
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل تعاىل، نحمده ونستعني به ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا، وسيئات أعاملنا، من  

هيد اهلل تعاىل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد  

ورسوله  عبده  حممدًا  ُمْسلُِمونَ َيا  }،  أن  َوَأْنُتْم  إِالَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َا  }  {َأهيه َأهيه َيا 

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل كَ  ُكُم الَّ ُقوا َربَّ ُقوا  ثِرًيا َونِ النَّاُس اتَّ َساًء َواتَّ

َرِقيًبا َكاَن َعَلْيُكْم  بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ  الَِّذي َتَساَءُلوَن  َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا  {}اهللََّ  ُقوا اهللََّ  اتَّ ِذيَن آَمنُوا  َا الَّ َيا َأهيه

أما بعد: فإن أصدق ،  {اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِياًم ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع  

احلديث كتاب اهلل تعاىل، وأحسن اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم، ورش األمور حمدثاهتا، وكل 

 : عباد اهلل ، حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

أع  ،ومن  الرشيعة  مقاصد  أهم  من  تأليُف إن   ، اإلسالم  غايات  أسباب    ظم  وإزالَة  املسلمني  بني  القلوب 

 اخلالف والتدابر والتقاطع فيام بني املسلمني بعضهم البعض.. 

نر مل  الغاية    فإذا  املقصد وهذه  ،هذا  املسلمني وحياهتم  باإلسالميف واقع  التزمنا  ما  أننا  حقيقة ولو   فلنعلم 

ورسولنا صىل اهلل   سبحانه   نلتزم أوامر ربنا     ومل  ، وال طبقنا تعاليمه    وما اهتدينا بنور القرآن  ،تزينا به شكال  

واعتصموا بحبل اهلل مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمت اهلل  }:  عليه وسلم ، فاهلل سبحانه وتعاىل أمرنا فقال 

 {عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا .... 

من عالمات التمسك امتثال األوامر ومن  بحبل اهلل وهو القران والسنة و   أي التمسك    ذا أمر باالعتصامفه

،  {حممد رسول اهلل والذين معه أشداء عىل الكفار رمحاء بينهم}و    {إنام املؤمنون إخوة  }هذه األوامر    أجل  

ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن وَ }من علينا برابطة الدين واألخوة يف اهلل    أن  وهني عن التفرق بعد   َتَفرَّ ِذيَن  اَل َتُكوُنوا َكالَّ

 {َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َوُأوَلئَِك هَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ 

ِهْم وَتَرامُحهْم َوَتَعاُطِفهْم ، َمَثُل : ورسولنا الكريم صىل اهلل عليه وسلم يقول  اجلََسِد  ))َمَثُل املُْؤِمننَي يف َتَوادِّ

 



 

 

ى((  إَِذا َهِر واحلُمَّ ُر اجلََسِد بِالسَّ
وال تؤمنوا   ))ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا، و  اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائِ

 أال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم ((  حتى حتابوا،

وصف واحدا  جمتمعا  نكون  أن  لنا   وحيب  منا  يريد  واحدا، فاهلل  نكون    ا  أن  لنا  حيب  ربنا  رسول  وكذلك 

) السالم  )إفشاء  الطرق  ابسط  عىل  فدلنا  بعضا  بعضه  يشد  املرصوص  السالم  ف  كالبنيان  عىل إفشاء    دليل 

   . وعدم إضامر يشء يف النفس عليهم التواضع لعباد اهلل وحمبتهم ومساملتهم 

ويمر بعضهم عىل بعض بال سالم وال حتية  واهلل يوم يتخىل املسلمون عن السالم ويستهينوا هبذه الشعرية  و

وهذ الناس  بني  والبغض  احلقد  وسينترش  الضغائن  النبي    ا فستظهر  منه  الذي حذرنا  البني  ذات  فساد  هو 

َدَقة؟  وسلم بقوله  صىل اهلل عليه الِة والصَّ ياِم والصَّ ُكم بأفَضَل من درجِة الصِّ قالوا: َبىَل يا رسوَل   ))أال أخِِبُ

 إصالُح ذاِت الَبنِي، وفساُد ذات البني احلالَِقة((   قال: .اهلل

إصالحها ورفع فسادها،    عمل عىل  ومعنى احلالقة أي حتلق الدين وفساد ذات البني ثلمة يف الدين، فمن  

 نفسه   اصةال درجة فوق ما يناله الصائم القائم املشتغل بخن

ْم َعَلْيِه َوإَِذا  ست   حق املسلم عىل املسلم))  :وقد صح عن رسولنا صىل اهلل عليه وسلم أنه قال   إَِذا َلِقيَتُه َفَسلِّ

وَ  َفُعْدُه  َمِرَض  َوإَِذا  ْتُه  َفَشمِّ اهللََّ  َفَحِمَد  َعَطَس  َوإَِذا  َلُه  َفاْنَصْح  اْسَتنَْصَحَك  َوإَِذا  َفَأِجْبُه  بِْع  َدَعاَك  َفاتَّ َماَت  إَِذا 

 َجنَاَزَتُه((  

املسلم   املسلم عىل  املسلم ومل    حق  املسلم عىل  املعرفة  فقال  املعرفة عىل  أو  الرفيق   الرفيق عىل  ابن يقل  أو 

لبلد وال ابن  موافقة  املوافق    البلد عىل  فسلم عليه((بفكر عىل  لقيته  ))إذا  املسلم  املسلم عىل  قال حق   إنام 

   .(( يف وجه أخيك صدقة: ))وتبسمك صىل اهلل عليه وسلم  يقولالبد أن يرافقه ابتسامة سالمك عليه و

عِ  اَلُم عن  السَّ َفَقاَل:  وسلم،  عليه  اهلل  النَّبيِّ  صىل  إِىَل  َرُجٌل  َجاَء  َقاَل:  عنهام،  اهلل  احلصني ريض  بن  ْمَران 

عَ  اَلُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر،  َجاَء  ُثمَّ   )) ))َعرْشٌ  : اهلل عليه وسلم  َفَقاَل صىل   ، َجَلَس  ُثمَّ  َعَلْيِه  َفَردَّ   ، َلْيُكْم  َعَلْيُكْم 

وَ َوَرمْحَُة   اهلل  َوَرمْحَُة  َعَلْيُكْم  اَلُم  السَّ َفَقاَل:  آَخُر،  َجاَء  ُثمَّ  وَن((  ))ِعرْشُ َفَقاَل:  َفَجَلَس،  َعَلْيِه  َفَردَّ  َبرَكاُتُه،  اهللِ، 

 َفَردَّ َعَلْيِه َفَجَلَس، َفَقاَل: ))َثالُثوَن(( 

واهلل نعم    :فأقول  ه وأنا أجيب  ؟!طبة ودرسا ه ُخ أحدنا فيقول وهل تستحق قضية السالم وإلقائُ   يتساءلوقد  

                                                   دخول اجلنة أسبابسبب من   والسالم عنه، ستحق وقد أكثر النبي صىل اهلل عليه وسلم الكالم ت وملا ال 

 



 

 

 

اَلَم، َوأْطعِ )) يقول الرسول الكريم   َا النَّاُس، أْفُشوا السَّ ُموا الطََّعاَم، َوِصُلوا األْرَحاَم، َوَصلهوا والنَّاُس َيا أهيه

 نَِياٌم ، َتْدُخُلوا اجلَنََّة بَِساَلم((

فإذا سلمَت أضف لذلك ما   امللقى عليه السالم  املسلم  السالم يف نفس  له   ت  ك عىل مسلم فكأن  يرتكه  قول 

احلال  وعرضك    :بلسان  ومالك  نفسك  عىل  مني  ختف  وال  مطمئنا  آمنا  يسلم ،عش  مل  إذا  ذلك  وعكس 

                         فمعناه أنه قد ناصبك العداء

  وألمهية السالم جعل نبينا الكريم سالم اخلاصة عىل اخلاصة أي من يعرفون بعضهم أو يتوافقون فيام بينهم 

مذهب ورأي دون سائر املسلمني من عالمات الساعة فقد روى ابن أيب اجلعد أن رجال لقي عبد اهلل  ببلد و

سمعت رسول !!  بن مسعود فقال السالم عليك يا ابن مسعود فقال عبد اهلل بن مسعود صدق اهلل ورسوله  

 يصيل فيه ركعتني اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو يقول :إن من أرشاط الساعة أن يمر الرجل يف املسجد ال 

   وأال يسلم الرجل إال عىل من يعرف((

عليه   له  فقال  أفضل  اإلسالم  أي  فقال  اهلل  قال سأل رسول  أن رجال  اهلل عنهام  ابن عمر ريض  وقد روى 

   السالم ))تطعم الطعام وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف((

جاء يف بعض الروايات ))َحقه املُْْسلِِم َعىَل املُْْسلِِم    فقد  وإلقاء السالم ليس منة أو هبة إنام هو واجب رشعي  

ا َواِجًبا، ألَِخيِه َعَلْيهِ     (( ِسته ِخَصاٍل َواِجَبٌة، َفَمْن َتَرَك َخْصَلًة ِمنَْها َفَقْد َتَرَك َحقًّ

 _حم اهلل إال من ر_أكثر املضيعني لشعرية السالم بالتفصيل املذكور هم املتدينون    وإن مما يدمي القلب أن

يفعل   ولعله  السالم  اآلخر  أحدهم عىل  يلقي  ال  كي  بعض  بعضهم عن  وجوه  الناس يرصفون  أكثر  فهم 

 نافروا وتشاحنوا وكره بعضهم بعضا!!ذلك تقربا إىل اهلل، فت 

اهلل  قول  ولنستحرض  أخيه  منا عن  واحد  كل  وليصفح    ، والعفو  املساحمة  بامء  قلوبنا  لنغسل  فتعالوا مجيعا 

بهوَن َأْن َيْغِفَر اهللَُّ َلُكْم َواهللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم  }تعاىل  
 {َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حُتِ

وسلم   عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  الِباء  عن  الكريم  رسولنا  قول  املسلامن  )) ولنتذكر  التقى  إذا 

ين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول هذا  ل اهلل أن نكون من الذأنس   (( غفر هلامفتصافحا مل يتفرقا حتى يُ 

   .......القول واستغفر اهلل يل ولكم

  


