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مفهوـ السالـ في اإلسالـ
ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنواف" :مفهوـ السالـ في اإلسالـ" ،والتي
َّ
نعيش في عص ٍر
تحدث فيها عن السالـ ومفهومو في اإلسالـ وكيفية تحقيقو في ىذه األزماف المتأخرة ،وبيَّن أننا ُ

بلغ فيو ُّ
أكثر الناس ال يُد ِركوف معنى السالـ الذي ىو اإلسالـ
التقدـ
ُّ
شأوا ً
والتطور ً
عظيما ،ومع ذلك ال زاؿ ُ
ِ
ِ
لكوارث العظيمة والفت ِن
حدوث ا
خالؼ معناه ،ويضعونو في غير نِصابِو؛ مما أدَّى إلى
الحقيقي ،ويفهمونو
َ
دوؿ العالَم.
تمر بها ُ
الجسيمة التي ُّ
َ
الخطبة األولى
الع َّزة والقوة والجالؿ ،م ِ
الحمد هلل الكبي ِر المتعاؿ ،ذي ِ
السحاب الثّْقاؿِ ،
فالق
وطمعا ،ومنُ ِش ِئ
رس ِل البر َؽ خوفًا
َ
ً
ُ
ُ
طوعا وَكرىا ِ
ِ ِ
وظاللُهم بالغُ ُد ّْو واآلصاؿ ،وأشهد
ّْ
يسج ُد من في السموات واألرض ً ً
َّوى شديد المحاؿ ،لو ُ
الحب والنػ َ

الخصاؿ ،قدوةٌ في األقواؿ ِ
أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أف محم ًدا عب ُده ورسولو رفيع ِ
والفعاؿ،
ُ

ِ
وسالمو عليو وعلى أزواجو أمهات المؤمنين واآلؿ،
فصلوات اهلل
والمقاؿ،
صاد ٌؽ مصدو ٌؽ
بالقلب والجوار ِ
ُ
ُ
ِح َ
ِ
ٍ
ِ
كثيرا.
المآؿ ،وسلَّم
ً
وعلى أصحابو والتابعين لهم في الخالؿ ،ومن تبعهم بإحساف إلى يوـ َ
تسليما ً
أما بعد:
األولين واآلخرين:
أوصى بها
فإف الوصيةَ المبذولَةَ لي ولكم  -عباد اهلل  -ىي تقوى اهلل  -سبحانو  -التي َ
َ
صيػنَا الَّ ِذين أُوتُوا ال ِكتَاب ِمن قَػبلِ ُكم وإِيَّا ُكم أ ِ
الرز َؽ
َولََقد َو َّ
َف اتَّػ ُقوا اللَّ َو [النساء ،]414 :فَابػتَػغُوا ِعن َد اللَّ ِو ّْ
َ
َ
َ
َواعبُ ُدوهُ َواش ُك ُروا لَوُ إِلَي ِو تُػر َجعُو َف [العنكبوت.]41 :
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أيها المسلموف:
خلق ىذا الكو َف ُعل ِويَّو وس ِ
ِ
فليَّوِ ،
وجماده ودوابّْو وطي ِره؛ ليعبُدوه
بإنس ِو وجنّْو ،ومالئكتِ ِو
إف اهلل  -سبحانو وتعالى َ -
ُ
خاضعا لعظمتوُ ،موقِنًا بعبوديتو لخالقو ،كما قاؿ  -سبحانو
شريك لو ،وليكوف الكو ُف كلُّو
وحده  -سبحانو  -ال
َ
ً
اإلنس إَِّال لِيػعب ُد ِ
 :وما َخلَق ُ ِِ
اء
وف [الذاريات ،]65 :وكما قاؿ  -جل وعال َ :-وَما َخلَقنَا َّ
َُ
ََ
الس َم َ
ت الج َّن َو َ
واألَرض وما بػيػنَػهما ب ِ
َِّ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُروا ِم َن النَّا ِر [ص ،]71 :وكما قاؿ  -سبحانو
اط ًال ذَلِ َ
َ َ ََ َ ُ َ َ
ين َك َف ُروا فَػ َوي ٌل للذ َ
ك ظَ ُّن الذ َ
 :وما َخلَقنَا َّ ِِِ
اى َما إَِّال بِال َح ّْق َولَ ِك َّن أَكثَػ َرُىم َال يَػعلَ ُمو َف
ين (َ )13ما َخلَقنَ ُ
الس َم َاوات َواألَر َ
ََ
ض َوَما بَػيػنَػ ُه َما َالعب َ
[الدخاف.]13 ،13 :
إ ًذا لم يخلُق الباري  -جل شأنُو  -ىذا الكو َف بأكملِو عبثًا ،وما سخَّره  -جل وعال  -لعباده عبَثًا ،وما جعل لهم

والخالق  -جل شأنُو -
شو َف في مناكبِها ويأكلوف من رزقِو ُس ًدى ،كال؛ إذ كيف يكوف ذلك
األرض َذلوالً يم ُ
ُ
َ
السماء واألَرض وما بػيػنَػهما َال ِعبِين ( )45لَو أَردنَا أَف نَػت ِ
َّخ َذ لَه ًوا َالتَّ َخذنَاهُ ِمن لَ ُدنَّا إِف ُكنَّا
َ
يقوؿَ :وَما َخلَقنَا َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َ
ؼ بِالح ّْق َعلَى الب ِ
ِِ
ِ
اط ِل فَػيدمغُوُ فَِإ َذا ُىو َز ِاى ٌق ولَ ُكم الويل ِم َّما تَ ِ
ص ُفو َف (َ )43ولَوُ َمن فِي
َ
ين ( )41بَل نَػقذ ُ َ
َ َ
َ
فَاعل َ
َ ُ َ ُ
ِ
ض ومن ِعن َدهُ َال يستَكبِرو َف َعن ِعب َ ِِ
َّ ِ
َّه َار َال
سبّْ ُحو َف اللَّي َل َوالنػ َ
َ
الس َم َاوات َواألَر ِ َ َ
ادتو َوَال يَستَحس ُرو َف ( )43يُ َ
َ ُ
يَػفتُػ ُرو َف [األنبياء.]72 -45 :

إنكار الباري  -سبحانو  -وتوبي ُخو لمن لم يُد ِرؾ معنى ِ
خلق اهلل للسماوات واألرض ،ولم يجعل
ومن ىنا؛ جاء ُ
ِ
لتحقيق عبوديتو  -سبحانو  -دوف ِسواه ،فقاؿ عن أمثاؿ ىؤالء :قُل أَئِنَّ ُكم لَتَك ُف ُرو َف بِالَّ ِذي
الخلق وسيل ًة
ىذا
َ
ِ
ين [فصلت ]3 :إلى أف قاؿ :ثُ َّم استَػ َوى إِلَى
ك َر ُّ
ادا َذلِ َ
ض فِي يَػوَمي ِن َوتَج َعلُو َف لَوُ أَن َد ً
َخلَ َق األَر َ
ب ال َعالَم َ
َّ ِ ِ
ِِ
اؿ لَ َها ولِْلَر ِ ِ
ين [فصلت.]44 :
الس َماء َوى َي ُد َخا ٌف فَػ َق َ َ
ض ائتيَا طَو ًعا أَو َكرًىا قَالَتَا أَتَػيػنَا طَائع َ
ِ
واألرض التي تُِقلُّهم
األرض عن عبوديتو  -سبحانو  -والسماءُ التي تُ ِظلُّهم
العجب! كيف يستكبِ ُر من في
ُ
فيا هلل َ
طائعتاف للباري  -جل شأنُو  ،-ىذا ما قالو  -سبحانو وتعالى  -عن سماواتو ِ
وأرض ِو.
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ِ
ٍ
يحوُ [النور ،]14 :وما
صافَّات ُك ّّل قَد َعل َم َ
الطير في السماء؛ فقد قاؿ اهلل عنوَ :والطَّيػ ُر َ
ص َالتَوُ َوتَسبِ َ
وأما ُ
ِ ِ
ٍ
ٍِ
سبّْ ُح بِ َحم ِدهِ َولَ ِكن َال تَػف َق ُهو َف
عدا ذلك من ٍّ
دواب وجماد وشج ٍر وحج ٍر؛ فقد قاؿ اهلل عنوَ :وإف من َشيء إ َّال يُ َ
تَسبِيح ُهم [اإلسراء]11 :؛ أي :أنتم أيها اإلنس ِ
وتسبيحهم لو.
والج ُّن ال تف َقهوف عبوديػَّتَهم هلل
َ
َ
ُ
خلق تفضيالً؟!
فأين عقلُك  -أيها اإلنساف  ،-وأين قلبُك  -أيها اإلنساف  ،-وأين تفضيلُو لك على كثي ٍر ممن َ
غيره،
أال قُتِل اإلنسا ُف ما أك َف َره؛ نعم ،قُتِل اإلنسا ُف ما أك َف َره ،يخلُ ُقو ربُّو ثم ىو يخ َ
ض ُع لغيرهُ ،
ويرزقُو ربُّو فيش ُك ُر َ

فضلَو ربُّو بالعقل ِ
َّ
والحكمة واآلدميَّة،
يَش ُك ُرو َف [البقرةَ ،]711 :ولَ ِك َّن
يػُؤِمنُو َف [ىود.]41 :

فَأَبَى
أَكثَػ َر

ورا [اإلسراءَ ،]33 :ولَ ِك َّن أَكثَػ َر الن ِ
أَكثَػ ُر الن ِ
َّاس َال
َّاس إَِّال ُك ُف ً
َّاس َال يَػعلَ ُمو َف [األعراؼَ ،]431 :ولَكِ َّن أَكثَػ َر الن ِ
الن ِ
َّاس َال

والدىشة التي ال تتوقَّف :أف يكوف من ِ
ِ
ِ
أقل في
العجب الذي ال ين َقضي،
ومن
ك الوسيلةَ الكاملةَ للعبودية َّ
يمل ُ
ِ
السماو ِ
ُخضوعو هلل من سائر مخلوقاتِِو دوابِّا وجمادات ،أَلَم تَػ َر أ َّ
ات َوَمن ِفي األَر ِ
ض
َف اللَّ َو يَس ُج ُد لَوُ َمن في َّ َ َ
ِ
اب وَكثِير ِمن الن ِ ِ
اؿ َو َّ
َو َّ
الش َج ُر َو َّ
وـ َوال ِجبَ ُ
اب َوَمن يُِه ِن اللَّوُ فَ َما لَوُ
َّاس َوَكث ٌير َح َّق َعلَيو ال َع َذ ُ
ُّج ُ
س َوال َق َم ُر َوالن ُ
الد َو ُّ َ ٌ َ
الشم ُ
ٍ
شاءُ [الحج.]43 :
ِمن ُمك ِرـ إِ َّف اللَّوَ يَػف َع ُل َما يَ َ
ِ
آم َن َوِمنػ ُهم َمن َك َف َر
َّ
البشر ،فَمنػ ُهم َمن َ
ذكر إال َ
فتأملوا  -يا رعاكم اهلل  -أف اهلل  -سبحانو  -لم يستث ِن مما َ
َّاس ولَو حرص َ ِ ِ ِ
ين [يوسف.]421 :
ت ب ُمؤمن َ
[البقرةَ ،]761 :وَما أَكثَػ ُر الن ِ َ َ َ
عباد اهلل:
ِ
والترسانة العسكرية
رفيعا في الحياة المادية ،والنظريات الفلسفية ،والثورةِ التّْػ َقنِيَّة،
شأوا ً
إننا ُ
نعيش في زم ٍن بل َغ ً
ِ
ِ
لكن
وإىالؾ
بروح األنانية والعُدوانية ،وإرادة العُلُّْو في األرض
المتشبّْعة ِ
حب الفسادَّ ،
الحرث والنَّسل ،واهلل ال يُ ُّ
ُ
ىذه الحضارة لم ِ
ِ
ِ
والعدؿ واإليثار ،وال َّ
ِ
أدؿ على تلكم النَّزعة من
والحكمة
بالرحمة والطمأنينة
الروح
تستطع
إشباع ِ
َ
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ِ
حساب االحتياجات البشرية لْلخالؽ والطعاـ والشراب
المحموـ نحو التسلُّح على
السبا َؽ
إفرا ِز ىذه الحضارةّْ :
ُ
ٍ
ضاعفة.
والمعيشة
بأضعاؼ ُم َ
وث الخانِق ،وىوِ :
والقهر
يخي للحقائق،
الخواءُ ُّ
حتى َجثَا على سياسة العالَم الثالُ ُ
وحي ،والتز ُ
ييف التار ُّ
الر ُّ
ُ
ِ
ِ
السالـ ُحم ًقا،
صوَرت
الشامل ،ف ُدعَّت إلى
ثم ُخ ِل َقت أسلحةُ الدما ِر
شعوب العالَم دعِّا ،والتي َّ
ُّ
العسكري ،ومن َّ
َ
يناؿ َّ
حقو باسم العدالة أو الرحمة،
والعدؿ استِكانَة ،وجعلَت
عجزا،
مفهوـ الغباء فيمن يُحا ِو ُؿ أف َ
َ
والرحمةَ ً
َ
ِ
وجعلَت مفهوـ ِ
ِ
ِ
ِ
وجد
بحيث
دفعو؛
الضعيف
الغبطَة في
ُ
مدمعُو م َ
َ
أصبح ال يُ َ
المهزوؿ الجاثي على ُركبَتَػيو الذي يسبِ ُق َ
َ
اليوـ
وجد
وجد الحرب ،حتى َّ
مفهوـ السالـ إال ُ
ب العالَم َ
تشر َ
ُ
ُ
وجد َ
حيث تُ َ
الجور ،وال يُ َ
مفهوـ العدؿ إال حيث يُ َ
ِ
أصبح
المجتمعات
َ
ألوانًا من االعتداءات السياسية واالقتصادية والعسكرية؛ بحيث إف األما َف لدى كثي ٍر من ُ
كسر ٍ ِ ٍ
َّ
ماء.
اب بقيعة يحسبُو الظمآ ُف ً

والسر ِ
السالـ
السالـ الذي ىو الطُّمأنينةُ والسكينةُ واالستقر ُار،
تهميش السالـ؛ نعم،
الكام ُن في ذلكم كلّْو :ىو
ُّ
ُ
ُ
ُ
قرر العبوديةَ للح َكم العدؿ ،وي ِ
الملك
شر َعو اهلل
معبود ِسواه،
ؤم ُن بو ربِّا خال ًقا را ِزقًا ال
ُ
َ
ُ
َ
ُ
الذي يُ ّْ ُ
السالـ الذي َ

ٍ
ِ
ِ
ٍ
ُّ
رب
حميد،
حكيم
يل من
السالـ الذي ال يأتيو
وس السالـ،
السالـ من ّْ
ُ
ُ
الباطل من بين ي َديو وال من خلفو تنز ٌ
القد ُ
ُ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
َِّ ِ
يم
السالـ،
السالـ من ّْ
ُ
رب البشر إلى البشرَ ،وَمن أَح َس ُن دينًا م َّمن أَسلَ َم َوج َهوُ للو َو ُى َو ُمحس ٌن َواتَّػبَ َع ملةَ إبػ َراى َ
َّ ِ ِ
ِ
يم َخ ِل ًيال [النساء.]476 :
َحني ًفا َواتَّ َخ َذ اللوُ إبػ َراى َ
ب َذلوا من ٍ
استعملوا فيها من وسائل ،فلن يبلُغوا
علوـ ومعا ِرؼ ،ومهما
َ
َوَال يُ ِحيطُو َف بِ ِو ِعل ًما [طو ،]442 :ويقوؿ  -سبحانو َ :-وَال
وقارا ،وقد خل َقهم
[البقرة ،]766 :فماؿ البشرية إ ًذا ال ُ
ترجوا هلل ً

إنو مهما ِ
البشر من جهود ،ومهما
عم َل
ُ
ذرةٍ من ِ
علم اهلل؛ ألف اهلل يقوؿ:
ِم َ
ثقاؿ َّ
يُ ِحيطُو َف بِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اء
شيء من علمو إ َّال ب َما َش َ
ِ
مثل السالـ الذي جاء من عند اهلل.
ً
أطوارا؟! لن يُصل ُح َ
الناس ُ
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ِ
أرحم وال أع َد ُؿ من دين اإلسالـ ،وال َّ
أدؿ على ذلكم
أال إنو ال يُ ُ
كر أرأَؼ وال َ
عرؼ في التاريخ مبدأٌ أو ٌ
دين أو ف ٌ

من ِ
ِ
اتفاؽ ِ
طفل صغير ،وال امرأةٌ ،وال
يجوز في حاؿ
الحرب مع ّْ
أىل اإلسالـ أنو ال ُ
قتل شي ٌخ ٌ
كبير ،وال ٌ
العدو أف يُ َ
أف تُقطَ َع شجرةٌ؛ ُّ ٍ
أعظم من ىذا السالـ؟!
فأي سالـ ُ

ٍ
ولكن األسف كل األسف أف يد ِر َؾ بعض المسلمين ىذا كلَّو ثم ىم يهر ِولوف نحو ِشعار ٍ
وفلسفات ما
ات َّبراقة،
َّ
ُ
ُ
ُ
َ
السالـ على غير وج ِه ِو.
فسروف بها
َ
أنزؿ اهللُ بها من ُسلطاف يُ ّْ
َ
وإف مما ال َّ
شك فيو أنو كلما قلَّت الصحوةُ السليمة والنَّظرةُ الثاقبة لدى المسلمين تُجاه المعنى الحقيقية للسالـ

دمعة الم ِ
سراب السالـ الزائِف ،فالتَفتوا إلى لونو وتجاىلوا طعمو ،نظَروا إلى ِ
ِ
خادع ولم
كلما ازدادوا ولَ ًها إلى
َ
ُ
َ
وخفي عليهم من يلدغُ وىو ِ
تبتسم وىي تل َدغِ ،
دفعو ،علِموا أف الحيَّة ال ِ
ينظروا إلى ِم ِ
يبتسم.
ُ
ُ
َ
العصافير
يصطاد
ادا كاف
ستي  -رحمو اهلل  -حينما
وقد
أحسن أبو حاتم البُ ُّ
ُ
ضرب مثالً عن أحد شيوخو أف صيَّ ً
َ
َ
َ
في ِ
ِ
جناحو وألقاه في
صاد
يوـ ر ٍ
ياح تُدخ ُل في عينَػيو الغُبار فتذ ِرفاف ،فكلما َ
كسر َ
يح ،قاؿ :جعلَت الر ُ
ً
عصفورا َ
دموع عينيو ،ولكن
دموع عينيو! قاؿ اآلخر :ال تنظُر إلى ِ
رجل لصاحبِو :ما أرقَّو عليهم ،أال ترى َ
َ
ناموسة ،فقاؿ ٌ
َّ ِ
ات َّ ِ
السل ِم َكافَّةً وَال تَػتَّبِعوا ُخطُو ِ
انظُر إلى ِ
ين
آمنُوا اد ُخلُوا فِي ّْ
ُ
الشيطَاف إِنَّوُ لَ ُكم َع ُد ّّو ُمبِ ٌ
ين َ
َ
َ
عمل يديو ،يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ات فَاعلَ ُموا أ َّ
يم [البقرة.]723 ،723 :
اءت ُك ُم البَػيّْػنَ ُ
َف اللَّ َو َع ِز ٌيز َحك ٌ
( )723فَإف َزلَلتُم من بَػعد َما َج َ
وأغالؿ السلبيَّة
قيود
َ
والالمباالة؛ ليكوف لبِنَةً
لكل فرٍد أف َّ
إنو ال بُ َّد ّْ
يتحرر من األنانية والالمسؤولية ،وأف يقطَ َع َ
ُ
ِ
ِ
دارا؛ ألف معرفةَ اهلل َّ
الحقة واإليما َف
صالحةً في بناء بُرج السالـ الشامخ الذي ما َ
خاب من بَناه وال ند َـ من ات َخ َذه ً

والسالـ الز ِ
ِ
السالـ في
ائف؛ ألف
الحق
السبيل الوحيد للفرِز بين السالـ ّْ
بما جاء من عنده  -سبحانو  -ىي
َ
ُ
ِ
ِ
المصلحة الذاتية
مبني على
العدؿ والصد ُؽ واألمانةُ والرحمةُ ،وأما
اإلسالـ ىو
ُ
السالـ بالمفهوـ الزائف فإنو ّّ
ُ
ِ ِ
الظلم من ِشيَم النفوس ،ومن يكن ذا
يجعل
الجاىلي الذي
الهيمنَة لْلقوى ،أو على المبدأ
ّْ
والقوة الكابحة ومبدأ َ
َ
ُ
ِع َّف ٍة ِ
فلعلَّ ٍة ال يظلِم.

-5 -

خطبة الجمعة :مفهوـ السالـ في اإلسالـ

للشيخ :د .سعود الشريم

من المسجد الحراـ 4111/4/41 :

ولقد صد َؽ اهلل  -جل وعال  -في ُعاله :إِنػَّ ُهم إِف يَظ َه ُروا َعلَي ُكم يَػر ُج ُموُكم أَو يُِعي ُدوُكم فِي ِملَّتِ ِهم َولَن تُػفلِ ُحوا
إِذًا أَبَ ًدا [الكهف.]72 :
قلت ،إف
قلت ما ُ
بارؾ اهلل لي ولكم في القرآف العظيم ،ونفعني وإياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،قد ُ
صوابًا فمن اهلل ،وإف خطأً فمن نفسي والشيطاف ،وأستغفر اهلل إنو كاف َّ
غف ًارا.

الخطبة الثانية
ِ
تعظيما
يك لو
والشكر لو على
الحمد هلل على إحسانِو،
توفيقو وامتِنانو ،وأشه ُد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شر َ
ً
ُ
لشأنو ،وأشه ُد أف محم ًدا عب ُد اهلل ورسولُو ِ
ِ
وأزواجو
وسالمو عليو وعلى آلو
صلوات اهلل
الداعي إلى ِرضوانِو،
ُ
ُ
وأصحابِو وإخوانِو.
أما بعد ،فيا أيها الناس:
ِ
إننا حينما َّ
واالنحراؼ
الم ِنق ُذ للبشرية من ظُلمات التّْيو
نتحد ُ
ث عن السالـ الذي ىو اإلسالـ ،ونرى أنو ىو ُ
واألخالقي ِ
السالـ يقتضي ُّ
كري والعسكري ،إننا حينما َّ
الدونيَّة أو
ث عن ذلكم فإننا ال نعنِي أف
الع َقدي
والف ّْ
نتحد ُ
ّْ
َ

لخالقها ال ي ِ
ال ُخنوع أو االستِكانة ،كال؛ فإف أم ًة لم ترَكع إال ِ
تعرؼ إال اهلل
ض َع لغيره البَتَّة ،وإف أم ًة ال ُ
مك ُن أف تخ َ
ُ
فلن ِ
بكل ما تعنيو الكلمةُ من معنًى ،فاهلل  -جل
السالـ
اإلسالـ ىو
غير أف
يغلبَها من ال ُ
الحقيقي ّْ
ُّ
ُ
َ
يعرؼ اهللَ ،
ِ
ِ
ار ال ُمتَ َكبّْػ ُر [الحشر.]71 :
وعال  -ىو
َّ
الس َال ُـ ال ُمؤم ُن ال ُم َهيم ُن ال َع ِز ُيز ال َجبَّ ُ
ِ
ظ الحرب لم ي ِرد في الكتاب الحكيم
ذكر
مرًة ،في حين أف لف َ
تصرفًا أر ًبعا وأربعين َّ
السالـ في القرآف ُم ّْ
وقد َ
ورد ُ
مرات ،والمسلموف يقولوف كل ٍ
ظ السالـ عشر مر ٍ
ست ٍ
إال َّ
اقتداء بالنبي  -صلى اهلل عليو
ات؛ وذلك
يوـ وليلة لف َ
َّ
ً
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السالـ،
أستغفر اهلل .اللهم أنت
أستغفر اهلل.
أستغفر اهلل.
انصرؼ من صالتو؛ حيث كاف يقوؿ« :
ُ
ُ
ُ
ُ
وسلم  -إذا َ
ِ
الجالؿ واإلكر ِاـ»؛ رواه مسلم.
كت ذا
ومنك
تبار َ
ُ
السالـَ ،
شوا
دين اهلل في األرض ،وتحيَّةُ المسلمين فيها السالـ؛ فقد قاؿ  -صلوات اهلل وسالمو عليو « :-أف ُ
ُ
فالسالـ ُ
السالـ بينكم»؛ رواه مسلم.
َ
الحرب والق ِ
ِ
ُّ
الكف عنو
وجب
وفي ميداف
تاؿ إذا َ
بذؿ ُّ
ّْعا بالسالـ؛ عمالً
سلما ُمتمتػ ً
واعتباره ُم ً
ُ
العدو كلمةَ السالـ َ
َّ ِ
ض َربػتُم فِي َسبِ ِ
ت ُمؤِمنًا
يل اللَّ ِو فَػتَبَػيَّػنُوا َوَال تَػ ُقولُوا لِ َمن أَل َقى إِلَي ُك ُم َّ
الس َال َـ لَس َ
آمنُوا إِ َذا َ
ين َ
بقولو تعالى :يَا أَيػُّ َها الذ َ
ض ال َحيَاةِ ُّ
ك ُكنتُم ِمن قَػب ُل فَ َم َّن اللَّوُ َعلَي ُكم فَػتَبَػيَّػنُوا إِ َّف اللَّ َو َكا َف بِ َما
الدنػيَا فَ ِعن َد اللَّ ِو َمغَانِ ُم َكثِ َيرةٌ َك َذلِ َ
تَػبتَػغُو َف َع َر َ
تَػع َملُو َف َخبِ ًيرا [النساء.]31 :
ِ
الس َالِـ َويَػه ِدي
وإذا كاف ىذا كلُّو في
الحياة الدنيا فإف الجنةَ في الدار اآلخرة ىي السالـَ :واللَّوُ يَد ُعو إِلَى َدا ِر َّ
شاء إِلَى ِ ٍ
ِ
سالـ :تَ ِحيَّتُػ ُهم يَػو َـ يَػل َقونَوُ
ص َراط ُمستَق ٍيم [يونس ،]76 :وتحيَّة المؤمنين يوـ يل َقوف ربَّهمٌ :
َمن يَ َ ُ
يما [األحزاب ،]11 :والمالئكةُ حينما يدخلوف على أىل الجنة يُلقوف عليهم السالـ:
َس َال ٌـ َوأ َ
َع َّد لَ ُهم أَج ًرا َك ِر ً
َوال َم َالئِ َكةُ يَد ُخلُو َف َعلَي ِهم ِمن ُك ّْل بَ ٍ
صبَػرتُم فَنِع َم عُقبَى َّ
الدا ِر [الرعد،71 :
اب (َ )71س َال ٌـ َعلَي ُكم بِ َما َ
.]71
ِ
ِ
يما ( )76إَِّال ِق ًيال َس َال ًما
أما حياةُ المؤمنين في الجنة فقد وص َفها اهلل بقولوَ :ال يَس َمعُو َف ف َيها لَغ ًوا َوَال تَأث ً
َس َال ًما [الواقعة.]75 ،76 :
بارؾ اهلل ولكم في القرآف والسنة ،واعلموا  -رحمكم اهلل  -أف اهلل أمركم بأم ٍر بدأ فيو بنفسو ،وثنَّى بمالئكتو

َّ ِ
ِ
صلُّوا َعلَي ِو َو َسلّْ ُموا
آمنُوا َ
ين َ
ُ
المسبّْحة ب ُقدسو ،وأيَّو بكم  -أيها المؤمنوف  ،-فقاؿ  -جل وعال  :-يَا أَيػُّ َها الذ َ
ِ
يما [األحزاب .]65 :
تَسل ً
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ٍ
بإحساف إلى يوـ الدين،
صل وسلّْم على عبدؾ ورسولك محمد ،وعلى آلو وأصحابو التابعين ،ومن تبِ َعهم
اللهم ّْ

وعنَّا معهم بعفوؾ وجودؾ وكرمك يا أرحم الراحمين.

أع َّز اإلسالـ والمسلمين ،اللهم ِ
أع َّز اإلسالـ والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالـ والمسلمين ،اللهم انصر دينك
وكتابك وسنة نبيك وعبادؾ المؤمنين.
ِ
ىم المهمومين من المسلمينّْ ،
ِ
واشف مرضانا
المدينين،
واقض
كرب المكروبين،
فرج َّ
اللهم ّْ
ونفس َ
الدين عن َ
َ
ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ِ
خير من زَّكاىا ،أنت وليُّها وموالىا ،برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آت َ
نفوسنا تقواىا ،وزّْكها أنت ُ
اللهم ِ
أئمتنا ووالة أمورنا ،واجعل واليتنا فيمن خافك واتقاؾ ،واتبع رضاؾ يا رب
آمنَّا في أوطاننا ،وأصلِح َّ
العالمين.
حي يا قيُّوـ ،اللهم أصلِح لو بطانتو يا ذا الجالؿ
ولي أمرنا لما تحبُّو وترضاه من األقواؿ واألعماؿ يا ُّ
اللهم وفّْق َّ
واإلكراـ.
الغيث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم أن ِزؿ
الغني ونحن ال ُفقراء ،أن ِزؿ علينا
َ
اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت ،أنت ُّ
ِ
خير ما
الغيث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم أن ِزؿ علينا
علينا
َ
َ
الغيث وال تجعلنا من القانطين ،اللهم ال تح ِرمنا َ
بشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عندؾ ّْ
اللهم إنا خل ٌق من خلقك فال تمنَع عنا بذنوبِنا فضلَك يا ذا الجالؿ واإلكراـ.
ِ ِ
ِ
ِ
َربػَّنَا آتِنَا فِي ا ُّ
اب النَّا ِر [البقرة .]724 :
سنَةً َوفي اآلخ َرة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
لدنػيَا َح َ
وسالـ على المرسلين ،وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين.
سبحاف ربّْنا رب العزة عما يصفوف،
ٌ
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