي ، �ب خلق آدم صلوات هللاءاالنبيا

ب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ،كتاب بدء الوحي،�بخاریالصحيح ال  )٤

٦احلديث ،رقم   

وهي: س. ل. م، س. م . ل، م. ل. س، ل. س. م، ل. م. س. ويف كتاب العني   )٥

أ�ا مستعمالت مجيعها، إال أن ابن جين يرى أن (ل. س.م) مهمل. الفراهيدي،أبو 

هيم وإبراكتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي ،  عبدالرمحن اخلليل بن أمحد

 ،ابن جين، أبوالفتح؛ "سلم"السامرائي، دار ومكتبة اهلالل (د.ط)، (د.ت)، مادة:

اخلصائص،حتقيق: حممد علي النجار،املكتبة العلمية بريوت، لبنان، ، عثمان بن جين

  ١٣٨ /١:م،ص١٩٥٢-ه١٣٧١

ابن دريد، أبوبكر حممد بن  ؛"سلم"كتاب العني،مادة:؛  ٢/١٣٧:اخلصائص،ص  )٦

  "سلم"زدي،مجهرة اللغة،مؤسسة احلليب،القاهرة، مادة:احلسن األ

مد معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبدالسالم حم بن فارس، أمحد، ابن فارس،أبواحلسني  )٧

  ٣/٩٠:م،ص١٩٩٩-ه١٤٢٠،هارون، دار اجليل، بريوت لبنان

ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر بريوت لبنان،   )٨

  ٣/١٩١:ص

يته يف األمن يف حياة الناس وأمهبن عبد الرمحن،  عبد هللا بن عبد احملسن، الرتكي  )٩

  ١/٦٢:اإلسالم، والكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية،ص

ة، معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماع، حممَّد بْن حَسْني بن َحسنْ ، اجليزاين  )١٠

  ١/٢٤٠:هـ،ص١٤٢٧اخلامسة،الطبعة ، دار ابن اجلوزي
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  ٢٠٨البقرة:ةسور   )١١

 ،املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدهکتاب االميان، �ب الصحيح البخاري،  )١٢

  ٩احلديث رقم

  ٦٦احلديث قمر اجلار،  ءکتاب االميان، �ب حترمي االيذاالصحيح املسلم،  )١٣

  ٤-٣قريش:ة سور   )١٤

نشور مواجهة العنف والعدوان، الكتاب م عبد العزيز بن فوزان: أثر العلم الشرعي يف  )١٥

  ١/١:على موقع وزارة األوقاف السعودية، ص

-٢٥م، ص١٩٧٤مالك بن نيب: ميالد جمتمع، دار اإلنشاء، طرابلس، الطبعة الثانية   )١٦

٣٩  

، الر�ض: الرتمذي، حممد بن عيسى: اجلامع املختصر من السنن عن رسول هللا  )١٧

   ١٨٨٧، ص٢٣٤٦قمدارالسالم موسوعة احلديث ، بر 

  ٩١املائدة :ة سور   )١٨

عبد هللا بن عبد احملسن بن عبد الرمحن الرتكي: األمن يف حياة الناس وأمهيته يف   )١٩

  ٦٦ص١اإلسالم،ج

سيد قطب: يف ظالل القرآن، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت لبنان، الطبعة السابعة   )٢٠

  ١/٢٩٨:هـ، ص ١٣٩١

  ٢٥يونس :ة سور   )٢١

  ١٦املائدة : ة سور   )٢٢

  ١٣احلجرات: ة سور   )٢٣

  ١٩٠لبقرة : اةسور   )٢٤

  ٨املمتحنة :ة سور   )٢٥

  ٦١األنفال :ة سور   )٢٦

  ٩٠النساء : ة سور   )٢٧

  ٩٢األنبياء : ة سور   )٢٨

  ١٠٣ل عمران : اة سور   )٢٩

  ٤٦األنفال:ة سور   )٣٠

  ٢٠٨البقرة: ة سور   )٣١
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لطبعة بريوت لبنان، اة الرسالة، سأبوعبيدة، معمر بن املثىن: جماز القرآن، ، مؤس  )٣٢

،ابن عطية، أبوحممد عبداحلق: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ١/٧١:م، ص١٩٨١

العزيز، حتقيق: عبدهللا بن إبراهيم األنصاري وآخرين، وزراة األوقاف والشؤون 

،أبواملظفر السمعاين: تفسري سوريت ٤/١٨٤:ص هـ١٤٠٢وحة، قطر اإلسالمية، الد

، ٢/٢٥٦:م، ص١٩٩٥بة العلوم واحلكم، املدينة املنورة الفاحتة والبقرة، ، مكت

والطربي، حممد بن جرير: جامع البيان يف �ويل القرآن، بتحقيق: أمحد حممد شاكر، 

  ٢/٢٣٧:ص م،٢٠٠٠مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل،

أبوعبدهللا حممدبن عمر الرازي: مفاتيح الغيب، دارإحياء الرتاث العريب، بريوت،   )٣٣

  ٥/٢٢٧، صهـ ١٤٢٠، لثالثةالطبعة ا

  ٢/٢٧٨:م،  ص١٩٧٣الدار التونسية ، ابن عاشور، حممد الطاهر: التحرير والتنوير  )٣٤

بوطالب: عاملية اإلسالم ونداؤه للسالم ، جملة دورية تصدرها املنظمة أعبداهلادي   )٣٥

  ٣٥م، ص٢٠٠٢، ، ١٩اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، العدد 

  ۹/٤٩٠:الطربي، صتفسري   )٣٦

  ٢املائدة: ة سور   )٣٧

  ١٠احلجرات: ة سور   )٣٨

يق: عبد معامل التنزيل يف تفسري القرآن،بتحق، احلسني بن مسعود ،البغوي، أبوحممد  )٣٩

  ٢/٣٦٩:هـ،ص١٤٢٠الرزاق املهدي،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت،

  ٧١التوبة : ةسور   )٤٠

، ةالقرآن ا�يد، دارالکتب العلميالواحدی، ، علی بن امحد، الوسيط فی تفسري   )٤١

  ۱/۳۱۳، ص:ه۱۴۱۵االولی،  ةبريوت، لبنان، الطبع

  ٢٠٨البقرة : ة سور   )٤٢

  ٣/٢١٩:تفسري الطربي، ص  )٤٣

  ١٥٥البقرة : ة سور   )٤٤

  ٧/١٠٤:تفسري الطربي، ص  )٤٥

  ١١٠ل عمران : اة سور   )٤٦

  ٤١احلج : ة سور   )٤٧
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عن حقائق غوامض التنزيل، دار الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو: الكشاف   )٤٨

  ٣/٢٥١:ص، هـ ١٤٠٧الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، 

  ٥٥النور:ة سور   )٤٩

  ٤٦العنكبوت: ة سور   )٥٠

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد: تفسري املاوردي ، دار الكتب العلمية،بريوت،   )٥١

  ٤/٢٨٦:ص، هـ١٤١٢لبنان، 

  ٥٠٩:، ص٦٠١١، برقمالصحيح البخاري  )٥٢

فتح الباري شرح صحيح  ،أمحد بن علي بن حجر، العسقالين ،أبوالفضل)٥٣

  ٤٣٩، ص٦٠١١البخاري،برقم

  سبق خترجيهاحلديث   )٥٤

املال القاري، علي بن (سلطان) حممد: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، دار   )٥٥

  ٧/٣١٠٩:ص، ٤٩٦٣م، برقم ٢٠٠٢الفكر، بريوت ، لبنان، الطبعة األوىل 

  ١٨٨٧، ص٢٣٤٦الرتمذي، برقمجامع   )٥٦

  ٣٢٥٠، ص٥١٩١مرقاة املفاتيح،برقم  )٥٧

 مؤسسة ،، مصرمسنداإلمامأمحد ،أمحدبنمحمدبنحنبل،بنحنبل، أبوعبدهللا  )٥٨

  ٣/١٦٨:، ص٢٣٠٦٤برقم ،بدون سنة النشر،قرطبة

ث، بتحقيق: عصام الدين الصبابطي، داراحلدي، نيل األوطار، حممدبن علي،الشوكاين  )٥٩

  ٥/٣٧٩:م،ص١٩٩٣األوىل،مصر،الطبعة 

  ٢٧١٣، ص٣٩٣٩ة، برقم ابن ماج ابن ماجة، حممد بن يزيد: سنن  )٦٠

  ١١٢٧، ص٢٥٦٤سلم، برقم املالصحيح   )٦١

 ٩٠النحل: ة سور   )٦٢

داؤد،الر�ض:دارالسالم موسوعة احلديث ی سننأب ،أبوداؤد، سليمان بن األشعث  )٦٣

  ١٤٥٣، ص٣٠٥٢الشريف الكتب الستة،برقم

السلم االجتماعي.. مقوماته ومحايته، دار الساقي، بريوت، لبنان، الصفار، حسن:   )٦٤

  ٤٣ص   م،٢٠٠٢الطبعة األوىل 

 ٢٥٦البقرة : ة سور   )٦٥
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م، ٢٠٠٨نبيه، نسرين عبداحلميد: مبدأ املواطنة بني اجلدل والتطبيق، الطبعة األوىل  )٦٦

 ١٠٠األردن: عمان ، ص 

طفى الشافعي، مجع وحتقيق د. أمحد بن مصالشافعي، حممد بن إدريس: تفسري اإلمام   )٦٧

  ٢/٦١٧م/ ص١٤٢٧، ١الطبعةالفرَّان، دار التدمرية، السعودية،

  ٥٩النساء : ة سور   )٦٨

حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، إرشاد النقاد إىل تيسري ، الكحالين  )٦٩

طبعة األوىل لاالجتهاد، حتقيق: صالح الدين مقبول أمحد، الدار السلفية، الكويت، ا

القاضي حسني بن حممد املهدي: الشورى يف الشريعة ، و ٢٤ص ١هـ، ج١٤٠٥

اإلسالمية، تقدمي: د. عبدالعزيز املقاحل، مكتبة احملامي: أمحد بن حممد املهدي، 

  ١/٢٨٤:م، ص٢٠٠٦

  ١٤٣البقرة: ة سور   )٧٠

 متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف ،سليمان بن عبد الرمحن،احلقيل  )٧١

  ١/١٢:م،ص١٩٩٧بعة األوىل،بالد�، الط

إمساعيل بن عمر، بتحقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة،  ،ابن كثري، أبو الفداء  )٧٢

  ١/٤٥٤:م، ص١٩٩٩الطبعة الثانية 

النووي، أبوزكر� حييي بن شرف: املنهاج شرح صحيح مسلم، دارإحياء الرتاث العريب،   )٧٣

  ٢/٣٧:ص ،٥٥برقمهـ، ١٣٩٢بريوت، الطبعة الثانية 

 ٦٨٩، ص٥٥سلم ، برقم املصحيح ال  )٧٤

يته يف األمن يف حياة الناس وأمه ،عبد هللا بن عبد احملسن بن عبد الرمحن، الرتكي  )٧٥

  ٦٣ـ١/٦٧:ص، اإلسالم

  ٢/١٠٣:ص، تفسري ابن كثري  )٧٦

  ١١٠ل عمران: اة سور   )٧٧

  ٧/٩٠:تفسري الطربي، ص  )٧٨

  ١٠٤ل عمران: اة سور   )٧٩

  ٤١احلج: ة سور   )٨٠

د تفسري، حتقيق ودراسة: د. حممد عبالاألصفهاين: أبوالقاسم احلسني بن حممد:   )٨١

  ٢/٧٦٤:، صم١٩٩٩هـ/  ١٤٢٠العزيز بسيوين، جامعة طنطا، الطبعة األوىل، 
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  ١٠٣ل عمران: اة سور   )٨٢

  ٢املائدة: ة سور   )٨٣

  ١/٤١٥:تفسري النكت والعيون ، ص  )٨٤

 لطائف اإلشارات (تفسري القشريي)، بتحقيق: ،هوازنالقشريي، عبد الكرمي بن   )٨٥

  ١/٢٨٥:إبراهيم البسيوين، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر.الطبعة الثالثة، ص

  ٤٦األنفال: ة سور   )٨٦

 ٣٦٧، ص٦٠١١الصحيح البخاري، رقم   )٨٧

  سبق خترجيهاحلديث   )٨٨

 ١٠احلجرات: ة سور   )٨٩

 سبق خترجيهاحلديث   )٩٠

 ١٠احلجرات: ة سور   )٩١

 ١األنفال : ة  سور   )٩٢

 ٦٨٨، ص٧٨سلم، برقم املصحيح   )٩٣

  ٨٩ص  ٢ج ٢٧٥١أبو داؤد: السنن، رقم   )٩٤

  ٧٤٤ :ص،م١٩٨١وهبة الزحيلي: آ�ر احلرب يف الفقه اإلسالمي، دارالفكر،   )٩٧
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