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ا ْلمنورة ا ْنتظره ا ْلمسْ لمون منْ أ ْهل ا ْلمدينة باشْ تياق.
وع ْندما ا ْنتشر خبر وصول النبي ْال ْكرم صلى الل
عل ْيه وسلم اصْ طف أ ْهل ا ْلمدينة على الطريق
للت ْرحيب به .وكانوا منْتظرين لول كلمة م ْلفوظة منْ
فم النبي ا ْلمبارك .نادى الرسول ْال ْكرم صلى الل عل ْيه
وسلم ا ْلحشْ د في ذلك ا ْلي ْوم قائ ًل " :يا أيها الناس،
أ ْفشوا السلم ،وأ ْطعموا الطعام ،وصلوا والناس نيامٌ

السلم :نداء ْالسْ لم ل ْل ْمن والسلم
أيها ْالعزاء ا ْلم ْؤمنين الذين ا ْجتمعوا في صف
واحد في هذه ا ْلجمْ عة ا ْلمباركة!
ا ْلحمْ د والثناء لرب ا ْلعالمين الذي خلقنا
وأ ْحيانا وأ ْنعم عل ْينا بنعمه .والصلة والسلم على

ت ْدخلون الجنة بسلم" .1
أيها ا ْلم ْؤمنون ا ْلم ْحترمون!
"السلم" هو اسْ ٌم منْ أسْ ماء الل تعالى .الل
تعالى هو منْ يوصل عباده إلى السلم ويمْ نحهمْ
الصحة وا ْلعافية .ومحم ٌد صلى الل عليْه وسلم هو منْ
ْ
ي ْدعو ْال ْنسانية إلى الت ْوحيد وا ْلعدالة .إنه النبي الخر

حبيبه محمد ا ْلم ْصطفى! والسلم على أ ْهله

الذي كان ي ْدعو لعبودية الل تعالى ونشْ ر ْال ْمن

وأصْ حابه الطيبين الطاهرين! السلم على فؤاد

والسلم ،والتعايش أخو ًة .فدين ْالسْ لم وكما هو

ا ْلمسْ لمين ا ْلمتمسكين بدين ْالسْ لم الذي كان هو

اسْ مه دين السلم والنجاة ْالبدي .أما ا ْلمسْ لم فهو منْ

دين السلم

سلم ا ْلمسْ لمون منْ لسانه ويده .2

وعلى ا ْلم ْكرمين حوْلهمْ بالسلم

و ْالمان!
أيها ا ْلمسْ لمون ا ْلم ْحترمون!
ع ْندما هاجر رسول الل صلى الل عل ْيه وسلم من
ا ْلب ْلدة ْالمينة مكة ا ْلمكرمة إلى أ ْرض السلم ا ْلمدينة

أعزائي ا ْلمسْ لمين!
كلما سلم ا ْلم ْؤمنون بعْضه ْم على ب ْعض
"السلم عل ْي ك ْم" ي ْنعكس م ْضمون هذا السلم ا ْلغني
على حياتنا .ا ْلمؤْمن ي ْنشر حوْله ْالمان والطم ْأنينة

اللتان تلقاهما منْ ايمانه بواسطة السلم وي ْدعوهمْ

فحسْ ب ،ب ْل هو شعار ا ْلخ ْير ا ْلمناسب لم ْقصده

با ْلخيْر.

وغايته.

يساهم السلم بت ْعريف ا ْلمغْتربين بعْضهمْ

أعزائي ا ْلم ْؤمنين!

ا ْلبعْض وا ْلغرباء الذين يسْ ع ْون خ ْلف همومه ْم ويزيد

قال الل تعالى في كتابه ا ْلكريم" :يَٓا ايها ال ۪ذين

منْ أواصر التقرب ب ْينه ْم .سلم صديق يذكر به ْم أنهمْ

ٰامنوا ادْخلوا في السلْم كَٓافةً ًۖ وَل تتبعوا خطوات

ل ْيسوا وحيدين .السلم يلين ا ْلقلوب ويزيل الضغينة

ان انه لك ْم عد ٌو م ۪بي ٌن" .4
الشيْط ِۜ

والتغيظ .ع ْندما يفيض ب ْحر السلم يزيل ا ْلح ْقد من
ا ْلقلوب .الطريق الذي يؤدي إلى ا ْلجنة فيه حصة ٌ من
ا ْلمحبة التي ت ْنتشر بالسلم .قال رسول الل صلى الل

لذلك دعونا لن ْبدأْ بنشْ ر السلم منْ أ ْقرب
ا ْلمقربين إل ْينا ولنسل ْم على ا ْلمؤْمنين إ ْن نعْر ْفه ْم أ ْم
ل ْم نعْر ْفه ْم ولنز ْد عدد ا ْلمسْ لمين الذين نسلم عليْه ْم.

عليْه وسلم في حديثهَ" :ل ت ْدخلون ا ْلجنة حتى تؤْمنوا،

ولنمْ نح السلم الذي كان دعاء ا ْلبركة والطم ْأنينة

وَل تؤْمنوا حتى تحابوا ،أوَل أدلك ْم على ش ْيء إذا

حقه .ولن ْنق ْل بوجودنا ْال ْمن والطم ْأنينة إلى كل مكان

فعلْتموه تحاببْتمْ؟ أ ْفشوا السلم بيْن ك ْم " .3
أيها ا ْلمسْ لمون ا ْلمحْترمون!
يقوم ا ْلم ْؤمنين بت ْأسيس علقة السلم و ْالمان

نتواجد فيه .ولنؤس ْس بسلمنا روابط ْالخوة من
اللسان إلى ْال ْفئدة .وبالتالي لنحو ْل هذه الد ْنيا التي
تسْ تضيفنا منْ دار الصراع وا ْلعذاب إلى ديار الص ْلح

مع كل م ْخلوق على س ْطح ْال ْرض ويسْ ت ْخدم لغة

والسلم.

السلم و ْالمان في جميع أ ْعماله .ا ْلمسْ لم الذي
ْ
يسلم سلم الل على الخرين ي ْعتبر بمثابة ضمان
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الطم ْأنينة بأ ْفعاله وأ ْقواله .فل يؤْذي أحدًا وَل يضر وَل
يهْدم فؤادًا وَل ي ْحتقر أحد ًا وَل ي ْقدح في شرف أي
أحد وَل يت كلم بكلم غليظ وجارح .فالسلم الذي
يسلمه ا ْلمسْ لمون ل ْيس بعبارة عنْ كلم عادي
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