مقومات السلم االجتماعي في اإلسالم

حامد أشرف مهداين *

السلم مبدأ من املبادئ الىت عمق اإلسالم جذورها ىف نفوس املسلمني ،فأصبح عقيدة هلم وجزء من
الكيان اإلسالمى الصحيح.واإلسالم والسالم يلتقيان ىف توفري األمن والسكينة لكل الناس ،ومن أمساء
اهلل احلسىن (السالم)،وتبدأ التحية من املسلمني إلخواهنم املسلمني بالسالم ،فقدكانت هذه التحية
حتية آدم عليه السالم ) (.والرسول عليه الصالة والسالم هو حامل رأية السالم ،وقد دعا إىل هذا
ملوك العامل وأمراء العرب بقوله يف خطاب كل منهم ((سالم على من اتبع اهلدى أما بعد فإين
السالم َ
أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم))) (.
وإن اإلسالم يستهدف إقامة كيان موحد بني املسلمني ،ويؤكد على العالقة األخوية بينهم ،وقد أمر
باإلخاء بني الناس عموما وبني املؤمنني خصوصا ،وأن ال يقتصر اإلنسان على االهتمام بنفسه بل
عليه رعاية االهتمام بأفراد جمتمعه وباقي شعوب اجملتمعات األخرى .واألخوة مبعناها الصحيح تعترب
من أبرز مصاديق السلم والسالم يف اجملتمع اإلسالمي.
مفهوم السلم االجتماعي
تفيد كل تراكيب باب السني والالم وامليم( )(( :معىن اإلصحاب واملالينة))( ) .لكن (س.ل.م) هو
أغىن هذه الرتاكيب باملشتقات ،و((معظم بابه من الصحة والعافية))) (.
والسلم من السالم وأصله السالمة أي الرباءة والعافية والنجاة من العيوب واآلفات واألخطار.
السلَم على ما يقابل حالة احلرب والصراع.
السْلم و َّ
السْلم و َّ
ويطلق السلم بلغاته الثالث َّ
السْلم :الصلح .وتساملوا :تصاحلوا ،واخليل إذا تساملت تسايرت ال هتيج
قال ابن منظورَّ :
الس ْلم و ِّ
بعضها بعضا.
ُ
السْلم:االستسالم وضد احلرب( ).
السْلم و َّ
والتسامل :التصاحل .واملساملة :املصاحلة .وحكي ِّ
فالسلم كلمة واضحة املعىن ،تعرب عن ميل فطري يف أعماق كل إنسان ،وحتكي رغبة جاحمة يف أوساط
سوي ،وتشكل غاية وهدفا نبيال جلميع األمم والشعوب.
كل جمتمع ّ

*

أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية ،جامعة بنجاب ،الهور.باكستان
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وقد يكون احلديث عن السلم أو احلرب على صعيد عالقة اجملتمع مبجتمعات أخرى .أو يكون على
مستوى الوضع الداخلي للمجتمع والعالقات القائمة بني أجزائه وفئاته .فهناك جمتمع يعيش حالة
احرتاب وصراع داخلي ،وجمتمع تسوده أجواء الوئام واالنسجام والوفاق.
وحديثنا عن السلم االجتماعي نقصد به حالة السلم والوئام داخل اجملتمع نفسه ويف العالقة بني
شرائحه وقواه.
واألمن االجتماعي هو الطمأنينة اليت تنفي اخلوف والفزع عن اإلنسان ،فردا أو مجاعة ،أي أن يكون
اجملتمع املسلم ،كالبنيان املرصوص ،يشد بعضه بعضا) (.
ومفهوم السلم االجتماعي يف اإلسالم يستوعب كل شيء مادي ومعنوي  ،فهو حق للجميع أفرادا
ومجاعات ،مسلمني وغري مسلمني ،حمتويا على مقاصد الشريعة اإلسالمية اخلمسة  :حفظ الدين
والنفس والعقل واملال والعرض املطلوب شرعا احملافظة عليها( ).
إن مفهوم السلم االجتماعي يتمثل يف أقصى إشباع ممكن الحتياجات اجلماهري يف إطار
العدالة االجتماعية اليت تنبذ الصراع بني فئات اجملتمع ،وتوفر املناخ املالئم لكي يعيش اجملتمع يف إطار
مقبول من التقبل والتعاون والشعور باألمن والسالم االجتماعي ،األمر الذي يؤدي إىل ترتيبه الوالء
واالنتماء للمجتمع ،آخذين بعني االعتبارحتقيق التوازن بني استمرارية هذه اإلشباعات ،وما تفرضه
حتوالت جذرية) (.
عوامل التغيري االجتماعي من ّ
وال شك أن بقاء ومناء األفراد واجملتمعات واألمم قوامه السلم االجتماعي الذي يقوم
على األمانة والعدل والتحرر من اخلوف ،فاألمانة ال تقتصر على أداء حقوق اآلخرين من مال بل أداء
ب
ما علينا من التزامات بنـزاهة وصدق وهو ما يتجلى يف قوله صلى اهلل وعليه وسلم (( :إِ َّن اهلل ُُِي ُّ
ِ ِ
َح ُد ُك ْم َع َمال أَ ْن يـُْت ِقنَهُ))( ) ،فباألمن والسالم صالح األمة وهنضتها.
إذَا َعم َل أ َ

شرعية السلم االجتماعي
َّ ِ
السْل ِم َكآفَّة
ين َآمنُواْ ْاد ُخلُواْ ِيف ِّ
إن شرعية السلم يف اإلسالم تأيت من قوله تعاىل ﴿ :يَاأَيـُّ َها الذ َ
والَ تَـتَّبِعواْ خطُو ِ
ات الشَّيطَ ِ
ني ﴾( )  .ويف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِ ٌ
ْ
َ ُ ُ َ
اجلَنَّةَ َم ْن
"املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده"( ) ويف قوله عليه الصالة والسالم" :الَ يَ ْد ُخ ُل ْ
الَ يَأْ َم ُن َج ُارهُ بَـ َوائَِقهُ"( ).

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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إن أمهية السلم االجتماعي قد جتاوزت احلق اإلنساين لتجعله فريضة إهلية ،وواجبا شرعيا،
وضرورة من ضرورات استقامة العمران اإلنساين ،وإقامة مقومات السلم االجتماعي األساس إلقامة
الدين ،فرتبت على صالح الدنيا باألمن صالح الدين ،وليس العكس كما قد ُيسب الكثريون.
ب ه َذا
إن مسألة السلم االجتماعي تعد أمرا أساسا يف الوجود مصداقا لقوله تعاىل﴿ :فَـْليَـ ْعبُ ُدوا َر َّ
ِ ِ
وع وآمنـهم ِمن خو ٍ
ِ
ف﴾( ) ،فاحلاجة إىل األمن حاجة أساسية؛
الْبَـْيت الَّذي أَطْ َع َم ُه ْم م ْن ُج ٍ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
الستمرار احلياة ودميومتها وعمران األرض اليت استخلف اهلل تعاىل عليها بين آدم ،وانعدام األمن يؤدي
إىل القلق واخلوف وُيول دون االستقرار والبناء ،ويدعو إىل اهلجرة والتشرد ،وتوقف أسباب الرزق مما
يقود إىل اهنيار اجملتمعات ومقومات وجودها؛ لذا كان من األمهية مبكان.
لقد أنزل اهلل شريعته لتحقيق أمن الناس وحفظ مصاحلهم ،و هدايتهم ملا فيه سعادهتم يف دنياهم
وآخرهتم) (.
فالسلم االجتماعي حاجة ضرورية ملحة ألي جمتمع؛ ألنه يتعلق بأبناء هذا اجملتمع مبختلف الشرائح
(ذكورا وإناثا كبارا وشبابا وأطفاال ،مواطنني ومقيمني ،مهما تنوعت الديانات واملذاهب والقوميات
والعروق) .وكذلك على الصعيد األمين والسياسي واالجتماعي والرتبوي والديين والثقايف والصحي
واالقتصادي .فالسلم االجتماعي ركيزة أساسية لكي يشعر أفراد اجملتمع باألمن واألمان واالطمئنان،
والتمتع باحلياة الكرمية املستقرة ،وبناء أفراد صاحلني وناجحني وسط أسر منوذجية صاحلة ،إذ ال ميكن
احلصول على فكر صحيح ،وثقافة وتربية سليمة يف ظل غياب السلم االجتماعي .وبالتايل فإن السلم
االجتماعي مسؤولية اجتماعية عظيمة تقع على عاتق مجيع أفراد اجملتمع وعلى رأسها اجلهات
احلكومية واملؤسسات املدنية والنخب املتخصصة واملسئولة( ).
لقد روى عن عبيد اهلل بن حمصن األنصاري رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم(( :من أصبح منكم آمنا يف سربه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأمنا ِحيزت له
الدنيا))( ) ،وبذلك فإنه مىت انعدم األمن وهو أوىل حقوق اإلنسان ،فإنه ال استمتاع لإلنسان ال
بنعمة الصحة اليت قد يفقدها بسبب انعدام األمن ،وال مبا يتحقق له من توفر قوت يومه ،وهو األمن
الغذائي ،وبذلك يكون األمن االجتماعي والسلم األهلي يف أعلى مراتب درجات حقوق اإلنسان اليت
ينبغي أن تتحقق له على أرض الواقع يف جمتمعه.
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ويرى سيد قطب أن الدخول إىل اإلسالم وحده ٍ
كاف ألن جيعل املسلم يدخل يف عامل
((كله سلم وكله سالم ( ،)...عامل كله ثقة واطمئنان ،وكله رضا واستقرار ،الحرية والقلق ،والشرود
وال ضالل ،سالم مع النفس والضمري ،سالم مع العقل واملنطق ،سالم مع الناس واألحياء ،سالم مع
الوجود كله ،ومع كل موجود ،سالم يرف يف السريرة ،وسالم يظل اجملتمع ،سالم يف األرض ،وسالم
يف السماء))) (.

التأصيل الشرعي للسلم االجتماعي في القرآن الكريم والحديث النبوي
جاء اإلسالم دعوة للسلم والسالم على مستوى العامل أمجع والبشرية مجعاء ﴿ َواللَّهُ يَ ْد ُعو إِ َىل َدا ِر
السالَِم﴾( ) .وقد تكرر احلديث عن السلم والسالم يف أكثر من مخسني آية يف القرآن الكرمي.
َّ
أصل اإلسالم مبدأ
ض َوانَهُ ُسبُ َل َّ
يقول تعاىل ﴿:يَـ ْه ِدي بِِه اللَّهُ َم ْن اتـَّبَ َع ِر ْ
السالَِم﴾( ) .فقد ّ
السالم ودعا القرآن إليه بدعوة واضحة وأثىن تعاىل على عباده املؤمنني وامتدح مسلك السلم لديهم
اجل ِ
يف الرد على اجلاهلني؛ يف قوله تعاىلِ :
اهلُو َن قَالُوا َسالَما﴾( ) كما حقق
﴿وإ َذا َخاطَبَـ ُه ُم َْ
َ
ِ
َّ
ين يَ ْد ُعو َن
اإلسالم مبدأ السالم باألمر بعدم إيذاء غري املسلمني واحرتام دينهم بقولهَ ﴿ :والَ تَ ُسبُّواْ الذ َ
ِمن د ِ
ون اللّ ِه فَـيَ ُسبُّواْ اللّهَ َع ْدوا بِغَ ِْري ِعْل ٍم﴾( ) ويف الدعوة إىل التوحيد هنج منهج الدعوة باحلسىن،
ُ
ِ
احلِكْم ِة والْمو ِعظَِة ْ ِ ِ
ع إِِىل سبِ ِيل ربِّ َ ِ
َح َس ُن﴾( ).
حيث قالْ :
احلَ َسنَة َو َجاد ْهلُم بِالَِّيت ه َي أ ْ
ك ب ْ َ َ َْ
﴿اد ُ َ َ
ُّع َما َن بْ َن بَ ِش ٍري،
مث إن معىن السلم االجتماعي جاء واضحا أشد الوضوح يف احلديث الشريف :عن النـ ْ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :تَـرى امل ْؤِمنِني ِيف تَـر ُِ
اُح ِه ْم َوتَـ َو ِّاد ِه ْم َوتَـ َعاطُِف ِه ْمَ ،ك َمثَ ِل
ال َر ُس ُ
ول :قَ َ
يَـ ُق ُ
َ ُ َ
َ
الس َه ِر َواحلُ َّمى))( ) .فالرتاحم املراد به أن يرحم
اعى لَهُ َسائُِر َج َس ِدهِ بِ َّ
اجلَ َس ِد ،إِذَا ا ْشتَ َكى ُع ْ
ضوا تَ َد َ
بعضهم بعضا بأخوة اإلميان ،والتواد املراد به التواصل اجلالب للمحبة كالتزاور والتهادي ،و التعاطف
املراد به إغاثة بعضهم بعضا) (.
اجلَنَّةَ َم ْن الَ يَأْ َم ُن َج ُارهُ بَـ َوائَِقهُ))( ) خري دليل
ويف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :الَ يَ ْد ُخ ُل ْ
علي أصل شرعية السلم االجتماعي ،حيث جعل عدم األمن من وقوع الضرر سببا لنفي دخول اجلنة،
فكيف إذا حتقق الضرر والشر) (.
واملتأمل يف كل ما سبق جيد أن أصل السلم االجتماعي مستمد من القرآن الكرمي ومن السنة النبوية ،
كما جيد فيهما املرشد واملخرج حلل مشكالت السلم االجتماعي.
مقومات ودعائم السلم االجتماعي.

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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إن السلم االجتماعي له مقومات وأركان الميكن أن يتحقق إال بتوافرها ،وللفنت والصراعات أسباب
وعـوامل التُدرأ إال بتجنّبها .فاملسألة ليست يف حدود الرغبة والشعار ،أو يف وجود القناعة النظرية،
بل ترتبط بواقع حياة اجملتمع ،وشكل العالقات احلاكمة بني قواه وفئاته.
فمن أهم مقومات السلم االجتماعي ودعائمه مايلي:
 .العدل واملساواة :اجملتمع الذي يتساوى الناس فيه أمام القانون ،وينال كل ذي حق حقه ،وال متييز
فيه لفئة على أخرى ،هذا اجملتمع تقل فيه دوافع العدوان ،وأسباب اخلصومة والنـزاع .أما إذا ضعف
سلطان العدالة ،وحدثت ممارسات الظلم واجلور ،وعاىن البعض احلرمان والتمييز ،وأتيحت الفرصة
الستقواء طرف على آخر بغري حق ،فهنا ينعدم السلم االجتماعي ويضعف ،وذلك حىت ولو بدت
أمور اجملتمع هادئة ومستقرة ،فإنه حينئذ يكون استقرارا كاذبا ،وهدوءا زائفا ،وال يلبثان أن ينكشفا عن
مدمرة.
فنت واضطرابات ّ
ومن أجل ذلك جاء األمر يف القرآن بكل ما ُيفظ للمجتمع استقراره من العدل واملساواة،
حيث يقرر ذلك قول اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن اللَّه يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُقْرََب َويَـْنـ َهى َع ِن
َ َ ُُ َ َ ْ َ
الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَـ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكُرو َن﴾ ( ).
وقد أوجب اإلسالم احلكم بني الناس بالعدل دون متييز شخص على غريه بناء على العرق
أو اجلنس أو الدين .فاملسلم وغري املسلم من مواطين الدولة اإلسالمية سواسية أمام القانون ألن العدل
َّ ِ
ِ
ني لِلّ ِه ُش َه َداء بِالْ ِق ْس ِط َوالَ
ين َآمنُواْ ُكونُواْ قَـ َّوام َ
أساس امللك( ) حيث قال تعاىل ﴿ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
ٍ
ِ
ِ
ب لِلتَّـ ْق َوى َواتَّـ ُقواْ اللّهَ إِ َّن اللّهَ َخبِ ٌري ِمبَا
َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم َعلَى أَالَّ تَـ ْعدلُواْ ْاعدلُواْ ُه َو أَقْـَر ُ
تَـ ْع َملُو َن﴾) (.
وقد دعا الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل حتقيق العدل بني الناس فقال" :أال من ظلم
معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم
القيامة") (.
ويتبني مدى اهتمام الرسول صلى اللّه عليه وآله وصحبه وسلم برتبية أصحابه على التزام
العدل واملساواة بني أوالدهم حىت ال يكون التمييز بني األبناء سببا للعداوة والضغائن يف ما بينهم مبا
روى البخاري رُحه اهلل عن النعمان بن بشري قال أعطاين أيب عطية ،فقالت عمرة بنت رواحة :ال
أرضى حىت تشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :إين
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لدك
أشهدك يا رسول اهلل ،قال" :
أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية ،فأمرتين أن
أعطيت سائر و َ
َ
َ
ُ
مثل هذا؟ " قال :ال ،قال" :فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم" ،قال :فرجع فرد عطيته) (.
 .ضمان احلقوق واملصاحل املشروعة لفئات اجملتمع :فإذا كان اجملتمع يعيش نوعا من التنوع والتعدد،
يف انتماءاته العرقية أو الدينية أو املذهبية أو ما شاكل ذلك من التصنيفات ،فيجب أن يشعر اجلميع
وخاصة األقليات بضمان حقوقها ،ومصاحلها املشروعة ،يف ظل النظام والقانون ومن خالل التعامل
االجتماعي .ومبادىء اإلسالم وشرائعه تقدم النموذج األرقى للتعايش بني الناس على اختالف
هوياهتم وانتماءاهتم ،وذلك على أساس من العدل واملساواة ،وبالعمل على ضمان احلقوق واملصاحل
املشروعة للجميع .وبذلك فإن اإلسالم يرعى حقوق ومصاحل من ينتمي إىل دين آخر ،ويعيش يف
كنف اجملتمع اإلسالمي( ) ،ويضمن اإلسالم جلميع أفراد اجملتمع 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 اختيار عقيدته ،وكفل هذه احلرية له ومل يكره أحدا على الدخول فيه
حيث قال تعاىل ﴿ :الَ إِ ْكَر َاه ِيف الدِّي ِن ﴾( ) .وهذا احلق يكفل لكل فرد احلق يف ممارسة شعائره
الدينية( ).
 .السمع والطاعة لويل األمر يف املعروف :ولعل من أهم مقومات السلم االجتماعي السلطة والنظام
اليت الميكن أن يستغين أي جمتمع عنها ،حيث تتحمل إدارة شؤون اجملتمع ،وتعمل القوى املختلفة
حتت سقف هيبته ،وإال لكان البديل هو الفوضى وتصارع القوى واإلرادات.
ولقد فرض اإلسالم على املسلمني مجيعا ،الطاعة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم ،وطاعة أويل األمر
فيما ال يكون فيه معصية ،والرجوع دائما عند االختالف وتعدد الرأي يف شؤون احلياة( ) ،إىل
َّ ِ
َطيعوا اللَّه وأ ِ
ِ
ول َوأ ِ
ُويل
الر ُس َ
َط ُيعوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
األصلني العظيمني القرآن والسنة.قال اهلل تعاىل﴿:يَا أَيـُّ َها الذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ك َخْيـٌر
ول إِ ْن ُكْنتُ ْم تُـ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه َوالْيَـ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ْاأل َْم ِر مْن ُك ْم فَإ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَـُرُّدوهُ إ َىل اللَّه َو َّ ُ
َح َس ُن تَأْ ِويال﴾( ) .وهذان األصالن العظيمان ،مها العاصمان من الزيغ والضالل للحاكم واحملكوم
َوأ ْ
على السواء احملققان للسلم االجتماعي ،ومها مفتاح النجاح والفالح لكل جمتمع مسلم يف شؤونه
الدنيوية ،قبل أن يكونا مفتاح النجاة يف اآلخرة.
والسمع والطاعة لويل األمر يف املعروف أصل من أصول الواجبات الدينية حىت أدرجها األئمة يف مجلة
العقائد اإلميانية سعيا هبا لتحقيق السلم االجتماعي ) (.وقد تواترت النصوص القطعية على تأكيد
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وضرورة طاعة والة األمر يف املعروف ولزومها ،والسبب يف ذلك كما يقول اإلمام النووي :اجتماع
كلمة املسلمني ،فإن اخلالف سبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم( ) .قال ابن تيمية رُحه اهلل
"نزلت هذه اآلية يف الرعية من اجليوش وغريهم ،عليهم أن يطيعوا والة األمر الفاعلني يف ذلك يف
قسمهم ،ومغازيهم ،وغري ذلك ،إال أن يأمروا مبعصية اهلل ،فإذا أمروا مبعصية ،فال طاعة ملخلوق يف
معصية اخلالق ") (.
 .التمسك بتطبيق الشريعة اإلسالمية ،واحملافظة على مقاصدها ،وإقامة حدودها  ،وعدم االلتفات
ملا قد يثار من شبهات حول تطبيقها باسم حقوق اإلنسان وهذا مبدأ أساس لتحقيق السلم
االجتماعي( ) ،وإنه مما الخيفى على أحد أن إقامة احلدود هي األمن على الدين والنفس والعقل
والنسب واملال والعِْرض) (.
 .التزام الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين :إن التزام جانب الوسطية
واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين من أهم الضمانات الالزمة الستمرار نعمة السلم
االجتماعي ،وكما هو معلوم فإن الوسطية واالعتدال خاصة من أبرز خصائص اإلسالم ،وهي وسام
ِ
ك َج َعْلنَا ُك ْم أ َُّمة َو َسطا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
َّاس َويَ ُكو َن
شرف األمة اإلسالمية ،قال تعاىلَ ﴿ :وَك َذل َ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهيدا﴾( ) هبذه اآلية الكرمية حدد احلق تبارك وتعاىل ُهوية هذه األمة ،ومكانتها بني
الر ُس ُ
َّ
األمم ،ال إفراط وال تفريط ،ال إمهال وال تطرف ،ال تكاسل وال غلو ،بل اعتدال يف كل شأن من
شؤون األمة( ).
وإذا كان اإلسالم يدعو إىل الوسطية فإنه ُُيَذر كل التحذير من كل ما يتعارض معها من إفراط
وتفريط.فلقد هنى اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم عن
الغلو يف الدين حلكم متعددة من أمهها :أن اإلسالم دين توحيد واجتماع ،والغلو يف الدين سبب
ِ َّ ِ
ين فَـَّرقُوا
رئيسي من أسباب االختالف والتفرق والتمزق بني أفراد اجملتمع اإلسالمي ،قال تعاىل﴿ :إ َّن الذ َ
ِدينـهم وَكانُوا ِشيـعا لَست ِمْنـهم ِيف شي ٍء﴾( ) وقال تعاىل ﴿ :وال تَ ُكونُوا ِمن الْم ْش ِركِ ِ َّ ِ
ين
َ ُ َ
ني .م َن الذ َ
َ
َُ ْ َ
َ ْ َ ُْ َْ
ِ
ِ
فَـَّرقُوا ِدينَـهم وَكانُوا شيـعا ُك ُّل حْز ٍ
ب ِمبَا لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن﴾ ( )) (.
َ
ُْ َ
 .القيام بواجب النصيحة باألسلوب الشرعي :للنصيحة شأن عظيم يف حياة الفرد واألمة على حد
سواء  ،فهي أساس بناء األمة ،وهي السياج الواقي بإذن اهلل من الفرقة والتنازع والتحريش بني
املسلمني ،هذا التحريش الذي رضيه الشيطان بعد أن يئس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب.
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ف النصيحة من أهم مقومات املودة وأعظم لوازم احملبة ،ومل تتم األخوة ما مل تكن النصيحة رائدها
وباعثها ،ومن مل يكن ناصحا ألخيه فليس بأخ ،وهي الدرع احلصني من وقوع املؤمن يف الوقائع اليت
ال يرغب هبا أو اليت حذر الشارع منها.
َِّب
ولقد عظم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمر النصيحة فجعلها عماد الدين وقوامه( ) ،قال النِ َّ
َّصيحةُ" قُـْلنَا :لِمن؟ قَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِِ
ِ
ني
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ال" :للَّه َولكتَابِه َولَر ُسوله َوِألَئ َّمة الْ ُم ْسلم َ
َ
َْ
ِّين الن َ
ال" :الد ُ
َو َع َّامتِ ِه ْم"( ).
ولقد حرص سلفنا الصاحل رضوان اهلل عليهم على النصح يف السر دون العلن ،ويف هذا املقام
يقول احلافظ ابن رجب رُحه اهلل" :وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد ،وعظوه سرا" ،حىت قال
بعضهم" :من وعظ أخاه فيما بينه وبينه ،فهي نصيحة ،ومن وعظه على رؤوس الناس فإمنا
وخبه"( ).
وقال الفضيل بن عياض رُحه اهلل" :املؤمن يسرت وينصح ،والفاجر يهتك ويعري"( ).
ويعقب احلافظ ابن رجب على كلمة الفضيل هذه بقوله" :فهذا الذي ذكره الفضيل من عالمات

النصح ،وهو أن النصح يقرتن به السرت ،والتعيري يقرتن به اإلعالن" ( ).
وقال ابن رجب احلنبلي :وكان السلف يكرهون األمر باملعروف والنهي عن املن َكر على هذا
ُ
الوجهُِ ،
سرا فيما بني اآلمر واملأمور ،فإن هذا من عالمات النُّصح ،فإن النّاصح ليس
وُيبُّون أن يكون ّ

غرضه إزالة املفسدة اليت وقع فيها") ( .
ص ُح له ،وإمنا ُ
له ٌ
غرض يف إشاعة ُعيوب من يَـْن َ
ِ َّ ِ
ين ُُِيبُّو َن أَن
وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه اهلل ورسوله قال اهلل تعاىل ﴿ :إ َّن الذ َ
احشةُ ِيف الَّ ِذين آمنوا َهلم ع َذ ِ
ِ
يم ِيف ُّ
الدنْـيَا َو ْاآل ِخَرةِ َواللَّهُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َال تَـ ْعلَ ُمو َن﴾( )
يع الْ َف ِ َ
َ َُ ُْ َ ٌ
تَش َ
اب أَل ٌ
 .القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة :من األمور الفاعلة
للمحافظة على نعمة السلم االجتماعي واالستقرار القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر .
ولقد أقام اإلسالم فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهي فريضة مجاعية ،أي تؤديها
طائفة حلساب اجملتمع كله،فإقامة هذه الفريضة يف اجملتمع ،تضمن أمنه وسالمة الناس وتضامنهم يف
دفع الفساد وحتصيل املصاحل ) (.وقد قرن اهلل تعاىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر باإلميان
باهلل( ) قال اهلل تعاىلُ ﴿ :كنتم خيـر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس تَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َوتَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمن َك ِر
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
َوتُـ ْؤِمنُو َن بِاللّ ِه﴾( ) مث تأكد ذلك باألمر الرباين( ) يف قوله تعاىلَ ﴿:ولْتَ ُك ْن ِمْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إِ َىل
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ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن﴾( ).إذا كانت هذه مكانة
ْ
اخلَِْري َويَأْ ُمُرو َن بِالْ َم ْعُروف َويَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر َوأُولَئِ َ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف جمتمعنا اإلسالمي فإن ذلك يعين أن اجملتمع يقوم دائما على اخلري
َّ ِ
ِ
ين
وإرادة اخلري ،فال ميكن جملتمع يقوم على عدم التواصي باحلق واخلري أن يستمر أو تقوم له قائمة ﴿الذ َ
الزَكاةَ وأَمروا بِالْمعر ِ
َّاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ
وف َونـَ َه ْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِر﴾( ).
ض أَقَ ُاموا َّ
إِ ْن َم َّكن ُ
الص َالةَ َوآتَـ ُوا َّ َ َ ُ َ ْ ُ
 .التماسك والتعاون على الرب والتقوى واالبتعاد عن النـزاع والتمزق واالنقسام بينهم :إن سالح األمم
يف بناء جمدها ،وإثبات وجودها ،وتثبيت دعائم السلم االجتماعي واالستقرار هبا ،وحتقيق أهدافها
احلاضرة واملستقبلة ،هو سالح االئتالف واالحتاد والتعاون والوفاق ،وترك النـزاع والتمزق واالنقسام
والتناحر جانبا ،فكلما سادت هذه الفضائل بني أفراد اجملتمع حكاما وحمكومني ساد احلب والتقدير
والثقة املتبادلة ،والتضامن والوحدة واأللفة واحملبة والتعاطف والرتاحم ،وإذا فقدت هذه الفضائل والقيم
اإلسالمية السامية ساد التمزق واالحنالل واالضطراب والشك والقلق والقنوط واليأس شؤون األمة
وشل حركتها وحول سعادهتا شقاء وأمنها خوفا.
وقد أمر اهلل جل شأنه بالتمسك واالعتصام حببله وبالتعاون على اخلري وأوصى به وحذر من الفرقة
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
مجيعا َوالَ
والتمزق ،وأثىن على وحدة األمة وندد باختالفها( ) قال تعاىلَ ﴿:و ْاعتَ ُ َْ
تَـ َفَّرقُوا﴾( ) .وقال تعاىلَ ﴿ :وتَـ َع َاونُوا َعلَى الِْ ِّرب َوالتَّـ ْقوى َوالَ تَـ َع َاونُوا َعلَى ِْ
اإل ِْمث َوالْ ُع ْد َو ِان﴾( ).
َ
وحذر سبحانه وتعاىل من اخلالف يف الدين والتفرقة يف فهمه شيعا متناحرة ومتالعنة( ) قال
ِ
َّ ِ
ِ
اب
ات َوأُولَئِ َ
ين تَـ َفَّرقُوا َو ْ
اختَـلَ ُفوا م ْن بَـ ْعد َما َجاءَ ُه ُم الْبَـيِّـنَ ُ
ك َهلُ ْم َع َذ ٌ
تعاىلَ ﴿ :والَ تَ ُكونُوا َكالذ َ
ِ
يم﴾( ).
َعظ ٌ
ويقول سبحانه موضحا نتيجة االنقسام والتنازع والعصيان( )﴿ :وأ ِ
َط ُيعواْ اللّهَ َوَر ُسولَهُ َوالَ تَـنَ َازعُواْ
َ
اصِربواْ إِ َّن اللّهَ مع َّ ِ
فَـتَـ ْف َشلُواْ وتَ ْذ َه ِ
ين﴾( )
ََ
الصاب ِر َ
ب رُيُ ُك ْم َو ْ ُ
َ َ
 .بث روح األلفة والتواد والرتاحم اليت جتمع بني أبناء اجملتمع املسلم ،وقد بني النِب صلى اهلل عليه
وسلم ذلك يف قوله" :ترى املؤمنني يف تراُحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضوا
تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى"( ) يدل هذا احلديث على تعظيم حقوق املسلمني بعضهم
على بعض ،وحثهم على الرتاحم واملالطفة والتعاضد يف غري إمث وال مكروه .كما أن الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ُيذر عن تلك األخالق الذميمة اليت تساهم يف تفتيت الوحدة االجتماعية واإلخالل
بالسلم االجتماعي ،وإثارة الفنت واخلالفات منها حيث يقول" :ال حتاسدوا وال تناجشوا ،وال تباغضوا
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يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانا .املسلم أخو املسلم ،ال يظلمه وال
وال تدابروا ،وال ْ
خيذله وال ُيقره .التقوى ههنا – ويشري إىل صدره ثالث مرات – حبسب امرئ من الشر أن ُيقر أخاه
املسلم .كل املسلم على املسلم حرام :دمه وماله وعرضه"( ).
 .التحلي مبقومات املواطنة الصاحلة يف ضوء تعاليم اإلسالم :املقصود مبقومات املواطنة الصاحلة
تلك الصفات والسجايا الالزم توافرها يف أفراد جمتمع يعرفون واجباهتم حنو خالقهم أوال مث حنو أنفسهم
وذويهم وجمتمعهم وأمتهم ووالة األمر فيهم ،وعن طريق الرتبية اإلسالمية يعرفون حقوقهم وواجباهتم.
وقد يفهم البعض أن الوطن أرض وتراب فقط .صحيح أن الو طن أرض وتراب لكنه أيضا
عرض وقيم ،ومعتقدات ،وثوابت ،وعالقات ،ووالء وانتماء وقبل ذلك حب وإخالص ووفاء .فحب
الوطن احلقيقي يعتمد على مجلة اجلهود البشرية الفعالة من أجل حياة كرمية أفضل لك وملن حولك.
وحب الوطن يكون عندما يتم تفعيل العمل اجلماعي وإخالص النية خلدمة اجملتمع والنهوض
بالبلد .وحب الوطن يقتضي العدل واملساواة ونصرة املظلوم واألخذ على يد الظامل .مث إن الوطنية
ضرورة اجتماعية من ضرورات التقدم والنهوض يف شىت ميادين احلياة؛ وهلذا دعا اإلسالم إىل غرسها
وتعميقها بني أبناء اجملتمع ،حىت تستمر احلياة الطيبة.
فالوطنية يف اإلسالم :حمبة الفرد لوطنه وبلده وقيامه حبقوق وطنه املشروعة يف اإلسالم ووفاؤه هبا،
وتقوية الرابطة بني أبناء الوطن الواحد وإرشادهم إىل طريق استخدام هذه التقوية يف مصاحلهم ،اليت
يراها اإلسالم فريضة الزمة ،قال اهلل تعاىل ﴿ :إَِّمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ ﴾( ) ،وقال النِب صلى اهلل عليه
وسلم" :وكونوا عباد اهلل إخوانا"( ).
 .املشاركة يف إصالح اجملتمع بالطرق اليت يقرها الدين ،فإن السلم االجتماعي حقا يتمثَّل يف حب
يق كلمتها ،وذلك لقوله
اخلري لألمة والسع ِي فيما يصلحها وإبعاد َشبح أي خالف ونزاع يراد به تفر ُ
تعاىل﴿ إَِّمنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َواتَّـ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـْر َُحُو َن﴾( ) .وقال
ُْ ُ
َصل ُحوا بَـ ْ َ
ْ
ني أ َ
َْ
ِِ
تعاىل﴿:فَاتَّـ ُقواْ اللّه وأَصلِحواْ ذَ ِ
ِ
ني ﴾( ) ،وروي عن النِب
ات بِْين ُك ْم َوأَط ُيعواْ اللّهَ َوَر ُسولَهُ إِن ُكنتُم ُّم ْؤمن َ
َ
ََ ْ ُ
صلى اهلل عليه وسلم" :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن يستطع فبقلبه،
وذلك أضعف اإلميان"( ) .ويؤيد ذلك ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ،قال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :املسلمون تتكافؤ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وجيري عليهم
أقصاهم وهم يد على من سواهم))) (.

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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 .التزام القوانني :ألن ذلك يؤدي إىل انتشار األمن والطمأنينة يف اجملتمع ويقضي على الفساد
وظواهر التخريب والدمار ،وعلى مجيع أبناء اجملتمع االلتزام بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل اليت تدفعه إىل
طاعة احلاكم وويل األمر والتزام القوانني ،وااللتزام بأحكامه وحتقيق التكافل االجتماعي وحماربة كل
مافيه ضرر على اجملتمع) (.
 .صيانة عقول الشباب من آثار الغزو الفكري املدمر :فالغزو الثقايف الفكري نوع خطري من أنواع
الغزو يهدد السلم االجتماعي ،يستطيع فيه املستعمر أن جيند ملبادئه أعوانا من أبناء الوطن نفسه،
يدينون مببادئه ويعملون حلسابه أحيانا وهم يعلمون وأحيانا دون أن يعلموا .وليس ما نشاهده يف
بعض بلدان العامل النامي والعامل اإلسالمي من صراعات سياسية وعسكرية ،ليس إال نتيجة الغزو
الفكري والثقايف.ومن الغزو الفكري أن تسود أخالق الغزاة يف أخالق األمم املغزوة.فيقوم الغزو
الفكري يف العامل اإلسالمي على إثارة الشبهات واجلدل حول القرآن والسنة وأحكام اإلسالم
وتشريعاته ،ودس األفكار الفاسدة وإغراء اجلهلة وضعاف النفوس على اعتناقها ،ووصف التمسك به
بالرجعية والتعصب واجلمود وحنو ذلك من عبارات مسمومة ،مث التحريض على علماء الدين وتقدمي
اجلهلة املنحرفني إىل مراكز الصدارة ليعطوا صورة مشوهة عن التطبيق اإلسالمي ،كذلك بث النظريات
اإلحلادية يف خمتلف اجملاالت االعتقادية والعلمية مما يتعلق بأحكام العبادات احملضة واملعامالت.

الهوامش
( )

( )

( )

البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وسننه وأيامه ،كتاب االستئذان ،باب بدء السالم ،الرياض :دارالسالم موسوعة احلديث
،ص .
الشريف الكتب الستة ،برقم
البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،برقم  ،ص و مسلم بن احلجاج :الصحيح ،كتاب اجلهاد
والسري ،باب :كتب النِب صلى اهلل عليه وسلم إىل هرقل ملك الشام يدعوه إىل اإلسالم ،الرياض:
،ص
دارالسالم موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة ،برقم
وهي :س .ل .م ،س .م  .ل ،م .ل .س ،ل .س .م ،ل .م .س .ويف كتاب العني أهنا مستعمالت
مجيعها ،إال أن ابن جين يرى أن (ل .س.م) مهمل .ينظر :ـ كتاب العني ،أبو عبدالرُحن اخلليل بن
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أُحد الفراهيدي ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل (د.ط)( ،د.ت)،
مادة(( :سلم)) .وـ ابن جين ،أبوالفتح عثمان بن جين :اخلصائص ،حتقيق :حممد علي النجار،
م ،ج ص
هـ/
املكتبة العلمية بريوت ،لبنان،
 ،وـ كتاب العني،مادة(( :سلم)) ،وـ كتاب مجهرة
ـ
ينظر :اخلصائص ،ابن جين :ج ص
اللغة ،ابن دريد ،أبوبكر حممد بن احلسن األزدي ،مؤسسة احللِب  ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.ت) ،مادة:
((سلم)
ابن فارس ،أبواحلسني أُحد :معجم مقاييس اللغة ،حتقيق  :عبدالسالم حممد هارون ،دار اجليل ،
م ،باب السني والالم وما يثلثهما ،مادة(( :سلم)) ،ج ص
هـ/
بريوت لبنان
ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم :لسان العرب ،دار صادر بريوت لبنان ،ج ص -
عبد اهلل بن عبد احملسن بن عبد الرُحن الرتكي :األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم ،والكتاب
منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية ،ج ص .
سن اجليزاين :معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ،دار ابن اجلوزي.
َّ
حس ْني بن َح ْ
حممد ْ
بن َ
هـ ،ج ص .
الطبعة :الطبعة اخلامسة،
حممد سيد فهمي ،الرعاية االجتماعية بني حقوق اإلنسان وخصخصة اخلدمات ،ط ، :دار الوفاء
لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،ص
أبويعلى أُحد بن علي ،املوصلي :مسند أيب يعلى ،حتقيق :حسني سليم أسد ،مسند عائشة،
 ،وحكم عليه احملقق
برقم
م ،ج ص
داراملأمون للرتاث ،دمشق ،الطبعة األوىل،
ِ
ِِ
ٍ
اعةٌ (.أبو
ب بْ ُن ثَابِت َوثـَّ َقهُ ابْ ُن حبَّا َنَ ،و َ
ضعَّ َفهُ َمجَ َ
بقوله :إسناده لنيَ .رَواهُ أَبُو يـَ ْعلَىَ ،وفيه ُم ْ
ص َع ُ
احلسن نور الدين علي بن أيب بكراهليثمي :جممع الزوائد ومنبع الفوائد،كتاب البيوع ،باب بيع مامل
م) ،ج ص .
يقبض ،بتحقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة.
.
برقم
البقرة:
البخاري ،حممدبن إمساعيل :اجلامع الصحيح ،كتاب اإلميان ،باب املسلم من سلم املسلمون من
لسانه ويده،برقم  ،ص .
مسلم بن احلجاج :املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،كتاب :اإلميان .باب :بيان حترمي إيذاء اجلار ،برقم  ،ص .

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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( )
( )

( )
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(
(
(
(

)
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)
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)
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قريش- :
عبد الوهاب خالف :علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع ،مطبعة املدين ،املؤسسة السعودية
مبصر ،وـ عبد العزيز بن فوزان :أثر العلم الشرعي يف مواجهة العنف والعدوان ،الكتاب منشور على
موقع وزارة األوقاف السعودية ،ج ص . -
عبد اهلل بن عبد احملسن بن عبد الرُحن الرتكي :األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم،
ج ص .
الرتمذي ،حممد بن عيسى :اجلامع املختصر من السنن عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،الرياض:
دارالسالم موسوعة احلديث الشريف الكتب الستة ،أبواب الزهد ،باب يف الوصف من حيزت له
 ،وـ ابن ماجة ،حممد بن يزيد :السنن ،الرياض :دارالسالم موسوعة
،ص
الدنيا ،برقم
.
،ص
احلديث الشريف الكتب الستة ،أبواب الزهد ،باب القناعة ،برقم
هـ،
سيد قطب :يف ظالل القرآن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت لبنان ،الطبعة السابعة
،
ج ص
يونس :
املائدة :
الفرقان:
األنعام:
النحل:
البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح ،كتاب األدب ،باب :رُحة الناس والبهائم،
،ص
برقم
أُحد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقالين :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،كتاب  :األدب .
هـ ،ج ص
 ،دار املعرفة  -بريوت،
باب :رُحة الناس والبهائم  ،برقم
مسلم بن احلجاج :املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،كتاب :اإلميان .باب :بيان حترمي إيذاء اجلار ،برقم  ،ص .
 .كتاب
املال القاري ،علي بن (سلطان) حممد :مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،برقم
هـ /
اآلداب ،باب :الشفقة والرُحة علي اخللق  ،دار الفكر ،بريوت  ،لبنان ،الطبعة األوىل
م ،ج ص
النحل:
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هـ/

م ،ص

وهبة الزحيلي :آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي ،بريوت :دارالفكر ،
املائدة:
،
أبوداؤد ،سليمان بن األشعث :السنن ،كتاب اخلراج ،باب يف تعشري أهل الذمة  ،برقم
ص
،
البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح ،كتاب اهلبة ،باب االشهاد يف اهلبة ،برقم
ص
الصفار ،حسن :السلم االجتماعي ..مقوماته وُحايته ،دارالساقي ،بريوت ،لبنان،الطبعة
م ،ص
األوىل
البقرة :
م ،األردن :عمان ،
نبيه ،نسرين عبداحلميد :مبدأ املواطنة بني اجلدل والتطبيق ،الطبعة األوىل
ص
الشافعي ،حممد بن إدريس :تفسري اإلمام الشافعي ،مجع وحتقيق ودراسة :د .أُحد بن مصطفى
م ،ج ص
م/
الفران ،دار التدمرية ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل
َّ
النساء :
الغرناطي ،ابن األزرق حممد بن علي :بدائع السلك يف طبائع امللك ،بتحقيق :د .علي سامي
النشار ،وزارة اإلعالم ،العراق ،الطبعة األوىل ،ج ص
النووي ،أبوزكريا حمي الدين ُييي بن شرف :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،كتاب اإلمارة،
هـ .ج
باب :وجوب طاعة األمراء ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية
ص
ابن تيميه ،أُحد بن عبداحلليم :جمموع الفتاوى ،بتحقيق :عبد الرُحن بن حممد بن قاسم ،جممع
م،
هـ/
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية
ج ص
حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين ،الكحالين :إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد ،حتقيق:
هـ ،ج ص  ،وـ
صالح الدين مقبول أُحد ،الدار السلفية ،الكويت ،الطبعة األوىل
القاضي حسني بن حممد املهدي :الشورى يف الشريعة اإلسالمية ،تقدمي :د .عبدالعزيز املقاحل ،مكتبة
م ،ج ص
احملامي :أُحد بن حممد املهدي،

ات ِ
اال سالم اجمللد( ۸:ييناير ۔ يونيو ١٠٢۵ء) العدد۲ :
جه ُ
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سليمان بن عبد الرُحن احلقيل :متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا ،الطبعة
م ،ج ص
األوىل،
البقرة:
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،بتحقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة ،الطبعة الثانية
م ،ج ص
األنعام:
الروم– :
سليمان بن عبد الرُحن احلقيل :متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا،
ج ص  ،وـ عبد الرُحن املطرودي :نظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم ،الكتاب
منشورعلى موقع وزارة األوقاف السعودية،ج ص .
النووي :املنهاج شرح صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب :بيان أن الدين النصيحة ،ج ص ،
برقم .
مسلم بن احلجاج :صحيح مسلم .،كتاب اإلميان ،باب :بيان أن الدين النصيحة ،برقم ،
ص
هـ،
ابن رجب احلنبلي :جامع العلوم واحلكم ،دار املعرفة  ،الدار البيضاء  ،الطبعة األوىل:
ص .
ابن رجب احلنبلي :الفرق بني النصيحة والتعيري ،بتحقيق :بشري حممدعيون ،دار البيان ،دمشق ،الطبعة
م ،ص
األوىل،
ابن رجب احلنبلي :الفرق بني النصيحة والتعيري :ص
ابن رجب احلنبلي :الفرق بني النصيحة والتعيري  ،ص
النور:
عبد اهلل بن عبد احملسن بن عبد الرُحن الرتكي :األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالم ج
ص ـ .
ابن كثري :تفسري القرآن العظيم ج ص .
آل عمران:
الطربي ،حممد بن جرير :جامع البيان يف تأويل القرآن ،بتحقيق :أُحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة،
م ،ج ص .
هـ/
الطبعة األوىل،

مقومات السلم االجتماعي يف اإلسالم
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آل عمران:
احلج:
األصفهاين :أبوالقاسم احلسني بن حممد :تفسري الراغب األصفهاين ،حتقيق ودراسة :د .حممد عبد
م ،ج ص
هـ /
العزيز بسيوين ،كلية اآلداب ،جامعة طنطا ،الطبعة األوىل،
آل عمران:
املائدة:
املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد :تفسري املاوردي (النكت والعيون) ،بتحقيق :السيد ابن عبد
هـ ،ج ص .
املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت  ،لبنان،
آل عمران:
القشريي ،عبد الكرمي بن هوازن :لطائف اإلشارات (تفسري القشريي) ،بتحقيق :إبراهيم البسيوين،
اهليئة املصرية العامة للكتاب ،مصر.الطبعة الثالثة ،ج ص
األنفال:
البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح ،كتاب األدب ،باب رُحة الناس والبهائم ،رقم
،ج ص
مسلم بن احلجاج :املسند الصحيح ،كتاب األدب ،باب حترمي التحاسد والتباغض والتدابر ،برقم
،ص
احلجرات:
سبق خترجيه
احلجرات:
األنفال :
مسلم :الصحيح ،كتاب اإلميان  ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ،برقم  ،ص
ج ص
أبو داؤد :السنن  ،كتاب اجلهاد ،باب يف السرية ترد على أهل العسكر  ،رقم
ـ
الزحيلي :آثار احلرب ،ص ص
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

