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 :الممخص
السالـ كاالسالـ كممتاف مشتقتاف مف مادة كاحدة في االصؿ، كىك شعار 
المسمـ في كؿ بقعة مف بقاع األرض، كالقرآف ال يكاد يمر بمناسبة 
حضارية تعاكنية إال كينادم باألمف كالسالـ كيرغب في السمـ كيحض 

مميئة بالمكاقؼ التي تدعكا إلى السالـ كاقعا  عميو، كسيرة المصطفى 
عمميا، كىكذا كاف الخمفاء الراشدكف مف بعده، كالسالـ في االسالـ لو 
مبادئ عٌدة نابعة مف المصدريف المعصكميف  )القرآف كالسنة( كمف السيرة 

، كما امتألت كتب الفقو بأحكاـ تحث كتدعكا العطرة لمرسكؿ االعظـ 
متألت كتب السياسة الشرعية كالتاريخ بمكاقؼ الحكاـ إلى السالـ، كما ا

المسمميف التي اتخذت السالـ سبيال ليا حتى مع االعداء، بؿ حتى في 
ساحات الحرب كما سيأتي ذلؾ الحقا، كتكمف أىمية السالـ مف حاجة 
االنساف بطبعو اليو، فغياب األمف كالطمأنينة مف اشد الصعكبات التي تمر 

عمى قريش بنعمة االماف كذكرىـ بيا مطالبا  عـ اهللباإلنساف، كقد ان
ـٍ ًمٍف :)) اياىـ باإليماف بو في قكلو فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا اٍلبىٍيًت  الًَّذم أىٍطعىمىيي

ٍكؼو  ـٍ ًمٍف خى نىيي كاالمف كاألماف مف جزاء المؤمنيف في الدنيا  (ُ)(( جيكعو كىآمى
ـٍ ًبظيٍمـو : ))اأك اآلخرة أك في كمييما، قاؿ انىيي ـٍ يىٍمًبسيكا ًإيمى لى لًَّذيفى آمىنيكا كى

)) ـٍ ميٍيتىديكفى أيكلىًئؾى لىييـي اأٍلىٍمفي كىىي
انتزاع األمف مف  كما جعؿ اهلل (ِ)
رىبى المَّوي مىثىالن قىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن العقكبات التي تحؿ بالعصاة، قاؿ : ))كىضى

ًئنَّةن يىٍأًتييىا ًرٍزقييى  ٍت ًبأىٍنعيـً المًَّو فىأىذىاقىيىا المَّوي ًلبىاسى ميٍطمى دنا ًمٍف كيؿِّ مىكىافو فىكىفىرى ا رىغى
)) ا كىانيكا يىٍصنىعيكفى ٍكًؼ ًبمى كًع كىاٍلخى اٍلجي
(ّ) 
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Abstract: 

Islam (surrender) and Salam (peace) are two words 

derived from the same root. They are the slogan of 

Muslims in every spot of the earth. In every civil or 

cooperative occasion, the Quran calls, encourages and 

urges for security and peace. Also, the life of 

Muhammad (PBUH) is full of examples which promote 

peace in reality and practice. And as such were the 

rightly guided Caliphs after Muhammad (PBUH). Peace 

in Islam has several principals that originate in the two 

infallible sources (Quran and Sunnah) and in the life of 

the greatest prophet (PBUH).  The books of religious 

policy and history are full of the deeds of the Muslim 

rulers who chose peace as their way to follow, even in 

the battlefields, let aside with their enemies – as we will 

see later in this paper-.  

The importance of peace is dwelt in the human’s natural 

need for it. Therefor the absence of peace and calmness 

are among the hardest difficulties a mankind could face. 

Allah (the most graceful) had granted the tribe of 

Quraish the favour of peace and reminded them of it. 

And asked them to believe in him in His saying: ((Let 

them adore the Lord of this House Who provides 

them with food against hunger, and with security 

against fear (of danger)). 
(106, 3-4) 

Safety and security are rewards for the believers in the 

first life or the last life or in both, Allah Said: ((It is 

those who believe and confuse not their beliefs with 

wrong - that are (truly) in security, for they are on 

(right) guidance))
(6:82)

. Allah also made the deprivation 

of security among the punishments that befall the 

disobedient people, He said: ((And Allah sets forth the 

example of a society which was safe and at ease, 

receiving its provision in abundance from all 

directions. But its people met Allah’s favours with 

ingratitude, so Allah made them taste the clutches of 

hunger and fear for their misdeeds)) 
(16:112)
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 المقدمة:
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو  
 أجمعيف.

 كبعد
السالـ ىك شعار المسمـ في كؿ مكاف، كالقرآف الكريـ ينادم بالسالـ، كاآليات القرآنية 
التي تدعكا إلى السالـ بكؿ أنكاعو تدؿ عمى ذلؾ، كاالحاديث النبكية الشريفة حثت عمى 

أكثر مف مناسبة، كمكاقؼ السيرة النبكية تثبت ذلؾ، كسار عمى ذلؾ المنيج القكيـ السالـ في 
الخمفاء الراشدكف، كمف جاء مف بعدىـ ممف التـز شريعة االسالـ سائرا عمى منيج 

(، ككتب االحكاـ الفقيية مميئة بأحكاـ السالـ كالسمـ كاألمف المجتمعي، كىي المصطفى)
، كاالسالـ ىك أكؿ مف دعا إلى السالـ في ساحات الحرب الزالت مكجكدة بيف أيدينا ا ليـك

فنيى عف قتؿ االطفاؿ كالشيكخ كالنساء أثناء المعركة، ككتب التاريخ تشيد بذلؾ، كقد كضع 
االسالـ جممة مف المبادئ التي تدعكا إلى السالـ كتقٌره بيف الناس كأفراد كبيف األمـ 

ف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة لتشكؿ بمجمكعيا كمجتمعات، كىذه المبادئ نابعة مف القرآ
مبادئ عامة لمسالـ كاالمف المجتمعي تصمح لكؿ زماف كمكاف، كالسالـ في نظر االسالـ يعد 
مف الضركريات االساسية لبقاء النكع االنساني عمى ىذه االرض، كىك كذلؾ بطبيعة الحاؿ 

( بالدخكؿ إلى الجنة كالتي سماىا  )لحاجة االنساف إليو في كؿ كقت كحيف، كقد كعدنا اهلل
)دار السالـ( عندما نمتـز بتعميمات كقكانيف ديننا الحنيؼ كنحقؽ السالـ في االرض، فيك 

 المكافئة عمى الطاعة كالصبر في الدنيا، كما سيأتي ذلؾ في سطكر ىذا البحث.   
 المبحث االول: عناصر البحث ومفاهيمه:

 أوال: عناصر البحث:
 البحث:مشكمة  - أ

حرص كثير مف الباحثيف االجانب ممف يسمكنيـ  )مستشرقيف( أك )مستعربيف( أك 
عمماء المشرقيات، عمى أف يصكركا الشريعة االسالمية في صكرة الديف الذم يدعك إلى سفؾ 
لى صكر اليمجية البدائية ) التي  لى الخراب كالدمار، كا  لى القتؿ العاـ، كا  راقتيا كا  الدماء كا 

لى بث االعتقاد باف ىذه الحاؿ، ىي الحاؿ ارتكبتيا د كليـ في الحركب الصميبية فعال( كا 
األصمية الطبيعية، التي يجب أف تككف عمييا دكلة االسالـ، في كؿ عصر كمصر، كفي كؿ 
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البقاع كاالصقاع، كأف الديف ىك الذم يأمر بذلؾ، كأف المسمميف ال يشبعكف مف شرب دماء 
في ىذا التفكير بعض الباحثيف مف المسمميف، بعضيـ بنية حسنة غيرىـ مف األمـ كقد تابعيـ 

ف انتيى ىؤالء كأكلئؾ إلى  كبعضيـ بنية سيئة، كلكنيـ كانكا أرؽ تعبيرا، كأخؼ جمكحان كا 
نتيجة كاحدة، فالمسممكف المتابعكف لممستشرقيف يركف أف االسالـ قد أمر بالحرب الدائمة بينو 

ف التقيد باآلداب اإلسالمية كاحكاميا أمر مرفكض كلكنيا كبيف أتباع الديانات األخرل، كأ
 .(ْ) الحرب عمى أية حاؿ

 
 

 أهمية البحث:  - ب
تكمف أىمية البحث مف خالؿ الحاؿ الذم كصؿ إليو المسممكف في القركف األخيرة 
مف تاريخيـ المجيد مف ضياع المفاىيـ الخاصة بالجياد االسالمي، فيـ بيف مطرقة االحتالؿ 

الجاثـ عمى صدكر المسمميف منذ عقكد، كبيف محاكالت تشكيو المبادئ االسالمية البغيض 
كعمى رأسيا الجياد في سبيؿ اهلل كالعكدة إلى تاريخنا المشرؽ، فنحف اآلف بيف الرضكخ لما 
نحف فيو كبيف الخكؼ مف االتياـ بحب المسمميف إلراقة الدماء، فكؿ دعكات التحرر مف الظمـ 

التطرؼ كاالرىاب، كمف ىنا كاف البد لنا اف نضع الحد الفاصؿ بيف حب كاالحتالؿ تنعت ب
 االسالـ كالمسمميف لمسالـ كبيف الدفاع عف النفس كالديف كاالرض كمقدسات المسمميف.

 أهداف البحث: -ج
يتناكؿ البحث المبادئ االساسية التي اعتمدىا االسالـ لتحقيؽ االمف كالسالـ 

لمجتمع الكاحد، أك بيف المجتمعات المختمفة، أك بيف الدكلة المجتمعي سكاءن بيف أفراد ا
االسالمية كالدكؿ األخرل، كىذه المبادئ تعد في نظر المفاىيـ االسالمية مف الثكابت الشرعية 
التي ال يجكز ألحد اف يغيرىا أك يعدؿ عمييا، فقد جاءت عمى شكؿ آيات قرآنية كأحاديث 

 نبكية محكمة، كمف ىذه االىداؼ:
يؽ الخط الفاصؿ بيف الجياد االسالمي المشركع المتضمف لممبادئ االنسانية تعم -ُ

العميا كبيف محاكالت تشكييو كنعتو بالتطرؼ كسفؾ الدماء بال مبرر، كاف االسالـ 
 انتشر بقكة السيؼ.
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بياف كتكضيح المبادئ االسالمية العميا الداعية لمسالـ مف خالؿ اآليات القرآنية  -ِ
 كأحداث التاريخ االسالمي المضيئة.كاالحاديث النبكية 

بياف الفرؽ الكبير بيف الجياد االسالمي كبيف القتاؿ مف أجؿ المغانـ كالمصالح كما  -ّ
نجده في الحركب المعاصرة ككما كانت عميو الحركب في كؿ مكاف كزماف، كما 

 سيأتي بيانو الحقا في طيات البحث.
 ثانيًا: مفاهيم البحث: 

البحث البد اف نكضح المفاىيـ االساسية لو كىي: )أثر، كقبؿ الخكض في تفاصيؿ 
 سالـ، مبادئ، مجتمع(

مبادئ: مبدا الشيء أكلو كمادتو التي يتككف منيا، كالنكاة مبدأ النخؿ أك يتركب منيا  - أ
كالحركؼ مبدأ الكالـ، كمبادئ العمـ أك الفف أك الخمؽ أك الدستكر أك القانكف، قكاعده 

 .(ٓ)كال يخرج عنيا االساسية التي يقكـ عمييا
السالـ: ) يككف بمعنى السالمة، كقكؿ الناس ] السالـ عميكـ[ أم السالمة مف اهلل  - ب

عميكـ، كقيؿ ىك اسـ مف أسماء اهلل، كقيؿ السالـ ىك اهلل، فإذا قيؿ ]السالـ عميكـ[ 
منيا  ، كسًمـ مف اآلفة) بالكسر( سالمة كسمَّمو اهلل (ٔ)فكأنو يقكؿ اهلل فكقكـ(

ان، كسٌممتو إليو تسميما فتٌسممو: أم أعطيتو فتناكلو، كالتسميـ: الرضا كالسالـ، تسميم
، كيجكز أف تككف الجنة سميت دار السالـ ألنيا دار (ٕ)كأسمـ: انقاد كصار مسممان 

السالمة الدائمة التي ال تنقطع كال تفنى، كقاؿ بعضيـ: قيؿ هلل السالـ ألنو سًمـ مما 
ر كالفناء، كأنو الباقي الدائـ الذم يفني الخمؽ كال يفنى، يمحؽ الخمؽ مف آفات الغي

 كىك عمى كؿ شيء قدير، كلمسالـ في لغة العرب أربعة اشياء منيا:
سمَّمت سالمان مصدر سممت: كىك دعاء لإلنساف بأف يسمـ مف اآلفات في دينو  -ُ

 كنفسو، كتأكيمو التخميص.
 السالـ: جمع سالمة. -ِ
اهلل اعمـ: إنو ذك السالـ الذم يممؾ السالـ، كىك كتأكيمو ك  السالـ: اسـ اهلل  -ّ

 تخميص مف المكركه.
السالـ: الشجر، فيك شجر قكم عظيـ أحسبو سمي سالما لسالمتو مف  -ْ

 .(ٖ)اآلفات
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ثره، ككاف ىذا إثر ذلؾ أم بعده،  -ج أثر: فيو أثر السيؼ كآثاره، كجاء عمى أثره كا 
إلي أثران إذا لـ يصطنعؾ بشيء، ككجدت ذلؾ في األثر كأثر فيو تأثيران: ترؾ فيو أثران، كما تأثر 

 .(ٗ)أم السنة، كفالف مف حممة اآلثار، كفرس أثير أم عظيـ أثر الحافر
مجتمع: اجتمع يجتمع، اجتماعان، فيك مجتمع، كالمفعكؿ مجتمع بو، كاجتمع القكـ  -د

ْنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن ُقْل َلِئِن : )) انضـ بعضيـ إلى بعض، اتحدكا كاتفقكا، قاؿ  اْجَتَمَعِت اْلِْ
، كالمجتمع: جماعة (َُ)َيْأُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِمِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيرًا((
 .(ُُ)مف الناس تربطيا ركابط كمصالح مشتركة كعادات كتقاليد كقكانيف كاحدة

جتماع كالجماعة مف الناس، ك] المجمع[ مكضع االجتماع ك)]المجتمع[ مكضع اال
 . (ُِ)كالمجتمعكف كالممتقى(

 المبحث الثاني: السالم واْلسالم:
إف السالـ في االسالـ يعني السالـ القائـ عمى العدؿ كالحرية كالمساكاة كالمشاركة في 

كنكاىيو، كليس  الرأم) الشكرل( كالتكافؿ االجتماعي كىك يعني االستسالـ ألكامر اهلل 
االستسالـ لمكر العدك كدىائو كعدكانو، إف السالـ في االسالـ سالـ األقكياء ال سالـ 
الضعفاء المتخاذليف المستسمميف ألعداء المسمميف، إنو سالـ الحؽ كاألمف كليس سالـ التشريد 

ضاعة الحقكؽ  . (ُّ)كا 
ثالثيف آية بينما لـ يرد لقد ذكر السالـ كمشتقاتو في القرآف الكريـ في مائة كثماف ك 

: لفظ ) الحرب( إال في ست مكاضع فقط، كتحيتنا فيما بيننا كتحية المالئكة لنا، قاؿ 
ـى عيٍقبىى الدَّارً ) بىٍرتيـٍ فىًنٍع ـٍ ًبمىا صى مىٍيكي ـه عى ـٍ يىٍكـى :)، كيكـ نمقى ربنا السالـ، قاؿ(ُْ)(سىالى تىًحيَّتييي

ـه كىأىعىدَّ  ايىٍمقىٍكنىوي سىالى ـٍ أىٍجرنا كىًريمن ذا انتيى المسمـ مف صالتو يردد السالـ إلى يمينو ثـ (ُٓ)(لىيي ، كا 
إلى شمالو كىي اشارة إلى العكدة إلى األرض بعد اف حمؽ في صالتو إلى المأل األعمى، 

ٍلقيدُّكسي ىيكى المَّوي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلمىًمؾي ا: )كالسالـ اسـ مف أسماء اهلل الحسنى، قاؿ
افى المًَّو عىمَّا ييٍشًركيكفى  بَّاري اٍلميتىكىبِّري سيٍبحى ـي اٍلميٍؤًمفي اٍلمييىٍيًمفي اٍلعىًزيزي اٍلجى يقكؿ عبد اهلل بف  (ُٔ)(السَّالى

: )كنا نقكؿ التحية في الصالة، كنسمي، كيسمـ بعضنا عمى بعض، فسمعو رسكؿ مسعكد 
كات كالطيبات، السالـ عميؾ أييا النبي كرحمة اهلل قاؿ: قكلكا التحيات هلل، كالصم اهللن 

كبركاتو، السالـ عمينا كعمى عباد اهلل الصالحيف، اشيد أف ال إلو إال اهلل كأشيد أف محمدان 
عبده كرسكلو، فأنكـ اذا فعمتـ ذلؾ، فقد سممتـ عمى كؿ عبد هلل صالح، في السماء 
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ـٍ كىىيكى : )، كالجنة سمَّاىا القرآف )دار السالـ( قاؿ (ُٕ)كاالرض( بًِّي ـً ًعٍندى رى ـٍ دىاري السَّالى لىيي
ًليُّييـٍ ًبمىا كىانيكا يىٍعمىميكفى  ألىؿ الجنة ) سالـ( كذلؾ المالئكة تستقبؿ   كتحية اهلل (ُٖ)( كى

ذا اعتدل عميؾ الجاىمكف )فاصفح عني  . (ُٗ)ـ كقؿ سالـ(الفائزيف بدخكؿ الجنة ) بالسالـ( كا 
ـٍ قىاؿى  كحقيقة ىذا الديف ىك االسالـ لرب العالميف، قاؿ بُّوي أىٍسًم : )ًإٍذ قىاؿى لىوي رى

) بًِّو  ، كقاؿ(َِ) أىٍسمىٍمتي ًلرىبِّ اٍلعىالىًميفى ـى كىٍجيىوي ًلمًَّو كىىيكى ميٍحًسفه فىمىوي أىٍجريهي ًعٍندى رى : )بىمىى مىٍف أىٍسمى
) نيكفى ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى كىالى خى
، كمف ىنا نر أف الديف اإلسالمي يقكـ عمى )السالـ( في (ُِ) 

 منيا شعارا كدستكرا. كؿ صغيرة ككبيرة، كىذه القيمة تسكد كتنتشر حينما يعييا المسمـ كيتخذ
 المبحث الثالث: المبادئ العامة لمسالم التي أقرها اْلسالم:

لقد حظر اإلسالـ البدئ بمناكشة مخالفيو أك مضايقتيـ في الحياة المادية ما دامكا  -ُ
مسالميف لو، كأمر في ىذه الحاؿ بحسف جكارىـ ليس بطريقة سمبية فحسب بؿ بالبر 

ـٍ  : إلييـ، كالعدؿ بينيـ، قاؿ  لى ـٍ ًفي الدِّيًف كى ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى )الى يىٍنيىاكي
) ـٍ ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـٍ كى كىي ـٍ أىٍف تىبىرُّ ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ييٍخًرجي
كلقد كاف  (ِِ)

مدينة محالفتو لمييكد كمؤاخاتو بعد اليجرة إلى ال مف أكؿ األعماؿ التي قاـ بيا النبي
بيف المياجريف كاالنصار، كبذلؾ أنشأ في المدينة أمة كاحدة مف عناصر ثالثة في 
الجنس كالديف يستكم قحطانييـ كعدنانييـ، كما يستكم مسمميـ كمشركيـ كييكدييـ 

  (ِّ) في حقكؽ الجكار كالتناصر عمى دفع المغيريف
: )ًتٍمؾى الدَّاري اآٍلًخرىةي  النفكذ، كسيادة القكل، قاؿمنع االسالـ حرب التكسع كبسط  -ِ

) ميكًّا ًفي اأٍلىٍرًض كىالى فىسىادنا كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقيفى نىٍجعىمييىا ًلمًَّذيفى الى ييًريديكفى عي
 (ِْ)  

ـٍ منع حرب العدكاف كاالنتقاـ، قاؿ   -ّ دُّككي ـٍ شىنىآفي قىٍكـو أىٍف صى نَّكي عىًف  : )كىالى يىٍجًرمى
ٍثـً  مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبرِّ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى رىاـً أىٍف تىٍعتىديكا كى اٍلمىٍسًجًد اٍلحى

كىاٍلعيٍدكىاًف(
(ِٓ). 

منع حرب التخريب كالتدمير، فالحرب بجانب ككنيا اعتداء عمى الحياة فيي تدمير  -ْ
ًحيىا(: )كىالى  لما ال تصمح الحياة إال بو، قاؿ  .(ِٔ)تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصالى

كمنع االسالـ الحرب إذا خرجت عف حقيقتيا كككنيا في سبيؿ اهلل، كصارت لغرض  -ٓ
دنيكم أك شخصي أك نفعي، لذلؾ فإننا نجد في آيات الجياد ارتباطا بينو كبيف سبيؿ 

كاف مترابطا مع ىذا اهلل، كال نجد آية ذكرت القتاؿ كلـ تذكر ككنو في سبيؿ اهلل، ف
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ـٍ كىالى تىٍعتىديكا ًإفَّ المَّوى الى  المقصد النبيؿ، قاؿ  قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي )كى
)  . (ِٕ) ييًحبُّ اٍلميٍعتىًديفى

يرىب  –إف تكثير آالت الجياد كأدكاتيا كما يرىب األعداء الذيف نعمـ أنيـ أعداء  -ٔ
 نعمـ انيـ أعداء، فاالستعداد لمحرب يرىبيـ جميعا كيمنعيـ مف االعداء الذيف ال

االقداـ عمى القتاؿ، كىذا ما يسمى في العصر الحديث ) السالـ المسمح( فإف القكم 
ف اعتدل عميو فقمما يظفر بو.  المستعد لمقاكمة االعتداء قمما يعتدم عميو أحد، كا 

كؼ ميددة باحتماؿ كقكع الحرب، في الحاؿ التي تستحكـ فييا العداكة كتككف الظر  -ٕ
كضع االسالـ كسائؿ كافية التقائيا في الكقت نفسو الذم يككف فيو المسممكف أشد 
قكة، كمف األمثاؿ الكاضحة في ىذا المكقؼ السممي النبيؿ تمؾ المعاىدة التي كقعيا 

بنفسو مع قريش عاـ الحديبية، كالمعاىدات اإلسالمية ليست حبرا عمى  الرسكؿ
بؿ ىي عقكد دينية يكجب االسالـ تنفيذىا بدقة كأمانة حتى مع الكثنييف، قاؿ كرؽ، 
 دنا ـٍ أىحى مىٍيكي كا عى ـٍ ييظىاًىري لى ـٍ شىٍيئنا كى ككي ـٍ يىٍنقيصي : )ًإالَّ الًَّذيفى عىاىىٍدتيـٍ ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى ثيّـَ لى

ـٍ ًإفَّ المَّ  ـٍ ًإلىى ميدًَّتًي ٍيدىىي ـٍ عى (فىأىًتمُّكا ًإلىٍيًي  .(ِٖ) وى ييًحبُّ اٍلميتًَّقيفى
كبعد استحكاـ العداكة بيف المؤمنيف كالكافريف فإذا كجدتـ فرصة التقاء الحرب كابقاء  -ٖ

مىى المًَّو ًإنَّوي ىيكى :) ) السالـ فيك أكلى قاؿ كٍَّؿ عى تىكى ٍمـً فىاٍجنىٍح لىيىا كى كا ًلمسَّ نىحي ٍف جى كىاً 
ـي  ف مالكا(ِٗ)(( السًَّميعي اٍلعىًمي إلى مسالمتؾ كمتاركتؾ الحرب، إما بالدخكؿ في  كا 

ما بمكادعة، كنحك ذلؾ مف أسباب السمـ كالصمح  ما بإعطاء الجزية، كا  االسالـ، كا 
 ( َّ))فاجنح ليا( فمؿ إلييا، كابذؿ ليـ ما مالكا إليو مف ذلؾ كسألككو

ؼ مف كفي الحاؿ التي تصبح فييا الحرب أمران كاقعان، كضع االسالـ قكاعد عممية تخف -ٗ
أىكاليا كتحدد بإنصاؼ ما يقتضيو المكقؼ الدفاعي البحت، فنيى عف قتؿ المرأة في 
بيتيا كالراىب في معبده كالفالح في مزرعتو، كبالجممة حصر القتاؿ في ميداف الحرب 

ـٍ كىالى تىٍعتىديكا ، قاؿ (ُّ) ال يتعداه قىاًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو الًَّذيفى ييقىاًتميكنىكي ًإفَّ المَّوى الى  : )كى
) كىالى تىٍعتىديكا ، كفي الميداف نفسو نيى عف التشفي بالتمثيؿ كالتعذيب)(ِّ) ييًحبُّ اٍلميٍعتىًديفى

) ال يحب  ( ثـ عمؿ ليذا العنكاف كالبغي تعميال قكيا ألنو ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلميٍعتىًديفى 
كانت الظركؼ إال في حدكد المعتديف( فال مسكغ لمحرب في نظر االسالـ ميما 

الطرؽ التي أباحيا، كيعقب بعض الفقياء عمى ىذا النيي )بأنو دليؿ عمى أنو مف 
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لالعتداء  االنكاع المحكمة الغير قابمة لمنسخ ألف فيو إخبار بعدـ محبة اهلل
لجيش اسامة بف زيد  كفي كصية أبي بكر الصديؽ  (ّّ) كاالخبار ال يدخمو النسخ(

  عند تكجييـ لقتاؿ الركـ قاؿ ليـ: يا أييا الناس قفكا أكصيكـ بعشر، فأحفظكىا
عني: ال تخكنكا كال تغمكا، كال تغدركا كال تمثمكا، كال تقطعكا شجرة مثمرة، كال تذبحكا 
شاة كال بقرة كال بعيران إال لمأكمة، كسكؼ تمركف بأقكاـ قد فرغكا أنفسيـ في الصكامع 

نفسيـ لو، كسكؼ تقدمكف عمى قكـ يأتكنكـ بآنية فييا ألكاف فدعكىـ كما فرغكا أ
 .(ّْ)الطعاـ، فإذا اكمتـ منو شيئا بعد شيء فاذكركا اسـ اهلل عمييا

المؤمنيف عف أف ييممكا ما جاء بو الكافر مما يستدؿ بو عمى  كقد نيى اهلل -َُ
أف مف قتؿ إسالمو، كيقكال إنما جاء بذلؾ تعكذا كتقية، كقد استدؿ بيذه اآلية: عمى 

كافرا بعد أف قاؿ: ال إلو إال اهلل، قتؿ بو، ألنو قد عصـ بيذه الكممة دمو كمالو كأىمو، 
نما سقط القتؿ عمف كقع منو ذلؾ في زمف النبي  ألنيـ تأكلكا، كظنكا أف مف  كا 

قاليا خكفا مف السالح ال يككف مسمما، كال يصير بيا دمو معصكما، كأنو البد مف أف 
ممة كىك مطمئف غير خائؼ، كفي حكـ التكمـ بكممة االسالـ: إظيار يقكؿ ىذه الك

االنقياد، بأف يقكا أنا مسمـ، أك أنا عمى دينكـ، كيقع تحتيا كؿ ما يشعر أنو مسمـ مف 
: سىًريَّةن  (ّٓ)قكؿ أك فعؿ مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : بىعىثى رىسيكؿي اهلًل صى كعىًف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى

ـٍ ًفييىا الٍ  ؿه لىوي مىاؿه كىًثيره لى بىًقيى رىجي ـٍ قىٍد تىفىرَّقيكا كى ديكىي ًد فىمىمَّا أىتىكيا اٍلقىٍكـى كىجى ًمٍقدىادي ٍبفي اأٍلىٍسكى
ؿه ًمفٍ  : أىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، فىأىٍىكىل ًإلىٍيًو اٍلًمٍقدىادي فىقىتىمىوي، فىقىاؿى لىوي رىجي  يىٍبرىٍح، فىقىاؿى

مَّ أىٍصحى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، كىاهلًل لىييٍذكىرىفَّ ذىًلؾى ًلمنًَّبيِّ صى ـى اًبًو: قىتىٍمتى رىجيالن قىاؿى
، قىاليكا: يىا رىسيكؿى اهلًل ، ًإفَّ رىجيالن شىًيدى أىٍف  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مىى النًَّبيِّ صى ، فىمىمَّا قىًدميكا عى

:   يىا ًمٍقدىادي قىتىٍمتى رىجيالن الى  :   اٍدعيكا ًلي اٍلًمٍقدىادى، فىقىاؿى   ًإلىوى ًإالَّ اهللي فىقىتىمىوي اٍلًمٍقدىادي، فىقىاؿى
: الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي، فىكىٍيؼى لىؾى ًبالى ًإلىوى ًإالَّ اهللي؟  : فىأىٍنزىؿى اهللي: ))يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ّٔقىاؿى   قىاؿى

ـى لىٍستى ميٍؤًمننا آمى  ـي السَّالى ٍبتيـٍ ًفي سىًبيًؿ اهلًل فىتىبىيَّنيكا كىالى تىقيكليكا ًلمىٍف أىٍلقىى ًإلىٍيكي رى نيكا ًإذىا ضى
ـي كىًثيرىةه، كىذىًلؾى كيٍنتيـٍ ًمٍف قىٍبؿي فىمىفَّ اهللي  يىاًة الدٍُّنيىا فىًعٍندى اهلًل مىغىاًن تىٍبتىغيكفى عىرىضى اٍلحى

) ـٍ مىٍيكي  ( ّٕ)(عى
ك)عف أبي الزناد قاؿ حدثني المرقع بف صيفي عف جده رباح بف الربيع أخي  -ُُ

حنظمة الكاتب أنو أخبره أنو : خرج مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ في غزكة 
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غزاىا كعمى مقدمتو خالد بف الكليد فمر رباح كأصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
قدمة فكقفكا ينظركف إلييا كيتعجبكف مف خمقيا سمـ عمى امرأة مقتكلة مما أصابت الم

حتى لحقيـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ عمى راحمتو فانفرجكا عنيا فكقؼ عمييا 
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ فقاؿ ما كانت ىذه لتقاتؿ فقاؿ ألحدىـ الحؽ خالدا 

 .(ّٖ)فقؿ لو ال تقتمكف ذرية كال عسيفا(
كفي الحاؿ التذم تتجمى فيو المعركة عف ظفر المسمميف، ضرب االسالـ   -ُِ

أمثمة عالية في الكـر كالصفح عف الماضي كعدـ االستمرار في تتبع الفاريف الذيف 
ـي يطمبكف األماف كيمقكف كممة السالـ قاؿ  ـٍ كىأىٍلقىٍكا ًإلىٍيكي ـٍ ييقىاًتميككي ـٍ فىمى : )فىًإًف اٍعتىزىليككي

ـى  مى ( السَّ ـٍ سىًبيالن مىٍيًي ـٍ عى عىؿى المَّوي لىكي فىمىا جى
ـى  كقاؿ (ّٗ)  ـي السَّالى ٍف أىٍلقىى ًإلىٍيكي : )كىالى تىقيكليكا ًلمى

ـي كىًثيرىةه كىذىًلؾى كيٍنتيـٍ ًمٍف قىٍبؿي  يىاًة الدٍُّنيىا فىًعٍندى المًَّو مىغىاًن فىمىفَّ لىٍستى ميٍؤًمننا تىٍبتىغيكفى عىرىضى اٍلحى
ًبيرنا( المَّوي  ا تىٍعمىميكفى خى ـٍ فىتىبىيَّنيكا ًإفَّ المَّوى كىافى ًبمى مىٍيكي عى

، فإذا بمغ المحاربكف مرتبة السالـ (َْ)
كجنحكا إليو كاعتزلكا الحرب اعتزاالن حقيقيا ال لبس فيو كال خداع، فيجب كؼ الحرب 

يكـ فتح  ، كمف أركع األمثمة عمى ذلؾ مكقؼ الرسكؿ (ُْ) كال سبيؿ لممؤمنيف عمييـ
مكة مع قريش الذيف ناصبكه الحرب كالعداء أكثر مف عشريف سنة، إذ قاؿ ليـ بعد أف 

 .(ِْ)ظفر بيـ ) اذىبكا فأنتـ الطمقاء( كأطمؽ سراح أكثر مف ستة آالؼ أسير
 المبحث الرابع: أثر مبادئ السالم في المجتمع العراقي:
في نفكس المسمميف، فاصبح   السالـ مبدأ مف المبادئ التي عمؽ االسالـ جذكرىا

 عقيدة ليـ كجزءن مف الكياف االسالمي الصحيح.
كاإلسالـ كالسالـ يمتقياف في تكفير األمف كالسكينة لكؿ الناس، كتبدأ التحية مف 
المسمميف إلخكانيـ المسمميف بالسالـ كلفظيا) السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو( كقد كانت ىذه 

 .(ّْ) خمقو اهلل  عندما التحية تحية آدـ 
إف تحقيؽ السالـ يساعد عمى استقرار المجتمع بكؿ طكائفو، بكؿ أفراده مسمميف      

في تحقيؽ السالـ كاألمف كالطمأنينة في المدينة  كغير مسمميف، كقدكتنا في ذلؾ الرسكؿ 
أنو عقد ميثاؽ التحالؼ االسالمي، أم عقد  المنكرة بعد ىجرتو إلييا فأكؿ شيء فعمو 

المؤاخاة بيف المؤمنيف ) مياجريف كانصار( أكالن، ثـ بيف المسمميف كبيف الييكد في المدينة، 
ككانت مف بيف بنكد السمـ معيـ: أف الييكد أمة مع المؤمنيف ليـ دينيـ كلممسمميف دينيـ، كقد 
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خكة سبؽ ىذا التآخي تكحيد األكس كالخزرج أكبر قبائؿ المدينة ليجعميا أمة كاحدة بؿ جعميـ أ
 متحابيف في اهلل ال يختمفكف فيما بينيـ بعد اف كاف الصراع بينيـ محتدما.

أف يبني مجتمعا في المدينة المنكرة يسكده األمف  كبذلؾ استطاع رسكؿ اهلل 
كالسالـ، لقد كانت غاية االسالـ اف يجعؿ العيد في المدينة عيد استقرار كأمف، بعد عيد 

 أك في المدينة أثناء نزاعات األكس كالخزرج.االضطراب كالخكؼ سكاءن في مكة 
ل ‘أف يعيش الجميع في كطنيـ آمنيف  ككاف اليدؼ الذم يرمي إليو رسكؿ اهلل 

أنفسيـ، كأمكاليـ، كأعراضيـ، كأىمييـ، كأف يككنكا أحرارا في عقائدىـ كآرائيـ، كأف يتعاكنكا 
ك اٍلميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي ، كىالى ييٍسًمميوي ) : عمى البر كالتقكل ال عمى االثـ كالعدكاف كيقكؿ ـي أىخي اٍلميٍسًم

ٍنوي  مىٍف فىرَّجى عىٍف ميٍسًمـو كيٍربىةن فىرَّجى المَّوي عى ًتًو ، كى اجى ًة أىًخيًو كىافى المَّوي ًفي حى اجى مىٍف كىافى ًفي حى كيٍربىةن  ، كى
مىٍف سىتىرى ميٍسمً  ًة ، كى بىاًت يىٍكـً اٍلًقيىامى ًة.(ًمٍف كيري منا سىتىرىهي المَّوي يىٍكـى اٍلًقيىامى

فالرباط بيف المسمميف في  (ْْ)
 االسالـ يجمع قمكبيـ، كيجعميـ صفا كاحدا كىذا يقييـ عكامؿ الفرقة الضعؼ.

الذم يجمع أبناء المجتمع العراقي بعضيـ ببعض ىك ) االيماف( فيك  والمبدأ االول
: )ًإفَّ اٍلميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضيوي  الذم يجعميـ أخكة كيؤلؼ بيف قمكبيـ فقد قاؿ

اًبعىوي( شىبَّؾى أىصى ا كى ـٍ  كقاؿ رسكؿ اهلل (ْٓ)بىٍعضن تىعىاطيًفًي ـٍ كى تىكىادًِّى ـٍ كى ًمًي : )تىرىل اٍلميٍؤًمًنيفى ًفي تىرىاحي
سىًد ًإذىا اٍشتىكىى عيٍضكنا تىدىاعىى لىوي سىاًئري جى  ثىًؿ اٍلجى مَّى(كىمى سىًدًه ًبالسَّيىًر كىاٍلحي

(ْٔ). 
الذم يجعؿ السالـ مف القيـ العميا لممجتمع العراقي: ىك الكفاء بالعيكد  والمبدأ الثاني

كا اأٍلىٍيمىافى : ) التي تحافظ عمى السالـ كاألمف، يقكؿ كىأىٍكفيكا ًبعىٍيًد المًَّو ًإذىا عىاىىٍدتيـٍ كىالى تىٍنقيضي
ا تىٍفعىميكفى بىٍعدى تىٍكًكيًدىىا كى  ـي مى ـٍ كىًفيالن ًإفَّ المَّوى يىٍعمى مىٍيكي عىٍمتيـي المَّوى عى كلذلؾ كاف عمى المسمـ  ْٕ( قىٍد جى

أف ال يخكف بالعيد كلك كاف العيد مع أعدائو ما دامكا ممتزميف بو، فيك أحؽ بالحفاظ عمى 
 العيد مف أعدائو.

لمسالـ في مجتمعنا العراقي: أف االسالـ حـر عمينا امتياف الكرامة  والمبدأ الثالث
فىالى : ) االنسانية، كاالعتداء عمى حقكؽ الغير كلكف بدكف ميانة لممسمـ كال اذالؿ، يقكؿ 

الى  ـٍ أىٍعمى كي لىٍف يىًترى ـٍ كى ٍمـً كىأىٍنتيـي اأٍلىٍعمىٍكفى كىالمَّوي مىعىكي تىٍدعيكا ًإلىى السَّ (تىًينيكا كى ـٍ كي
ْٖ. 

مف مبادئ السالـ في مجتمعنا العراقي: ىك حقكؽ الجار عمى جاره  والمبدأ الرابع
ًبًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى  سكاءن كاف مسمما أـ غير مسمـ، كفي ىذا يقكؿ ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى ))كى
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ٍنًب(( اًحًب ًباٍلجى نيًب كىالصَّ اًر اٍلجي اًر ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍلجى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلجى
ا : ) كيقكؿ الرسكؿ (ْٗ) مى

ثيوي( تَّى ظىنىٍنتي أىنَّوي سىييكىرِّ اًر حى  .(َٓ)زىاؿى ًجٍبًريؿي ييكًصيًني ًباٍلجى
مف مبادئ السالـ التي أثرت في مجتمعنا العراقي ىك تحريـ التنابز  والمبدأ الخامس

باأللقاب، فيي تكغر الصدكر كتنمي الحقد بيف الناس كاألخكة كاالصدقاء، لذلؾ جاء النيي 
ٍر قىٍكـه ًمفٍ : ) عنيا ممزما في القرآف الكريـ، قاؿ  نيكا الى يىٍسخى قىٍكـو عىسىى أىٍف  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

ـٍ كىالى  كا أىٍنفيسىكي ٍيرنا ًمٍنييفَّ كىالى تىٍمًمزي ٍيرنا ًمٍنييـٍ كىالى ًنسىاءه ًمٍف ًنسىاءو عىسىى أىٍف يىكيفَّ خى كا يىكيكنيكا خى  تىنىابىزي
ـي ا ـٍ يىتيٍب فىأيكلىًئؾى ىي مىٍف لى يمىاًف كى ـي اٍلفيسيكؽي بىٍعدى اإٍلً (ًباأٍلىٍلقىاًب ًبٍئسى ااًلٍس لظَّاًلميكفى

كتعدل األمر  (ُٓ)
إلى النيي عف السخرية مف اآلخريف سكاءن بسبب شكميـ أك لكنيـ أك معتقدىـ أك جنسيـ أك 

 قكميتيـ.
: ))كىًعبىادي  مف مبادئ السالـ عدـ مبادلة المسيئيف بإساءتيـ قاؿ  والمبدأ السادس

مىى اأٍلىٍرًض ىىٍكننا كى  ًف الًَّذيفى يىٍمشيكفى عى ا((الرٍَّحمى من اًىميكفى قىاليكا سىالى اطىبىييـي اٍلجى ذىا خى اً 
فكـ مف  (ِٓ)

حركب أىمية اندلعت بسبب كممة أك استفزاز مف أحد الجاىميف السفياء، ككـ مف مؤمف عاقؿ 
كاف سببا في منع كارثة كادت تحؿ باألىؿ كالجيراف بسبب كممة أك استفزاز أك نعرة طائفية أك 

ا يىرىل :) كمف ىنا كاف حديث الرسكؿقكمية أك دينية أك عشائرية،  ًة مى ؿى لىيىتىكىمَّـي ًباٍلكىًممى ًإفَّ الرَّجي
ًريفنا( ًبيىا بىٍأسنا يىٍيًكم ًبيىا ًفي النَّاًر سىٍبًعيفى خى
(ّٓ). 

 : النتائج
قراره  كبعد ىذه الجكلة بيف مبادئ االسالـ كأحكامو التي تخص السالـ المجتمعي كا 

 ما يمي: بيف الدكؿ كالشعكب، نستنتج
إف لمسالـ في االسالـ قكاعد كمبادئ ثابتة مف خالؿ اآليات القرآنية كالسنة النبكية  -ُ

 الشريفة.
 إف مبادئ السالـ تعد مف المبادئ االساسية ليذا الديف، كليست مجرد نكافؿ أك مستحبات. -ِ
راد، إف مبادئ السالـ في االسالـ تشمؿ كؿ أنكاع السالـ المجتمعي سكاءن ما كاف بيف االف -ّ

 أك بيف الشعكب كالدكؿ.
نما تشمؿ أصحاب الديانات  -ْ مبادئ السالـ ال تقتصر عمى المسمميف فيما بينيـ فقط، كا 

 األخرل، إال في حالة اعتدائيـ عمينا، فعندئذ ال سالـ بيننا كبينيـ.
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إف االسالـ أمر بالسالـ ليس في االكضاع الطبيعية فقط، بؿ حتى في حاالت الحركب  -ٓ
 ناب قتؿ غير المقاتميف مف النساء كالشيكخ كاالطفاؿ كما إلى ذلؾ.فقد أمر باجت

فما أعظمؾ يا نبي اهلل ك يا رسكؿ االنسانية كمبعكث العناية االليية لمخافقيف، كانت 
تستنكر كؿ ىذه االعماؿ الكحشية التي اتسـ بيا أىؿ الباطؿ.. ما أعظمؾ كانت تكجو قادة 

( تكجييـ لمعاني جندؾ كقد أحيط بيـ مف قبؿ أقكل قكت يف في العالـ يكمئذ) الفرس كالرـك
الرحمة كاالنسانية... ا أعظمؾ كانت تغرس كتبث فييـ كؿ عاني كمبادئ القيـ الفاضمة 
كاألخالؽ الرفيعة كالمثؿ النبيمة، ) ال تغمكا كال تغدركا كال تمثمكا، كال تقتمكا كليدا، ما أعظمؾ يا 

لة فما يككف منؾ إال اف تقكؿ مستنكرا : ) ما كانت ىذه رحمة لمعالميف كانت ترل امرأة مقتك 
لتقاتؿ( كتنيى بعدىا عف قتؿ النساء  الصبياف، ما أعظمؾ كانت تعمـ صحابتؾ الكراـ كقادة 
جندؾ كؿ معاني الرحمة كاالنسانية، ما أعظمؾ كانت تعمـ العالـ كمو مدل حرص االسالـ 

مأمكر بقتالو كالخكنة الذيف غدركا بالمسمميف عمى نشر السالـ في ربكع االرض، كأف العدك ال
اذا جنحكا لمسمـ يجب الكؼ عنيـ شريطة أف يفكا بعيدىـ بدكف اىدار لحؽ مف حقكؽ 

 المسمميف.
 كبعد ذلؾ لنا أف نقترح جممة أمكر منيا:

أف نكضح لعامة المسمميف أف السالـ العالمي ليس سالـ الضعفاء أك فرض االرادات  -ُ
نما سالـ العدؿ كالحؽ كالمساكاة.كسيطرة القكل العظ  مى عمى مقدرات الشعكب، كا 

أف نجعؿ ثقافة السالـ ىي السائدة في مجتمعنا العراقي ال سيما بعدما ناؿ منا االرىاب  -ِ
 كصاؿ كجاؿ بيننا، كذلؾ مف خالؿ برامج التكعية االعالمية كالتربكية.

 بيف أفراده. ال بد أف يأخذ قادة المجتمع دكرىـ في تعزيز ثقافة السالـ -ّ
 المصادر والمراجع:قائمة 

األدب المفرد: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى: ( ُ
 –ـ، دار البشائر اإلسالمية ُٖٗٗ – َُْٗ، ّىػ(، ت محمد فؤاد عبد الباقي طِٔٓ

 بيركت. 
ـ، دار الرائد ُٖٔٗ، ِطاإلسالـ كالعالقات الدكلية، د. محمد الصادؽ عفيفي،  (ِ

 العربي، بيركت.
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جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك  (ّ
 ـ، مؤسسة الرسالة.َََِ-َُِْ، ُىػ( ت احمد محمد شاكر، طَُّجعفر الطبرم) 

 الجامع الصحيح: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل (4
  القاىرة. –ـ، دار الشعب ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، ُىػ( طِٔٓ)المتكفى: 

الجياد كالحقكؽ الدكلية العامة في االسالـ، ظافر القاسمي،  ، دار العمـ لممالييف،  (ٓ
 ـ.ُِٖٗ، ُط
، دار ّالخميفة األكؿ أبك بكر الصديؽ شخصيتو كعصره، د عمي محمد الصالبي، ط (ٔ

 المعرفة، بيركت.
، ِالعالقات الدكلية كاالجتماعية، د محمد عبد اهلل دراز، ط دراسات اسالمية في (ٕ

 ـ، دار القمـ، الككيت.ُْٕٗ
صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف  (ٖ

ٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى:  ىػ(، ت، شعيب األرنؤكط ّْٓمى
 بيركت. –ة الرسالة ـ، مؤسسُّٗٗ-ُُْْ،ىػِط
صحيح البخارم: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل  (ٗ

 القاىرة. –ـ،  دار الشعب ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕ، ُىػ( طِٔٓ)المتكفى: 
فتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني) المتكفى:  (َُ

 دار الكمـ الطيب، دمشؽ ػ بيركت.ق، دار ابف كثير، ُُْْ، ُىػ( طَُِٓ
 فقو السنة، السيد سابؽ، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف. (ُُ
 ـ.ُٖٓٗ، ُالقكاعد الدكلية  في االسالـ، د محمد عبد العزيز أبك سخيمة، ط (ُِ
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: أحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني، تعميؽ شعيب  (ُّ

 القاىرة. –األرنؤكط، مؤسسة قرطبة 
المعجـ الكبير: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ  (ُْ

 –، مكتبة ابف تيمية ِىػ( ت حمدم بف عبد المجيد السمفي، طَّٔالطبراني )المتكفى: 
 القاىرة.

ـ، دار الثقافة، ُْٖٗ، ُمنيج الدعكة في العيد المدني، د حسف عبد الحميد حسف، ط-ُٓ
 القاىرة.
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  حاالتاال
 

                                                 
 .ْ-ّقريش:  (ُ)
 ِٖاالنعاـ: (ِ)
 ُُِالنحؿ: (ّ)
، دار العمـ لممالييف،  ُْٓينظر: الجياد كالحقكؽ الدكلية في االسالـ، ظافر القاسمي،  ص  (ْ) 

 .ُِٖٗ،ُط
، ُ( ينظر: المعجـ الكسيط، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، ت مجمع المغة العربية، جٓ)

 ، دار الدعكة لمنشر.ِْص
د. ميدم المخزكمي، د. ابراىيـ  ، تِٓٔ، صٕق( ج ُٕٓ-ََُالخميؿ بف أحمد الفراىيدم، )( العيف: ٔ)

 السامرائي، دار كمكتبة ىالؿ.
، مؤسسة ُْْٖ، صُجق(  ُٕٖ( ينظر: القامكس المحيط، محمد بف يعقكب الفيركز آبادم) تٕ)

   الرسالة، بيركت.
، ت محمد َّٗ، صُِ( جَّٕ-ِِٖ( ينظر : تيذيب المغة، أبك منصكر محمد بف أحمد االزىرم) ٖ)

 ـ، دار احياء التراث العممي، بيركت. ََُِعكض مرعب، 
-ْٕٔ( ينظر: أساس البالغة، أبك القاسـ محمكد بف عمر بف محمد بف عمر الخكارزمي الزمخشرم،)ٗ)

بيركت، كينظر القامكس المحيط، محمد بف يعقكب  ـ، دار الفكر ،ُٕٗٗ-قُّٗٗ، ُُ، صُ( جّٖٓ
 ، مؤسسة الرسالة، بيركت.ّْٔ، صُالفيركز آبادم، ج

 . ٖٖ( االسراء: َُ)
، بمساعدة فريؽ ِّٗف ُ، ج(قُِْْ( ينظر: معجـ المغة العربية، د. احمد مختار عبد الحميد عمر) ُُ)

 ـ، عالـ الكتب. ََِٖ-ُِْٗ، ُعمؿ، ط
 ، دار الدعكة. ُّٔ، صُ( المعجـ الكسيط: مجمع المغة العربية بالقاىرة، جُِ)
ـ، كينظر: ُٖٓٗ، ُ، طٕينظر: القكاعد الدكلية  في االسالـ، د محمد عبد العزيز أبك سخيمة، ص (ُّ)

 ـ، دار الثقافة، القاىرة.ُْٖٗ، ُ، طِْمنيج الدعكة في العيد المدني، د حسف عبد الحميد حسف، ص
 ِْد:الرع (ُْ)
 ْْاألحزاب: (ُٓ)
 ِّالحشر: (ُٔ)
ىػ( ِٔٓالجامع الصحيح: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى:  (ُٕ)
  القاىرة. –ـ، دار الشعب ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ، ُ، طٕٗ، صِج
 ُِٕاالنعاـ:  (ُٖ)
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 ٖٗالزخرؼ: مف اآلية  (ُٗ) 
 ُُّالبقرة:  (َِ) 
 ُُِالبقرة: (ُِ) 
 ٖالممتحنة: (ِِ) 
 .ُٔينظر: دراسات اسالمية في العالقات الدكلية كاالجتماعية، د محمد عبد اهلل دراز، ص (ِّ) 
  ّٖالقصص: (ِْ) 
   ِالمائدة: مف اآلية:  (ِٓ) 
 .ٔٓاالعراؼ مف اآلية:  (ِٔ) 
 .َُٗالبقرة: (ِٕ) 
 .ْالتكبة: (ِٖ)
 ُٔاالنفاؿ: - (ِٗ)
ينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر  (َّ)

 ـ، مؤسسة الرسالة.َََِ-َُِْ، ُ، ت احمد محمد شاكر، طَْ، صْىػ( جَُّالطبرم) 
 .ُّّينظر الجياد كالحقكؽ الدكلية العامة في االسالـ، ص (ُّ) 
 .َُٗالبقرة: (ِّ) 

 .ُٖٓ، صِالسيد سابؽ، جفقو السنة:  -(ّّ) 
، دار ّ، طُُٔينظر: الخميفة األكؿ أبك بكر الصديؽ شخصيتو كعصره، د عمي محمد الصالبي، ص - (ّْ) 

 المعرفة، بيركت.
، ُىػ(جَُِٓينظر: فتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني) المتكفى:  - (ّٓ)

 الكمـ الطيب، دمشؽ ػ بيركت.ق، دار ابف كثير، دار ُُْْ، ُ، طٕٗٓص
المعجـ الكبير: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )المتكفى:  - (ّٔ)

 القاىرة. –، مكتبة ابف تيمية ِ،ت حمدم بف عبد المجيد السمفي، طَّ، صُِىػ(جَّٔ
 ْٗالنساء: - (ّٕ)
، تعميؽ شعيب ْٖٖ، صّحنبؿ أبك عبداهلل الشيباني، جمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: أحمد بف  - (ّٖ)

 القاىرة. –األرنؤكط، صحيح لغيره كىذا إسناد حسف، مؤسسة قرطبة 
 .َٗالنساء مف اآلية (ّٗ) 
 .ْٗالنساء: مف اآلية  (َْ) 
 .ُٖٓ( ينظر: اإلسالـ كالعالقات الدكلية، صُْ) 
 .ُّٔينظر: دراسات إسالمية في العالقات الدكلية كاالجتماعية، ص (ِْ) 
 َُٔصْينظر: صحيح البخارم، ج - (ّْ)
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صحيح البخارم: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل       صحيح البخارم: - (ْْ)

 -ىػ   َُْٕ، ُم، ط( حسب ترقيـ فتح البار ِِْْ، رقـ الحديث)ُٖٔ، ص ّىػ( جِٔٓ)المتكفى:
 ـ،  دار الشعب،  القاىرة. ُٕٖٗ

 (.ُْٖ، رقـ الحديث)ُِٗ، صُصحيح البخارم: ج - (ْٓ)
ىػ( ِٔٓصحيح البخارم: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى:  - (ْٔ)
 –ـ،  دار الشعب ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕ،ُ( حسب ترقيـ فتح البارم، طَُُٔ، رقـ الحديث)ُِ، ص ٖج

 القاىرة.
 ُٗالنحؿ:  - (ْٕ)
 ّٓمحمد:  - (ْٖ)
 ّٔالنساء: مف اآلية  (ْٗ)
الجامع الصحيح، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل  صحيح البخارم: (َٓ)

 القاىرة. –، دار الشعب ُٕٖٗ-َُْٕ، ُ، طُِ، صٖىػ(جِٔٓ)المتكفى:
 ُُالحجرات: (ُٓ)
 ّٔالفرقاف:  (ِٓ)
ٍعبدى، التميمي، أبك  (ّٓ) صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

،ت، شعيب األرنؤكط ) حديث صحيح( ُّ، صُّىػ(، جّْٓحاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى: 
 بيركت. –ـ، مؤسسة الرسالة ُّٗٗ-ُُْْ،ىػِط
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