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  )موضوعية دراسة( السالم يف القرآن الكرمي
Peace in the Holy Qur’ān: An Objective Study 

رالضيف نطو .د    
*  

ABSTRACT  
It goes without saying that peace has been a hot issue in the 

past;it is, still, a vital topic of discussion today, and it seems to 

continue to draw the attention of people in the future. We witness 

wars and destructions in several parts of the world. This has led to 

killings of millions of people,left innumerable number of families 

broken and displaced millions of people. We need to address it 

earnestly. 

The author of this dissertation has specified this topic with 

reference to the Holy Qur’ān, because being the book of Allāh 

Almighty, it means to us as the final constitution, the ultimate 

torchlight for our guidance, and a great blessing to the whole world.  

Peace means to be free from the calamities in this world and 

in the hereafter. Usually,peace is used to imply an opposition to war 

and violence between the nations. Peace is a virtue and it means 

absence of evil, and, therefore, it is always praiseworthy. 

The author of this paper deals with this topic by dividing it 

into six sections. These are, ‘The Peace’ as one of the divine names 

of Allāh Almighty; Peace equals good; Peace is praiseworthy; Peace 

in the sense of conciliation and security; Peace in the sense of 

customary Islamic salutation; and Refutation of the objection that 

Islām was spread by sword.  
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احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا 

فإن موضوع "السالم" هو حديث  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد؛

واملستقبل، وهو حديث الساعة ملا نراه ونشاهده من حروب وقتال املاضي واحلاضر 

ودمار يف عدة دول مما أدى إىل هالك اآلالف من الرجال والنساء وتيتيم عدد كبري 

من األبناء والبنات و�جري ماليني البشر من بلدا�م وقد اخرتت هذا املوضوع من 

ن احلل ک، فيه مي مشعل هدايتناالقرآن الكرمي بسبب أن كتاب هللا هو دستور أمتنا و 

  لكل مشكلة، والعالج لكل داء.

 وهو .السالم يف القرآن الكرمي (دراسة موضوعية) بعنوان: وجعلته

  موضوع مهم للغاية وتكمن أمهيته يف كونه:

 يربز السالم واألمان الذي يدعو إليه القرآن الكرمي. -١

 يبني أن اإلسالم هو دين السالم للعامل أمجع. -٢

بسماحة  األفكار املتطرفة الناجتة عن الغلو يف الدين واجلهليصحح  -٣

 اإلسالم واعتداله.

انتشر  يرد على بعض شبهات املستشرقني اليت من أمهها أن اإلسالم -٤

  �لسيف

علمًا �نين مل أقف على من كتب موضوعاً بعنوان "السالم يف ضوء القرآن 

اين قد كتب يف بعض أوجه الكرمي ((دراسة موضوعية))"، غري أن الشيخ الدامغ

السالم يف القرآن الكرمي مل يتجاوز فيها الصفحتني يف كتابه "إصالح الوجوه 

والنظائر" وذكر اإلمام الراغب األصفهاين مفردة السالم ومشتقا�ا مع تعريفها 

، ال تزيد عن أربع صفحات؛ وكتب تابه: "املفردات يف غريب القرآن"�جياز يف ك

بعنوان "السالم يف القرآن واحلديث" حتدث فيه عن  حبثا لغرويحممد ا الشيخ

 السالم يف الكتاب والسنة �جياز شديد.
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  مشكلة البحث:

نة املشتعلة هنا ملاذا هذه احلروب الطاح إن السؤال الذي يطرح نفسه:

؟ أليس الناس يف حاجة إىل بغري حققتل الرجال والنساء واألوالدوهناك؟ وملاذا ي

أمن وأمان؟ وملاذا ختلى العامل عن السالم الذي حث عليه القرآن؟ وما هي أوجه 

  هذا السالم الذي نص عليه الكتاب احلكيم؟ 

وقد قسمته إىل: مقدمة  كل هذه األسئلة سأجيب عنها يف هذا البحث ،

وع وأسباب ومتهيد وستة مباحث وخامتة.تكلمت يف املقدمة عن أمهية املوض

  اختياري له ومشكلة البحث وبعض الدراسات السابقة.

وأهم األوجه اليت  ت فيه مفهوم السالم لغة واصطالحاأما التمهيد فبين

ألول بعنوان: السالم هو من أمساء هللا اوجعلت املبحث  جاء �ا يف القرآن الكرمي.

  تعاىل وبيان داللته.

  واملبحث الثاين: السالم هو اخلري.

  واملبحث الثالث: السالم يعين الثناء احلسن.

  واملبحث الرابع: السالم مبعىن السالمة واألمن.

  .يت حييي �ا املسلمون بعضهم بعضاواملبحث اخلامس: السالم مبعىن التحية ال

  واملبحث السادس: رد شبهة القائلني �ن اإلسالم انتشر �لسيف.

قرآنية ووضحت ذلك مبا ذكره كبار  وقد �قشت هذه املباحث ودللت عليها ��ت

  العلماء واملفسرين.

  أما اخلامتة، فأوردت فيها نتائج البحث وقدمت بعض التوصيات.

 قبل أن أبدأ يف بيان السالم يف ضوء القرآن الكرمي، أرى أنه من األمهية أن

  .وأبني األوجه اليت وردت �ا يف القرآن الكرمي أعرف بلفظة السالم لغة واصطالحا
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  :تعريف السالم لغة واصطالحا

: ((السني والالم وامليم  معظم �به من )١(السالم لغة: قال ابن فارس

الصحة والعافية ويكون فيه ما يشّذ، والشاذ عنه قليل. فالسالمة: أن يسلم اإلنسان 

من العاهة واألذى. قال أهل العلم: هللا جل ثناؤه هو السالم، لسالمته مما يلحق 

وقال الراغب"السَّلم والسالمة العري من  )٢(من العيب والنقص والفناء.))املخلوقني 

أي بسالمة وكذا  )٣(﴾»  ¬  ®﴿اآلفات الظاهرة والباطنة. قال تعاىل

Z  Y  X  W  V  U    T  S    R  Q  ]\   [   ﴿ تعالیه قول

c  b  a  `  _  ^﴾)والسالمة احلقيقية ليست إال يف اجلنة إذ  )٤

  )٥(فيها بقاء بال فناء، وغىن بال فقر، وعز بال ذل، وصحة بال سقم"

 : السالم اصطالحا

ويستخدم مصطلح السالم   )٦(هو جترد النفس عن احملنة يف الدارين

حلرب احلاصل بني الشعوب املختلفة أو طبقات ا�تمع املتباينة  كمعاكس ومنافيل

آن الكرمي فوجد�ا قد ذكرت وقد تتبعت لفظة السالم يف القر  )٧(الدول املتنافسةأو 

اخلري،  الثاين:هللا تعاىل، و األول:؛ مخسة أوجهوتدور حول  )٨( وأربعني مرة ثال�

  التحية. اخلامس:السالمة، و الرابع:الثناء احلسن، والثالث: و

والسالمة من كل شر،  واملالحظ أن هذه األوجه كلها تصب يف اخلري العام

إال أن هناك بعض املستشرقني ومن حذا حذوهم ،وتشجع على األمن بني الشعوب

يقولون �ن اإلسالم هو دين العنف وقد انتشر بني الشعوب �لقوة والسيف، وهذه 

هذه  ،إن شاء هللا،سأتتبع  شبهة واضحة تطعن يف دين اإلسالم والسالم. وإنين

األوجه كلها اليت تدور حول لفظة السالم يف القرآن الكرمي وأبينها أحسن تبيني مع 

  التصدي للرد على شبهة القائلني �ن اإلسالم انتشر �لسيف.
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  املبحث األول: السالم هو اسم من أمساء هللا احلسىن

̈      {  ~  �   ¡   ¢ ﴿ قال تعاىل  §  ¦  ¥    ¤     £

 ª  ©     ²  ±  °  ¯  ®¬  «﴾)فقد  )٩

أطلق هللا تعاىل لفظ السالم على نفسه للداللة على أنه سبحانه وتعاىل َساَمل اخللق 

  من الظلم واجلور مبعىن أنه جل وعال اتصف �لعدل يف معاملته سائر خملوقاته.

قال الطاهر بن عاشور: ((والسالم مصدر بعىن املساملة ووصف هللا تعاىل 

ريقة الوصف �ملصدر للمبالغة يف الوصف، أي ذو السالم، أي املساملة، به على ط

وهي أنه تعاىل سامل اخللق من الظلم واجلور... و�ذا ظهر تعقيب وصف "امللك" 

بوصف "السالم" فإنه بعد أن عقب بـ "القدوس" للداللة على نزاهة ذاته، عقب بـ 

يف تفسريه  وقال ابن عطية )١٠(."السالم" للداللة على العدل يف معاملة اخللق))

للفظة "السالم": ((و"السالم" معناه الذي ُسلم من جوره، وهذا اسم على حذف 

مضاف أي: ذوالسالم، ألن اإلميان به وتوحيده وأفعاله هي ملن آمن سالم  

فا� تعاىل يطمئن البشرية كلها على أنه السالم ومنه ينبعث السالم كله  )١١(كلها))

بك.. وقال  خلدجية رضي هللا عنها ((إن جربيل أعلمين  وقد قال يف الدنيا كلها.

  )١٢.هللا يقرئها السالم، فقالت: هو السالم، ومنه السالم، وعلى جربيل السالم))

  عىن اخلريحث الثاين: السالم مببامل

وردت يف كتاب هللا آ�ت كثرية تنص على أن السالم هو مبعىن اخلري، ومن 

  هذه اآل�ت:

¥  ¦  §  ¨  ©  ª    »¬  ®  ¯°  ±  ²  ﴿تعاىلقوله    -١

¶      µ  ́   ³﴾ )١٣(  

  )١٤( ﴾¦   §  ¨©  ª  »  ¬®  ¯  °   ±  ²﴿تعاىل وقال   -٢
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¢  £   ¤  ¥  ¦   §              ¨  ﴿ وقال سبحانه وتعاىل أيضا   -٣

®  ¬  «  ª  ©﴾ )١٥(  

  )١٦(﴾Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô﴿أيضا  تعاىلوقال   -٤

  اآل�ت كلها يدل على اخلري. فالسالم يف هذه

 )١٨( "يعين خريا " ﴾ª    »¬  ®  ¯° ﴿ يف قوله تعاىل )١٧(قال الدامغاين

لم" ضد احلرب، تقول حنن سلم  وجاء يف احملرر الوجيز ((وحيتمل أن يريد بـ "الّسِ

لم الذي هو ضد احلرب، والسلم كله خري،  )١٩( لكم)) أي يراد �لسالم هنا الّسِ

¦   §  ¨©  ª  »  ¬®  ¯  °    ﴿يف تفسري قوله تعاىلوقال ابن عطية 

   )٢١(((وقال اجلمهور ذلك التسليم مبعىن املساملة ال مبعىن التحية)) )٢٠(﴾±  ²

©  ª  »  ¬   ﴿يف تفسريه لقوله تعاىل وذكر ابن كثري

حيث قال: ((أي إذا سفه عليهم اجلهال �لقول السيء مل  كالما نفيسا﴾®

 ال يقابلوه مبثله، بل يعفون ويصفحون وال يقولون إال خرياً، كما كان رسول هللا 

    )٢٢())تزيده شدة اجلاهل عليه إال حلما

 أي املشركني ((﴾Õ Ô] ويف تفسري هذه اآلية قال احلافظ ابن كثري

﴿Ø×  Ö﴾ خياطبونك به من الكالم السيء، ولكن �لفهم  أي ال جتاو�م مبثل ما

   )٢٣(واصفح عنهم فعًال وقوًال))

  املبحث الثالث: السالم يعين الثناء احلسن

ورد "السالم" يف عدة آ�ت من القرآن الكرمي مبعىن الثناء احلسن والذكر 

  )٢٤(﴾+   ,  -  .  /﴿قوله تعاىل اجلميل ومن هذه اآل�ت:

  )٢٥(﴾£�  ¡  ¢  ﴿وقال جل وعال

   )٢٦(﴾/  0  1  2﴿أيضا  تعاىلوقال 
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وهلذه اآل�ت نظائر كثرية وكلها مبعىن الثناء احلسن، قال الدامغاين: 

سورة (الصافات نظائر) على موسى  ((السالم مبعىن الثناء احلسن. قال تعاىل يف

   )٢٨(هو الثناء احلسن)) )٢٧( ﴾/  0  1  2 ﴿ وهارون

 )٢٩(﴾+   ,  -  .  /﴿لقوله تعاىلوقال احلافظ ابن كثري يف تفسريه 

فسر ملا أبقى عليه الذكر اجلميل والثناء احلسن أنه ُيسلم عليه يف مجيع الطوائف ((م

�  ¡  ¢    ~z   }  |  {  ﴿ويف تفسري قوله تعاىل )٣٠(واألمم))

قال صاحب تفسري القرآن العظيم ((أي أبقينا هلما من بعدمها ذكراً  )٣١(﴾£

�  ¡    ~z   }  |  {  ﴿مث فسره بقوله تعاىل مجيًال، وثناًء حسناً 

يف  وقال أيضا )٣٣()))٣٢(﴾¥  ¦  §  ¨  ¤¢  £   

�  ¡  ¢  ﴿) ١٢٠(﴾z   }  |  {﴿تفسريه لقوله 

 )٣٥(((أي ثناًءمجيًال)) )٣٤(﴾£

  املبحث الرابع: السالم مبعىن السالمة واألمن

السالمة واألمن ورد السالم أيضًا يف عدة آ�ت من القرآن الكرمي مبعىن 

  ومن هذه اآل�ت:

Z  Y  X  W  V  U    T  S    R  Q  ﴿قوله تعاىل

 وقال أيضا )٣٧(﴾»  ¬   ®﴿وقال عزوجل يف سورة احلجر )٣٦(﴾]\

﴿®  ¬  «   ª©  ¨  §﴾)وقال سبحانه يف سورة (ق )٣٨ ﴿   è

í  ì  ë  êé﴾)وقد رجعت إىل كتب التفسري فوقفت على أن "السالم"  )٣٩

    اآل�ت كلها هو مبعىن السالمة واألمن.يف هذه 

 )٤٠(﴾U    T  S    R  Q ﴿ :قال ابن عطية يف تفسريه لقوله تعاىل

  )٤١(و"السالم" هنا: السالمة واألمن وحنوه))((
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هللا ر احمليط يف بيان هذه اآلية: (( قيل القائل هو وجاء يف تفسري البح

نَّا ﴿ :عن هللا والظاهر األول لقوله تعاىل وقيل املالئكة تبليغا  ﴾ َسُنَمتُِّعُهمْ  ﴿و ﴾ّمِ

أمر عند نزوله �هلبوط من السفينة ومن اجلبل مع أصحابه �النتشار يف األرض 

وقال الدامغاين يف بيان  )٤٢(وبركات)) �لسالمة واألمن مصحو�والباء للحال. أي 

وأيضًا فإن تفسري قوله  )٤٣(والغرق))هذه اآلية: ((السالم يعين السالمة من الشر 

  .يظهر أن السالم مبعىن السالمة ﴾»  ¬   ®﴿تعاىل يف سورة احلجر 

وقال  )٤٤(قال ابن عطية: (( والسالم ها هنا حيتمل أن يكون السالمة))

�لسالمة)) وجاء يف تفسري ابن كثري:  مصحو� أبو حيان ((واحتمل أن يكون املعىن

أي من   ﴾®﴿ مسلم عليكم ساملني من اآلفاتأي  ﴾é è﴿ ((وقوله

    )٤٥())كل خوف وفزع، وال ختشوا من إخراج وال انقطاع وال فناء

§  ¨  ©ª   »   ﴿ ونص الزخمشري على أن السالم يف قوله تعاىل

، فبولغ يف واملعىن ذات برد وسالمهو مبعىن السالمة حيث قال: (( ﴾¬  ®

برداً غري دي أو ابر  فيسلم منك إبراهيم.ذلك كأن ذا�ا برد وسالم. واملراد: أبردي 

  )٤٦())ضار

وقال ابن عطية يف تفسري هذه اآلية: وقال بعض العلماء: إن هللا تعاىل لو 

حرق هللك إبراهيم من برد النار وقد أكثر الناس يف قصص  ﴾» ﴿: مل يقل

إبراهيم، وذكروا حتديد مدة بقائه يف النار، وصورة بقائه  ما رأيت اختصاره لقلة 

 ﴾ª   » ﴿صحته والصحيح من ذلك أنه ألقي يف النار فجعلها هللا تعاىل عليه 

، وقال معناه وسالمة ﴾» ﴿وقوله وكانت أعظم آية،  فخرج منها ساملاً 

  )٤٧(السالم وهذا ضعيف))بعضهم هي حتية من هللا تعاىل إلبراهيم عليه 
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مبعىن  أجد السالم أيضا )٤٨( ﴾í  ì  ë  êé   è﴿ وقوله تعاىل:

قال  ﴾êé ﴿ أي: اجلنة ﴾è﴿ تفسريه هذه اآليةالسالمة، قال ابن كثري يف 

   )٤٩(سلموا من عذاب هللا عز وجل وسلم عليهم مالئكة هللا)) قتادة:

أو مسلماً  ساملني من العذاب وزوال النعم ﴾é﴿ وقال البيضاوي

   )٥٠(عليكم من هللا واملالئكة))

والسالم: السالمة من كل  ﴾é   è﴿ وجاء يف التحرير والتنوير

عاء. وجيوز أن يراد به أيضاً تسليم املالئكة عليهم ، وهو دأذى من تعب أو نصب

  )٥١(حني دخوهلم اجلنة))
  

  السالم مبعىن التحية اليت حييي �ا املسلمون  املبحث اخلامس:
  

يت حييي �ا مبعىن التحية املعروفة اليف القرآن الكرمي  وجاء السالم أيضا

    .املسلمون بعضهم بعضا

وقال  )٥٢( ﴾2   3  4  5  6  7  8  9﴿قال تعاىل

[  ^  _   `  fe  d  c  b  a   ﴿ تعاىل يف سورة الرعد:

  l         k  j  i   h  gm  u  t  s  rq  p  o  n﴾)وقال  )٥٣

  )٥٤(﴾¯   °  ±  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²®  ﴿أيضا

2   3  4  5  6  ﴿قال اإلمام القرطيب يف تفسري قوله تعاىل

سلمكم هللا يف دينكم وأنفسكم؛  ﴾8  9﴿((ومعىن  ﴾7  8  9

نزلت يف الذين �ى هللا نبيه عليه الصالة والسالم عن طردهم، فكان إذا رآهم 

  )٥٥(بدأهم �لسالم))
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((إما أن يكون  :﴾7  8  9 ﴿تفسريه لقوله تعاىلوقال النسفيفي 

 هم �لسالم إكراما هلم وتطييبابتبليغ سالم هللا إليهم وإما أن يكون أمراً �ن يبدأ أمرا

    )٥٦(.لقلو�م))

®  ¯   °  ±  ²  ³   ﴿قال اإلمام الطربي يف تفسري قوله تعاىل

º  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴾  بيوت معىن اآلية ((فإذا دخلتم أيها الناس

 )٥٨(، وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي)٥٧(أنفسكم فسلموا على أهليكم وعيالكم))

يشمل بيت اإلنسان وبيت غريه، سواء   ﴾®  ¯   °﴿ يف تفسريه هلذه اآلية

أي  ﴾±  ²  ³ ﴿كان يف البيت ساكن أم ال، فإذا دخلها اإلنسان 

دهم كأ�م شخص واحد، من توا لم بعضكم على بعض، ألن املسلمنيليسف

وترامحهم وتعاطفهم. فالسالم مشروع لدخول سائر البيوت، من غري فرق، بني بيت 

أي  ﴾´  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ وبيت ... مث مدح هذا السالم فقال

سالمكم بقولكم "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته" أو  "السالم علينا وعلى عباد 

أي قد  ﴾´  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ " إذ تدخلون البيوتلصاحلنياهللا 

الشتماهلا على السالمة من النقص  ¹Z﴿شرعها لكم وجعلها حتيتكم، 

أل�ا من الكلم الطيب احملبوب  ﴾º﴿وحصول الرمحة والربكة والنماء والز�دة 

  )٥٩(.عند هللا الذي فيه طيب نفس للمحيا وحبه وجلب مودة))

  انتشر �لسيفاملبحث السادس: رد شبهة القائلني �ن اإلسالم 

بني هللا سبحانه وتعاىل "السالم" يف كتابه الكرمي وحث على اتباعه 

{  ~  �  ¡   ¢  ﴿والتمسك �لسلم يف آ�ت كثرية؛ منها قوله تعاىل

¨  §  ¦  ¥  ¤    £﴾)٦٠( ﴿   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î

ÖÕ  Ô  Ó﴾.)٦١(   
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الباطلة يف حني أجد بعض املستشرقني ومن حنا حنوهم يردد هذه الفرية 

واليت تنص على أن اإلسالم انتشر �لسيف. إال أن التاريخ يثبت أن اإلسالم هو 

وقد حث القرآن على قتال الذين يعتدون  .دين السلم والسالم واألخالق واألمان

على املسلمني ويف نفس السياق حيث على عدم قتال الذين مل يقاتلوا املسلمني بل 

K      J  I  ﴿وإن كانوا غري مسلمني. قال تعاىليشري إىل برهم واإلنصاف إليهم 

  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L

    ^_    l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a  `

u  t   s   r  q  po  n   m﴾)٦٢(   

مربة : ال ينهاكم عن ((واملعىن: مام الرازي يف تفسريه هلذه اآليةقال اإل

، وإمنا ينهاكم عن تويل هؤالء، وهذا رمحة هلم لشد�م يف العداوة، وقال أهل هؤالء

التأويل: هذه اآلية تدل على جواز الرب بني املشركني واملسلمني، وإن كانت املواالة 

]  \   ﴿ قال ابن عباس يريد �لصلة وغريها ﴾Y  X﴿منقطعة، وقوله تعاىل

مث ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم ...يريد أهل الرب والتواصل. ﴾[  ^

`  n   m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  b   a  ﴿فقال

o﴾ وفيه لطيفة: وهي أنه يؤكد قوله تعاىل﴿  N   M  L  K   J  I

O﴾((.)٦٣(  

فيه  ﴾Q  P  O  N   M  L  K      J  I﴿قوله تعاىل وقال القرطيب:

  ثالث مسائل: 

من هللا تعاىل يف صلة الذين مل يعادوا املؤمنني ومل  هذه اآلية رخصة -األوىل

ضع خفض على البدل من "َأْن" يف مو  ﴾W  V﴿ قوله تعاىل: -الثانيةيقاتلوهم.

  أي ال ينهاكم هللا عن أن تربوا الذين مل يقاتلوكم. وهم خزاعة، صاحلوا النيب ، ""الَِّذينَ 

 حكاه الفراء. ،فأمربربهم والوفاء هلم إىل أجلهم، على أال يقاتلوه وال يعينوا عليه أحدا 
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﴿ Y  X﴾  أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من

   العدل؛ فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن مل يقاتل.

أي جاهدوكم على الدين  ﴾`  g  f   e  d  c  b   a﴿وقوله تعاىل

﴿j  i      h﴾ .وهم عتاة أهل مكة ﴿ m  l  k﴾  أي عاونوا على

أي يتخذهم    ﴾r  q  ﴿َأْن تـَبَـرُّوُهْم  ﴾o  n ﴿ ةإخراجكم وهم مشركو أهل مك

   )٦٤(.﴾u  t   s ﴿ أولياء وأنصارا وأحبا�ً 

  بعهم أن اإلسالم انتشر �لسيف؟فكيف يدعي املستشرقون ومن ت

وال  إن اإلسالم حرم الظلم، ودعا إىل العدل والتمسك �ألخالق الفاضلة،

إال من قاتله وتعدى عليه؛ أما فيما خيص الفتوحات اإلسالمية فهي يف صاحل  يقاتل

الشعوب اليت فتحت أراضيها، إذ معظم الشعوب رغبت يف اإلسالم ملا فيه من العدل 

واإلنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، و�لتايل وجب على قادة املسلمني أن حيرروا 

الذي يالقونه من الطغاة اجلبابرة فاستعملوا السيف من  الشعوب املقهورة من الذل واهلوان

 أجل ذلك ملن يرفض دفع اجلزية مقابل محايته.
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  اخلامتة

  هلذا البحث الذي قد مت بعون هللا وفضله، إليكم النتائج التالية: ختاما

السالم هو جترد النفس عن احملنة يف الدنيا واآلخرة، ويطلق عادة ضد احلرب : أوال

واألمن واألمان  والقتال بني الشعوب، فهو اخلري كله والسالمة من الشر

  والثناء احلسن.

  وردت لفظة السالم يف القرآن الكرمي ثال�ً وأربعني مرة. :�نيا

  ورد السالم يف القرآن الكرمي على مخسة أوجه: �لثاً:

  اسم من أمساء هللا احلسىن. أوهلا:  

  اخلري. و�نيها:  

  ثناء احلسن.ال و�لثها:  

   السالمة واألمن.ورابعها:   

  التحية.وخامسها:   

أوصي اجلامعات  وبعد هذه الدراسة اليت متت بتوفيق هللا تعاىل فإين

اإلسالمية �دراج تدريس موضوع السالم ضمن مفردات املناهج املقررة، وذلك 

هذا لتوعية الطالب املنتسبني إليها، كما أوصي شعوب هذه األمة �لرجوع إىل 

 السالم والتحلي �ألمن واألمان ليعيش الناس يف راحة واطمئنان.
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  املصادر واملراجع

o بريوت لبنان. ،دار العلم للماليني ،اينإصالح الوجوه والنظائر للدامغ  

o دار إحياء الرتاث  ،م١٩٨٨،هـ١٤١٨ ١أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ط

  لبنان ،العريب بريوت

o  مؤسسة التاريخ  ،م٢٠٠٠ ،هـ١٤٢٠ ١ط ،والتنوير للطاهر بن عاشورالتحرير

  لبنان ،العريب بريوت

o بريوت ،دار الكتاب العريب ،فات للجرجاينالتعري  

o  تفسري دار إحياء الرتاث  ، هـ١٤٢٣ ١أليب حيان األندلسي طتفسري البحر احمليط

  لبنان ،الفخر الرازي دار إحياء الرتاث العريب بريوت 

o مؤسسة الر�ن ،م١٩٩٨ هـ ١٤١٩س ١تفسري القرآن العظيم البن كثري ط 

o ١ط ،٥٢٧ كالم املنان للشيخ السعدي صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري 

  لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،م١٩٩٧،هـ ١٤١٦س

o  م. دار عامل الكتب٢٠،٣ ،هـ ١٤٢٣اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ط س، 

  الر�ض

o  هـ  ،١٤٢س ١ط ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،�ويل القرآن للطربيجامع البيان يف

  مؤسسة الرسالة

o لبنان. ،دار الكتب العلمية. بريوت  ،هـ ١٤٢٤س  ٢الكشاف للزخمشري ط  

o م. دار ٢٠٠١ ،هـ١٤٢٢س ١تاب العزيز البن عطية طاحملرر الوجيز يف تفسري الك

  لبنان ،الكتب العلمية. بريوت 

o بريوت ،م دار النفائس٢٠٠٥ ،سفيأويل للنمدارك التنزيل وحقائق الت  

o  حممد فؤاد املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حباشية املصحف الشريف وضعه

  منشورات ذوي القرىب ،هـ١٤٢١س ١عبد الباقي ط

o املوصل. ،الناشر مكتبة العلوم واحلكم ،م١٩٨٣ ، ٢ط  ،للطربانی املعجم الكبري  

o  الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ،األصفهايناملفردات يف غريب القرآن للراغب.  

o ر الفكر دا ،مقاييس اللغة ألمحد بن فارس حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون

  للطباعة والنشر والتوزيع
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 اهلوامش واإلحاالت

 ،أبو احلسني، من أئمة اللغة واألدب ،هو أمحد بن فارس بن زكر� القزويين الرازي  ) ١

معجم  ،من آ�ره ،م١٠٠٤ ،هـ٣٩٥م، وتويف سنة ٩٤١ ،هـ ٣٢٩ولد سنة 

  ١٩٣ص ١انظر األعالم للزركلي ج ،مقاييس اللغة

 ٣ج ،مقاييس اللغة ألمحد بن فارس حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون  ) ٢

  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ،�ب السني والالم وما يثلثهما ،٩٠ص

  ٤٦: احلجر سورة  ) ٣

   ٤٨ :هود سورة  ) ٤

الناشر  ،كتاب السني  ٣٥١ص ١املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ج  ) ٥

  مكتبة نزار مصطفى الباز

  بريوت ،دار الكتاب العريب ،هـ١٤٠٥س ١ط ١٥٩التعريفات للجرجاين ص  ) ٦

   www.wikipidia.orgانظر املوسوعة احلرة على شبكة اإلنرتنت   ) ٧

الشريف وضعه حممد  انظر املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حباشية املصحف  ) ٨

  منشورات ذوي القرىب ،هـ١٤٢١ ١ط ،٤٥٢فؤاد عبد الباقي ص

  ٢٣: احلشر سورة  ) ٩

 ،م٢٠٠٠،هـ١٤٢٠س ١ط،،١٠٧ص ٢٨التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج  ) ١٠

  لبنان ،بريوت ،مؤسسة التاريخ العريب

 ١ط ٢٩٢ص ٥يز البن عطية جاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العز   ) ١١

  لبنان ،بريوت ،م. دار الكتب العلمية٢٠٠١،هـ١٤٢٢س

�ب ذكر أزواج  ،حتقيق محدي عبد احلميد ،أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  ) ١٢

الناشر مكتبة العلوم  ،م١٩٨٣ ،هـ١٤٠٤س ٢ط ١٥ص ٢٣ج  رسول هللا

  املوصل واحلكم

  ٦٩هود: سورة  ) ١٣

  ٤٧مرمي:  سورة  ) ١٤

  ٦٣الفرقان:  سورة  ) ١٥
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  ٨٩الزخرف:  سورة  )١٦

هو حسني بن حممد بن إبراهيم إبو عبد هللا الدامغاين نسبة إىل دامغان (بني الري   ) ۱٧

إصالح الوجوه  ،م من آ�ره كتاب١٠٨٥ ،هـ ٤٧٨ونيسابور) تويف سنة 

 ٢٥٤ص ،٢ج ،انظر األعالم للزركلي ،والنظائريف علوم القرآن

  ٢٤٦ص ،إصالح الوجوه والنظائر للدامغاين  ) ١٨

  ١٨٧ص ٣احملرر الوجيز البن عطية ج  ) ١٩

  ٤٧مرمي:  سورة  ) ٢٠

  احملرر الوجيز البن عطية.  ) ٢١

  .ن�الر  ةمؤسس ،ھ١٤١٩س١ط ،٤٣ص ٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج  ) ٢٢

  ١٧٢ص ٤القرآن العظيم البن كثري جتفسري   ) ٢٣

  ٧٩ ،الصافات سورة  ) ٢٤

  ١٢٠ ،الصافات سورة  ) ٢٥

  ١٣٠ ،الصافات سورة  ) ٢٦

  ١٣٠،الصافات سورة  ) ٢٧

  ٢٤٦ صاينإصالح الوجوه والنظائر للدامغ  ) ٢٨

  ٧٩الصافات: سورة  ) ٢٩

  ١٧ص ٤القرآن العظيم البن كثري ج تفسري  ) ٣٠

  ١٢٠ ،١١٩الصافات:  سورة  ) ٣١

  ١٢١ ، ١١٩الصافات:   ) ٣٢

  ٢٦ص ٤بن كثري جتفسري القرآن العظيم إل  ) ٣٣

  ١٣٠ ، ١٢٩الصافات:  سورة  ) ٣٤

  ٢٧ص ٤بن كثري جالعظيم إلتفسر القرآن   ) ٣٥

  ٤٨هود:  سورة  ) ٣٦

  ٤٦ ،احلجر سورة  ) ٣٧

  ٦٩ ،األنبياء سورة  ) ٣٨
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  ٣٤ ،ق سورة  ) ٣٩

  ٤٨ ،هود سورة  ) ٤٠

  ١٧٩ص ٣بن عطيةجاحملرر الوجيز إل  ) ٤١

  ٣٠١ص ٥تفسري البحر احمليط أليب حيان ج  ) ٤٢

  ٢٤٦الوجوه والنظائر للدامغاين ص إصالح  ) ٤٣

  ٣٦٣ص ٣عطية جاحملرر الوجيز البن   ) ٤٤

  ٧١٩ص ٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج  ) ٤٥

  ١٢٣ص ٣الكشاف للزخمشري ج  ) ٤٦

  ٨٨،٨٩ص ٤احملرر الوجيز البن عطية ج  ) ٤٧

  ٣٤ ،ق سورة  ) ٤٨

  ٢٨٩ص ٤بن كثري جإلتفسري القرآن العظيم   ) ٤٩

 ،م١٩٨٨ ،هـ١٤١٨ ١ط ١٤٣ص ٥أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ج  ) ٥٠

  لبنان ،دار إحياء الرتاث العريب. بريوت

  ٢٦٧ص ٦والتنوير البن عاشور ج التحرير  ) ٥١

  ٥٤األنعام:  سورة  ) ٥٢

  ٢٤ ، ٢٣الرعد:  سورة  ) ٥٣

  ٦١النور:  سورة  ) ٥٤

 ،دار عامل الكتب ،هـ١٤٢٣ط ٤٣٥ص ٦اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج  ) ٥٥

  الر�ض

 ١٥ص ٢حتقيق مروان حممد الشهار ج ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنفسي  ) ٥٦

  بريوت،م دار النفائس٢٠٠٥

 ٢٢٥ص ١٩ج،حتقيق أمحد حممد شاكر ،جامع البيان يف �ويل القرآن للطربي  ) ٥٧

  هـ  مؤسسة الرسالة،١٤٢س ١ط

هـ مبدينة  ١٣٠٧الشيخ عبد الرمحن بن �صر بن عبد هللا السعدي ولد سنة  هو  ) ٥٨

 ،هـ وله آ�ر كثرية منها ١٣٧٦سنة عنيزة �ململكة العربية السعودية وتويف �ا 
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انظر علماء جند خالل ستة  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان يف التفسري

يثة دهـ النهضة احل ١٣٩٨س  ١ط  ٤٢٢،٤٢٣ص ٢قرون للشيخ البسام ج 

  مكة املكرمة 

 ١ط ،٥٢٧تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان للشيخ السعدي ص  ) ٥٩

  لبنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،م١٩٩٧ ،هـ ١٤١٦س

  ٢٠٨ ،البقرة سورة  ) ٦٠

  ٦١،األنفال سورة  ) ٦١

  ٩ ، ٨ ،املمتحنة سورة  ) ٦٢

  .لبنان ،العريب بريوتدار إحياء الرتاث  ٥٢٥ص ١فخر الرازي جلل ريالکبتفسري   ) ٦٣

دار عامل  ،م٢٠٠٣  ،هـ ١٤٢٢ ،٦ص  ١٨اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  ج   ) ٦٤

  الكتب الر�ض

  

*********************  
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