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وزارة األوقاف

السالم مع النفس والكون
()1

ِ
اء
الحمد هلل رب العالمين ،القائل في كتابه الكريم ﴿:ه
َّللاُ َي ْد ُعو ِإَلى َد ِار ه
الس ََل ِم َوَي ْهدي َمن َي َش ُ
صر ٍ
ِ
محمدا
اط ُّم ْستَ ِقيمٍ﴾ ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبينا
ً
ِإَلى َ
عبده ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك عليه ،وعلى آله وصحبه ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين ،وبعد:
فإن السَلم قيمة إنسانية راقية ،حرص ديننا الحنيف علي ترسيخها ،فديننا دين السَلم ،ونبينا (صلي هللا
عليه وسلم) نبي السَلم ،وتحيتنا في الدنيا سَلم ،والجنة هي دار السَلم ،وتحية أهل الجنة في الجنة

السَلم ،وتحية المَلئكة لهم سَلم ،حيث يقول (عز وجل)﴿ :يا أَُّيها هال ِذين آمنوا ْاد ُخُلوا ِفي ِ
السْل ِم
َ َُ
َ َ
طو ِ
ه
ات ه
هِ
طِ
ين﴾ ،ويقول سبحانه َ﴿:ل ُه ْم َد ُار
الش ْي َ
ان ۚ ِإهن ُه َل ُك ْم َع ُدٌّو ُّمِب ٌ
َكاف ًة َوَال تَتب ُعوا ُخ ُ َ

ِ
ند َربِ ِه ْم﴾ ،ويقول تعالي﴿ :تَ ِحهيتُ ُه ْم َي ْوم َيْلَق ْوَن ُه َس ََل ٌم﴾ ،ويقول (جل وعَل):
ه
الس ََل ِم ع َ
َ

ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
ار﴾.
ص َب ْرتُ ْم َفِن ْع َم ُعْق َبى ال هد ِ
﴿ َوالمَلئ َك ُة َي ْد ُخُلو َن َعَل ْيه ْم من ُكل َباب* َس ٌ
َلم َعَل ْي ُكم ب َما َ
َّللاُ هال ِذي َال ِإَل َه
ولمكانة السَلم وشرفه سمي ربنا (عز وجل) نفسه "السَلم" فقال سبحانهُ ﴿ :ه َو ه

ِ
ه
َّللاِ َع هما
ان ه
وس ه
الس ََل ُم اْل ُم ْؤ ِم ُن اْل ُم َه ْي ِم ُن اْل َع ِز ُ
يز اْل َجهب ُار اْل ُمتَ َكِب ُر ۚ ُس ْب َح َ
ِإال ُه َو اْل َمل ُك اْلُق ُّد ُ
الس ََل ُم
ُي ْش ِرُكو َن﴾ ،وكان من دعاء نبينا (صلي هللا عليه وسلم) عقب كل صَلة" :ا َّلل ُه َّم أَْن َت َّ
الج ََل ِل َو ِ
اإل ْكَرامِ".
َو ِمْن َك َّ
الس ََل ُمَ ،تَب َارْك َت َذا َ

()2

إن السَلم في اإلسَلم سَلم شامل ،والمسلم الحقيقي متسامح مع نفسه ،في سَلم حقيقي مع أهله وذويه،

وجيرانه ،وأصدقائه ،ومع الناس أجمعين ،حيث يقول نبينا (صلي هللا عليه وسلم)":اْل ُم ْسلِ ُم َم ْن
الناس ِم ْن لِ َس ِان ِه َوَي ِد ِه" ،ويقول (صلي هللا عليه وسلم)" :وهللاِ ال يؤ ِم ُن وهللاِ ال يؤ ِم ُن

َسَل َم
وهللاِ

جارهُ بوائَق ُه قالوا يا
رسول هللاِ قال جار ال
ذاك يا
ال يؤ ِم ُن قالوا وما َ
ُ
يؤمن ُ
َ
شره" ،وعندما سئل (صلي هللا عليه وسلم) عن امرأة صوامة قوامة
رسول هللاِ وما بوائ ُق ُه؟ قالُّ :
َ
(صلى هللا ِ
إال أنها تُؤذي جيرانها بلِ ِ
سانها؟ فقال رسول هللاِ ه
عليه وسلم)":ال َخ َير فيها ،هي من ِ
أهل
َ
ُ
َ
َّ
النار".

علي أننا نؤكد أن هذا السَلم ال يتحقق إال من خَلل نفوس صافية تحكمها ضوابط إيمانية
وإنسانية راقية ،من أهمها :أن يكون لإلنسان وجه واحد ظاهره كباطنه ،ال أن يكون من ذوي
الوجهين الذين يلقي الواحد منهم بوجه ،يقول نبينا (صلي هللا عليه وسلم:

ٍ
ِ
ِ
ه
وه ُؤَال ِء َبو ْجه" ٍٍ.
الو ْج َه ْي ِن ،الذي َيأْتي َه ُؤَالء َبو ْجهَ ،
"إن َش هر الهناس ُذو َ

ودودا ،سهَلً ،هينـًا ،لينـًا ،يألف ويؤلف،
ومنها أن يكون اإلنسان محبـًا للخير للناس أجمعين ،رحيمـًاً ،

ألخ ِ
حيث يقول نبينا (صلي هللا عليه وسلم)"َ :ال يؤ ِمن أح ُد ُكم ،حتهى ي ِح هب ِ
يه ما ُي ِح ُّب لِ َنْف ِس ِه"،
ُ
ُْ ُ َ ْ
وأن يكون مفتاح ـا للخير مغَلق ـا لشر ،يقول نبينا (صلي هللا عليه وسلم)ِ« :إ هن ِمن الهن ِ ِ
يح
َ
ً
ً
اس َمَفات َ

لش ِر ،وإِ هن ِمن الهن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح لِ ه
يق لِ ه
يق لِْل َخ ْي ِرَ ،ف ُ
َ
طَ
اس َمَفات َ
لش ِر َم َغال َ
لْل َخ ْي ِر َم َغال َ
وبى ل َم ْن َج َع َل هللاُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ه
الش ِر َعَلى َي َد ْي ِه".
يح َ
الخ ْي ِر َعَلى َي َد ْيهَ ،وَوْي ٌل ل َم ْن َج َع َل هللاُ َمَفات َ
َمَفات َ
ومنها أن يؤمن كل إنسان بحق اآلخر في الحياة الكريمة اآلمنة المستقرة ،فاهلل (عز وجل) خلق

ِ
الناس مختلفين ،حيث يقول تعالي﴿ :وَلو َشاء رُّبك آلمن من ِفي األَر ِ ُّ
يعا أََفأ َْن َت
َ ْ َ َ َ ََ َْ
ْ
ض ُكل ُه ْم َجم ً
ِ
ين﴾.
اس َحتهى َي ُك ُ
ونوا ُم ْؤ ِمن َ
تُ ْك ِرهُ الهن َ
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وأن يؤمن أن هناك قواسم إنسانية مشتركة أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ،يؤدي االلتزام
بها إلى أن تسود الطمأنينة واالستقرار والسَلم النفسي والمجتمعي بين الجميع.
***
الحمد هلل رب العالمين ،والصَلة والسَلم على خاتم األنبياء والمرسلين ،سيدنا محمد (صلي هللا
عليه وسلم) ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
شجر وال
إن المسلم يعيش في سَلم مع الكون كله ،فَل يؤذي حيوانـًا ،وال يحرق نباتـًا ،وال يتلف ًا
ثمرا ،إنما هو بناء معطاء ،يحب الخير ال الشر ،والبناء ال الهدم ،والتعمير ال التخريب وال اإلفساد
ً
في األرض ،وقد كان نبينا (صلي هللا عليه وسلم) يؤصل لهذا السَلم الكوني ،فهو بحق رحمة

ِ ِ
ين﴾  ،ويتجلى ذلك حين دخل
اك ِإال َر ْح َم ًة لْل َعاَلم َ
للعالمين ،حيث يقول تعاليَ ﴿ :ما أ َْرَسْل َن َ
ِ ٍ ِ
ص ِار َفِإ َذا فيه َج َم ٌلَ ،فَل هما َأرَى الهنِب هي (صلى
(صلي هللا عليه وسلم) بستانـًا ل َر ُجل م َن األ َْن َ

أسه
هللا عليه وسلم) َح هن َوَذ َرَف ْت َع ْي َناهَُ ،فأَتَاهُ ال هنِب ُّي (صلى هللا عليه وسلم) َف َم َس َح ر ُ
ِ
ِ ِ
ال
ص ِار َفَق َ
َف َس َك َتَ ،فَق َ
اء َفتًى م َن األ َْن َ
ال َ " :م ْن َر ُّب َه َذا اْل َج َمل ،ل َم ْن َه َذا اْل َج َم ُل؟"َ .ف َج َ
 :لِي يا رسول ه ِ
ال (صلي هللا عليه سلم):
َّللا َ .فَق َ
َ َُ َ
ِ
يع ُه َوتُْدِئ ُب ُه
َمهل َك َك ه
َّللاُ ِإهي َ
اهاَ ،فِإهن ُه َش َكى ِإَل هى أَهن َك تُج ُ

" أََفَلَ تَتهِقي ه ِ ِ ِ ِ
يم ِة هالِتي
َّللاَ في َهذه اْلَبه َ
"

فما أجمل أن يعيش اإلنسان في سَلم مع نفسه ،وسَلم مع أسرته ،وسَلم مع عائلته ،وسَلم مع

جيرانه ،وسَلم مع زمَلئه ،وسَلم مع أصدقائه ،وسَلم مع المجتمع ،وسَلم مع الكون كله.

اللهم اجعلنا من أهل السالم وأدخلنا برمحتك اجلنة دار السالم

