
 کائنات و محیط جامعه، خود، نمودن با صلح

ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان خدایی که در قرآن کریم می 

 هللا و »ترجمه:  «واهلُل َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّالِم َوَيْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم»فرماید: 

 هدایت راست راه به بخواهد را کس هر و خوانَد فرامى بهشت سالمت سراى به را شما

، و گواهی می دهم براینکه نیست معبود برحق جز خدای یکتا و بیهمتا و گواهی می «.كند مى

دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم بنده وفرستاده خدا 

 و اصحاب و پیروان راستین او باد. است، درود و سالم و برکات الهی بر او و بر همه آل

 اما بعد:

دین مقدس ما دین صلح و آرامش است، و پیامبر ما حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم پیام 

و صلح  آرامش جایگاه بهشت و استبه معنی صلح  دنیا در مادادن  سالمآور صلح است 

چنانچکه  است صلح آنان بر فرشتگان سالم و است با صلح بهشت در بهشتیان سالم و است

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّة َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت »هللا سبحانه و تعالی میفرماید:

 و اسالم به همگی اید، آورده ایمان که کسانی ی »ترجمه:« الشَّْيَطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي

 آشکار دشمن او که راستی به. نکنید پیروی شیطان های گام و ها راه از و درآیید هللا اطاعت  

 نزد آنان برای »ترجمه:« َلُهْم َداُر السََّلاِم ِعْنَد َربِِّهْم»و در آیت دیگری میفرماید:« .شماست

« َوَتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسَلاٌم »و باز میفرماید:« است امنیت و سالمت سرای پروردگارشان

َواْلَمَلاِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم  »دیگر میفرماید:و بار « است سالم آنجا در درودشان و »ترجمه:

 هر از انگفرشت و »ترمجه:« * َسَلاٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّار ِمْن ُكلِّ َباٍب

 بر هچآن اداِشپ به مشا بر سالم :ندیوگ یم آنان به و* ندیآ یدرم آنان بر یدر

 «.!یسرا آن فرجاِم وستیکن هچ سپ. دیا ردهک ییباکیش مانتانیا

ر جایگاه واالی که صلح و سالم دارد پروردگار مان خود السالم نامیده است چنانچکه و بخاط

 که است هللا او »ترجمه:« ُهَو اهلُل الَِّذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم »میفرماید:

و از جمله دعاهای « نقص و عیب بی منّزه، فرمانروا، اوست نیست؛ او جز حق به معبودی

اللَُّهمَّ َأْنَت السَّاَلُم، َوِمْنَك السَّاَلُم،  نبی کریم صلی هللا علیه وسلم بعد از هر نماز این بود:

 .َتَباَرْكَت يا َذا اْلَجاَلِل َواإِلْكَراِم



 مهربان و راحت، ر وگیسهل ه با همه دوستانه،کاست  یسک یواقع مسلمان

دوستان و جامعه خود  و انیگهمسا شاوندان ویخو و خانواده خود و با با ،یمیصم

 مردم همه یبرا را یکین است م یرکسخاومتند و  مردم همه ند بایکبرخورد م

ازد سیم یکمردم را شر یزچی هرآن در و ندک یم میسه آن در را آنها دارد و دوست

مان   یرامگامرب پیه چکنانچند ک یم کمک جامعه گیهمبست و شفقت به هک

ه مهربان کاست  یسکاست  یه صاحب الفت و مهربانکد:مومن اونست یفرمایم

ند و کرفتار ن یو مهربان یکیه با نکست یدر آن ن یریخ یچند و هیکرفتار م

 یریگث دیر اش به مردم برسد. و در حدیه خکاست  یسکن مردم یبهرت

سندد به برادر یپرابه خود م یزچیه یکشود تا زمانید: مومن مشرده منیفرمایم

ه کاست  یسک یمسلمان واقعد: یفرمایر میگسندد و بار دپز بیمسلمانش ن

انت، یند و نه خیکب مینه فر یمردم از زبان و دست او در امان باشند. مسلمان واقع

اندازد و  یبراه من یرانیند و ویکار منکند و احتیکسوء استفاده م یسکنه از

ب و بهتان نه به ظلم و یال و فرچد و مردم را با یویگآورد درو من یبوجود من یخراب

هن خود را دوست یدارد م یا بر منپ یسته نفسکند و از شیکوادار من نه به زور

 د.یمنایوشش مکو صلح در آن از جان و دل  یحفاظت از امن و برقرار یدارد و برا

 اهگآ ندک یم گیزند آرامش و صلح آن با در هک یطیمح با هک همانطور مؤمن

 هر و است یمل و یانسان ،ینید تیمسئول یک ستیز طیمح حفظ هک است

 و ان استیاد از مقاصد مهم یکیباشد  شورک مصاحل و مردم گیزند نفع به هک یزچی

 است اجنام دادن آن مفسد باشد مضر شورک مصاحل و مردم گیزند یبرا هک یزچی هر

 است. واجب آن از یرگیجلو و

هداشت صلح در گن یه وسلم برایاهلل عل یمان حممد صل یرامگامرب پیمنان چو ه

اء یفته است برداشنت اشگه که چنانچد منوده است کیما تا یط برایحجامعه و م



ه یاهلل عل ینان آحنضرت صلچمان است و همیاز شاخه هاي ا یکیمضر از راه مردم 

ن و افضل یه بهرتکند شاخه دارد چا شصت و یند چمان هفتاد و ید: ایفرمایوسلم م

ن شاخه آن ین ترییاپو ن یترچکوکفنت ال اله االاهلل و گن آنها عبارت از یتر

ط یردن محکامرب ما از آلوده پیه چکنانچمضر از راه مردم است  یزچیبرداشنت 

از لعنت د: یفرمایه مچکنانچمنوده است،  یآلوده آبها بطور خاص نهست بطور و یز

ه کاند  یسانکفت: گا رسول اهلل؟ یهستند  یسانکه چفتند گز یرهپان بگشد

د: از سه لعنت یفرمایر میگذارند، و بار دیگراه مردم م در کیاپنا یکیاز خود در تار

 به امر نی، اهیدر سا و جاده نارکو منابع، در موجود د: فضوالتیزیرهپشده ب

 .نباشد کمهل یها یماریب انتقال و بیآس منبع آلوده یآبها هک است لیدل نیا

****** 

دهم که نیست معبود  ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، و گواهی می

برحق جز هللا واحد و الشریک، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد 

 مصطفی صلی هللا علیه وسلم بنده و فرستاده خدا است.

س مسلمان پشود ینات میاکه مفهوم صلح شامل متام کست ین کش ین جایدر

خت و مثر آنرا تلف سوزاند و دریرا م یرساند و نباتیضرر من یوانیح یچبه ه

سندد نه شر را و ساختار یپر را میدهد خیرا اجنام م یاو آبادان کیند بلیکم

آرامش و  نیا یسلم برا و آله و هیعل اهلل یما صل امربپین بردن یخواهد نه از بیم

ه وسلم یاهلل عل یه آحنضرت صلک واقعًا ردک یم شه دعایهم یهانکی صلح

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة  »د:یفرمایم ی تعاله اهللچکنانچاست  انیجهان رمحت

« .مینفرستاد انیجهان یبرا یرمحت جز را تو حممد یا و »ترمجه:« ِلْلَعاَلِمنَي

 یبرا ما همه و میباش داشته را تیبشر همه صالح و ریخ ما هک ندیکجاب میا

 از را بیآس هک مینک تالش یا ونهگ به یهانکی صلح و ستیز طیمح حفظ

 ریتأث هک است یختلف ستیز طیمح به جتاوز هکنیا کدر باو  مینک دور همه



 متوقفآنها  قلمرو ای آنها یشورهاک ای بانکمرت یمرزها در هک دارد یا سرتدهگ

 رهکمتام  است نکمم هک رود یم یتر عیوس دامنه به آنها از فراتر هکبل شود یمن

 حفظ هک مینیکم دکیتأ و دهد قرارخود  ریتأث حتت تیبشر متام و نیزم

 .است بشردوستانه و یمل یشرع خواسته یک ستیز طیمح

ان، دوستان و یگشاوندان، همسایه انسان باخود، خانواده، خوکباست یه زچس پ

نات با صلح و آرامش یاکست و بالخره متام یط زیخود و جامعه و مح یق هایرف

 ند.ک گیزند

 خود داشته باش.ناه پجهان را در  یشورهاکارب مصر و همه ی

 

 


