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   خطبة بعنوان:  
 
   السلم    ف   وا ادخل

 
 :  كافة

 
 ي والدول    ي واجملتمع    ي النفس    السالم

 م 2023 يناير 20 املوافق ، هـ 1444 اآلخرة  مجادي 27بتاريخ: 
 :عناصر الخطبة

 :  أوًل 
 
  اإلسالم   ف السالم   منزلة

 
 عليه   واحلث

ا: 
 
 ثاني

 
 النفس   مع السالم

ا: 
 
 ثالث

 
 يوالدول   ياجملتمع   السالم

 المـــوضــــــــــوع 

ه   لله   الحمد     ي  الّسََلمه   َداره   إهلَى    يَْدع و  وَللّا  : ﴿الكريمه   كتابهه   في  القائله   العالمين،  رب   َويَْهده

َراط    إهلَى    يََشاء    َمن ْستَقهيم    صه   أنّ   وأشهد    له،  شريكَ   ال  وحَده    للا    إالّ   إلهَ   ال  أ  وأشهد    ،﴾مُّ

،  وباركْ   وسلمْ   صل ه   الله مّ   ورسول ه ،  عبد ه    م حمًدا  ونبيّنَا  سيَدنَا ،   آلهه   وعلى  عليهه   وصحبهه

، يومه  إلى بإحسان   تبعَه م وَمن  وبعد   الدينه

 العناصر 
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 الموضوع

 عليه   والحث   اإلسالم   في السالم   منزلة  : أولً 

َها،  علي   الحنيف    دين نَا  حرصَ   راقية ،   إنسانية    قيمة    السَلمَ   إنّ    ،   دين    فدين نَا  ترسيخه   السَلمه

،  نبيُّ   ملسو هيلع هللا ىلص  ونبيُّنَا ،  دار    هي  والجنة    سَلم ،   الدنيا  في  وتحيت نَا  السَلمه :  سبحانَه    يقول    السَلمه

ندَ   الّسََلمه   َدار    لَه مْ ﴿ مْ   عه يّت ه مْ : ﴿تعالي  قال  السَلم ،   الجنةه   في  الجنةه   أهله   وتحية     ،﴾َربه هه   تَحه
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(:  وعَل  جلّ )  يقول    سَلم ،  لهم  المَلئكةه   وتحية     ،(44:  األحزاب﴾)َسََلم    يَْلقَْونَه    يَْومَ 

ل ونَ   َوالمَلئهَكة  ﴿ مْ   يَْدخ  ن   َعلَْيهه   ع ْقبَى  فَنهْعمَ   َصبَْرت مْ   بهَما  َعلَْيك م  َسَلم  *  بَاب    ك ل ه   م ه

،  بينَ   األرضه   في  السَلمه   مبدأه   لتحقيقه   وتأكيًدا  ،(24  ـ23:  الرعد ﴾ه)الّدار َ   فقد  الناسه   كافأ

،  عمليًّا  له    والمطب هقينَ   فيهه   نَ الساعي  للا   :  -تعالى-  للا    قال   سَلًما،  تحيتَه م  وجعلَ   بالجنةه

ل وَها لَمْ  َعلَْيك مْ   َسََلم   أَنْ   اْلَجنّةه  أَْصَحابَ  َونَاَدْوا)  [. 46:  األعراف(]يَْطَمع ونَ  َوه مْ  يَْدخ 

 آية،  وأربعينَ   أربع    في  -وجلّ   عزّ -  للاه   كتابه   في  منه    اشت قّ   وما(  السَلمه )  لفظ    وردَ   وقد  

ه   في  إال    الحربه   لفظ    يردْ   لم   حينه   في   مكية ،  والباقيات    مدنية ،  خمس    منها  َهاكل ه   آيات    ست 

ن  بدّ   ال  جميلة    لفتة    وهنا.  مدنية     السَلمه   إلى  يدعو  الكريمَ   القرآنَ   أنّ   وهي  إليَها،  التنبُّهه   مه

،  ويحثُّ   األولَى،  الدرجةه   في ب    عليهه ن.  والف ْرقةَ   والتنازعَ   الحربَ   ويرفض    فيه،  ويرغ ه  ومه

وا  َوإهنْ : )-تعالَى-  قول ه  :  المفهومه   هذا  على  الدالةه   الكريمةه   اآلياته    لََها   فَاْجنَحْ   لهلّسْلمه   َجنَح 

يع    ه وَ   إهنّه    للا  َعلَى  َوتََوّكلْ    المسالََمةه   إلى  مال وا  إنْ :  أي   ، [61:األنفال(]العَلهيم    الّسمه

،  والمصالحةه  لْ   والمهادنةه   طلبَ   لَّما  الحديبيةه   صلحه   في  وقعَ   كما  منهم،  واْقبَْله    ذلك،  إلى  فَمه

 إلى   ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ  أجابَه م فقد ،ملسو هيلع هللا ىلص  للاه  رسوله  وبينَ  بينهم الحربه  ووضعَ  الصلحَ  المشركونَ 

ن  عليهه  اشترط وا ما مع ذلك  . والمسالمةه  السلمه  في  رغبةً  الشروط؛ مه

نًا  لَْستَ   الّسََلمَ   إهلَيك م    أَْلقَى  لهَمن  تَق ول وا  َوالَ : )-تعالَى  وقالَ    ْؤمه رَ   فقد  ،[94:  النساء]  (م    ف س ه

  ذلك   على   ويدلُّ .  الحربه   ضدُّ   هي  التي  بالمسالمةه :  أي  ؛(الّسلَمه )بـ  فيها(  السَلم)  معنى

،   ترك  :  بهه   المقصودَ   أنّ   على   فدلّ   ،(َعلَيك م: )يقلْ   ولم  ، (الّسََلمَ   إهلَْيك م    أَْلقَى : )قول ه     القتاله

  لَك مْ   للا    َجعَلَ   فََما  الّسلَمَ   إهلَيك م    َوأَْلق وا  ي قَاتهل وك مْ   َولَمْ   اْعتََزل وك م  فَإهنه : )األخرى  اآليةه   في  كما

مْ  ل وك م  لَمْ   فَإهنْ : )وقولههه   ،[90:  النساء]  (َسبهيًَل   َعلَْيهه يَه مْ   َويَك فُّوا  الّسلَمَ   إهلَيك م    َوي ْلق وا  يَْعتَزه  أَْيده

ذ وه م  [. 91: النساء] (فَخ 

 َللّا    ه وَ : ﴿سبحانَه    فقالَ   ”السَلمَ “  نفَسه  (  وجلّ   عزّ )  ربُّنَا  سّمي  وشرفهه   السَلمه   ولمكانةه   

ي هَ   الَ   الّذه ن    الّسََلم    وس  اْلق دُّ   اْلَملهك    ه وَ   إهالّ   إهلَ  ْؤمه ن    اْلم  َهْيمه يز    اْلم  تََكب هر    اْلَجبّار    اْلعَزه  س ْبَحانَ   اْلم 

ك ونَ  َعّما َللّاه  ه   دعوةَ  أنّ  ونجد    ،(23: الحشر﴾)ي ْشره   نَبهيُّنَا يكنْ  فلم ،(السَلم  : )هي ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

عه،  المخاَصمةه   إلى  وال  الحربه،   إلى   يدع و  ملسو هيلع هللا ىلص ،  إلى  وال  والتناز    إلى   يدع و  بل   التشاجره

، و  المسلم  : “ملسو هيلع هللا ىلص  قول ه  :  ذلك  فمن.  عليهه   ويدلُّه م  إليهه   الناسَ   ويهدي  السَلمه   ال   المسلم،  أخ 

ه ، ه   وال يَْظلهم   (.عليه متفق)”ي ْسلهم 
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 النفس   مع السالم  : ثانيًا 

ي  والسَلم  .  النفسه   مع  السَلمه   إلى  اإلسَلم    دعا  لقد    يكدر    عّما  بالتخليةه   إال    يتحقق    ال  النفسه

،  حياةَ   والعداوةه   والحقده   الحسده   عن   تتخلّى  وأنْ   البدّ   داخلية    حرب    في  ويجعل ه    اإلنسانه

 األمراضه   إلى  بك  تؤد ي  داخلية    ومنازعات    وكرب    هم     في  ستعيش    وإال  والبغضاء  

، ا  هّمك   اجعلْ :  المسلم  أخي   النفسيةه ،   أمن    في  تعشْ   واحًدا  همًّ   مالك    بنه   أنسه   فعن   وسَلم 

ناه   للا  جعل  َهّمه ،  اآلخرة    كانَته   َمنْ : »ملسو هيلع هللا ىلص  للاه   رسول    قال:  قال  –  عنه  للا    رضي  –   غه

َمة،   وهي  الدنيا  وأتَتْه    َشْملَه ،   عليه  وجمع  قلبه،  في   للا  جعل  َهّمه،  الدنيا  كانت  َوَمنْ   راغه

ر  ما إال الدنيا من  يأتهه  ولم َشْملَه ، عليه وفَّرق عينيه، بين فَْقَره  (. الترمذي رواه)«له ق د ه

،  سَلم    اإلسَلمه   في  السَلمَ   إنّ    ،  مع  متسامح    الحقيقيُّ   والمسلم    شامل    سَلم    في  نفسهه

،  أهلهه   مع  حقيقي    ،   وذويهه ،   وجيرانهه : ملسو هيلع هللا ىلص  نبيُّنَا  يقول    حيث    أجمعين،  الناسه   ومع  وأصدقائهه

ْسلهم  “ نْ   المسلمون  َسلَمَ   َمنْ   اْلم  هه   لهَسانههه   مه  امرأة    عن  ملسو هيلع هللا ىلص  س ئهلَ   وعندما   ،(عليه  متفق)”َويَده

ي  أنّها  إال    قوامة    صوامة     هيَ   فيها،  َخيرَ   ال: “ملسو هيلع هللا ىلص  للاه   رسول    فقالَ   بلهسانهَها؟  جيرانََها  ت ؤذه

 (.هأحمد رواه)“النّار أهله  من

ن  إال    يتحقق    ال  النفسه   مع  والسَلم    َها  صافية    نفوس    خَلله   مه  إيمانية    ضوابط    تحكم 

ن   راقية ،  وإنسانية   َها  مه ،  ظاهره    واحد    وجه    لإلنسانه   يكونَ   أنْ :  أهمه  يكونَ   أنْ   ال  كباطنهه

ن ،  منهم  الواحد    يلقَي  الذين  الوجهينه   ذوي  مه  ذ و  النّاسه   َشرّ   إنّ : “ملسو هيلع هللا ىلص   نبيُّنَا  يقول    بوجه 

، اَلءه  يَأْتي الذي  الَوْجَهْينه ، َهؤ  اَلءه  بَوْجه   (.البخاري رواه)”بَوْجه وَهؤ 

 هينــًا،  سهًَل،  ود وًدا،  رحيمـًا،  أجمعين،  للناسه   للخيره   محبـًّا  اإلنسان    يكونَ   أنْ   ومنها 

،  يألف    لينــًا، ن    الَ : “ملسو هيلع هللا ىلص  نبيُّنَا  يقول    حيث    وي ؤلف  بّ   حتّى  أَحد ك ْم،  ي ْؤمه يهه   ي حه بُّ   ما  ألخه   ي حه

هه  ،  مغَلقــًا  للخيره   مفتاحــًا  يكونَ   وأنْ   ،(البخاري  رواه)”لهنَْفسه   إهنّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  نبيُّنَا  يقول    للشر ه

نَ  ،  َمغَالهيقَ   لهْلَخْيره   َمفَاتهيحَ   النّاسه   مه نَ   َوإهنّ   لهلّشره  ،  َمغَالهيقَ   لهلّشره    َمفَاتهيحَ   النّاسه   مه   ىفَط وبَ   لهْلَخْيره

،  َعلَى  الَخْيره   َمفَاتهيحَ   للا    َجعَلَ   لهَمنْ   رواه )”يََدْيهه   َعلَى  الّشره    َمفَاتهيحَ   للا    َجعَلَ   لهَمنْ   َوَوْيل    يََدْيهه

 (. ماجه ابن

ه   إنسان    كلُّ   يؤمنَ   أنْ   ومنها   عز  )  فالل    المستقرةه،  اآلمنةه   الكريمةه   الحياةه   في  اآلخره   بحق 

  األَْرضه   فهي  َمنْ   آلَمنَ   َربُّكَ   َشاءَ   َولَوْ : ﴿تعالَي  يقول    حيث    مختلفين،  الناسَ   خلقَ (  وجل  

يعًا ك لُّه مْ  ه   أَفَأَْنتَ  َجمه نهينَ  يَك ون وا َحتّى النّاسَ  ت ْكره ْؤمه  (.99: يونس﴾)م 
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،  الشرائعه   جميع    عليها  أجمعتْ   مشتركةً   إنسانيةً   قواسمَ   هناك  أنّ   يؤمنَ   وأنْ   السماويةه

ي ي  والسَلم    واالستقرار    الطمأنينة    تسودَ   أنْ   إلى  بها  االلتزام    يؤد ه ي  النفسه  بينَ   والمجتمعه

 .الجميعه 

*** 

ه   لله   الحمد   نَا  والمرسلين،  األنبياءه   خاتمه   على   والسَلم    والصَلة    العالمين،  رب   م حمد    سيده

 . أجمعين وصحبهه  آلهه  وعلى ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ي ي والدول  المجتمع   السالم  : ثالثًا

،  الكونه   مع  سَلم    في  يعيش    المسلمَ   إنّ   ي  فَل  كل ههه   وال   نباتـًا،  يحرق    وال  حيوانـًا،  يؤذه

عَطاء ،  بنّاء    هو  إنّما  ثمًرا،  وال  شجًرا  ي تلف     الهدم،   ال  والبناءَ   الشر،  ال  الخيرَ   يحبُّ   مه

،   في   اإلفسادَ   وال  التخريبَ   ال  والتعميرَ    السَلمه   لهذا  يؤصل    ملسو هيلع هللا ىلص   نبيُّنَا  كان   وقد   األرضه

﴿تعالَي  يقول    حيث    ملسو هيلع هللا ىلص  للعالمين  رحمة    بحق     فهو  الكونهي،   َرْحَمةً   إهال  أَْرَسْلنَاكَ   وَما: 

ينَ  ل    بستانـًا  ملسو هيلع هللا ىلص  دخلَ   حينَ   ذلك  ويتجلّى  ،(  107:  األنبياء﴾)لهْلعَالَمه نَ   لهَرج    فَإهذَا   األَْنَصاره   مه

،  فيه  فََسَكَت،  رأَسه    فََمَسحَ   ملسو هيلع هللا ىلص  النّبهيُّ   فَأَتَاه    َعْينَاه ،  َوذََرفَتْ   َحنّ   ملسو هيلع هللا ىلص  النّبهيّ   َرأَى  فَلَّما  َجَمل 

،  َهذَا  َربُّ   َمنْ   ”  :  فَقَالَ  ؟   َهذَا  لهَمنْ   اْلَجَمله نَ   فَتًى  فََجاءَ   .”اْلَجَمل   يَا  لهي  :   فَقَالَ   األَْنَصاره   مه

هه   فهي  َللّاَ   تَتّقهي  أَفََلَ   ”  : ملسو هيلع هللا ىلص  فَقَالَ   .   َللّاه   َرس ولَ  يَمةه   َهذه   َشَكى   فَإهنّه    إهيّاَها،  َللّا    َملَّككَ   الّتهي  اْلبَهه

يع ه   أَنّكَ  إهلَىّ   (.أحمد رواه”) َوت ْدئهب ه   ت جه

،  سَلم    فاإلسَلم     ن  للبشريةه ي  الذي  السَلمه   مبدأه   منطلقه   ومه  الناسه   أمنه   على  يحتوه

م، مَ   فإنّه    وسعادتههه وه،  قاطبةً   اإلنسانيةه   بينَ   أمَره    عم    أْفش وا :  الناس    أيُّها  يا: “ ملسو هيلع هللا ىلص  يقول    لينشر 

وا  السَلَم، م  ل وا  الطعاَم،  وأطعه   الجنةَ   تدخل وا  نيام ،  والناس    بالليله   وصلُّوا  األرحاَم،  وصه

،  إقامةه  في غيَره   سبقَ  َمن فّضلَ  ثم كافة، للناسه  فالخطاب   ،(أحمد اه رو)”بسَلم      السَلمه

رَ   أنْ   لرجل    يحلُّ   ال : “ملسو هيلع هللا ىلص  للاه   رسول    وقالَ  ،  ثَلثه   فوقَ   أخاه    يَْهج    في عرض  :  يلتقيانه   ليال 

ه َما هذا، وي عرض   هذا  (.البخاري رواه)”بالسَلمه  يبدأ   الذي  وخير 

ي  العالمَ   السَلمه   بقضيةه   اإلسَلم    تخّطى  لقد   آيات    حثّتْ   فقد  المخلوقاته   سائره   إلى  األنسه

  للا    أمَرنَا  ديني    واجب    وهو  وحمايتهَها  البيئةه   على  الحفاظه   على  المسلمَ   الكريمه   القرآنه 

ن  بها  وما  األرضه   على   نحافظَ   أنْ   وتعالى  سبحانَه    َواْشَرب وا  ك ل وا: ﴿  تعالى  قال  خيرات    مه

ن ْزقه   مه ينَ   األَْرضه   فهي  تَْعثَْوا  َوالَ   َللّاه   ر ه ده ْفسه   سبحانَه    أمَرنَا  كما  ،[60  آية  من:  البقرة﴾ ]  م 

ن  البيئةه   مع  نتعاملَ   أنْ   وتعالي ن   عليَها  المحافظة    يجب    عامة    ملكية    أنّها  منطلقه   مه   مه

د وا   َوالَ : ﴿  تعالَى  قالَ   رشيدةً   إدارةً   إدارتهَها  إلى  ويدعونَا  ومكونات    ومواردَ   ثروات     ت ْفسه
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َها  بَْعدَ   األَْرضه   فهي يب    َللّاه   َرْحمةَ   إهنّ   َوَطَمعًا  َخْوفًا  َواْدع وه    إهْصَلحه نَ   قَره نهينَ   م ه ْحسه ﴾    الم 

  قالَ   الهدوءه  والتزامه  الضوضاءه  تجنبه  على الحنيف   دين نَا حرصَ  ولقد  ،[56: األعراف]

ن   َواْغض ضْ : ﴿  تعالَى يره   لََصْوت    األَْصَواته   أَنَكرَ   إهنّ   َصْوتهكَ   مه   آية   من:  لقمان﴾ ]   الَحمه

،  صوت   األصواته   وأبشع    فأفظع  [  19 ،  رفعه   في  فائدة    هناك  كانت  فلو  الحميره   الصوته

ه   رسول    هو   وها  وبَلدتَه ،  خستَه    علمتَ   قد  الذي   الحمار،  بذلك  اختصّ   لما   السَلمه   رب 

ه   واإلضراره   الضرره   عن  امتَه    فينهى  السَلمه   لواءَ   يحمل     للاه   َرس ول    قَالَ   كان،  شيء    بأي 

َرارَ  َوالَ   َضَررَ  الَ : ” ملسو هيلع هللا ىلص  [. ماجه ابن رواه]”ضه

ي السَلمه  تحقيقه  أهميةه  على   أدلّ  وال   ن المجتمعه   ملسو هيلع هللا ىلص نبيُّنَا أبرَمَها التي ” المدينةه  وثيقةه “ مه

،  يهوده   مع   اإلنسانهي   للعيشه   البشريةه   تاريخه   في  أنموذج    أفضلَ   الوثيقة    هذه  تعدُّ   حيث    المدينةه

ي م  اختَلفه   على  الواحده   المجتمعه   أبناءه   بينَ   والسَلمه   المشترك،  السلمه م،  دياناتههه   ومعتقداتههه

ن  إطار    في ،   اإلنسانيةه   مه ،  والمواطنةه   الراقيةه   والتكافله   الرحمةه   قيمه   ونشره   المتكافئةه

 .والتسامحه  والتعاونه 

ي  السَلمه   تحقيقَ   أنّ   شكّ   الو ،  إنساني    مطلب    العالمه   راسخة ،   حضارية    وضرورة    ووطني 

،  نفوسه   في  جذوَره    اإلسَلم    عّمقَ   ثابت    وأصل   ي  السَلم  و  الناسه   على   الحرصَ   يقتضه

،  األمنه   تحقيقه  ،  على  والحفاظه   واألمانه  وال   الهدمه   ال  والتعميره   البناءه   دين    دين نَا  األوطانه

،   وال  الفساده   وال  التخريبه    السَلم  ،  المفسدين  وال  الفسادَ   يحبُّ   ال(  وجلّ   عزّ )  فالل    اإلفساده

ي الحقُّ  ؛ والتكافله  التعايشه  حسنَ  يقتضه  .واألمانه  واألمنه  بالسَلمه  معًا لننعمَ   والتراحمه

،  مع  سَلم    في  اإلنسان    يعيشَ   أنْ   أجملَ   فما   ،  مع  وسَلم    نفسهه ،  مع  وسَلم    أسرتهه  عائلتهه

،  مع  وسَلم   ،  مع  وسَلم    جيرانهه ،  مع  وسَلم    زمَلئهه   وسَلم    المجتمعه،  مع  وسَلم    أصدقائهه

 . كل ههه  الكونه  مع

ا اللهم
َ
ا السالم   أهل   م ن اجعلن

َ
  وأدخلن

َ
  برمحتك

َ
  اجلنة

َ
 . السالم   دار

  وأقم                                           الدعاء،،،،،
َ
 ،،،،، الصالة
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