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 الدراسات السابقة:
أهمٌة الخطاب الدٌنً فً نشر ثقافة السلم األهلً-1

والفارق بٌن ما ذكر فً هذه الندوة وبٌن هذه الدراسة

 

 

  
التوسط فً الخطاب الدٌنً وأثره على السلم االجتماعً د/محمد مطلق عساف

 
والفارق بٌنه و الدراسة التً نحن بصددها 

خطة البحث:

 تمهٌد:
 أوال :التعرٌف بمفردات العنوان:

الخطاب الدٌنً
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السلم فً المعاجم العربٌة:

المجتمع 

وأعنً بلفظ المجتمع فً البحث:

فمعنى العنوان

 أثر الخطاب الدٌنً على مسٌرة المجتمع المسلم: 

 المحور األول:
 للسلم المجتمعً : -علٌه السالم -رعاٌة نبً هللا هارون 
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أولهما:

وآخرهما:
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المجتمعً:ً تهدد السلم من األمور الت المحور الثانً 

اإلشاعة

الَ 

ًِّ صلى هللا علٌه وسلم اللُّْطَف الَّ  ِب ِذي ُكْنُت أََرى ِمْنُه ِحٌَن أَْشَتِكً( أََرى ِمَن النَّ
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 المحور الثالث: من العوامل التً تؤدي إلى نشر السلم:
السالم النفسً

 للسالم الداخلً لإلنسان : ومن سبل تحقٌق الخطاب الدٌنً
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ن المسلم وبقٌة المسلمٌن ووحدة األصل اإلنسانً بٌن المسلم وغٌرهالترابط بٌ-2

 

 
:
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 التكافل االجتماعً:-3

 نشر ثقافة التسامح: -4

التسامح فً المعاجم العربٌة
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من القواعد التً ٌقوم علٌها بنٌان التسامح:

وحدة األصل اإلنسانً:

التسامح دلٌل على قوة من ٌقوم به:-2

التخلق بمقتضى أخالق هللا-3

مسامحة الناس  سبب من أسباب مسامحة هللا تعالى -4

 
المتسامح ٌمتلك قلبا كبٌرا-5

 
المتسامح ٌمتلك عقال كبٌرا-6

 
 مجاالت  التسامح:من

 من مثل: 
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:التسامح مع القاتل-1

أولها:

ثانٌها

ثالثها:

 بٌن الزوجٌن: -2

 فً مجال العالقات االجتماعٌة: -3
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 بع: من العوامل التً تؤدي إلى استبقاء حالة السلم:المحور الرا
 أوال:الترغٌب فً الستر على المسلم لتتوقف اإلشاعات فً مهدها:

ثانٌا: السعً فً الصلح:
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 وفً الحدٌث عدة إشارات تمثل زادا ٌنتفع به من ٌسعى لتحقٌق السلم المجتمعً :

 ثالثا:الحوار :
 أهمٌة الحوار لتحقٌق السلم :
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وٌمكن استخالص عدة دروس 

تفٌد المحاور الذي ٌتبنى الخطاب الدٌنً طرٌقا لتحقٌق السلم



 (2018 سبتمرب – يوليوعدد )  46 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 156 - 

 رابعا:المناظرة:
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 مواصفات المناظر الذي ٌحفظ السلم وٌجمع الشمل:-أ

 

 
 أمور ٌنبغً مراعاتهاعند المناظرة: 
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 خامسا:بٌان حقوق األقلٌات ووجوب االلتزام بأدائها: 
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نلحظ من وصٌة الصدٌق رضً هللا عنه أمورا تحفظ السلم المدنً

أما بنسبة لوصٌة عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فٌتضح من خاللها عدة أمور تحفظ 
السلم وهً
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المحور الخامس: أنموذج من تعامله صلى هللا علٌه وسلم مع من ٌهددون السلم 
المجتمعً

 بٌان العوامل الممهدة لتكدٌر السلم: 

 

أسلوب النبً صلى هللا علٌه وسلم فً التعامل مع من ٌهددون السلم 
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الخاتمة: 
أهم النتائج

 التوصٌات:
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Abstract 
The impact of  Religious Speech 

    in Achieving the Social Peace 

By Mohamad Attia Metwally 

      Social peace is one of the most important objects that nations strive to 

achieve in order to preserve their gains and develop their capabilities. The 

religious speech is considered one of the major means in doing so . This 

study is an attempt to investigate the ability of the Islamic Religious Speech 

to create a state of social peace, in case of its absence, and to maintain the 

social  that already exists. This subject is very important since religions and 

religious speech have a great influence on human thoughts and behaviors. In 

this study, I followed the inductive and analytical approach and examined 

the authentic Sunnah books which contain texts related to religious speech 

and social peace. I quoted from Qur'an and Sunnah interpretation books that 

cover Quranic  verses and Prophet's name and mentioned the narrator of 

each Hadith. I restricted my research to the two authentic books 

“Sahihain”.And if the Prophet’s saying does not exist in one of them, I 

mentioned whether it is authentic or not. I also abided by the form of 

reference quotation. 

The most important results can summarized as follows : 

1. The proper interpretation of the religious texts and ability to understand 

reality are the most important factors of the religious speech that can 

achieve the social peace. 

2. The civil peace is the responsibility of community and its members and 

institutions, each according to its ability and role. 

3. Inner peace is the foundation of social peace. 

Recommendation : 

1. Coordinating between social guidance platforms to create the integration 

required to achieve the social peace. 

2. Establishing rules that maintain peace, explaining the way of its 

implementation and informing people about it and encouraging people to 

follow the right, irrespective of personal gains and fanaticism. 

3. Identifying doubts that may come to some people's minds and prevent 

them from accepting the social peace as one of the most important 

solutions for our crises and providing sufficient answers for those doubts. 

Key words :Islamic preach، Islamic Religious Speech, Social Peace. 

Islamic Studies Aoshreba: to wedge something. 
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 المراجع 
 أوال:القرآن الكرٌم

 ثانٌا:
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