
 

Volume- VIII, Issue-I                                                     July 2019           329 

 
 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 

Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 329-334 

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 

Website: http://www.thecho.in 
 

 إقبمت السالم العبلمي في القرآنيت دور اآليبث
RahmanHabibur  

r from Aligarh Muslim UniversitResearch Schola 
Abstract 

Today we live in a multicultural world with many religions.  Islam is one the entire 

religions that deals with peace, harmony, friendship etc. The word „Islam‟ drives from 

Arabic word “salam” means peace, surrender, submission. On the contrary conflict is a 

major issue which is spreading like a virus day by day. Most of the people want to stop 

completely and try to seek the achievement of peace with little success. Many researchers 

have taken different ways for its solutions. One gives the opinion of Islam. Because they 

believe that Islam is peaceful religion and they have tried it by many Quranic verses which 

deal with specially peace for human beings through the world. The verses of the Holy 

Quran give repletion with instructions and exhortations for peace. So this study will focus 

mainly for establishing peace, harmony in the world in the point of Quranic verses.     
 

Keywords: Meaning of Peace, Peace and safety of Human beings, establishing peace in 

the point of Quranic Verses. 
 

 ثٌذّذ هلل سح ثٌؼج١ٌّٓ، ٚثٌظالر ٚثٌغالَ ػٍٝ ع١ذٔج دمحم، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطذذٗ أجّؼ١ٓ. أِج دؼذ!

{غالَ ٠ٚٙذٞ ِٓ ٠شجء إٌٝ طشثؽ ِغضم٠ُ١مٛي هللا صؼجٌٝ فٟ والِٗ ثٌّج١ذ: }ٚهللا ٠ذػٛ إٌٝ دثس ثٌ
1
. 

 

ٌُ، ٚأٌِشخط١ٌش، فّجص ٌْ ػظ١ ٌش ششثةغ ثٌغّجء، ِٚج أسعً هللا سعٍٗ ٚأٔذ١جءٖ إال ثإْ ٌٍغالَ ثٌؼجٌّٟ فٟ ثإلعالَ ٌشؤ

دٙذف دٕجةٗ، ٚسفغ ٌٛثةٗ ثٌذثةُ، ِغ دم١ز ثٌّغً ثٌؼ١ٍج ثٌضٟ دػج إ١ٌٙج ثإلعالَ، ِٚج وجْ ثٌغالَ فٟ ثإلعالَ أِشثً 

ً ػج١ٌّجً، ٚش١ٌّٛجً، ٚخجٌذثً، ٌمذ شجسن فٟ إٔشجء طشح ثٌغالَ  ً أٚ ٚؽ١ٕجً، دً وجْ أ٠ؼج شخظ١جً، ٚال ٘ذفج ل١ِٛج

إال دشعجٌز ثٌٕذٟ ثٌىش٠ُ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، د١ظ ٠مٛي: "إْ ِغٍٟ  ضًّ دٕجء ثٌغالَ ِٕٙج١جً ٌُٚ ٠ضُوً ثألٔذ١جء ٚثٌشعً، ٌُٚ ٠ى

ً فؤدغٕٗ ٚأجٍّٗ إال ِٛػغ ٌذٕز ِٓ صث٠ٚز فجؼً ثٌٕجط ٠طٛفْٛ دٗ ِٚغً ثألٔذ١جء ِٓ لذٍٟ وّغ ً سجً دٕٝ د١ضج

٠ٚؼجذْٛ ٌٗ، ٠ٚمٌْٛٛ: ٘ال ٚػؼش ٘زٖ ثٌٍذٕز، لجي: فؤٔج ثٌٍذٕز، ٚأٔج خجصُ ثٌٕذ١١ٓ"
2

ش سعجالس ثٌغّجء، ٚدٗ  َّ . ُخضِ

ًَ ثٌضخط١ؾ ثإلٌٟٙ، ٌضذم١ك عالَ ثإلٔغجْ ثألدذٞ، ال، دً ٌٚضذم١ك ثإلخجء ٚ ُّ ثٌضؼجْٚ ثٌؼجٌّٟ، ِٚٓ أجً عؼجدر َو

  وً ثٌذشش٠ز.

٘ٛ دجٌز ثٌٙذٚء ٚثٌغى١ٕز، ٠ُغضخذَ ِظطٍخ ثٌغالَ وّؼجوظ ِٕٚجفٟ ٌٍذشح ٚأػّجي ثٌؼٕف ثٌذجطً  :السـاّلم

د١ٓ ثٌشؼٛح ثٌّخضٍفز أٚ ؽذمجس ثٌّجضّغ ثٌّضذج٠ٕز أٚ ثٌذّٚي ثٌّضٕجفغز، فذضٝ فٟ ٚلش ثٌغٍُ ٠ذخً ثٌٕجط فٟ 

س ثالٔضخجد١ز ٚثٌغججالس ٚصؼجسع ث٢سثء ٚغ١ش٘ج. ِّٚج ٠ضذ١ٓ ِٓ ثٌضجس٠خ جٕٛح ثٌغجٌذ١ز ثٌظشثػجس وجٌذّال

                                                           
1
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إٌٝ طٕغ ثٌغالَ ِٚذجٌٚز إدالٌٗ وذجٌز ؽذ١ؼ١ز ٚػجد٠ز ٠جخ أْ صىْٛ ِغضّشر فٟ ِغجس ثٌضطٛس ٚثٌّّٕجء 

ثٌزٞ ال ٠ضّجشٝ ثإلٔغجٟٔ، ِٕجف١ز ٌٍذشح ٚثٌؼٕف وذجٌز شجرر ِؼجوغز ٌٍذجٌز ثٌطذ١ؼ١ز ٟٚ٘ ثٌغالَ، ثألِش 

ٚثالصد٘جس ٚثٌشلٟ ثإلٔغجٟٔ. ٚثٌغٍُ ٚثٌغالَ ٘ٛ ششؽ ٚػشٚسر لظٜٛ ٚسو١ضر أعجع١ز ألٞ صطٛس ٚثصد٘جس 

 ّٚٔجء ٚسلٟ إٔغجٟٔ فٟ ج١ّغ جٛثٔذٗ ثٌّجد٠ز ٚثألخالل١ز.
 

طٍغ إٌٝ ال شه فٟ أْ ِفَٙٛ ثٌغالَ ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌّذذذز إٌٝ ثٌٕفظ ثٌذشش٠ز؛ فىً إٔغجْ فٟ ٘زث ثٌؼجٌُ ٠ض     

ثٌغالَ عٛثء وجْ رٌه ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌشخظٟ أٚ ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌؼجَ، ٌٚىٓ وً إٔغجْ ٠غؼٝ إٌٝ صذم١ك رٌه 

دطش٠مضٗ ثٌخجطز ٚفّٙٗ ثٌخجص ٔظًشث ٌؼذَ ٚجٛد عمجفز دم١م١ز ِشضشوز ٌٍغالَ د١ٓ ثألُِ ٚثٌشؼٛح. ٚلذ ٠ىْٛ 

َ ٘ٛ ثٌذ٠ٓ، دجٌّؼٕٝ ثٌّطٍك ٌّظطٍخ ثٌذ٠ٓ، ثٌؼٕظش ثٌّؤعش فٟ ٔفٛط ثٌٕجط ٚػّجةشُ٘ ٔذٛ ثٌغؼٟ إٌٝ ثٌغال

عّج٠ًٚج وجْ ٘زث ثٌذ٠ٓ أٚ غ١ش عّجٚٞ، ٌٚىٓ وغ١ًشث ِٓ ثٌٕجط ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ رٌه ٠خطتْٛ ثٌطش٠ك، ٚرٌه أ٠ًؼج 

 ٌغ١جح عمجفز ِشضشوز ٌٍغالَ.
 

ِٚج أسعٍٕجن إال ثٌغالَ: }ٌمذ عجً ثإلعالَ رٌه فٟ دعضٛسٖ ثٌمشآٟٔ، د١ظ ٠مٛي هللا صؼجٌٝ ٌغ١ذٔج دمحم ػ١ٍٗ      

سدّز ٌٍؼج١ٌّٓ{
3

، فىجْ ثٌشدّزَ ثٌّٙذثرَ ِٓ ثٌغّجء ٌغالَ أً٘ ثألسع، ٌٚغؼجدصُٙ ثٌخجٌذر، ِجدثِٛث ِضّغى١ٓ 

دضشش٠غ ثٌغّجء، رٌه ثٌضشش٠غ ثٌزٞ جؼً ثٌّؤ١ِٕٓ دٗ إخٛر ِضذجد١ٓ فٟ هللا، ِضؼج١ٔٚٓ ػٍٝ ثٌخ١ش، ِضغجدم١ٓ إٌٝ 

ًّ أدٕجء ثٌذشش٠ز، صذش شؼجس لٛي ٔذ١ُٙ ثٌؼٍُ ٚثٌذىّز، دجر١ٌٓ وً غج ي ٚٔف١ظ، فٟ عذ١ً إعؼجد إخٛثُٔٙ ٚو

ثٌىش٠ُ: "ثٌخٍك وٍُٙ ػ١جي هللا، فؤدخ ثٌخٍك إٌٝ هللا ِٓ أدغٓ إٌٝ ػ١جٌٗ"
4

ٚلٌٛٗ صؼجٌٝ: }إّٔج ثٌّؤِْٕٛ إخٛر 

}فؤطٍذٛث د١ٓ أخ٠ٛىُ
5

ذ٠جٔجس ثٌغّج٠ٚز: "ثألٔذ١جء إخٛر ٌؼالس، ، ٚصذش شؼجس لٌٛٗ ملسو هيلع هللا ىلص أ٠ؼجً ِؤثخ١جً د١ٓ أٔذ١جء ثٌ

أِٙجصُٙ شضٝ، ٚد٠ُٕٙ ٚثدذ"
6
. 

 

ًّ ثٌششفجء ِٓ أٔظجس ثٌغالَ ِٚذذ١ٗ، ِّٙج دزٌٛث ِٓ جٙذ، ال ٠غضط١ؼْٛ أْ ٠مذعٛث        إْ ثٌؼمً ثإلٔغجٟٔ، ٚو

ٚرسٚر ثٌمذع١ز ٚثإلجالي، ثٌغالَ وّج لذعٗ ثإلعالَ ؛ صشش٠ؼجً، ٚصٕف١زثً، ٚػم١ذر، فٍمذ جؼً ثإلعالَ ثٌغالَ فٟ لّز 

فجؼٍٗ ِٓ أعّجء هللا ثٌذغٕٝ، خجٌك ٘زث ثٌىْٛ ثٌؼظ١ُ، ِٚذذع ٔظجِٗ ثٌشثةغ ثٌذل١ك، ٠مٛي ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ: }٘ٛ 

هللا ثٌزٞ ال إٌٗ إال ٘ٛ ثٌٍّه ثٌمذٚط ثٌغالَ{
7

ََ ِٓ أعّجةٗ ثٌّمذعز، ١ٌىْٛ ثٌغالَ ِؼشَٛق  . فجؼً هللاُ ثٌغال

ٚ٘ذفَٗ فٟ ٘زث ثٌٛجٛد، ِٕٚشٛدَُٖ، فّٓ أدخ ثٌغالَ فمذ أدخ هللا، ٚأػذثُء ثٌغالَ ُ٘  ثإلٔغجْ ثٌّؤِٓ، ِٚذذٛدَٗ،

أٞ ِٚٓ  -أػذثء هللا، عُ أصٝ ع١ذٔج دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فضثد أَِش ثٌغالَ صٛػ١ذجً ٚصذ١١ٕجً، فمجي: ثٌٍُٙ أٔش ثٌغالَ ِٕٚه ثٌغالَ 

ي ٚثإلوشثَصذجسوش ٚصؼج١ٌش ٠ج رث ثٌجال -صشش٠ؼه ٠ىْٛ ثٌغالَ 
8

ً ١ٌجؼً ثٌغالَ ٠ذخً فٟ  . عُ أصٝ ثٌمشآْ عج١ٔج

طفز ِّٙز ِٓ أٚطجف ثٌجٕز ٚثٌٕؼ١ُ، فمجي صؼجٌٝ: }ٚهللا ٠ذػٛ إٌٝ دثس ثٌغالَ ٠ٚٙذٞ ِٓ ٠شجء إٌٝ طشثؽ 

ِغضم١ُ{
9

فٟ  . ٌُٚ ٠ىضف ثإلعالَ دزٌه، دً أطذس ثٌمشآْ أِشٖ ثإلٌٟٙ ٌٍّؤ١ِٕٓ، لجةالً: }٠ج أ٠ٙج ثٌز٠ٓ إِٓٛث ثدخٍٛث

ثٌغٍُ وجفز{
10
. 

 

ُْ ث٠٢جِس       ٘زٖ لذع١ز ثٌغالَ فٟ ثإلعالَ، أِج ثٌغالَ ِٓ د١ظ ثٌضشش٠ُغ ثإلعالِٟ ٚلجُٔٛٔٗ، فمذ عجً ثٌمشآ

ثٌىغ١شرَ ٌذػُ دٕجء ثٌغالَ ثٌؼجٌّٟ ٚصش١١ذٖ، ػٓ ؽش٠ك أدثء ثٌذمٛق ألطذجدٙج، ٚػذَ ثٌؼذٚثْ ػٍٝ أٞ ِخٍٛق، 

                                                           
3
 .017اآلٌة  : األنبٌاءسورة  
4
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5

 .01: اآلٌة : الحجرات سورة
6

 .هرٌرة أبً ،عن5/598 مسنده فً أحمد رواه
7

 .52: اآلٌة : الحشر سورة
8
 ]5/676 كنزالعمال] عائشة والبزارعن عساكر ابن رواه 
9

 .52: اآلٌة : ٌونس سورة
10
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   Habibur Rahman                                                                              إلجِز ثٌغالَ ثٌؼجٌّٟ فٟ ثٌمشآ١ٔز دٚس ث٠٢جس
 

Volume- VIII, Issue-I                                                     July 2019           331 

طشح ثإلدغجْ ثٌّمذط، ٚػٍٝ وً ثٌّغض٠ٛجس ؛ ِغ ثإلٔغجْ ٚثٌذ١ٛثْ، ٚأِش أْ ٠ؼ١ف ثٌّغٍُ إٌٝ ثٌؼذثٌز 

ٚثٌفشد ٚثٌجّجػز، ٚد١ٓ ثألد١غ ٚثألعٛد، ٚوً أدٕجء ثٌذشش٠ز، دضٝ ِغ ثألػذثء ثٌّذجسد١ٓ ف١ّج إرث لذٍٛث ثٌغالَ، 

ك ٚأْ ال صشثػٝ فٟ ٔظشر ثٌؼذثٌز ٚثٌذك أٞ ػجؽفز ٔذٛ دذ١خ أٚ لش٠خ، ٌٚٛ ثػطش ثإلٔغجْ أْ ٠ٕظش ثٌذ

شٙذثء هلل ٌٚٛ ػٍٝ  -أٞ دجٌؼذي  -ػٍٝ ٔفغٗ، فمجي ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ: }٠ج أ٠ٙج ثٌز٠ٓ إِٓٛث وٛٔٛث لٛث١ِٓ دجٌمغؾ 

ً أٚ فم١شثً فجهلل أٌٚٝ دّٙج{ أٔفغىُ أٚ ثٌٛثٌذ٠ٓ ٚثأللشد١ٓ إْ ٠ىٓ غ١ٕج
11
ٚأِج ػٓ إلجِز ثٌؼذي ِغ ثألػذثء فمجي:  .

أال صؼذٌٛث ثػذٌٛث ٘ٛ ألشح ٌٍضمٜٛ{ ػٍٝ -أٞ دغؼىُ ٌمَٛ  -}ٚال ٠جشِٕىُ شٕآْ لَٛ 
12
، ٚلجي أ٠ؼجً: }ٚإْ .

جٕذٛث ٌٍغٍُ فججٕخ ٌٙج ٚصٛوً ػٍٝ هللا إٔٗ ٘ٛ ثٌغ١ّغ ثٌؼ١ٍُ * ٚإْ ٠ش٠ذٚث أْ ٠خذػٛن فئْ دغذه هللا{
13
. 

إْ ثإلعالَ ٌُ ٠ىضف دؼّجْ ثٌغالَ ػذ ثٌذشٚح، دً صججٚصٖ إٌٝ ثٌغالَ ثصججٖ وً شٟء ٠ذشَ ثإلٔغجْ عؼجدصٗ 

ُِ َسدَِّه ثٌَِّزٞ َخٍََك"ٕٚ٘جءٖ ، فؼّٓ ثإلعالَ ٌإلٔغجْ ثٌغالِز ِٓ ثٌجًٙ، ف١مٛي هللا صذجسن ٚصؼجٌٝ: " ثْلَشأْ دِجْع
14
. 

ٌْذَجِح"ٚ َ ج ٠َضَزَوَُّش أٌُُٚٛ ثأْل َّ ، إَِّٔ َْ ٛ ُّ َٓ اَل ٠َْؼٍَ ثٌَِّز٠ َٚ  َْ ٛ ُّ َٓ ٠َْؼٍَ ٞ ثٌَِّز٠ ِٛ ًْ ٠َْغضَ َ٘  ًْ ٠مٛي "لُ
15
هللا ٚلجي ثٌٕذٟ ثٌىش٠ُ طٍٝ .

ػ١ٍٗ ٚعٍُ: "ؽٍخ ثٌؼٍُ فش٠ؼز"
16
. 

 

ََ ِٓ ثٌفمش أدذَ أسوجْ ثإلعالَ ثٌخّغز، ٚعّجٖ       ِص، فجؼً ثٌغال َٛ ٚػّٓ أ٠ؼج ٌإلٔغجْ ثٌغالَ ػذ ثٌفمش ٚثٌؼَ

٠ٚذض ثٌّغٍُ ػٍٝ ثإلٔفجق د١ظ ٠مٛي جً ٚػالء: "آس رث ثٌمشدٝ دمٗ ٚثٌّغى١ٓ ٚثدٓ ثٌغذ١ً ٚال صذزس دجٌضوجر، 

صذز٠شث"
17
. 

 

أِج ثٌغالَ د١ٓ أفشثد ثٌّجضّغ، فذؼذ أْ عجً ثٌمشآْ ٚجٛح ثٌؼذي ٚثإلدغجْ، ٚصذش٠ُ ثٌظٍُ ٚثٌؼذٚثْ، فٟ      

لٌٛٗ صؼجٌٝ: }إْ هللا ٠ؤِش دجٌؼذي ٚثإلدغجْ ٚإ٠ضجء رٞ ثٌمشدٝ ٠ٕٚٙٝ ػٓ ثٌفذشجء ٚثٌّٕىش ٚثٌذغٟ{
18
دؼذ د١جٔٗ  .

٘زث، لجي فٟ عٛسر أخشٜ: }فجصمٛث هللا ٚأطٍذٛث رثس د١ٕىُ{
19
. 

 

أِج ػٓ ثٌغالَ د١ٓ ثٌّضذجسد١ٓ، ف١مٛي هللا صؼجٌٝ: }ٚإْ ؽجةفضجْ ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ ثلضضٍٛث فؤطٍذٛث د١ّٕٙج فئْ      

دغش إدذثّ٘ج ػٍٝ ثألخشٜ فمجصٍٛث ثٌضٟ صذغٟ دضٝ صفٟء إٌٝ أِش هللا فئْ فجءس فؤطٍذٛث د١ّٕٙج دجٌؼذي ٚألغطٛث 

فؤطٍذٛث د١ٓ أخ٠ٛىُ{إْ هللا ٠ذخ ثٌّمغط١ٓ * إّٔج ثٌّؤِْٕٛ إخٛر 
20
. 

ٚػٍٝ  غالِز ثٌّجضّغ ثٌؼجٌّٟثٌذفجظ دوغ١شر ثٌضٟ صذغ ثٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ  ١ز٠جس ثٌمشآٔث٢إػجفز إٌٝ رٌه ٕ٘جن 

ِ عُ " د١ظ ٠مٛي هللا ػض ٚجً:ل١جَ ثألِٓ ٌٍٕجط وٍٗ،  ََ َّللاَّ َغ َوال َّ َٓ ثْعضََججَسَن فَؤَِجْشُٖ َدضَّٝ ٠َْغ ْشِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ث ِِ ْْ أََدذٌ  إِ َٚ َُّ
ٌَِه دِ  َُٕٗ رَ َِ

ؤْ َِ ٍِْغُٗ  َْ أَْد ٛ ُّ ٌَ ال ٠َْؼٍَ ْٛ ُْ لَ ُٙ "ؤََّٔ
21
. " َٓ ْفِغِذ٠ ُِ ث فِٟ ثأْلَْسِع  ْٛ اَل صَْؼغَ َٚ ٠ٚمٛي أ٠ؼج:"

22
اَل صُْفِغذُٚث فِٟ "ٚلجي:  . َٚ

ج " َٙ ثأْلَْسِع دَْؼذَ ِإْطاَلِد
23
١ؼًج  . ِّ ًَ ثٌَّٕجَط َج َ ج لَض َّ ْٚ َفَغجٍد فِٟ ثأْلَْسِع فََىؤََّٔ َْٔفٍظ أَ َْٔفًغج دِغ١َِْش   ًَ ْٓ َلضَ َِ ٠ٚمٛي أ٠ؼج:"

                                                           
11

 .022اآلٌة:  سورة النساء: 
12
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14

 .0اآلٌة:  العلق:
15
 .9اآلٌة: : الزمر 
16

 .رضً هللا عنه رواه ابن ماجة عن أنس
17
  .56 اإلسراء:سورة  
18
 .91النحل: سورة   
19
 .0األنفال: سورة   
20
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21
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22
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23
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١ؼًج ِّ ج أَْد١َج ثٌَّٕجَط َج َّ َ٘ج فََىؤََّٔ ْٓ أَْد١َج َِ َٚ
24

َّ ٚوزٌه لجي: ". " َٓ ثْعضََججَسَن فَؤَِجْشُٖ َدضَّٝ ٠َْغ ْشِشِو١ ُّ ٌْ َٓ ث ِِ ْْ أََدذٌ  إِ َٚ ََ َغ َوال

 َ ٌَِه دِؤ َُٕٗ رَ َِ
ؤْ َِ ٍِْغُٗ  َُّ أَْد ُ ِ ع {َّللاَّ َْ ٛ ُّ ٌَ ال ٠َْؼٍَ ْٛ ُْ لَ ُٙ َّٔ

25
. 

 

أِج ثٌغالَ فٟ ِججي ثٌضٕف١ز ثٌؼٍّٟ، فمذ وجْ ثٌٕذٟ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٚأطذجدٗ ثٌىشثَ ثٌمذٚر ثٌذجسصر فٟ إلجِز ثٌغالَ، ٚ     

ٚثإلخجء، فٟ ثٌّجضّغ ثٌؼجٌّٟ ثإلعالِٟ،ٚثعضطجع ع١ذٔج دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٚثٌّغجي ثٌذٟ فٟ صؼ١ُّ ثإلدغجْ، ٚثٌذخ، 

ٚصالِزصٗ دزٌه فٟ ألً ِٓ لشْ، ٚدجٌٛعجةً ثٌذذثة١ز، أْ ٠ٛدذٚث ٔظف ثٌؼجٌُ ثٌمذ٠ُ، ِٓ دذٚد فشٔغج إٌٝ ثٌظ١ٓ، 

ر ثٌشٚد١ز، ٚثٌّغجٚثر د١ٓ ثٌشؼٛح، ػٍٝ ثخضالف ّٛ أٌٛثٔٙج، ٚأد٠جٔٙج،  فٟ ظالي ِٓ ثٌؼٍُ، ٚثٌذؼجسر، ٚثألخ

ٚل١ِٛجصٙج، ٚثعضطجػٛث أْ ٠شفؼٛث ثٌذذٚد ثٌغ١جع١ز ثٌجغشثف١ز، ٚأْ ٠طذمٛث ثٌؼذثٌز ثالجضّجػ١ز، ٚثٌمؼجة١ز، 

ٚغ١شّ٘ج، ٠ٚؼ١ذٚث ٌإلٔغجْ ػ١ٍّجً دمٛلٗ ثٌّغضظذز، ٚال ٠ٕىش رٌه إال غذٟ ججً٘، أٚ ِضججً٘ ِىجدش، ٌزٌه ٔذغ 

َُّ ثٌشخجُء ػٍٝ ثٌشؼٛح، ٚطجسس ثٌّشأر فٟ ثإلعالَ ػذجلشر ثٌؼٍّجء ٚثٌمجدر،  ػٍٝ ثخضالف ألطجسُ٘ ٚأٌٛثُٔٙ، َٚػ

ً ألخ١ٗ  صجضجص طذشثء ثٌؼشثق ثٌّخ١فز إٌٝ ِىز ال صخجف أدذثً، ٚطجس ثإلٔغجْ دغمجفز ثإلعالَ وش٠ّجً، ٚػٛٔج

جْ ِٕجدٞ ثٌذٌٚز ثإلٔغجْ، دً ِْؤعِشثً ٌٗ ػٍٝ ٔفغٗ، ٚفٟ وً شؤْٚ ثٌذ١جر، ٚوؤِغٍز ّٚٔجرػ ػٍٝ رٌه ألٛي: ٌمذ و

ٌَِِٕفٟ ػش فٕغ١ٕٗ ؟ ً٘ ِٓ أػضح دضٝ ٔضٚجٗثإلعال١ِز ٠ٕجدٞ: ً٘ ِٓ فم١ ً٘ ِٓ أػّٝ  ؟ٕٗ د٠ٛٔٗ؟ ً٘ ِٓ ِذ٠ٓ 

 ؟...١ٌظ ٌٗ لجةذ فٕغجػذٖ
 

ء دجٌز فٟ ثٌؼجٌُ دفمذثْ ثألِٓ ٚثٌغالِز ُٚ٘ فٟ أعٛ ث١ٌَٛ ِٓ ثٌّؼٍَٛ أْ ثٌٕجطٚ: األوضبع السبئدة في العبلم

ٚثٌغالِز، فىً ٠َٛ ٔذٓ ٔشج٘ذ ٘زٖ ثٌّٕجظش ثٌذشؼز ٚثألٚػجع ثٌّضفجلّز ٚٔفىش فٟ ثصثٌز ٘زٖ  ٠ذذغْٛ ثألِٓ

ثألٚػجع ٚثٌغ١طشر ػ١ٍٙج ، وّج إٔٔج ٔذجٚي ثعضؼشثع ثألعذجح ثٌّٛد٠ز إٌٝ ٘زث ، فّٓ ال ٠ؼشف وً ِج ٠جشٞ 

جٌُٙ ٚػؼفجءُ٘ ٚدضٝ فٟ فٍغط١ٓ ٚثٌشجَ ١ٌٚذ١ج ٚثٌؼشثق ٚوش١ّش ٚثٌجضثةش د١ظ دِشس د١ٛصُٙ ٚلضٍش أؽف

ِغضشف١جصُٙ ِٚذثسعُٙ أ٠ؼج ٌُ صذفع ِٓ ثٌذِجس، فٍّجرث ٠جشٞ وً ٘زث فٟ ثٌؼجٌُ، ٘زث عٛثي ُِٙ أعجس فٟ أر٘جٕٔج 

دؼذ س٠ٚز ٘زٖ ثٌّٕجظش ٚدؼذ ِشج٘ذر ٘زٖ ثألٚػجع ، ٚو١ف ٔغ١طش ػ١ٍٙج، ٌطجٌّج ظٍش ثٌؼجٌُ ٠فمذ ثألِٓ 

إِٔٙج ثٌغ١جعٟ ٚثالجضّجػٟ  ٚثاللضظجدٞ، ٚدْٚ أْ ٠ضذمك ٌٙج ٚثٌغالِز، ثٌشؼٛح ٚثٌذٚي، صذضجػ إٌٝ ػّجْ 

رٌه، ال صضّىٓ ِٓ ثٌٕٙٛع ٚثٌضطٍغ إٌٝ ثٌّغضمذً، دً ٠ظً ثٌخٛف ١ِّٕٙج ػٍٝ خطٛثصٙج ِٚم١ذث ٌضطٍؼجصٙج، 

ثإلٔغجْ ِّٙج أٚصٟ ِٓ ٔؼّز  ِٚٓ عالِز ٔفظ ٚدذْ ٚٚفشر سصق ال٠ضثي ِخٛفج دضٝ ال ٠ضٛفش ٌٗ ثألِٓ فٟ 

 ظ ٠ؼ١ش فٟ  أٜ أٔذجء ثٌؼجٌُ.د١ ثٌّجضّغ
 

ًّ فٟ ػظشٔج ِٓ ٠جًٙ خطش ثٌغالح ثٌٕٛٚٞ، ٚثٌضغجدك إٌٝ صط٠ٛش أعٍذضٗ ثٌّذِشر ٌٍذ١جر ٚثألد١جء ػٍٝ       ل

وٛوذٕج ثٌج١ًّ، ٚإرث وجْ ثٌغ١ذ ثٌّغ١خ لجي: ١ٌظ دجٌخذض ٚدذٖ ٠ذ١ج ثإلٔغجْ، فؤٔج ٚثٌٛثلغ ٚوً ِٕظف ٠مٛي 

سَ ثألخالق فٟ ٔفٛط أدٕجء ػظشٔج، ٚػٍٝ أ٠ؼجً: ١ٌظ دجٌؼٍُ ٚدذٖ ٠ذ١ج ثإلٔغجْ، فال دذ ِغ ثٌؼٍُ ِٓ غشط ِىج

ً ػ١ٍّجً،  لٛثػذَ د١ٍز ِٓ ثإل٠ّجْ ثٌؼمالٟٔ أٚ ثٌؼمً ثإل٠ّجٟٔ، ٚػٍٝ ػٛء ثٌذٛثس ثٌؼٍّٟ ٚثٌفىشٞ، ٌٕذٕٟ عالِج

ً إٔغج١ٔجً، ٚٔغضط١غ رٌه أْ ٔجؼً ِٓ وٛوذٕج فشدٚعجً أسػ١جً، س٠غّج ٕٔضمً إٌٝ فشدٚط  ٚإخجًء ػج١ٌّجً، ٚصذجدذج

أسعٍٕجن إال سدّز ٌٍؼج١ٌّٓ{وٍف هللا دزٌه ٔذ١ٕج دمحمثً ملسو هيلع هللا ىلص، د١ظ خجؽذٗ لجةالً: }ِٚج ثٌغّجء، وّج 
26
. 

 

ِٚٓ ٕ٘ج فئْ ػ١ٍٕج ِغت١ٌٛز وذشٜ فٟ ٔشش عمجفز ثٌغالَ فٟ وً ِىجْ فٟ ثٌؼجٌُ،  :مسئوليت نشر ثقبفت السالم

 ٌؼجٌُ ٠ّىٓ أْ ٔظً إ١ٌٗ دْٚ أْ ٔغضغٕٟ أدذًث.١ٌظ فمؾ د١ٓ أصذجع ٘زث ثٌذ٠ٓ أٚ رثن، ٚإّٔج فٟ وً ِىجْ فٟ ث

ٕٚ٘جن فٟ ػجٌّٕج ثٌّؼجطش ٚعجةً ػذ٠ذر ٠ّىٓ أْ صغجػذ فٟ ٔشش عمجفز ثٌغالَ فٟ ثٌؼجٌُ. ٚأُ٘ ٘زٖ ثٌٛعجةً 

ثٌّٕضششر ػٍٝ ٔطجق ٚثعغ ثإلػالَ ثٌّغّٛع ٚثٌّمشٚء ٚثٌّشةٟ، ِٚٓ ثٌؼشٚسٞ فٟ ٘زث ثٌظذد أْ صظً 

                                                           
24
 .25 اآلٌة ة:المائدسورة  
25
 .6اآلٌة  :التوبةسورة  
26
 .017 اآلٌة األنبٌاء:سورة  
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ٚثٌججِؼجس، ٚأْ صىْٛ ػٕظًشث ػشٚس٠ًج فٟ صشد١ز ثألج١جي ثٌجذ٠ذر ِٓ أجً خٍك سعجٌز ثٌغالَ إٌٝ ثٌّذثسط 

أج١جي صؤِٓ دفىشر ثٌغالَ، ِٚج ٠ّىٓ أْ صذممٗ ِٓ عّجس ٌٍفشد ٚثٌّجضّغ ٚثألُِ ٚثٌشؼٛح، فجٌغؼجدر ثٌضٟ ٠ضطٍغ 

ٌّؼجطش ِٓ ٔضثػجس إ١ٌٙج ثٌج١ّغ ٌٓ صضذمك دذْٚ ثٌغالَ فٟ د١جر ثألفشثد ٚثٌجّجػجس، ٚإْ ِج ٠ؼج١ٔٗ ػجٌّٕج ث

ٚطشثػجس ٚدشٚح ال ٠ّىٓ أْ ٠ؤدٞ إال إٌٝ ثٌخشثح ٚثٌذِجس. ٚثإلٔغجْ ثٌزٞ ال ٠ضؼٍُ ِٓ دسٚط ثٌضجس٠خ ال 

 خ١ش ف١ٗ ال ٌٕفغٗ ٚال ٌٍّجضّغ ثٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ.
 

ألُِ ٚإرث وٕج ٔذػٛ إٌٝ ٔشش عمجفز ثٌغالَ فّٓ ثٌؼشٚسٞ أ٠ًؼج ثٌضزو١ش دّج صخٍفٗ ثٌذشٚح ٚثٌٕضثػجس د١ٓ ث     

ٚثٌشؼٛح ِٓ ِآعٟ ٚوٛثسط س١٘ذز. ٚفٟ ٘زث ثٌظذد ٔزّوش دّج شٙذصٗ أٚسٚدج فٟ ثٌٕظف ثألٚي ِٓ ثٌمشْ 

ثٌّجػٟ. ٚ٘زث صجس٠خ ػجطشٖ ثٌذؼغ ِّٓ ال ٠ضثٌْٛ ٠ؼ١شْٛ د١ٕٕج دضٝ ث٢ْ، ٚسثح ػذ١ز ثٌذشٚح ثٌضٟ 

أوغش ِٓ عض١ٓ ١ٍِٛٔج ِٓ ثٌذشش،  9945َدضٝ ٔٙج٠ز ثٌذشح ثٌؼج١ٌّز ثٌغج١ٔز ػجَ  9994َشٙذصٙج أٚسٚدج ِٓ ػجَ 

 فًٙ ٔش٠ذ ٌؼجٌّٕج ثٌّؼجطش أْ ٠ىشس ٘زٖ ثٌّآعٟ ٚثٌىٛثسط فٟ ثٌمشْ ثٌذجدٞ ٚثٌؼشش٠ٓ؟
 

فئْ رٌه ال  -دضٝ ث٢ْ-ٚإرث وجْ صذم١ك ثٌؼذثٌز ٠ُؼذ ِطٍذًج دؼ١ذ ثٌّٕجي  :ضرورة االستمرار في نشر ثقبفت السالم

ِؼجػفز، ٚثٌّطجٌذز دىً ِج ٔغضط١غ ِٓ لٛر دئلجِز ِٛثص٠ٓ ثٌؼذي ٠جٛص أْ ٠غ١ٕٕج ػٓ ثالعضّشثس فٟ دزي جٙٛد 

فٟ وً ِىجْ فٟ ثٌؼجٌُ ِٓ أجً صذم١ك ثٌغالَ ثٌّٕشٛد، فجٌغالَ ل١ّز وذشٜ ال ٠جٛص ثٌضالػخ دٙج، ٚٔشش عمجفز 

ٓ ثٌغالَ فٟ ِخضٍف ِٕجؽك ثٌؼجٌُ ٠ّىٓ أْ ٠ّغً دظجٔز ل٠ٛز ػذ أٞ ِذجٌٚز ٌضؼى١ش طفٛ ثٌغالَ فٟ ثٌؼجٌُ، ٌٚ

إرث ٌُ ٔمف طفًّج ٚثدذًث ٌّٛثجٙز أٞ ػذٚثْ ػٍٝ ثٌغالَ  -ثٌزٞ ٔظٍٟ ٌٗ فٟ ِغججذٔج ٚوٕجةغٕج  -٠غجِذٕج هللا 

 ثٌزٞ ٠جخ أْ صٕؼُ دٗ ثٌذشش٠ز فٟ وً أسججء ثٌؼجٌُ ثٌزٞ ٘ٛ ػجٌّٕج ج١ّؼًج.
 

ٍُِّ ثألج١جي ثٌجذ٠ذر أْ ل١ّز ثٌّذذز ثٌضٟ ٟ٘ شؼجس ثٌّ قِيَم مشتركت: غ١ذ١ز ٠مجدٍٙج فٟ ثإلعالَ ل١ّز إْ ػ١ٍٕج أْ ُٔؼ

ثٌشدّز، ٚثٌّذذز ٚثٌشدّز ٚجٙجْ ٌؼٍّز ٚثدذر، ٚػ١ٍٕج أْ ٕٔذٟ ججٔذًج أٞ خالفجس ػمجةذ٠ز د١ٓ ثٌّغ١ذ١ز 

ٚثإلعالَ، ٚٔٛلع فٟ ثٌٕفٛط ثٌم١ُ ثٌّشضشوز ثٌضٟ ال خالف ػ١ٍٙج، ٚثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٠ؼغ أِجِٕج ثٌمجػذر ثٌّشضشوز 

ضؼجْٚ ف١ّج د١ٕٕج ِٓ أجً ثٌٛطٛي إٌٝ ثأل٘ذثف ثٌّشضشوز، ٚصضّغً ٘زٖ ثٌمجػذر فٟ آ٠ز ثٌضٟ صّغً ثألعجط ثٌّض١ٓ ٌٍ

 لشآ١ٔز صمٛي:
 

      ًَ ِّ َػ َٚ َِ ث٢ِْخِش  ْٛ َ١ ٌْ ث َٚ  ِ َٓ دِجَّللَّ َِ ْٓ آ َِ  َٓ جِدت١ِ ثٌظَّ َٚ  ٰٜ ََّٕظجَس ثٌ َٚ َ٘جدُٚث   َٓ ٌَِّز٠ ث َٚ ُٕٛث  َِ َٓ آ ٌَِّز٠ َّْ ث ُْ "إِ ُ٘ ُْ أَْجُش ُٙ ًٌِذج َفٍَ  َطج

ٌف َػٍَ ػِ  ْٛ اَل َخ َٚ  ُْ ِٙ "ٕذَ َسدِّ َْ ُْ ٠َْذَضُٔٛ ُ٘ اَل  َٚ  ُْ ِٙ ١ْ
27
. 

 

فجٌّذجدا ثٌّشضشوز ثٌضٟ صّغً ثٌمجػذر ثٌظٍذز ٌٍضؼجْٚ د١ٓ ثٌّغ١ذ١ز ٚثإلعالَ ٟ٘: ثإل٠ّجْ دجهلل، ٚثإل٠ّجْ      

ّمشسر فٟ ثٌذ١ٕ٠ٓ، دج٢خشر، ٚثٌؼًّ ثٌظجٌخ، ٚأػضمذ أٔٗ ال خالف د١ٓ ثٌّغ١ٍّٓ ٚثٌّغ١ذ١١ٓ دٛي ٘زٖ ثٌّذجدا ثٌ

فٙزٖ ثٌّذجدا صّغً لجػذر ٌٍضؼجْٚ د١ّٕٙج ِٓ ٔجد١ز، وّج صّغً فٟ ثٌٛلش ٔفغٗ ٘ذفًج ِشضشًوج ٠جخ أْ صضجٗ جٙٛدٔج 

ج١ّؼًج إٌٝ صذم١مٗ ِٓ ٔجد١ز أخشٜ، ٌٚىٓ ال ٠ٕذغٟ أْ ٠ظٓ أدذ إٟٔٔ دزٌه أدػٛ إٌٝ صز٠ٚخ ج١ّغ ثٌفٛثسق أٚ 

ج ّج أسوض فمؾ ػٍٝ ثألعظ ٚثٌّذجدا ٚثٌّٕطٍمجس ثٌضٟ صّغً إؽجًسث سدذً ثٌخظجةض ثٌضٟ ٠ض١ّض دٙج وً د٠ٓ، ٚإٔ

 ٌٍضؼجْٚ د١ٓ ثٌّغ١ذ١ز ٚثإلعالَ.
 

ٚأخضضُ والِٟ ٘زث ػٍٝ أْ ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٠مذَ خطز ػج١ٌز اللجِز ثألِٓ ٚثٌغالِز فٟ ثٌؼجٌُ د١ظ  :خبتمت البحث

٠مٛي "ِٓ لضً ٔفغج دغ١ش ٔفظ أٚ فغجد فٟ ثالسػفىجّٔج لضً ثٌٕجط ج١ّؼج ِٚٓ ثد١ج٘جفىجّٔجثد١ج ثٌٕجط ج١ّؼج" 

ٛر ٚثٌّذذز ف١ّج د١ُٕٙ ٠ٕٚٙٝ ػٓ ٚوّج إٔٗ ٠ذشع فٟ آ٠جصٗ ثٌّخضٍفز ػٍٝ ل١جَ ثألِٓ ٚثٌغالِز ٚإجشثء ثألخ

ثٌفذشجء ٚثٌّٕىش ٚثٌذغٟ ٚثٌضؼذٞ ٚثٌظٍُ ٚثالعضىذجس فٟ ثألسع ٠ٚمٛي "إْ هللا ال ٠ذخ ثٌّفغذ٠ٓ" وّج أْ 

ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٠ّغً أِجِٕج ّٔجرػ ػذ٠ذر ٌٍٍّٛن ٚثٌغالؽ١ٓ ثٌز٠ٓ ششفُٙ هللا دجٌمٛر ٚثٌذطشز ٚثٌذىِٛز فخجٌفٛث 

                                                           
27
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جس ل٘زٖ ث٠٢جس صزًٌ ثٌؼمذجس ٚثالػج سع ٚظٍّٛث ٚصؼذٚث فى١ف وجْ ػجلذضُٙ، فج١ّغأِشهللا ٚثعضىذشٚث فٟ ثأل

 .ثٌضٟ صؼٛق فٟ ل١جَ ثألِٓ ٚثٌغالِز فٟ ثٌؼجٌُ ٚص١ٕش ثٌغذً أِجِٕج إللجِضٙج
 

خطٙج ثٌمشآْ ثٌىش٠ُ ٌٕج فٟ ٘زث ثٌظذد ٌىب ٠غٛد فٟ  أْ ٠ٛفمٕج ثٌج١ّغ أْ ٔخطٛ خطٛرٚأخ١شث أدػٛ هللا      

ر ٚثٌّذذز ٚأْ ٔضذغ ٘زٖ ثٌخطز ثٌمشآ١ٔز ٚٔخضجس٘ج فٟ د١جصٕج ثٌؼ١ٍّز. آ١ِٓ.ثٌؼجٌُ ث ّٛ  ألِٓ ٚثٌغالِز ٠ٚز٠غ ف١ٙج ثألخ
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