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  والبيئة ُُواجملتمع ُُُمعُالنفس ُُالسالم

م2022ربنوفم4ُُاملوافقُ–ُهـ1444ُاآلخرربيع10ُُُُبتاريخ  
ه   لله   الحمد     ي  الّسََلمه   َداره   إهلَى    يَْدع و  َللّا  و: ﴿الكريمه   كتابهه   في  القائله   العالمين،  رب   َمن   َويَْهده

َراط    إهلَى    يََشاء   ْستَقهيم    صه  ا نَونبيّ   انَسيدَ   أنّ   وأشهد    له،  شريكَ   ال  ه  وحدَ   للا    إالّ   إلهَ   ال  أ  وأشهد    ،﴾مُّ

 مه  تبعَ   نومَ   ،وصحبهه   آلهه   وعلى  ،عليهه   وباركْ   وسلمْ   صل ه   مّ الله    ،ه  ورسول    ه  عبد    حمًدام  

ُ  ،الدينه  يومه  إلى بإحسان  
 
 وبعد

ُأولًُ
 
ُُيفُاإلسالم ُُالسالم ُُ:ُمنزلة

 
ُعليه ُُواحلث

  ، السَلمه   دين    انَفدين    ا،هَ ترسيخه   علي   الحنيف    انَدين    حرصَ   ، راقية    إنسانية    قيمة    السَلمَ   إنّ   

  لَه مْ : ﴿ه  سبحانَ  يقول    ،السَلمه   دار    هي  والجنة    ،سَلم    الدنيا  في  ا نَوتحيت    ،السَلمه   نبيُّ   ملسو هيلع هللا ىلص  انَونبيُّ 

ندَ   الّسََلمه   َدار   مْ   عه يّت ه مْ : ﴿تعالي  قال   ، السَلم    الجنةه   في  الجنةه   أهله   وتحية    ،  ﴾َربه هه  يَْلقَْونَه   يَْومَ   تَحه

ل ونَ   َوالمَلئهَكة  (: ﴿وعَل  جلّ )  يقول  ،  سَلم    لهم  المَلئكةه   وتحية      ، (44:  األحزاب﴾)َسََلم     يَْدخ 

مْ  ن َعلَْيهه  وتأكيًدا، (24ـ  23)الرعد: ﴾هالّدار ع ْقبَى فَنهْعمَ  َصبَْرت مْ  بهَما َعلَْيك م َسَلم  * بَاب   ك ل ه  م ه

َ   فقد  ،الناسه   بينَ   األرضه   في  السَلمه   مبدأه   لتحقيقه   عمليًّا  له    والمطب هقينَ   فيهه   الساعينَ   للا    كافأ

  لَمْ   َعلَْيك مْ   َسََلم    أَنْ   اْلَجنّةه   أَْصَحابَ   َونَاَدْوا: )-تعالى-  للا    قال  سَلًما،  مه  تحيتَ   وجعلَ   ،بالجنةه 

ل وَها  [. 46: األعراف(]يَْطَمع ونَ  َوه مْ  يَْدخ 

  منها   آية،  وأربعينَ   أربع    في  -وجلّ   عزّ -  للاه   كتابه   في   منه    اشت قّ   وما(  السَلمه )  لفظ    ردَ قد وو  

ه   في  إال    الحربه   لفظ    يردْ   لم  حينه  في  ، مكية   والباقيات    ،مدنية   خمس   ،  ست    وهنا .  مدنية  اكلُّهَ   آيات 

 ى،األولَ   الدرجةه   في  السَلمه   إلى  يدعو  الكريمَ   القرآنَ   أنّ   وهي  ،اإليهَ   التنبُّهه   نمه   بدّ   ال  جميلة    لفتة  

ب    ،عليهه   ويحثُّ   على  الدالةه   الكريمةه   اآلياته   ن ومه .  والف ْرقةَ   والتنازعَ   الحربَ   ويرفض    فيه،  ويرغ ه

وا  َوإهنْ : )-ىتعالَ -  ه  قول    :المفهومه   هذا يع    ه وَ   إهنّه    للا  َعلَى  َوتََوّكلْ   لََها  فَاْجنَحْ   لهلّسْلمه   َجنَح  العَلهيم (    الّسمه

لْ   ، والمهادنةه   والمصالحةه   المسالََمةه   إلى  وامال    إنْ :  أي  ،[61:األنفال]   منهم،  واْقبَْله    ذلك،  إلى  فَمه
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  للاه  رسوله  وبينَ  بينهم  الحربه  ووضعَ  الصلحَ  المشركونَ  طلبَ  لَّما  الحديبيةه  صلحه  في  وقعَ  كما 

 . والمسالمةه   السلمه   في  رغبةً   الشروط؛  نمه   عليهه   وااشترط    ما  مع  ذلك  ملسو هيلع هللا ىلص إلى  النبيُّ   م ه  أجابَ   فقد  ،ملسو هيلع هللا ىلص 

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

  إهلَْيك م    أَْلقَى: )ه  قول    ذلك  على  ويدلُّ .  الحربه   ضدُّ   هي  التي  بالمسالمةه :  أي  ؛(الّسلَمه )بـ  فيها(  السَلم)

:  األخرى  اآليةه   في  كما   ،القتاله   ترك  :  بهه   المقصودَ   أنّ   على  فدلّ   ،(َعلَيك م: )يقلْ   ولم  ،(الّسََلمَ 

مْ   لَك مْ   للا    َجعَلَ   فََما   الّسلَمَ   إهلَيك م    َوأَْلق وا  ي قَاتهل وك مْ   َولَمْ   اْعتََزل وك م   فَإهنه )   ، [90:  النساء ]َسبهيًَل(    َعلَْيهه

ل وك م  لَمْ  فَإهنْ : )هه وقوله  يَه مْ  َويَك فُّوا الّسلَمَ  إهلَيك م   َوي ْلق وا يَْعتَزه ذ وه م( أَْيده  . 91 النساء فَخ 

ي   َللّا    ه وَ : ﴿ه  سبحانَ  فقالَ   ”السَلمَ “  ه  نفسَ (  وجلّ   عزّ )  انَربُّ   يسمّ   وشرفهه   السَلمه   ولمكانةه     الّذه

هَ   الَ  ن    الّسََلم    اْلق دُّوس    اْلَملهك    ه وَ   إهالّ   إهلَ  ْؤمه ن    اْلم  َهْيمه يز    اْلم  تََكب هر    اْلَجبّار    اْلعَزه   َعّما   َللّاه   س ْبَحانَ   اْلم 

ك وَن﴾   ه   دعوةَ   أنّ   ونجد    ،(23الحشر:  )ي ْشره   و يدع    ملسو هيلع هللا ىلص  انَبهيُّنَ  يكنْ   فلم  ، (السَلم  : )هي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

عه   المخاَصمةه   إلى   وال  ،الحربه   إلى   ويهدي   ،السَلمه   إلى   ويدع    بل   ،التشاجره   إلى  وال  ،والتناز 

" ملسو هيلع هللا ىلص  ه  قول  :  ذلك  فمن.  عليهه   مه  ويدلُّ   إليهه   الناسَ  ه    ال  المسلم،  وأخ    المسلم  :    وال   ،يَْظلهم 

ه    .(عليه متفق)" ي ْسلهم 

ُ
ً
ُثاني

 
ُمعُالنفسُ ُا:ُالسالم

  يكدر    اعمّ   بالتخليةه   إال    يتحقق    ال  يالنفسه   والسَلم    .مع النفسه   إلى السَلمه   لقد دعا اإلسَلم    

 والعداوةه   والحقده   الحسده   عن   ىتتخلّ   أنْ و  البدّ   داخلية    حرب    في  ه  ويجعل    ،اإلنسانه   حياةَ 

،  النفسيةه   األمراضه   إلى  بك  يتؤد    داخلية    ومنازعات    وكرب    هم     في  ستعيش    وإال  والبغضاء  

ا  كهمّ   اجعلْ :  المسلم   أخي   للا    رضي   -  مالك    بنه   أنسه   ، فعنوسَلم    أمن    في  تعشْ   واحًدا  همًّ

ناه  للا  جعل  َهّمه ،  اآلخرة    كانَته   َمنْ : »ملسو هيلع هللا ىلص  للاه   رسول    قال:  قال  -  عنه   وجمع   قلبه،  في  غه

َمة،  وهي  الدنيا  وأتَتْه    َشْملَه ،  عليه  عينيه،   بين  فَْقَره  للا  جعل  َهّمه،  الدنيا  كانت  َوَمنْ   راغه

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

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

ْسلهم  : “ملسو هيلع هللا ىلص   انَنبيُّ   يقول    حيث    أجمعين،  الناسه   ومع  ،وأصدقائهه   ،وجيرانهه   ،وذويهه   أهلهه    َسلَمَ   َمنْ   اْلم 

نْ   المسلمون هه”    لهَسانههه   مه  هاأنّ   إال    قوامة    صوامة    امرأة    عن  ملسو هيلع هللا ىلص   لَ ئه س    وعندما  ،متفق عليه()َويَده

 .ه)رواه أحمد(“النّار أهله  من  هيَ  فيها،  َخيرَ  ال: “ملسو هيلع هللا ىلص   للاه  رسول    فقالَ  ا؟ بلهسانههَ  اجيرانَهَ  يت ؤذه 

 وإنسانية    إيمانية    ضوابط    اهَ تحكم    صافية    نفوس    خَلله   نمه   إال    يتحقق    ال  مع النفسه   والسَلم   

  ذوي  ن مه   يكونَ   أنْ   ال  ، كباطنهه   ظاهره    واحد    وجه    لإلنسانه   يكونَ   أنْ :  اهَ أهمه   ن مه   ،راقية  



 

3 

، ذ و  النّاسه   َشرّ   إنّ : “ملسو هيلع هللا ىلص  انَنبيُّ   يقول    ،بوجه   منهم  الواحد   ييلقَ   الذين   الوجهينه    الذي   الَوْجَهْينه

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

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

ن    الَ : “ملسو هيلع هللا ىلص  انَنبيُّ   يقول    حيث    ،ؤلف  وي    يألف   بّ   حتّى  أَحد ك ْم،  ي ْؤمه يهه   ي حه بُّ   ما  ألخه هه   ي حه )رواه ”لهنَْفسه

نَ   إهنّ : »ملسو هيلع هللا ىلص  انَنبيُّ   يقول    ،لشر ه ل  مغَلقــًا  للخيره   مفتاحــًا  يكونَ   وأنْ   ،البخاري(  َمفَاتهيحَ   النّاسه   مه

،  َمغَالهيقَ   لهْلَخْيره  نَ   َوإهنّ   لهلّشره  ،   َمغَالهيقَ   لهلّشره    َمفَاتهيحَ   النّاسه   مه   للا    َجعَلَ   لهَمنْ   فَط وبَى  لهْلَخْيره

، َعلَى الَخْيره  َمفَاتهيحَ   . )رواه ابن ماجه(”يََدْيهه  َعلَى الّشره   َمفَاتهيحَ  للا   َجعَلَ  لهَمنْ  َوَوْيل   يََدْيهه

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

يعًا   ك لُّه مْ   األَْرضه   فهي  َمنْ   آلَمنَ   َربُّكَ   َشاءَ   َولَوْ : ﴿يتعالَ   يقول    حيث    مختلفين،  الناسَ   خلقَ    َجمه

ه   أَفَأَْنتَ  نهيَن﴾  يَك ون وا َحتّى النّاسَ  ت ْكره ْؤمه  (.99يونس: )م 

  ي يؤد ه  ،السماويةه  الشرائعه  جميع   عليها أجمعتْ  مشتركة   إنسانية   قواسم   هناك أنّ  يؤمنَ  وأنْ 

 .الجميعه  بينَ  يوالمجتمعه  يالنفسه  والسَلم   واالستقرار   الطمأنينة   تسودَ  أنْ  إلى بها االلتزام  

*** 

ه   لله   الحمد    ،ملسو هيلع هللا ىلصحمد  م    انَسيده   والمرسلين،  األنبياءه   خاتمه   على   والسَلم    والصَلة    العالمين،  رب 

 .أجمعين وصحبهه  آلهه  وعلى

ُ
ً
ُثالث

 
ُوالبيئة ُُمعُاجملتمع ُُا:ُالسالم

 تلف  ي   وال نباتـًا، يحرق   وال  حيوانـًا، ييؤذه  فَل ،هه كل ه  الكونه  مع سَلم   في يعيش   المسلمَ  إنّ  

 ال  والتعميرَ   الهدم،   ال  والبناءَ   الشر،  ال  الخيرَ   يحبُّ   ،اء  عطَ مه   اء  بنّ   هو  ماإنّ  ثمًرا،  وال  شجًرا

 بحق     فهو  ي،الكونه   السَلمه   لهذا  يؤصل    ملسو هيلع هللا ىلص  انَنبيُّ   كان  وقد  ،األرضه   في  اإلفسادَ   وال  التخريبَ 

ينَ   َرْحَمةً   إهال  أَْرَسْلنَاكَ   َماو: ﴿يتعالَ   يقول    حيث    ملسو هيلع هللا ىلص  للعالمين  رحمة     ( 107)األنبياء:  ﴾لهْلعَالَمه

ل   بستانـًا ملسو هيلع هللا ىلص دخلَ  حينَ  ذلك ىويتجلّ  ، نَ  لهَرج  ، فيه فَإهذَا   األَْنَصاره  مه   ملسو هيلع هللا ىلص  النّبهيّ  َرأَى فَلَّما َجَمل 

، َهذَا  َربُّ   َمنْ   ”  : فَقَالَ   فََسَكَت،  ه  رأسَ   فََمَسحَ   ملسو هيلع هللا ىلص   النّبهيُّ   فَأَتَاه    َعْينَاه ،  َوذََرفَتْ   َحنّ    لهَمنْ  اْلَجَمله

؟   َهذَا نَ   فَتًى  فََجاءَ   .”اْلَجَمل   َللّاَ   تَتّقهي  أَفََلَ   ”  : ملسو هيلع هللا ىلص  فَقَالَ   .  َللّاه   َرس ولَ   يَا  لهي  :  فَقَالَ   األَْنَصاره   مه

هه  فهي يَمةه  َهذه يع ه   أَنّكَ  إهلَىّ  َشَكى فَإهنّه   إهيّاَها، َللّا   َملَّككَ  الّتهي اْلبَهه  أحمد(.)رواه ” َوت ْدئهب ه   ت جه

  م، هه وسعادته   الناسه   أمنه   على  ييحتوه   الذي   السَلمه   مبدأه   منطلقه   نمه و  ، للبشريةه   سَلم    اإلسَلم  ف  

" ملسو هيلع هللا ىلص  يقول    وه،لينشر    قاطبةً   اإلنسانيةه   بينَ   ه  أمرَ   مَ عم    ه  فإنّ    السَلَم،  أْفش وا :  الناس    ها أيُّ   يا: 
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وا م  ل وا  الطعاَم،  وأطعه  رو ")بسَلم    الجنةَ   واتدخل    ،نيام    والناس    بالليله   وصلُّوا  ،األرحامَ   وصه

  رسول    وقالَ    ، السَلمه   إقامةه   في   ه  غيرَ   سبقَ   ن مَ   فّضلَ   ثم  ،كافةً   للناسه   الخطاب  ف  ،(أحمد  اه

رَ   أنْ   لرجل    يحلُّ   ال : " ملسو هيلع هللا ىلص  للاه  ،  ثَلثه   فوقَ   أخاه    يَْهج    وي عرض    هذا  في عرض  :  يلتقيانه   ليال 

ه   هذا،  (.البخاري رواه")بالسَلمه  يبدأ   الذي امَ وخير 

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

  وتعالى   ه  سبحانَ  للا    ا نَأمرَ   ديني    واجب    وهو  ا هَ وحمايته   البيئةه   على  الحفاظه   على  المسلمَ   الكريمه 

ن  َواْشَرب وا  ك ل وا: ﴿  تعالى  قال  خيرات    نمه   بها   وما   األرضه   على  نحافظَ   أنْ  ْزقه   مه   َوالَ   َللّاه   ر ه

ينَ  األَْرضه   فهي  تَْعثَْوا ده ْفسه   مع  نتعاملَ  أنْ   وتعالي  ه  سبحانَ  ا نَأمرَ   كما ،  [60 آية  من:  البقرة﴾ ]  م 

 ومكونات    ومواردَ   ثروات    نمه   ا عليهَ   المحافظة    يجب    عامة    ملكية    ها أنّ   منطلقه   نمه   البيئةه 

د وا  َوالَ : ﴿  ىتعالَ   قالَ   رشيدةً   إدارةً   ا هَ إدارته   إلى  ا ويدعونَ َها   بَْعدَ   األَْرضه   فهي  ت ْفسه   َواْدع وه    إهْصَلحه

يب    َللّاه   َرْحمةَ   إهنّ   َوَطَمعًا   َخْوفًا  نَ   قَره نهينَ   م ه ْحسه   الحنيف    ا نَدين    حرصَ   ولقد،  [56:  األعراف﴾ ]  الم 

ن   َواْغض ضْ : ﴿  ىتعالَ   قالَ   الهدوءه   والتزامه   الضوضاءه   تجنبه   على   األَْصَواته   أَنَكرَ   إهنّ   َصْوتهكَ   مه

يره   لََصْوت   ت كان  فلو  ،الحميره   صوت    األصواته   وأبشع    أفظع  ف[   19  آية  من:  لقمان﴾ ]  الَحمه

 وها ،  ه  وبَلدتَ   ه  خستَ   علمتَ   قد  الذي  ،الحمار  بذلك  اختصّ   لما   ،الصوته   رفعه   في  هناك فائدة  

ه   رسول    هو ه   واإلضراره   الضرره   عن  ه  امتَ   فينهى  السَلمه   لواءَ   يحمل    السَلمه   رب   ، كان  شيء    بأي 

َرارَ  َوالَ  َضَررَ  الَ : " ملسو هيلع هللا ىلص للاه   َرس ول   قَالَ   [. رواه ابن ماجه"] ضه

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

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

 . هه كل ه  الكونه  مع

ُُاللهم
 
،ُاحفظ

َ
اُمصر

َ
ن
َ
العاملنيُبالد ُبالدُ 

َ
ُوسائر

 ،،،،، الصَلةَ   وأقم                                         لدعاء،،،،،ا
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