
 

 

 هــ   1443  حمرم 26                         مجهورية مصر العربية
 م 2021 سبتمب  3                                      وزارة األوقاف

 السالم مع النفس والكون 
(1 ) 

ُ َيْدُعو﴿ م:الحمد هلل رب العالمين، القائل في كتابه الكري  ََلِم َوَيْهِدي َمن َيَشاُء    ِإَلى   َّللاه َداِر السه
، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمًدا  ِإَلى  ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم﴾

يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  وصحبه،  آله  وعلى  عليه،  وبارك  وسلم  صل  اللهم  ورسوله،  عبده 
 :الدين، وبعد 

ة راقية، حرص ديننا الحنيف علي ترسيخها، فديننا دين السَلم، ونبينا )صلي هللا  فإن السَلم قيمة إنساني
عليه وسلم( نبي السَلم، وتحيتنا في الدنيا سَلم، والجنة هي دار السَلم، وتحية أهل الجنة في الجنة  

ْلِم  َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا ادْ ﴿  :السَلم، وتحية المَلئكة لهم سَلم، حيث يقول )عز وجل( ُخُلوا ِفي السِ 
مُِّبيٌن﴾ َعُدوٌّ  َلُكْم  ِإنهُه  ْيَطاِن ۚ  الشه ُخُطَواِت  َتتهِبُعوا  َواَل  سبحانهَكافهًة  ويقول  َداُر ﴿ :،  َلُهْم 

ََلمِ  تعالي،  َربِ ِهْم﴾ ِعندَ  السه َيْلَقْوَنهُ ﴿:  ويقول  َيْوَم  وعَل(:    َسََلٌم﴾،  َتِحيهُتُهْم  )جل  ويقول 
ار﴾ِ ﴿  .َوالمَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم مِ ن ُكلِ  َباٍب* َسَلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الده

َه  ﴿:  ولمكانة السَلم وشرفه سمي ربنا )عز وجل( نفسه "السَلم" فقال سبحانه  ُ الهِذي اَل ِإلَ  ُهَو َّللاه
وُس السه  ِ َعمها ِإاله ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ ََلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبهاُر اْلُمَتَكبِ ُر ۚ ُسْبَحاَن َّللاه

ََلُم  ا"وكان من دعاء نبينا )صلي هللا عليه وسلم( عقب كل صَلة:  ،  ُيْشِرُكوَن﴾ للَُّهمَّ َأْنَت السَّ
ََلُم، َتَباَرْكَت َذا الَجََلِل َواإِلْكَرام  ."ِ َوِمْنَك السَّ

  



 

 

(2 ) 
إن السَلم في اإلسَلم سَلم شامل، والمسلم الحقيقي متسامح مع نفسه، في سَلم حقيقي مع أهله وذويه،  

اْلُمْسِلُم َمْن َسَلَم " :وجيرانه، وأصدقائه، ومع الناس أجمعين، حيث يقول نبينا )صلي هللا عليه وسلم(
وهللِا ال يؤِمُن وهللِا ال يؤِمُن وهللِا  " (:  ويقول )صلي هللا عليه وسلم  ،" الناس ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدهِ 

يؤِمنُ  رسولَ  ال  يا  ذاَك  وما  جار   هللاِ  قالوا  بوائَقهُ  قال  جاُرُه  يؤمُن  يا   ال  قالوا 
وعندما سئل )صلي هللا عليه وسلم( عن امرأة صوامة قوامة    ،" شرُّه:  لاق  ؟ بوائُقهُ  وما هللاِ  رسولَ 

هَي من أهِل   فيها، "ال َخيَر (:وسلمفقال رسوُل هللِا )صلهى هللا عليِه  بِلساِنها؟  جيراَنها  ُتؤذيإال أنها  
 ."النَّار

إيمانية   ضوابط  تحكمها  صافية  نفوس  خَلل  من  إال  يتحقق  ال  السَلم  هذا  أن  نؤكد  أننا  علي 
ذوي   من  يكون  أن  ال  كباطنه،  ظاهره  واحد  وجه  لإلنسان  يكون  أن  أهمها:  من  راقية،  وإنسانية 
وسلم:  عليه  هللا  )صلي  نبينا  يقول  بوجه،  منهم  الواحد  يلقي  الذين  الوجهين 

 .ٍٍ "الَوْجَهْيِن، الذي َيْأتي َهؤاَُلِء بَوْجٍه، وَهؤاَُلِء بَوْجه وذُ  النهاسِ  َشره  "إنه 
ومنها أن يكون اإلنسان محبـًا للخير للناس أجمعين، رحيمـًا، ودوًدا، سهًَل، هينــًا، لينــًا، يألف ويؤلف،  

 ِلَنْفِسِه"،  ُيِحبُّ  ما ُيِحبه ألِخيهِ  "اَل ُيْؤِمُن أَحُدُكْم، حتهىحيث يقول نبينا )صلي هللا عليه وسلم(:
»ِإنه ِمَن النهاِس َمَفاِتيَح  وأن يكون مفتاحــًا للخير مغَلقــًا لشر، يقول نبينا )صلي هللا عليه وسلم(:  

رِ  َمَغاِليَق ِلْلَخْيِر، َفُطوَبى ِلَمْن َجَعَل هللاُ  ، َوِإنه ِمَن النهاِس َمَفاِتيَح ِللشه رِ   ِلْلَخْيِر َمَغاِليَق ِللشه
رِ  َعَلى َيَدْيهِ مَ   ". َفاِتيَح الَخْيِر َعَلى َيَدْيِه، َوَوْيٌل ِلَمْن َجَعَل هللُا َمَفاِتيَح الشه

ومنها أن يؤمن كل إنسان بحق اآلخر في الحياة الكريمة اآلمنة المستقرة، فاهلل )عز وجل( خلق  
اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأَفَأْنَت  ِفيَمْن   َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمنَ ﴿:  الناس مختلفين، حيث يقول تعالي

 .﴾ُمْؤِمِنينَ  ُتْكِرُه النهاَس َحتهى َيُكوُنوا
 



 

 

(3 ) 

وأن يؤمن أن هناك قواسم إنسانية مشتركة أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، يؤدي االلتزام  
 .بها إلى أن تسود الطمأنينة واالستقرار والسَلم النفسي والمجتمعي بين الجميع 

*** 
خاتم األنبياء والمرسلين، سيدنا محمد )صلي هللا    علىالحمد هلل رب العالمين، والصَلة والسَلم  

 .آله وصحبه أجمعين  وعلىليه وسلم(، ع
إن المسلم يعيش في سَلم مع الكون كله، فَل يؤذي حيوانـًا، وال يحرق نباتـًا، وال يتلف شجًرا وال  
ثمًرا، إنما هو بناء معطاء، يحب الخير ال الشر، والبناء ال الهدم، والتعمير ال التخريب وال اإلفساد 

هللا عليه وسلم( يؤصل لهذا السَلم الكوني، فهو بحق رحمة  في األرض، وقد كان نبينا )صلي  
تعالي يقول  حيث  َرْحَمةً ﴿:  للعالمين،  ِإال  َأْرَسْلَناَك  حين    ﴾ِلْلَعاَلِمينَ  َما  ذلك  ويتجلى  دخل ، 

  )صلي هللا عليه وسلم( بستانـًا ِلَرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر َفِإَذا فيه َجَمٌل، َفَلمها َرَأى النهِبيه )صلى 
رأسُه   َفَمَسَح  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  النهِبيُّ  َفَأَتاُه  َعْيَناُه،  َوَذَرَفْت  َحنه  وسلم(  عليه  هللا 

َفَجاَء َفًتى ِمَن اأَلْنَصاِر َفَقاَل    ." َمْن َربُّ َهَذا اْلَجَمِل، ِلَمْن َهَذا اْلَجَمُل؟   "   :َفَسَكَت، َفَقاَل  
:    ِ َأَفََل َتتهِقي َّللاهَ ِفي َهِذِه اْلَبِهيَمِة الهِتي    "   :سلم(    َفَقاَل )صلي هللا عليه   .ِلي َيا َرُسوَل َّللاه

ُ ِإيهاَها، َفِإنهُه َشَكى ِإَلىه َأنهَك ُتِجيُعُه َوُتْدِئُبُه    "َملهَكَك َّللاه
وسَلم مع  فما أجمل أن يعيش اإلنسان في سَلم مع نفسه، وسَلم مع أسرته، وسَلم مع عائلته،  

 .جيرانه، وسَلم مع زمَلئه، وسَلم مع أصدقائه، وسَلم مع المجتمع، وسَلم مع الكون كله
 

 اللهم اجعلنا من أهل السالم وأدخلنا برمحتك اجلنة دار السالم 
 


