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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة :

أن اإلسالم  يدرك 802البقرة ( اي أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافةاملتأمل يف قوله تعاىل : ) 
 منطووتشريعاته  (النور املبني) وكتابه( السراج املنري)( ونبيه سالماإلامسه )( و السالمنزله )الذي أ

على السلم بل والسلم الدائم للفرد واجملتمع واحلياة والدنيا وما بعدها ، وورقة هذا البحث تتكلم 
يف شخصه  وصبغة عامة لنيب اإلسالم عن هذا املعىن ؛ عن السلم والسالم كظاهرة مطردة 

لذين آمنوا إمياان ؛ وتعامله وتشريعاته ، لتدفع غائلة كل متجن وتبطل دخيلة كل مغرض ويزداد ا
متأخرا ومع فئات أقبل عليهم بصفحته  اعاش احلرب ومارسه لكنه كان خيار  صحيح أنه 

أرادوا أن يفتنوه عن بعض ما أنزل إليه ويستفزوه من األرض ليخرجوه فالبيضاء ووجهه املشرق 
 .هم الوتني حفاظا على السلم العام لألداين واألفراد واجلماعات نقّطع مفمنها 

وما أرسلناك إال كالقمر يضيء يف الفالة ظلمة الليل يف سكون اتم ورمحة عامة )  لقد كان
نوره ابخلسف فليس له إال السيف بني ( فإذا ما أراد شخص أن حيول بني األرض و  رمحة للعاملني

 .ويعم النور اهلادي املبني ويسود السلم الظاهرة حىت يكشف هللا ما هبم

اليت تنظمه جامعة الدمام مشكورة مأجورة يشرفين أن أصوب األعني ومن خالل هذا املؤمتر 
مع ذكر أمثلة ونصوص وتشريعات يتضح  ابلنيب  ةمتعلق ثالثة حماورِقَبل هذا الضوء من خالل 

  ( ، وهللا املوفق. السلم يف شخصية النيب صدق هذه الظاهرة )  اهب

 

 

 خطة البحث :
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 : وخامتة اورحمثالثة البحث يتكون من 

 بني خياري السلم واحلرب : الرسول األول : احملور 

السلم يف شخصه وتعامله مع كافة اخللق ، ويكون ذلك من خالل عشرة عناصر احملور الثاين : 
 : 

 .السلم يف هيئته ولباسه  -1
 السلم يف تعامله مع زوجاته. -8
 السلم يف تعامله مع أوالده. -3

 السلم يف تعامله مع جريانه. -4

 تعامله مع أصحابه.السلم يف  -5

 السلم يف تعامله مع أمته. -6

 السلم يف تعامله مع غري املسلمني. -7

 السلم يف تعامله مع احملاربني. -2

 السلم يف تعامله مع احليوان. -9

 السلم يف تعامله مع البيئة. -10

 ثالثة عناصر :: السلم كظاهرة يف تشريعاته من خالل  الثالثاحملور 

  ظاهرة السلم يف االعتقاد والدعوة.  -1

 للعبادات. ظاهرة السلم يف تشريعه  -8

 واحلدود واجلناايت وحنوها.للمعامالت  ظاهرة السلم يف تشريعه   -3
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.اخلامتة : 

 

 

 بني خياري السلم واحلرب : احملور األول : الرسول 
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سعى منذ أايمه األوىل إىل أتليف القلوب ، وتكوين والسالم ، هو نيب اإلسالم  رسول هللا 
اجملتمع اإلجيايب ، وأتسيس عرى األمن ، ووشائج احملبة ، واستبدال األلفة ابلشحناء ، والتناصر 

 36 األنفال )وألف بني قلوهبم (ابلبغضاء ، وأذاب كل عصبية بني قاصديه عند عتبات خوخة األخوة 

. 
إىل سنِّ القوانني ، ووضع الضوابط اليت متنع احلروب  املعاصرةلقد سبق اإلسالم املدنية 

واالقتتال ما أمكن ، ومىت وقعت واضطر املسلمون خلوض غمارها ُعين بكل ما من شأنه أن 
 .(1)ارها الداعمة للسالم املستقبلييُ َلطِّف من آاثرها ، وحيقق مث

الم اإلسالمي ، بنتها القوى املعادية بسوء املعاملة ومل إن دار احلرب خارجة عن سياق الس
يبنها املسلمون ، ومىت كفت أبسها زال العارض ، وكان التعامل احلضاري معها من نصيبها كما 

) ال ينهاكم هللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دايركم أن تربوهم قال تعاىل : 
 (8)الممتحنة  وتقسطوا إليهم (

، والسالم فاحتة اللقاء ( 808)البقرة  ( ) ادخلوا يف السلموالسلم َعَلٌم لإلسالم كما قال تعاىل : 
 عندان ، وواجب يف التحية بيننا ، وخامتة للصالة والتحيات وركن فيها .

 ) دار السالم (وللمؤمنني  ،( 000)األحزاب  حتيتهم يوم يلقونه سالم()والسالم من أمساء ربنا ، و
 .( 083-080)الواقعة ) ال يسمعون فيها لغوا وال أتثيما إال قيال سالما سالما ( 781 ألنعاما

حني و ، (036)الفرقان ) إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما (الذين  والسالم شأن عباد هللا الطيبني
يؤمر   حممد وحفيده،(003)مريم ) قال سالم عليك (ابلتهديد من أبيه  ُجوبِه اخلليل إبراهيم 

وهي غري منسوخة على  ،( 080)الزخرف صفح عنهم وقل سالم (ا) فابلتعامل السلمي مع الكافرين : 
 .(2)، وال نعاملكم مبثل ما تعاملونناأي : سلمتم منا ال نسافهكم الصحيح ،

إن تكرار هذا اللفظ يف سياق النصوص على هذا النحو مع إحاطته ابجلو الديين النفسي من 
مبدأ أن يوقظ احلواس مجيعها ، ويوجه األفكار واألنظار إىل هذا املبدأ السامي العظيم : )شأنه 

 .(3)(السالم يف اإلسالم
إن اإلسالم ال يتشوف إىل القتل والقتال ، وال يتطلع إىل سفك الدماء ، وإمنا ُشرَِع القتال 

) فإن ال كما قال تعاىل : لتحقيق السلم والسالم ، فإذا حتققت تلك الغاية فال وجه لطلب القت
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، فال حيل حينئٍذ قتلهم ، و  90النساء  اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل هللا لكم عليهم سبيال (
 ال أسرهم ، و ال هنب أمواهلم ، فإن االستسالم مينع من ذلك وحيرمه .

ط على املتحزبني يوم األحزاب يوم أن سل  ابلسلم بل إن هللا تعاىل امنت على رسوله واملؤمنني 
، وكذا امنت ( 080)األحزاب  ) وكفى هللا املؤمنني القتال (الريح واملالئكة وردهم بغيظهم مل ينالوا خرياً : 

) وهو الذي    :هللا عليهم ابلفتح املبني يف يوم احلديبية حني كف أيديهم عن قتل الكافرين فقال 
ومل جيعل املنة يف كف أيدي املشركني عن املؤمنني أن  ،080الفتح ( كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم

يصل إليهم منهم سوء فحسب بل جعل يف كفِّ أيدي املؤمنني أن يقاتلوهم عند املسجد احلرام 
 منة وفضال عليهم.

أي ِمْل للمساملة واملصاحلة ( 037)األنفال ) وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا ( : وقال تعاىل آمرا نبيه 
  .(4)واقبل منهم ذلك ، واآلية حمكمة غري منسوخة على الصحيحواملهادنة 

وهلذا ملا طلب املشركون عام احلديبية الصلح ووضع احلرب بينهم وبني قال ابن كثري : 
 انتهى.خراشرتطوا من الشروط األُ  تسع سنني أجاهبم إىل ذلك مع ما رسول هللا 

ومن بعده من األئمة   يف زمن عمر بن اخلطاب  وقد صاحل أصحاب رسول هللا 
وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على ، كثريًا من بالد العجم على ما أخذوه منهم 

من ذلك ، و يؤدونه  كثرياً من أهل البالد على مالٍ  وكذلك صاحل رسول هللا  ، استئصاهلم
شطر ما خيرج منها من مثر أو ا رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدو حني خيرب 
 زرع.

فتحمل على حال ( 060)محمد  ) فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون ( :وأما قوله عز وجل 
، ومجاعة عديدة ، ون على عزة وقوة ومنعة سلمإذا كان اململسلمني ، فابيف الصلح مضرة يكون 

 :ل يوشدة شديدة فال صلح كما ق
 (5)وتضرب ابلبيض الرقاق اجلماجم         فال صلح حىت تطعن اخليل ابلقنا 

وعليه فآية حممد حمكمة غري منسوخة كذلك وهي ُمنز لة على حال غري احلال اليت تنزل عليه آية 
أو ضرر يدفعونه فال أبس أن ، إن كان للمسلمني مصلحة يف الصلح لنفع جيتلبونه ، ف(6)األنفال

أهل خيرب على شروط نقضوها  وقد صاحل رسول هللا ، املسلمون به إذا احتاجوا إليه  ئيبتد
وقد هادن قريشًا لعشرة ، أهل جنران ، و (8)دومةر أكيد، و (7)وقد صاحل الضمري، فنقض صلحهم 
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، وما زالت اخللفاء والصحابة على هذه السبيل اليت شرعناها سالكة ، أعوام حىت نقضوا عهده 
 .(9). قاله القرطيباليت شرحناها عاملةوابلوجوه 

أو ، إنه سيكون اختالف  : " قال رسول هللا : قال  عن علي بن أيب طالب ويف املسند 
 .(10)" فإن استطعت أن يكون السلم فافعل، أمر 

اي أيها الناس ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية فإذا يقول : "  وهذا رسول هللا 

(11) ..."لقيتموهم فاصربوا واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف 
.

 
قال رسول هللا : عن أيب وهب اجلشمي قال يكرهها ف بل إن جمرد اسم احلرب ولفظته كان 

 " :  وأصدقها حارث ، وأحب األمساء إىل هللا عبد هللا وعبد الرمحن ، تسموا أبمساء األنبياء
 .(12)" وأقبحها حرب ومرة، ومهام 

 وذلك ملا يف احلرب من املكاره والشرور والبشاعة.
خيرب عن اليهود قتلة األنبياء وسفاكي الدماء  بل إن القرآن الذي جتلى واقعا يف حياة النيب 

، فيحيط مكرهم السيئ هبم ، ويرد هللا  ( 030)المائدة  أطفأها هللا ( ) كلما أوقدوا انرا للحرب  أهنم :
ال هم اتقوا مبفازهتم ال ميسهم السوء و كيدهم عليهم ، وتطفأ انر القتال ، وينجي هللا الذين 

 حيزنون .
ْلِم فال عجب حينئٍذ حني ترى أن لفظ الس ْلِم والس َلم و  والسالم ترد يف القرآن كثريًا على السِّ
 . (13)حني أن لفظ احلرب مبشتقاته مل يرد يف غري ست آايت 

ولذا كان من شأن اإلسالم أن يفتح نوافذ احلوار مع اآلخرين واجملادلة ابليت هي أحسن مع من 
وال جتادلوا  )وقال : ، ( 780)النحل ) وجادهلم ابليت هي أحسن ( حتلى بروح احلوار من غري الظاملني : 

 (  003)العنكبوت  أهل الكتاب إال ابليت هي أحسن (
 ) قل اي أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم (بل كان مبادرا إىل دعوهتم إليه فقال : 

 .30 آل عمران

تربق كما كانت سجيته وهو يوصي الدعاة : "  ولكأنك ترى أسارير وجه الرسول الكرمي 
 .(15)"وبشرا وال تنفرا، يسرا وال تعسرا : " ، وقال (14)نفروا ، ويسروا و ال تعسروا "بشروا و ال ت

ولقد فاضت أخبار هذه املعاين وأصداؤها حىت شم شذاها بعض املنصفني من غري 
  : املسلمني
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يقول فولتري الفيلسوف والشاعر الفرنسي الشهري : " ليس بصحيح ما يُد عى من أن اإلسالم 
استوىل ابلسيف قهرًا على أكثر من نصف الكرة األرضية كما يشيع املغرضون وأعداء هذا الدين 
السمح بل كان سبب انتشاره شدة رغبة الناس يف اعتناقه بعد أن أقنع عقوهلم ، وإن أكرب سالح 

تعان به املسلمون لبث الدعوة اإلسالمية هو إنصافهم وختلقهم ابلشيم واخلصال الكرمية العالية اس
 . "(16)اقتداء ابلنيب حممد 

ويقول املؤرخ اإلجنليزي " ه  .ج ويلز " : " كان حممد بن عبد هللا الرجل األمي العظيم هو 
احلق املبني .... وقد كان القرآن الكرمي الذي أرشد اجلزيرة العربية واألمصار األخرى وهداها إىل 

 .(17)هو الكتاب املعجزة اليت أسس من خالهلا هذا الدين السمح املتسامح "
ويقول وول ديوارنت األمريكي : " إذا حكمنا على العظمة مبا كان للعظيم من أثر يف الناس ، 

ع املستوى الروحي ، وقد أخذ على نفسه أن يرف إن حممدًا من أعظم عظماء التأريخقلنا : 
 .(18)واألخالقي لشعب ألقت به الظروف يف دايجري اهلمجية ، وحرارة اجلو ، وجدب الصحراء"

 
 

 

 

 

وتعامله مع كافة اخللق ، ويكون ذلك من خالل  احملور الثاين : السلم يف شخصه 
 عشرة عناصر: 

 : السلم يف هيئته ولباسه ومنطقه ومطعمه ومشيته  -3

وسريته أن يلحظ  ال أظن أنه يشق على من له اطالع على اإلسالم من خالل سنة نبيه 
بقليل التأمل لطف هذه الشريعة ولطف صاحبها ، يظهر هذا السلم يف بشاشة حمياه وإشراقة 

، والسلم يف طيب رائحته ، ويف لبسه مما كان يلبس الناس ؛ فيلبس (20)، ودوام تبسمه(19)وجهه
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، (21)أي هلا أعالم محر –ة صوفا واترة كتاان ، ولبس بردان أخضران وحلة محراء اترة قطنا واتر 
إذ هو أمحر خالص ، منافاة سالمة النفس والعني وال خيفى ما فيه من (22)وهنى عن املعصفر

 ال ابلثوب جسده خيلل نأ ، وهي(23)وأرشد إىل ما فيه سالمة الالبس فنهى عن اشتمال الصماء
 مكروها يكون اللغة أهل تفسري فعلى:  النووي قال،  يده منه خيرج ما يبقى وال جانبا منه يرفع
، وهنى أن ينتعل بنعل (24)الضرر فيلحقه يده إخراج عليه فيتعسر حاجة له يعرض لئال

 .(26)ليعدل بني جوارحه ولئال يتعث ر إذا توقى عن الشوك إلحدامها دون األخرى؛(25)واحدة

قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، " ويف سالمة البدن دل على عشر من الفطرة : 
، (27)" واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء

وال خيفى ما يف كل ذلك من السالمة والوقاية عن انتقال األمراض ، وقد ذكر طائفة من األطباء 
ِحَكم حف الشوارب جتنب علوق آاثر األطعمة عليها وتزايد البكترياي بسببها مث تنتقل إىل  أن من

حية محاية للوجه واأللياف املرنة والكالجني املوجودين يف جلد لفم اآلكل فتضره ، ويف إعفاء ال
الوجه مما حيول عن ظهور التجاعيد والشيخوخة املبكرة يف الرجل الذي يتعرض للشمس خبالف 

وسيأيت ذكر السواك واالستنجاء وغسل الرباجم عند ذكر ، (28)ملرأة املأمورة ابلقرار يف البيتا
ألتباعه يف  الطهارة ، وكل ما ذكر يدل داللة واضحة على غاية السالمة اليت أمن ها رسول هللا 

 داينتهم وأبداهنم يف دنياهم وأخراهم.
الشخصية يف أكله فال يرد موجودا  ته وهكذا ستبقى ترى السلم والسالمة يف كافة تصرفا

ملا فيه من الكرب والضرر ، ودعا اآلكل إىل السالمة يف ؛ (29)وال يسأل مفقودا وال أيكل متكئا
، ونومه وانتباهه فال ينام حىت يقرأ اإلخالص واملعوذتني وميسح وجهه وما (30)أكله وهي يف تثليثه

أسلم لصحته ويضع يده اليمىن حتت خده ، وينام على شقه األمين وهو (31)أقبل من جسده
األمين ، وإذا استيقظ من نومه استاك ليذهب ما قد يضره ويؤذيه ، وكان ينام ثلث الليل والنهار 

 .(32)مثان ساعات وهو أنفع النوم قاله األطباء
كان أحسن الناس منطقا ، يعد  ، و (33)وأما منطقه فكان سالما وحييي ابلسالم وأمر إبفشائه

وال يتكلم فيما ال يعنيه ، ومل يكن فاحشا وال متفحشا وال  ، وال يسرده سردا، ا كالمه عد
 .(34)صخااب سبااب
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كانت على أحسن حال وأسلمها جلسده فكان إذا مشى تكفأ تكفؤا يف سرعة  ومشيته 
وسكينة ، وكان إذا مشى تقلع أي ارتفع عن األرض ، قال ابن القيم : وهي مشية أويل العزم 

 .(35)والشجاعة ، وهي أعدل املشيات وأروحها لألعضاءواهلمة 
 السلم يف تعامله مع زوجاته : -4

وأصغيت مسعك فلن تسمع صخبا وال  لو ُقدِّر لك الوقوف على ابب بيت من بيوته 
صياحا، وال أتففا وال تذمرا ، وحينما يقدر لك أن تلج تلك البيواتت الطاهرة وتطلع من 

املعصومة  خالل قراءتك وأتملك على حال تلك األسرة املثالية تتجلى لك بشرية النيب 
شفقة ، وصدقا إبقرار الوحي للحال أو توجيهه ، سرتى بيوات ملئت حبا وودا ، وعطفا و 

بيده امرأة وال  وعدال ، ووفاء وتعاوان ، ال ترى سياطا معلقة على جدراهنا فما ضرب 
 خادما.

أو علمية أو تبتل وعباده ، أو تراه يف مهنة أهله خييط ثواب أو خيصف  ةبل سرتى جلسة محيمي
 .(36)نعال أو يصلح طعاما

، وإذا أراد ينهن يف املبيت واإليواء والنفقةومن السالم يف تعامله مع أزواجه رمحته هبن وعدله ب
وكان إذا سافر وقدم مل يطرق أهله ليال ، (37)سفرا أقرع بينهن ، ومكن عائشة من اللعب وسابقها

 .(38)بل وهنى عن ذلك
وحني تبدو نزعة الغرية والشقاق يضع يده احلانية عليها ويطفئ هلبها ؛ ترسل إحدى أمهات 

وهو يف بيت ضرهتا فتضرب يد اخلادم وتشتت الطعام وتنكسر املؤمنني بصحفة فيها طعام 
الصحفة ، فيتوىل بنفسه الشريفة مللمة الصحفة واملوقف ويعتذر حلبه أمام احلاضرين ويقول : " 

يف غاية املساملة والرفق ، لو قدر لك أن ترى هذا ؛ (39)غارت أمكم " ويضمن الصحفة لصاحبتها
ب وينتهي ابلضرب والطالق ، لكنه اأيت مشهدا آخر يبدأ ابلسباملشهد يف غري هذا البيت لرمبا ر 
 القلب الذي وسع كل خطب.

 امرأته أحدكم يضرب مب " : وقال .(40)بل وخياطب األزواج بقوله : " لن يضرب خياركم "
 .(41)"يعانقها لعله مث الفحل ضرب

 السلم يف تعامله مع أوالده : -1
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بعض اآلابء يف بيته يبدو امرباطورا ال يشعر بروحه يف ولده بل قد ينتزع أرواحهم منهم ، أما 
َا » :فشيء آخر لقد قال  رسول هللا  ، وحينما (42)« آَذاَها َما يُ ْؤِذيىِن  ِمىنِّ  َبْضَعةٌ  فَاِطَمةُ  ِإمن 

فيأتيها مسلما ؛  لََيْأتِيَ ن  َها َعَلْيهِ  تُ ْقِسمُ  إِلَْيهِ  ْرَسلُ ت ُ ف َ فجعت زينب بصبيها يرسل إليها برسالة تعزيها 
 .(43)عزاي وابكيا يف طائفة من أصحابهمو 

لبنت بنته وهي بنت كانت  فر هبا يف سري الزعماء كمساملته وأي مساملة تظن أنك ستظ
يف جممع أصحابه بل يف املسجد و أين و ، حيملها  لكنه ، اجلاهلية املالصقة زمنا تنبذ أختها 

وهو القائل : " من ال هذا . وكيف ال يصنع (44)فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، أثناء الصالة و 
يرحم ال يُرحم"حينما رآه األقرع بن حابس يقبل احلسن فقال متسائال : تقبلون صبيانكم ؛ إن يل 

 .(45)عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا
 السلم يف تعامله مع جريانه : -2

 من)ماذا تظن يف جوار رجل أشبع أصحابه بل وسائر أمته وصية جبرياهنم ، أليس هو القائل : 
 ابجلار يوصيين جربيل زال ما) : ، أمل يقل  (46) (جاره يؤذ فال اآلخر واليوم ابهلل يؤمن كان
 الَ  َمنْ  اجْلَن ةَ  يَْدُخلُ  الَ  » : ، أمل يهدد من ال يسلم منه جاره بقوله (47) (سيورثه أنه ظننت حىت
 مث ماءها فأكثر مرقة صنعت إذا" : بقوله  أاب ذر   ، أمل يوصي (48)« بَ َوائَِقهُ  َجارُهُ  أَيَْمنُ 
 .(49) "مبعروف منها فأصبهم جريانك من بيت أهل انظر

، يتعاهد ابنه يف مرضه ويعوده بل ويصطحب معه  يهوديأمل يتمثل كل ذلك ولو مع جاره ال
؟  هللا رسول وأين هللا إال إله الأ أتشهد :طائفة من أصحابه مث يقول له يف غاية الرمحة والشفقة 

 قال ما قل : الثالثة يف أبوه فقال الثالثة مث الثانية مث الفىت وسكت أبوه فسكت!  أبيه إىل فنظر
  فغسله منكم به أوىل حنن:   هللا رسول فقال تليه أن اليهود فأرادت فمات ففعل.  لك

 .(50)عليه وصلى وحنطه وكفنه

 السلم يف تعامله مع أصحابه : -2

عن  متبادلة ، جزا هللا نبينا  صدق ووفاء وإيثار وحمبةسالم اي لروعة الصحبة واملصاحبة : 
 صحابته عن صدق صحبتهم لرسول هللا  حابته وعن أمته خري اجلزاء ، وجزىاإلسالم وعن ص

خري اجلزاء ، فلنعم املصحوب هو ولنعم الصحابة هم ، كان حيبهم ويتعاهدهم ويكره عنتهم 
به أثر صفرة فلما قام قال : " لو قلتم له يدع  رأى رجال ومشقتهم ويرفق هبم ويكره ما يسؤوهم ،



 (11 ) 

 

لقد سامل حىت صبياهنم وأجلسهم ، بل  (51)هذه الصفرة ، وكان ال يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه
مباء وأتبعه إايه  اورمبا ابلوا على فخذه الشريفة دون ضجيج وتعنيف بل دع، على فخذه وحنكهم 

 .(52)يف غاية املوادعة واهلدوء
وبعض قومه عشرين ليلة   أقام مالك بن احلويرث ال تغيب عن ابله مهومهم ومشاعرهم ،

: " كان رقيقا ذلك منه وقال  أدرك مالك مث أحس بصغر سنهم وغربتهم عن أهليهم حىت 
 .(53)ارجعوا إىل أهليكم "" : هلم قال ، حينما رحيما " 

وسجلها للتأريخ بقوله : "  وليس هذا خلق موقف يتصنعه بل هو خلق حياة أدركها أنس 
ليس عجيبا .(54)"َصنَ ْعت َأال   َوالَ  ، َصنَ ْعتَ  ملَِ  َوالَ  ، ُأفٍّ  يل  قَالَ  َفَما ِسِننيَ  َعْشرَ   الن يب   َخَدْمتُ 

 10أن يتحمل شخص خادمه أو أجريه يف موقف أو موقفني أو يوم أو يومني لكن أن خيدمه 
سنني ال يسمع منه أتففا فضال عن خماصمة ومغاضبة فهذا شيء ال يلقاه إال رجل يف غاية النبل 

 .هو حممد و قي اإلنساين والسمو األخال
، وال (55)ما ابل أقوام كتفي ابلقول :ابلعتاب وإمنا يأصحابه رضي هللا عنهم مل يكن يواجههم 

معهم مجيعا ، وأنظر إىل ندى الرفق والسالمة يف هو ل بله مع علية أصحابه  اتظن هذا سلوك
 َعَلى َوَهرِيُقوا َدُعوهُ  : "  هَلُمُ  فَ َقالَ  الن اسُ  فَ تَ َناَوَلهُ  اْلَمْسِجدِ  يف  اَبلَ الذي َ  ْعَرايب  مع األَ  موقفه 

َا َماءٍ  ِمنْ  َذنُوابً  َأوْ  ، َماءٍ  ِمنْ  َسْجالً  بَ ْولِهِ  رِينَ  بُِعثْ ُتمْ  فَِإمن  َعُثوا َوملَْ  ُمَيسِّ رِينَ  تُ ب ْ  .(56)"ُمَعسِّ
رتفق به ؛ يإليه و سن فإنه حيوحينما يبتلى مبن يكون التعامل معه مظنة النفرة واحلدة والغلظة 

رآه قال : خبأت هذا و أقبل خمرمة وملا قسمها يف بعض أصحابه ، فأهديت له أقبية من ديباج 
 .(57)لك خبأت هذا لك ، وكان يف خلقه شيء

حىت  فما هي إال كلمة وابتسامة منه  هحيمل مهوم الدنيا والدين على ظهر أيتيه املذنب منهم 
:  قَالَ ؟  َوملَِ :  قَالَ . اي رسول هللا َهَلْكتُ  :رجل فيقول ال تتبدد أحزانه وتزول أشجانه ، جييء

 َشْهَرْينِ  َفُصمْ  :قَالَ .  ِعْنِدي لَْيسَ  :قَالَ .  َرقَ َبةً  َفَأْعِتقْ :  قَالَ  .َرَمَضانَ  يف  َأْهِلي َعَلى َوقَ ْعتُ 
ََ :  قَالَ .  ُمتَ َتاِبَعنْيِ  ََ :  قَالَ .ِمْسِكيًنا ِستِّنيَ  َفَأْطِعمْ  :قَالَ .  َأْسَتِطيعُ  اَل   الن يبي  َفُأيتَ  !َأِجدُ  اَل

 ايَ  ِمن ا َأْحَوجَ  َعَلى :قَالَ . هِبََذا َتَصد قْ :  قَالَ  .َذا َأانَ  َها :قَالَ ؟  الس اِئلُ  أَْينَ :  فَ َقالَ ،  مَتْرٌ  ِفيهِ  ِبَعَرقٍ 
َها بَ نْيَ  َما اِبحلَْقِّ  بَ َعَثكَ  فَ َوال ِذي هللاِ  َرُسولَ   َبَدتْ  َحىت    الن يبي  َفَضِحكَ  ِمن ا َأْحَوجُ  بَ ْيتٍ  أَْهلُ  الَبَ تَ ي ْ
 .(58)ِإًذا َفأَنْ ُتمْ  قَالَ  أَنْ َيابُهُ 
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، مع أصحابه ال حياط هبا من كل وجه  املقام ليس ابلطويل وإال فاحلديث عن مساملته 
؟  امْسُكَ  َما:  فَ َقالَ   الن يبِّ  َعَلى َحْزن قدم جد ابن املسيب، هم ءأمساوسامل حىت بل ساملهم 

 .(59)َسْهلٌ  أَْنتَ  َبلْ  قَالَ .  َحْزنٌ  امسِْي :قَالَ 

 السلم يف تعامله مع أمته : -6

ََ  وقال : "(60)مسلم فسقا وقتاله كفراأي ابجلار ، بل جعل سباب  تقدمت وصيته     اَل
بل وينهى عما دون ذلك من اخلذف ،(61)بَ ْعضٍ  رِقَابَ  بَ ْعُضُكمْ  َيْضِربُ  ُكف ارًا بَ ْعِدي تَ ْرِجُعوا

ن   َوَيْكِسرُ  اْلَعنْيَ  يَ ْفَقأُ  َوِإن هُ  اْلَعُدو   يَ ْنَكأُ  َوالَ  ، الص ْيدَ  يَ ْقُتلُ  الَ ابحلصى وقال :   .(62)السِّ

مث تتجاوز عنايته وموادعته إىل ضعاف أمته من النساء واليتامى واألرقاء فيوصي ابلنساء اترة   
 ِإْخَوانُُكمْ  ُهمْ وقال : ، (63)اترة ، وأتتيه سكرات املوت وهو يوصي يف ملك اليمني وابليتامى

 فَِإنْ  يَ ْغِلبُ ُهمْ  َما ُتَكلُِّفوُهمْ  َوالَ  تَ ْلَبُسونَ  مم ا َوأَْلِبُسوُهمْ  أَتُْكُلونَ  مم ا َفَأْطِعُموُهمْ  أَْيِديُكمْ  حَتْتَ  اّلل ُ  َجَعَلُهمُ 
 ملَْ  َفَمنْ  َعَلْيِهمْ  اّلل ُ  َفض َلُكمُ  ِإْخَواُنُكمْ  إِن  ُهمْ  »، ويف رواية أيب داود :  « َفَأِعيُنوُهمْ  َكل ْفُتُموُهمْ 
 .(64)« اّلل ِ  َخْلقَ  تُ َعذِّبُوا َوالَ  فَِبيُعوهُ  ُيالَِئْمُكمْ 

ودعا أمته إىل الغاية القصوى من املساملة واملصاحبة احلسنة بني اجلار وجاره واالبن ووالديه   
والقريب وذي رمحه ؛ فأوصى ابجلار وبرب الوالد ولو كان مشركا وصلة األرحام ، وحذر من كل ما 
من شأنه أن يقوض العالقات وينشئ اخلصومات من الغيبة والنميمة والكذب والتجسس 

، إن اجملتمع الذي يعيش وفق هذا (65)اسد والتدابر واهلجران فوق ثالث وظنون السوءوالتح
 الدستور احملمدي سيكون آمن اجملتمعات وأبعدها عن مواطن الشقاق وما فوقه.

 الش ِديدُ  لَْيسَ  ولقد وضع هلم تعريفا آخر للقوة والشجاعة يف تعاملهم مع إخواهنم فقال : "
َا اِبلصيَرَعةِ   .(66)"اْلَغَضبِ  ِعْندَ  نَ ْفَسهُ  مَيِْلكُ  ال ِذي الش ِديدُ  ِإمن 

 أدركه أعرايب فجذبه بردائه جذبة شديدة أثرت يف عاتقه كل ذلك يف نفسه :   وقد متثل 
وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة  حىت يقول أنس : نظرت إىل صفحة عنق رسول هللا 

فضحك ، وأمر  جذبه ، مث قال : اي حممد مر يل من مال هللا الذي عندك . فالتفت إليه النيب 
 .(67)له بعطاء"

وسعة اجلود والصرب على ، من احللم وحسن اخللق  وفيه ما كان يف النيب قال احلافظ : 
 .(68)جفاة
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عطاء وإ ، ودفع السيئة ابحلسنة، عراض عن مقابلتهم واإل ، فيه احتمال اجلاهلنيوقال النووي: 
 .(69)والعفو عن مرتكب كبرية ال حد فيها جبهله، لف قلبه أمن يت

 مع غري املسلمني : السلم يف تعامله  -7

، وال وهنا يف قلبه بل قوة يف عزميته وعزمية يف إرادته  تهضعفا يف شخصي  تكن مساملة مل
َها اّلل ُ  َرِضيَ  ، اِئَشةَ عَ  تنقل لنا هذه الصورة اليت تبني احلال املثالية يف تعامله   الن يبِّ  َزْوجَ  ، َعن ْ
 : هللاِ  َرُسولِ  َعَلى اْليَ ُهودِ  ِمنَ  َرْهطٌ  َدَخلَ  مع غري املسلمني بل مع أهل اجلفاء منهم فتقول  

 َرُسولُ  فَ َقالَ  ، قَاَلتْ  َوالل ْعَنةُ  الس امُ  َوَعَلْيُكمُ  فَ ُقْلتُ  فَ َفِهْمتُ َها َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  .َعَلْيُكمْ  الس امُ  :فَ َقاُلوا
 َعَلْيكِ  َعاِئَشةُ  ايَ  َمْهالً ويف رواية :  – ُكلِّهِ  اأَلْمرِ  يف  الرِّْفقَ  حيُِبي  اّلل َ  ِإن   َعاِئَشةُ  ايَ  َمْهالً   هللاِ 

كِ  اِبلرِّْفقِ  :   هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  قَاُلوا َما َتْسَمعْ  َوملَْ  هللاِ  َرُسولَ  ايَ :  فَ ُقْلتُ  - َواْلُفْحشَ  َواْلُعْنفَ  َوِإاي 
 .(70)َوَعَلْيُكمْ  قُ ْلتُ  َقدْ 

ينقل لنا صورة خرى غاية يف الروعة واملساملة وحسن اخللق مع  هو حبه أسامة بن زيد ها و 
مر يف جملس فيه فسعد بن عبادة  وذهب لعيادةوراءه  همحارا وأردف ركب غري املسلمني : 

فلما غشيت اجمللس  ، سلول أيب بن أيب بناوفيهم ، أخالط من املسلمني واملشركني واليهود 
 علينا ، فسلم رسول هللا ال تغربوا  : بردائه مث قال وجههر عبد هللا بن أيب عجاجة الدابة خ  

: فقال عبد هللا بن أيب بن سلول ، رآن وقرأ عليهم الق ، مث وقف فنزل فدعاهم إىل هللا، عليهم 
إن كان ما تقول حقًا فال تؤذان يف جمالسنا وارجع إىل رحلك فمن ، أيها املرء ال أحسن من هذا 
فاستب ، اغشنا يف جمالسنا فإان حنب ذلك : بن رواحة اقال . جاءك منا فاقصص عليه 

مث ركب دابته ، خيفضهم  فلم يزل النيب ، حىت مهوا أن يتواثبوا ، املسلمون واملشركون واليهود 
يريد عبد هللا  ؟ أي سعد أمل تسمع ما قال أبو حباب: فقال ، حىت دخل على سعد بن عبادة 

فوهللا لقد أعطاك هللا الذي ، اعف عنه اي رسول هللا واصفح  : قال، كذا وكذا : بن أيب قال 
فلما رد هللا ذلك ، بوه ابلعصابة أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعص

 .(71)فعفا عنه النيب  ، ابحلق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت
عن هذه اإلساءة وهذا املسيء الذي جاء قال له يف  مل أعجب من عفو رسول هللا 

لسعد : " أمسعت ما قال  موقف مشابه : لقد آذاين ننت محارك ، وإمنا العجب من قوله 
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أبو حباب " ، مل يقل : أمسعت ما قال ذلك املنافق !بل مل يقل : أمسعت ما قل عبد هللا بن 
 يكنيه ويعظمه مث يعفو عنه.وإمنا أيب ! 

موقف العظيم  وأخطر أثرا ومع ذلك يقف معه النيب  اأختم مبوقف آخر أكثر استفزاز 
ر بن احلارث يقوم على رأسه ابلسيف مشهورا يف غزوة ذي أمر دعثو املتعايل اهلني اللني املسامل : 

: هللا ، فوقع السيف من يده ، فأخذه رسول هللا  وهو يقول : من ينجيك مين اي حممد ؟ قال 
 ول : وقام على رأسه وقال : من مينعك مين ؟ قال : جودك وكرمك ، فرتكه ، فقام وهو يق
 .(72)هللا ألنت خري مين وأكرمو

وقبل أن أغادر هذه اجلزئية استأذنك  ؟ ال أظن .هل يسعفك التاريخ مبواقف كهذا املوقف 
قحطت قريش  للكفار مجيعا ولدواهبم وهبائمهم : قارئ الكرمي أن تشاهد موقفا ملساملته 

، ولكن علمهم برمحته وبره  وعداوهتم على أشد ما تكون مع رسول هللا وأتخر عليهم املطر 
فسقوا  دعا رسول هللا وحينها فيأتيه أبو سفيان يكلمه بفطرته أن يستسقي هلم ، جرأهم عليه 

 .(73)شكا الناس كثرة املطر، حىت فأطبقت عليهم سبعا ، الغيث 
 
 
 السلم يف تعامله مع احملاربني : -8

إن السرية اليت عهدهتا البشرية مع غالب قادهتا وزعمائها حينما يتمكنون من السيادة 
يفتكوا أواًل بقادات سلفهم ، ساعني إىل وأد كل ما ميكن أن يكون شرارة والسلطة أن 

معارضة وخمالفة ، ابسطني نفوذهم وانشرين جواسيسهم لضبط ذلك ، أما حينما يشخص 
انظرك إىل قامة القيادة احملمدية املتصلة ابلسماء تلحظ سلوكا آخر ، فهاهي جحافل جيشه 

ء ، يف مسرية نصر أخ اذة هلا طعم آخر ، وذلك أن  تسيل عرب أودية مكة ال تلوي على شي
كثريًا من املشاركني فيها سيموا قبل سنوات قليلة سوء العذاب والتضييق يف تلك البطاح 
على أيدي املشركني ، وخرجوا منها على خوف يرتقبون ، وهاهم اليوم يظفرون برقاب 

حال نشوة النصر هذه ؟ هل  الصناديد راغمة أنوفهم ، فيا ترى كيف كان السلوك النبوي
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أمر بتصفيتهم جسداي ؟ هل عل ق شخوصهم على أعواد املشانق عربة للمعتربين ؟ أم هل 
 ُغلَِّقت عليهم الزانزين وفتحت هلم ملفات التهم واملقاضاة ؟

) ال تثريب عليكم اليوم خوته : ذلك ، وإمنا كان قوله قول يوسف إلكال مل يكن شيء من 
؟ إهنا كلمة سجلها التأريخ ، وال زالت (74)، اذهبوا فأنتم الطلقاء(  008)يوسف  يغفر هللا لكم (

 أصداؤها هتتز يف قلوب األجيال عند املقام .
 يومها على حفظ الدماء ، وكره إراقتها ، حىت أنه خلع سعد بن عبادة  بل لقد حرص 

،ونشر عليهم األمان وقال من قيادة إحدى الفرق ؛ ألنه توع د قريشًا ، فطمأهنم رسول هللا 
 .(75)ومن أغلق اببه فهو آمن:ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن،

أعف الناس قتلة أهل  : " قال ، و (76)النهىب واملثلة هنيه احملاربني  مع ومن مساملته 
 .(77)"اإلميان 

ما وهو أبعدائه  من فرائد ما يروى من فيض رمحته خنتم أيضا حىت ال نطيل مبوقف و 
بذي قرد  حينما أغارت غطفان على لقاح النيب  جاء يف حديث سلمة بن األكوع 

 خذت لقاح رسول هللا أُ  : فلقيين غالم لعبد الرمحن بن عوف فقال : واستاقوها قال 
قال ، فصرخت ثالث صرخات اي صباحاه : قال . غطفان  : قال؟ من أخذها : فقلت ! 
 أخذوامث اندفعت على وجهي حىت أدركتهم بذي قرد وقد ، فأمسعت ما بني البيت املدينة : 

بن األكوع  اأان               : وأقول ، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا ، يسقون من املاء 
 واليوم يوم الرضع

 نيب وجاء ال: قال . واستلبت منهم ثالثني بردة ، فأرجتز حىت استنقذت اللقاح منهم 
فقال ،  وهم عطاش فابعث إليهم الساعة، اي نيب هللا إين قد محيت القوم املاء : فقلت ، والناس 

على انقته حىت دخلنا  قال مث رجعنا ويردفين رسول هللا ، ملكت فأسجح  : بن األكوعااي 
 .(78)املدينة

بتعامله الكرمي هذا يُعلم أصحابه أخالق العفو والتسامح ، وقوله : " ملكت  لقد كان 
ال أتخذ ابلشدة بل  : فأحسن وارفق والسجاحة السهولة أي : معناهفاسجح " قال النووي : 

 .(79)وهلل احلمد، يف العدو  يةارفق فقد حصلت النكا
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 السلم يف تعامله مع احليوان : -9

 احليوان يف طيوره ودوابه كان حمل العناية والرأفة والرمحة وحصل غاية السالمة يف تشريعاته 
وأصحابه يف  هاهي احلمرة ترزأ يف فراخها والنيب تفي بعرض صور تدل على ما ورائها : ونك

وا ردّ ؟ من فجع هذه بولدها  :  فقالتفرش فوقه وتشتكي إليه  سفر فال جتد إال هو 
إنه ال ينبغي : قال ! حنن  : قلنا ؟ من حرق هذه: اها فقال نَ ق ْ ورأى قرية منل قد حر  ! ليها ولدها إ

 .(80)أن يعذب ابلنار إال رب النار
 وذرفت حن  النيب رأى فلما أاته قد مجل فإذا األنصار حيطان من حائطا يوما دخلو 
 من فىت فجاء،  اجلمل صاحب من : فقال،  فسكن وذفراه سراته  هللا رسول فمسح عيناه

 نهإ هللا ملككها اليت البهيمة هذه يف هللا تتقى أما:  فقال.  هللا رسول اي يل هو:  فقال األنصار
  .(81)"وتدئبه جتيعه نكأ إىل شكا

مع  بني أصحابه أو أزواجه ولكنك تعجب أكثر من عدله  قد تعجب إذا رأيت عدله 
ينقل لنا هذه الصورة فيقول عمر رضي هللا عنهما  ابن ، فهذااحليواانت حىت حال اللهو والسباق 

وأجرى ما مل يضمر من الثنية ، ما ضمر من اخليل من احلفياء إىل ثنية الوداع  أجرى النيب  :
بني احلفياء إىل ثنية : قال سفيان  .وكنت فيمن أجرى : بن عمر اقال . إىل مسجد بين زريق 

 .(82)ثنية إىل مسجد بين زريق ميلوبني ، الوداع خسة أميال أو ستة 
وتغشى  أن تعلف اخليل حىت تسمن وتقوى مث يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتاً  واملضمر :

 .(83)ابجلالل حىت حتمى فتعرق فإذا جف عرقها خف حلمها وقويت على اجلري
ليسوي بني من كان قواي يف جريه وبني غريه ؛ ألنه حينذاك يقع ظلم على  فلم يكن 

صاحب غري املضمر منها ألن النتيجة معلومة سلفا ، وتقع أيضًا مشقة على غري املضمر 
 وحتمل فوق طاقتها حني جتري مسافة أكثر مما تطيق.

 فَِإَذا َشْىءٍ  ُكلِّ  َعَلى اإِلْحَسانَ  َكَتبَ  اّلل َ  ِإن   »يقول : فحني ذحبها أما هذا يف التعامل معها و 
َلةَ  َفَأْحِسُنوا قَ تَ ْلُتمْ   .(84)« َذبِيَحَتهُ  فَ ْلرُيِحْ  َشْفَرَتهُ  َأَحدُُكمْ  َوْلُيِحد   الذ ْبحَ  َفَأْحِسُنوا َذحَبُْتمْ  َوِإَذا اْلِقت ْ

 السلم يف تعامله مع البيئة : -31

 سالم والسالمة لوإنساهنا كانت حمل عناية رسول االبيئة يف طرقاهتا وظالهلا وهوائها ومائها 
 اّلل ِ  َرُسولَ  ايَ  الل ع ااَننِ  َوَما قَاُلوا. « الل ع انَ نْيِ  ات  ُقوا »إىل احملافظة على الطريق وظله وقال :  ، فدعا
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، بل وهو الذي جعل إماطة األذى عن (85)« ِظلِِّهمْ  ِف  أَوْ  الن اسِ  طَرِيقِ  ِف  يَ َتَخل ى ال ِذى » : قَالَ 
 الَ  قَ ْولُ  َفأَْفَضُلَها ُشْعَبةً  َوِستيونَ  ِبْضعٌ  َأوْ  َوَسب ُْعونَ  ِبْضعٌ  اإِلميَانُ  »طرق الناس من اإلميان فقال : " 

 .(86)« اإِلميَانِ  ِمنَ  ُشْعَبةٌ  َواحْلََياءُ  الط رِيقِ  َعنِ  اأَلَذى ِإَماطَةُ  َوأَْداَنَها اّلل ُ  ِإال   إَِلهَ 
ََ "  : ياة قالمحافظة على املولل ائِمِ  اْلَماءِ  يف  َأَحدُُكمْ  يَ ُبوَلن   اَل  يَ ْغَتِسلُ  مُث   جَيْرِي الَ  ال ِذي الد 

 الَ  »: فقال تسال يف املاء الدائم حىت ال يفسده على غريه هنى اجلنب عن االغو بل ، (87)"ِفيهِ 
ائِمِ  اْلَماءِ  ِف  َأَحدُُكمْ  يَ ْغَتِسلُ   .(88) « ُجُنبٌ  َوُهوَ  الد 

 ممُِْرضٌ  يُورِدُ  الَ  : " قال العامة أرشد إىل ما يعرفه الناس اليوم من احلجر الصحي فوللصحة 
 َبيِن  ِمنْ  طَائَِفةٍ  َعَلى أُْرِسلَ  رِْجسٌ  الط اُعونُ " :   ُأَساَمةُ  يف حديثوقال  ،(89)" ُمِصحٍّ  َعَلى

َلُكمْ  َكانَ  َمنْ  َعَلى أَوْ  ، ِإْسرَائِيلَ  ْعُتمْ  فَِإَذا قَ ب ْ  َوأَنْ ُتمْ  أِبَْرضٍ  َوَقعَ  َوِإَذا ، َعَلْيهِ  تَ ْقَدُموا َفالَ  أِبَْرضٍ  ِبهِ  مسَِ
 .(90)"ِمْنهُ  ِفرَارًا خَتُْرُجوا َفالَ  هِبَا

 

 

 : ثالثة عناصر : السلم كظاهرة يف تشريعاته من خالل  لثاحملور الثا

 السلم يف االعتقاد والدعوة :ظاهرة  األول :العنصر 
 

 السلم يف االعتقاد :
، واخلنوع والسلم يف عقيدة املسلم ظاهر يف صفائها وبعدها عن مواطن اخلرافة 

منحنيات الزندقة كذا بعدها عن و ، والشهوات للمخلوقات والعبودية للدينار والدرهم 
، فالدين هلل (امليتافيزيقا) املادةوحتميل العقل اإلنساين ما ال حيتمله من التفكري فيما وراء 

ليخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ، ومن  جاء به رسول هللا وحده 
 ضيق الدنيا إىل سعة وسلم اآلخرة .
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 السلم يف الدعوة :
يتمثل هذا السلم فيما يضمنه اإلسالم ورسول اإلسالم لإلنسان من حرية االعتقاد والتدين 

، وقد عاشت طوائف شىت من أهل  856البقرة  ) ال إكراه يف الدين (يف قوله تعاىل  ابتداء كما
آمنني على أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم يف أمن وعدل ، الكتاب وغريهم حتت ظل حكم اإلسالم 

 . واعتقاداهتم
والسلم أيضا متحقق يف فريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، الذي يسعى املشتغل به إىل 
إنقاذ من يراه وانتشاله مما قد يؤدي إىل هالكه يف الدنيا كمن يواقع اخلمور واملخدرات والشذوذ 

روف اجلنسي ، وكذا هالكه يف اآلخرة بسبب ما يرتكبه من موبقات ، فجاءت شعرية األمر ابملع
من يقوم  والنهي عن املنكر لتأخذ بيد هذا املنحرف إىل جادة الدنيا والدين ، ولذا شبه النيب 

ن تركوهم إبذلك كمن ينقذ سفينة من الغرق أراد بعض ركاهبا أن حيدثوا فيها خرقا ليستقوا منه ف
 .(91)هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا مجيعا

 
 

) الطهارة ، الصالة ، الزكاة  للعبادات : ظاهرة السلم يف تشريعه العنصر الثاين : 
)... ، 

  لسلم يف الطهارة :ا مثال ذلك :

السلم فيها ظاهر يف فعله وقوله ، يف إزالة األذى ابالستنجاء واالستجمار وتوقي تعاطي 
ث سالمة النجاسة ابليمن اليت وضعت لألكل والشرب واملصافحة ، والسالمة يف الوضوء من حي

الفم واألنف ابملضمضة واالستنشاق وتعاهد األعضاء كل فرض ابلغسل ، وحني يستيقظ النائم 
ينهاه أن يغمس يده يف اإلانء الحتمال تلوثها أثناء النوم وقال : " إن أحدكم ال يدري أين ابتت 

من جهة  سالمة املاء ، ويف تقدمي االستنشاق واملضمضة قبل غسل الوجه اطمئنان على(98)يده "
وحرارته وهي خطوة احرتازية قبل غسل الوجه ، وقبل ذلك تلحظ السالمة والسلم ته وطعمه رائح

ء بيمينه وال يتنفس ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلال ":  قوله  يف
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وحنو ، (94)أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب" ال يغتسل":  يف قوله تقدم ما و ، (93)يف اإلانء "
 سالمة النفس واجملتمع والبيئة . ذلك وما فيه من أسرار

غاية الوقاية والسالمة عند قضاء احلاجة ، فيستعيذ ابهلل من اخلبث واخلبائث عند  ويف فعله 
، ويسترت حبائش النخل أو ابلشجر وينكت األرض حىت يسلم بدنه وثوبه من (95)دخول اخلالء

ماكن الرخوة لذلك ، ويبتعد حنو ميلني عن أصحابه رضي هللا ، ويراتد األ ارتداد النجاسة
  .(96)عنهم

 السلم يف الصالة :

اشتهرت البحوث والدراسات اليت تفيد أن الصالة تساعد يف احملافظة على القلب وضغط الدم 
وحنو ذلك من الفوائد الصحية ، وحنن على يقني أن يف كل ما شرع خري الدنيا واآلخرة غري أنين 

ابلسالمة يف الصالة ما هو أكرب من ذلك وهو سالمة اجملتمع وآتلفهم حني يلتقي احلي  أقصد
خس مرات كل يوم يسلم بعضهم على بعض خارج الصالة وداخلها يف إعالن عن السالم 

وأيمرهم اخلطيب ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذوي القرىب حي ، مث يلتقون يف اجلمعة لاجملتمعي ل
وخيتمون الصالة ابلسالم على اليمني والشمال يف إعالن عن السالم ،  واليتامى واملساكني

، مث يلتقون يف جمتمعات أكرب مرتني يف كل عام يف يومي العيد إلعالن السالم مدينةلل اجملتمعي
، يعلن السالم من اخلطيب فأول ما يباشر  الدويل ، مث يلتقون يف احلج إلعالن السالم العاملي

مث يذكرون هللا مثنني عليه الم عليكم ، وكل مصل خيتتم صالته ابلتسليم ، الناس بقوله : الس
جتماعات الناس تلك يتفيأ ويف ا(97)ابلسالم فيقولون : " اللهم أنت السالم ومنك السالم "

 .الل األمن والسالم ، ويتفقد الغين الفقري والقوي الضعيفاجلميع ظ

  السلم يف الزكاة :

الزكاة زكاة للمال وزكاة لنفس املزكي وزكاة للمعطى حيث تعف نفسه وتزكو وتستغين عن 
السؤال وزكاة للمجتمع فاجملتمع الذي تبقى أمواله دولة بني األغنياء يسوده احلسد ويرتبص الفقراء 
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ولكن ابألغنياء الدوائر ورمبا حصلت جرائم السرقة والقتل ألجل االستحواذ على أموال األغنياء ، 
) خذ من أموهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم حينما يلتفت أغنياء اجملتمع إىل فقرائهم كما قال تعاىل : 

 "هلم"سكن تعاىل وأتمل قوله ، فإن الشرور تؤد  104التوبة هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم (
حينها (98)من أغنيائهم فرتد على فقرائهم" صدقة تؤخذ": فيها غاية السالمة والسلم ، وقوله 

فيسود األمن  تنكسر عني الفقري ويزول حسده وتكف فكره ويده عن السطو على أموال إخوانه
 .، ولذا كان إخراجها يف البلد أفضل وعلى القريب أكثر فضال والسلم يف اجملتمع

 السلم يف الصوم :

وسالمة حية للصيام احلديث من فوائد صال حيتاج الباحث إىل عناء ليثبت ما حققه العلم 
للصيام أثر سيكولوجي على النفس يضفي إحساسا فمع ثبوت أن ، بدن الصائم ونفسهل

قد ، ف روحانيا على الصائم إضافة إىل التأثريات الفسيولوجية العضوية له على اجلسم البشري
لفضالت املرتاكمة ن الصيام يساعد اجلسم على إزالة الرواسب والتخلص من اأ أثبت العلم

 وذكرت صحيفة "اإلندبندنت" الربيطانية، االثنني،  من تناول خمتلف األطعمة واألشربة
أن ابحثني من أطباء القلب األمريكيني توصلوا إىل أن الصوم ميكن أن  م85/5/8011

خيّفض خماطر تطور أمراض الشرايني التاجية والسكر، بل وميكنه أيضًا أن حيّسن من 
والرجوع إىل املواقع  ، وال أطيل يف هذه اجلزئية فهي مشهور لكولسرتول يف الدممستوايت ا

 .املية يغينالطبية احمللية والع

 السلم يف احلج :

احلج يعد أكرب تظاهرة بشرية موحدة تعلن الوائم والسالم واالحتاد يف يوم واحد ومن على 
يف احلج أيتون مساملني من كل فج عميق قد جعلوا الدنيا وراء ظهورهم وجتردوا من صعيد واحد ، 

السالم األمين واالقتصادي واجملتمعي فقال : " كل املسلم  يف احلج أعلن أسلحتهم وأهوائهم ، 
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، وقال : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  (99)على املسلم حرام دمه وماله وعرضه "
، ويف احلج  (101)، ووضع راب اجلاهلية (100)ومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا "كحرمة ي

)  كما يف قوله تعاىل :  حتقيق األمن الغذائي عن طريق اهلدي البالغ الكعبة ، والسالم االقتصادي
 .192البقرة .ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم (

 : السلم يف اجلنائز

ويف ذلك ،  81عبس  ) مث أماته فأقربه (يف قوله تعاىل : ة سواءاهتم كما امبوار امنت هللا على خلقه 
ذلك من غسل وكفن وتطييب وصالة غاية  ويف ما قبلغاية السلم املتحقق للميت وللمجتمع ، 

والسالمة للحي وامليت والبيئة ، فلو مل يكن األمر كذلك وبقيت اجلثث تلقى وفق أيضا السلم 
البشرية حللت الكوارث وحصل األذى للجميع ، فماذا لو كانت اجلثث ترمى يف االجتهادات 

 . البحار أو احلقول أو األهنار

 ها :للمعامالت واحلدود واجلناايت وحنو  ظاهرة السلم يف تشريعه :  الثالثالعنصر 
 السلم يف املعامالت :

وهنيه  "ال يبع بعضكم على بيع بعض  ":  قوله ترى السلم متحققا يف مثل يف املعامالت 
 وما يتبع التزام ذلك من سالمة الفرد واجملتمع من احلسد والبغضاء بل (102)عن النجش

مث هنى عن بعض ما  (103)"ال حتاسدوا وال تباغضوا ..و  "والتشاحن والتقاتل ولذا قال قبل ذلك 
 يثري ذلك.

طلبا للسالمة (104)معلوم إىل أجل معلومالَسَلم وجعله يف كيل ووزن ويف املعامالت أيضا شرع 
ا من القرض والرهن والضمان والكفالة والوكالة وحنوهعند التسليم وقطعا للمنازعة ، كما شرع 

عن الراب ملا يف من تداول املال بني األغنياء دون الفقراء وتعطيل مصاحل  عقود اإلرفاق ، وهني
 ،الناس والسعي يف استثمار األموال واستصالح األرضي لعزوف الناس عنها واكتفائهم ابملراابة 

 ك وللجار لدفع األذى عن الشريك .وأجاز الشفعة للشري
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وسالم مايل افل اجتماعي ندب للوقف وفيه أمن اقتصادي وتكويف املعامالت أيضا 
 وعوائد مضطردة وسالمة لفقراء اجملتمع.

م يف املعامالت الصلح وهو قطع املنازعات حيث جعل األصل فيه اجلواز لْ ومن عقود السِ 
 .سواء كان هذا الصلح يف الدماء أو األموال مىت حصل الرتاضي ومل خيالف نصا

ملا فيه من إضرار أبهل السوق وغش (105)عن تلقي الركبان ومن السلم يف املعامالت هنيه 
 ِإَذا أَرَأَْيتَ عن بيع الثمر قبل صالحه ، وقال يف تعليل ذلك : "  ألهل اجللب ، وكذا هنيه 

وهو (107)عن الغش وعن تصرية البهائم ، وهنيه (106)"َأِخيهِ  َمالَ  َأَحدُُكمْ  أَيُْخذُ  مبَِ  الث َمرَةَ  اّلل ُ  َمَنعَ 
ملا قد حيصل بعد من (108)عن بيع الطعام قبل قبضه حبس احلليب يف ضروعها ، وكذا هنيه 

وبيع يف بطن أمه عن بيع الغرر ، وبيع اجملهول كاحلمل  اختالف كيله أو وزنه ، وكذا هنيه 
ب يبتاع ما ملس أو نبذ دون أن يقلبه ويعلمه علما يزيل اجلهالة ، وند أبن(109)املالمسة واملنابذة

: " من  بعد العقود إىل اإلقالة وهي فسخ العقد عند العزوف عنه والغنب غري الفاحش وقال 
إذا حصل للمبيع (111)بوضع اجلوائح ،وأمر (110)أقال مسلما أقال هللا عثرته يوم القيامة "

، كما شرع احلجر على األموال حلظ النفس أو حلفظ حقوق الغري  جائحة آبفة مساوية قبل القبض
 ، وشرع الشركات ملا فيها من تعاون بني الشريكني وتنمية ألمواهلما.

أيضا الوصااي ابأليتام وحنوهم وحفظ حقوقهم ورعايتها ، وغري شرعت ويف املعامالت 
ر إرفاق وإحسان بني ذلك من فروع املعامالت اليت لو استقصيت وحبث ما فيها من أسرا

 اخللق ودفعا للضغائن بينهم لطال بنا املقال.

 السلم يف الفرائض :

دقيقا عادال  رتكات وتنظيمها يف الشريعة تنظيماوالسلم فيها متحقق ، ففي تشريع أمور ال
للذكر واألنثى والصغري والكبري ما يؤدي إىل انتقال امللكيات واحلقوق من املورث إىل ورثته 
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بصورة سلمية عادلة ، تنقطع معها املخاصمات والظلم واالستيالء القوي على حقوق 
، بل قسمها الشارع قسمة يف غاية العدل واحلكمة مع مراعاة اجلنس والسن  الضعفاء

ى غريه ، وراعت األبناء واريث الذكر أحياان ملا يتحمله من نفقات على نفسه وعلفراعت امل
وكان هللا يف كل ذلك عليما  كثر من الوالدين ألهنم مقبلون على احلياة وهم أحوج لألموالأ

  حكيما.

 

 

 السلم يف النكاح وما يتعلق به :

وجعل منه نسبا معات املتكاتفة السلم يف النكاح يبدأ مبشروعيته حيث تبىن األسر نواة اجملت
، ومل تكتو اجملتمعات كاكتوائها أببناء العالقات احملرمة حني ينقمون على اجملتمع وصهرا 

 فتزيد جرائمهم وتكثر مشكالهتم فكان يف مشروعية النكاح وضبطه سالمة الفرد واجلماعة .

ن الضرر النفسي نكاح بعض القريبات ملا فيه م بتحرميوالسلم يف النكاح أيضا متحقق 
حرم اجلمع بني املرأة وأختها وبينها وبني عمتها وخالتها ملا فيه من القطيعة فواجلسدي ، 

العيوب يف النكاح يف حق الزوج أو يف حق املرأة أيضا ، واعترب والشقاق وقطع األرحام 
 .والسلم العائلي الروحي واالستمتاع اجلسديلضمان االستقرار النفسي والقبول 

هذا الباب هنى عن اإليالء وهو حلف الزوج على عدم قرابن زوجته ، وكذا الظهار ويف 
 إذا قال هي عليه مثل ظهر أمه ملا يف ذلك من اإلضرار ابلزوجة.
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وشرع وشرع اللعان وفيه غاية السالمة للزوج والزوجة وحفظ األعراض ونسب األوالد ، 
وحفظ حق الزوجة يف املخالعة إذا كرهت  الطالق عند تعذر استمرار احلياة الزوجية اآلمنة ،

ألن  الزوج مع ضمان ما دفعه من مهر أو ما اتفقا عليه ، ومنع من الطالق حال احليض
الزوج حينها يف حال عزوف عن زوجته ورغبة عنها ، وألزمه إبيقاع الطالق حال الطهر حىت 

، مث شرع بعد ذلك  يكون قراره انبعا من قناعة صحيحة ال تؤثر فيها العوارض اجلانبية
 الرجعة حفاظا على األسرة واحتياطا ملا قد حيصل من عجلة يف إيقاع الطالق.

شرع بعد الطالق العدة على الزوجة فتلبث  ومن مظاهر السلم والسالمة يف هذا الباب أن
ثالث حيض أو أطهار أو ثالثة أشهر لآليسة أو الصغرية ويف كل ذلك استرباء لرمحها 

، إذ إن اختالط مياه الرجال يف رحم املرأة مما بعد ها وصحة من يتزوجها وحفاظ على صحت
 .أيضا وحفظها يسبب كثري من األمراض املنهكة ، ويف ذلك سالمة األنساب

وشرع الرضاع وفيه سالمة املولود ونباته النبات احلسن يف جسده وعقله وروحه ، وحفظ 
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) : للمرضع حقها سواء كانت أما أو أجنبية كما قال تعاىل 

 6الطالق (

 السلم يف اجلناايت واحلدود :

ملا قد حيصل بغريه  (112)" ال قود إال ابلسيف":  قوله تلحظ السلم يف مثل  يف اجلناايتو 
على أصل حرمة اإلنسان  يبقي (113): " ال جلد فوق عشرة أسواط " قوله من التعدي و 

ندب وسالمته وإن احتيج إىل أتديبه وتعزيره فبقدر ما يندفع ضرره دون إيالمه وتعذيبه ، و 
فاتباع ) فمن عفي له من أخيه شيء اإلسالم إىل العفو قبل القصاص كما يف قوله تعاىل : 

 .البقرة ابملعروف (
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ِمْن َأْجِل َذِلَك  ) : وجعل التعدي على نفس واحدة كالتعدي على النفوس مجيعا فقال تعاىل 
َا قـََتَل ا َنا َعَلى َبِِن ِإْسَرائِيَل أَنَُّه َمن قـََتَل نـَْفسًا ِبَغرْيِ نـَْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأَّنَّ يعاً َكتَـبـْ لنَّاَس َجَِ

هُ َومَ  يعًا َوَلَقْد َجاءتْـُهْم ُرُسُلَنا اِبلبَـيِ َناِت مثَّ ِإنَّ َكِثريًا مِ نـْ َا َأْحَيا النَّاَس َجَِ ِلَك يف م بـَْعَد ذَ ْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ
 .38املائدة: اأَلْرِض َلُمْسرُِفون (

واحتاط يف احلدود فال تقبل إال ببينة ويف حد الزان كانت البينة مضاعفة فال بد من شهادة 
يشهدون شهادة ال حتتمل الغلط كل ذلك احتياطا لألعراض واحلرمات أن أربعة شهود 

 يتساهل فيها الناس وخيوضون فيها جبرأة.

على اجلاين ،  ومنع من القصاص يف بعض اجلناايت ملا قد حيصل ابلقصاص من احليف 
 كالقصاص يف كسور العظام واجلمجمة.

 السلم يف القضاء :

 الن اسُ  يُ ْعَطى َلوْ  »: " فظ حقوق املدعي واملدعى عليه فقال حبظاهر السلم يف القضاء 

واحتاط يف  ،(114)« َعَلْيهِ  اْلُمد َعى َعَلى اْلَيِمنيَ  َوَلِكن   َوأَْمَواهَلُمْ  رَِجالٍ  ِدَماءَ  اَنسٌ  اَلد َعى ِبَدْعَواُهمْ 
، وإذا تعذرت البينة الشهادات فال تقبل إال شهادة عدل وبعدد معني حسب ما تقتضيه الدعوى 

حفاظا على الدماء أن تضيع هدرا فيحلف خسون القسامة وكان مثة عداوة يف اجلناايت شرعت 
الرباءة وتنقطع الثارات ويسود من أولياء القتيل على القاتل أو حيلف أولياء املدعى عليه فتحصل 

 يف اجملتمع. األمن
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 اخلامتة : وفيها أهم النتائج والتوصيات :
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يظهر مقصد حتقيق السلم للفرد واجلماعة يف الشريعة اإلسالمية يف عقائدها وعباداهتا   -4
 ومعامالهتا.

شخصية مساملة مع الصغري والكبري والذكر واألنثى واملسلم  كانت شخصية رسول هللا   -1
 والكافر واجلماد والنبات.

خيارا متأخرا فرضته قوة املمانعة وعداوة املخالف  كان خيار احلرب ابلنسبة للنيب   -2
 واحليلولة بني الناس وبني مساع كلمة التوحيد.

 نة له داللة واضحة على رقي دين اإلسالم ومساحته.تكرر لفظ السالم يف الكتاب والس  -2

ورسالته  هناك شهادات عاملية أدىل هبا بعض املنصفني من غري املسلمني لرسول هللا   -6
 وهو غِن عنها ولكن هلا داللة واضحة على عظمته وعظمة رسالته.

شرابه مبنية على السماحة واملساملة يف لباسه وحديثه وطعامه و  كانت شخصية النيب   -7
 دون تكلف يف ذلك كله.

متكامال مع أهل بيته وجريانه وأصحابه وأعدائه ، وكذا  كان السالم والسلم عند النيب   -8
 من غري تكلف وابطراد يف املنشط واملكره.والبيئة سلمه للحيوان والنبات واجلماد 
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حتقق مقصد يف عباداهتا ومعامالهتا وسائر أحكامها  الشريعة اليت جاء هبا رسول هللا   -9
 السالم والسلم للفرد يف نفسه خاصة وللمجتمع بعامة.
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 .380الفريضة املفرتى عليها ص   - (3)
 .43أخالقيات احلرب يف السرية النبوية   - (4)
 .2/40اجلامع للقرطيب   - (5)
 .5/158 أضواء البيان  - (6)
 .3/81خمشي بن عمرو الضمري يف غزوة األبواء كما يف السري . الروض األنف   - (7)
 أكيدر بن عبد امللك رجل من كندة ، ودومة هي دومة اجلندل قرب دمشق.  - (2)
 .2/40اجلامع للقرطيب   - (9)
 . 1/90رواه أمحد يف مسنده   - (10)
 .1748، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري ح  8204ح  3/1028متفق عليه رواه البخاري   - (11)
 ابب يف تغيري األمساء. – 4950رواه أبو داود ح   - (18)
 .44خالقيات احلرب يف السرية النبوية أ  - (13)
يسروا وال تعسروا  وكان حيب التخفيف واليسر  ابب قول النيب 20متفق عليه عن أنس : رواه البخاري  ،   - (14)

، ورواه مسلم  69ح يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا   ابب ما كان النيب، ويف كتاب العلم /  5774ح  على الناس
 .أيضاً  عن أيب موسى 1738 ح ، و 1734ح ابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري  ، كتاب اجلهاد ،

  حابب ما يكره من التنازع واالختالف يف احلرب وعقوبة من عصى إمامه  161 متفق عليه : رواه البخاري ،  - (15)
 بردة.عن أيب  1738 حابب يف األمر ابلتيسري وترك التنفري  ، رواه مسلم ، كتاب اجلهاد ، 8273

 .115نقال عن كتاب الفريضة املفرتى عليها ص   - (16)
 .116املفرتى عليها ص  خمتصر اتريخ اإلنسانية نقال عن كتاب الفريضة  - (17)
 .116موسوعة اتريخ احلضارة اإلسالمية نقال عن كتاب : الفريضة املفرتى عليها ص   - (12)
 .4165ح 810ص/4ج:الكبري املعجمفكان يف طلعته كأنه البدر   - (19)
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 يِف  تَ َبس مَ  ِإال   رَآين  َوالَ  ، َأْسَلْمتُ  ُمْنذُ  وسلم عليه هللا صلى الن يبي  َحَجَبيِن  َما:  قَالَ  ، َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  ، َجرِيرٍ  نْ عَ   - (80)
 .6519ومسلم ح  3035متفق عليه رواه البخاري ح  .َوْجِهي

 .145-1/144زاد املعاد   - (81)
 .8072رواه مسلم ح   - (88)
 .5680، ومسلم ح  367متفق عليه ، رواه البخاري ح   - (83)
 .7/196شرح مسلم   - (84)
 .5617، ومسلم ح  5255متفق عليه ، رواه البخاري ح   - (85)
 .10/321فتح الباري   - (86)
 .861رواه مسلم ح   - (87)
  www.55a.net:موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة للدكتور حممد نزار الدقر على هذا الرابط  - (82)
 .142-1/147زاد املعاد   - (89)
 8320امه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ". رواه الرتمذي ح : " فثلث لطع أعين قوله   - (30)
 . 5017رواه البخاري ح   - (31)
 .1/159زاد املعاد   - (38)
 .803كما يف حديث أيب هريرة عند مسلم ح    - (33)
 .1/128، زاد املعاد  8016، سنن الرتمذي ح  6089البخاري ح   - (34)
 .1/167زاد املعاد   - (35)
 .5363ح  رواه البخاري  - (36)
 .1/158، زاد املعاد  8520سنن أيب داود ح   - (37)
 .5071، ومسلم ح  5844رواه البخاري ح   - (32)
 .5885رواه البخاري ح   - (39)
 .85967مصنف ابن أيب شيبة ح   - (40)
 .6048رواه البخاري ح   - (41)
 .6461، ومسلم ح  3714متفق عليه ، رواه البخاري ح   - (48)
 .8174، ومسلم ح  1824البخاري ح   - (43)
 .1840، ومسلم ح  516متفق عليه ، رواه البخاري ح   - (44)
 .6170، ومسلم ح  5997متفق عليه ، رواه البخاري ح   - (45)
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 . 6012ح  عن أيب هريرة  رواه البخاري  - (46)
 .6254ح ، ومسلم  6015متفق عليه عن ابن عمر رضي اله عنهما : رواه البخاري ح   - (47)
 .121ح  صحيح مسلم عن أيب هريرة   - (42)
 .8/869،  514صحيح ابن حبان ح   - (49)
 .8/34 9919رواه عبد الرزاق يف مصنفه ح   - (50)
 .4124رواه أبو داود ح   - (51)
 .622، ومسلم ح  5462متفق عليه ، رواه البخاري ح   - (58)
 .6002رواه البخاري ح   - (53)
 .6153، ومسلم ح  6032: واه البخاري ح متفق عليه   - (54)
 .3469، و مسلم ح  6101و ح  456انظر مثال : ما رواه البخاري ح   - (55)
 .627، ومسلم ح  6182رواه البخاري ح   - (56)
 .8472، و مسلم ح  6131متفق عليه : رواه البخاري ح   - (57)
 .8651، و مسلم ح  5362متفق عليه : رواه البخاري ح   - (52)
 .6193رواه البخاري ح   - (59)
 .830، ومسلم ح  6045متفق عليه : رواه البخاري ح   - (60)
 .838، و مسلم ح  181: رواه البخاري ح  متفق عليه عن جرير   - (61)
 .6880رواه البخاري ح   - (68)
 .5152أبو داود ح   - (63)
 .5159، أبو داود ح  4403، ومسلم ح  6050متفق عليه : رواه البخاري ح   - (64)
 .6690، ومسلم ح  6064انظر مثال احلديث املتفق عليه الذي : رواه البخاري ح   - (65)
 .6209، ومسلم ح  6114متفق عليه : رواه البخاري ح   - (66)
وغلظة ح متفق عليه : رواه البخاري يف كتاب اللباس ، ابب الربود واحلربة ، ومسلم ابب إعطاء من سأل بفحش   - (67)

1057. 
 .6/854الفتح   - (62)
 .7/147يف شرح مسلم   - (69)
 .5724، ومسلم ح  6030،  6084رواه البخاري ح   - (70)
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، ويف   5299 حابب التسليم يف جملس فيه أخالط من  املسلمني واملشركني   80رواه البخاري يف االستئذان ،   - (71)
 .1792 حوصربه على أذى املنافقني  ابب يف دعاء النيب  40جلهاد كتاب األدب / ابب كنية املشرك ، ومسلم يف ا

 .243، ومسلم ح  8753أصله يف الصحيحني متفق عليه من حديث جابر : رواه البخاري ح   - (78)
 .القحط  عند  ابب إذا استشفع املشركون  ابملسلمني 18رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب االستسقاء   - (73)
 .405املختوم ص  الرحيق  - (74)
 .3/439، وانظر نصب الراية  1720األخرية قطعة من حديث طويل يف خرب فتح مكة يف صحيح مسلم ح   - (75)
 .8348يف صحيحه رقم   عبد هللا بن يزيد األنصاريعن رواه البخاري   - (76)
 . علقمة عن عبد هللاعن  8666 ح ابب يف النهي عن املثلة، كتاب اجلهاد ،  180أبو داودرواه   - (77)
 .1206رواه الشيخان البخاري يف املغازي ، ابب غزوة ذي قرد ، ومسلم يف اجلهاد والسري ح   - (72)
 .18/174شرح مسلم   - (79)
 .8675رواه أبو داود برقم   - (20)
 .مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق، 1745ح  1/804مسند اإلمام أمحد   - (21)
من كتاب  1270، ومسلم ح  8713ابب السبق بني اخليل  56متفق عليه : رواه البخاري كتاب اجلهاد ،   - (28)

 اجلهاد.
 . 6/78فتح الباري   - (23)
 .5167صحيح مسلم ح   - (24)
 .641ح  صحيح مسلم عن أيب هريرة   - (25)
 .168ح مسلم صحيح   - (26)
 .628، ومسلم ح  839البخاري ح رواه  عن أيب هريرة متفق عليه   - (27)
 .624ح  عن أيب هريرة مسلم صحيح   - (22)
 .5983، ومسلم ح   5771رواه البخاري ح  متفق عليه عن أيب هريرة   - (29)
 .5903، ومسلم ح  3473متفق عليه : رواه البخاري ح   - (90)
 .8493رواه البخاري   - (91)
 .665، ومسلم ح  168متفق عليه : رواه البخاري ح   - (98)
 .636، ومسلم ح  153متفق عليه : رواه البخاري ح   - (93)
 .624ح  عن أيب هريرة مسلم صحيح   - (94)
 .257، ومسلم ح  148متفق عليه : رواه البخاري ح   - (95)
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 .1/170زاد املعاد   - (96)
 .1368ح  عن ثوابن مسلم صحيح   - (97)
 .130، ومسلم ح  1395متفق عليه : رواه البخاري ح   - (92)
 .6706صحيح مسلم ح   - (99)
 .1741صحيح البخاري ح   - (100)
 .3027سنن الرتمذي ح   - (101)
 .3290، ومسلم ح 8150انظر مثال احلديث املتفق عليه الذي : رواه البخاري ح   - (108)
 احلديث السابق.  - (103)
 .4808، ومسلم ح  8841متفق عليه : رواه البخاري ح   - (104)
 . 8152رواه البخاري   - (105)
 .4060، ومسلم ح  8192متفق عليه : رواه البخاري   - (106)
 .3290، ومسلم  8142متفق عليه : رواه البخاري   - (107)
 .4925رواه ابن حبان   - (102)
 .3274، ومسلم  8144،  8143متفق عليه : رواه البخاري ح   - (109)
 .8199رواه ابن ماجة ح   - (110)
 .4063رواه مسلم   - (111)
 .8667رواه ابن ماجة ح   - (118)
 .4557ومسلم ح  6250: رواه البخاري  متفق عليه عن أيب بردة األنصاري   - (113)
 .4567مسلم ح  4558متفق عليه عن ابن عباس : رواه البخاري   - (114)
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