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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ( نالسبلم والتعاٌش بٌن االدٌا) 

 .الحمد هلل رب العالمٌن والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد المبعوث رحمة للعالمٌن    

ان ما نعٌش به فً وقتنا الحاضر من ازمات وتحوالت فً العقائد والعادات   

ومما هو سبب فً هدم التنمٌة البشرٌة والتعاٌش ما هو ,والحاضرات والمناهج والسلوك 

اال ثمرة ) االنا ( واالعجاب كل شخص بنفسه واالعتقاد الجازم بان ان كل فرد ٌعتقد 

فهذه نظرٌة خاطئة وهً االساس فً طرد ابلٌس , بانه على الصواب والغٌر على خطا 

وقتنا الحالً ٌتلخص فً كلمة  من الجنة , اما الحل االمثل لهذه المشكلة التً نعٌشها فً

هً تنظٌف النفس البشرٌة من رواسبها الجاهلٌة, سواء كانت من نوع و)التزكٌة( 

هً تربٌة االنسان المتكامل و ةاألفكار الباطلة, او المعتقدات الفاسدة, او االخبلق السٌئ

 .جمٌعاً باتجاه الخٌر والحق الذي ٌفّجر طاقاته العقلٌة والجسدٌة

 :تان وهما ٌن اساسالوصول لمفهوم التزكٌة على نقطتا فمن هنا نستطٌع 

  طهرتُه.: التطهٌر فعندما نقول زكٌت هذا الشًء أي  األّول

 .: الزٌادة نقول قد زكا المال أي بمعنى قد زادهُ ونّماه الثانً

 

بتطهٌر انفسنا وذلك بمعرفة كل فرد ما ٌتوجب علٌه من واجبات تبدا من   نبدأفحٌنما   

اوال وتنتهً بما علٌه تجاه االخرٌن , ومعرفة ما علٌه من حقوق ٌجب علٌه القٌام نفسه 

 بها كذلك تبدا من نفسه وما حوله وتنتهً بما علٌه من حقوق تجاه االخرٌن.

وٌإذي نفسه به  ٌضرهفلو صحة اطبلق هذه التزكٌة من النفس البشرٌة بتجنب ما 

انه ال ٌبدا اال بنفسه اوال وثم ٌجري  باإلصبلحوجسده ما له حق علٌه وان ٌعقد وٌجزم 

معه االصبلح داخل بٌته وٌنعكس بذلك االصبلح على االهل االبوٌن واالخوة واالبناء 

لرسوخ الحقٌقة بنشر مفاهٌم معانً الصبلح واالنسانٌة فهذه تعتبر قاعدة االنطبلق وا

فً هذا الكون على االسس المنهجٌة السلٌمة تبدا من العقائد الدٌنٌة  شًءوالوئام وكل 

والسبلم فً سٌر  السلٌمة والمرتكزة على الوسطٌة التً تعتبر سبل الفبلح والنجاح 

ار والبٌئة المحٌطة فً العمل او البشرٌة, ومن بعدها ٌتم نشر السبلم والتفاهم بٌن الج

الحب الوئام والتفاهم والتخلً عن الجامعة او المدرسة وغٌرها من اماكن تقتضً بنشر
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صرٌة العقائدٌة الدٌنة ناالقلٌمٌة او العنصرٌة البشرٌة  العرقٌة اسود او ابٌض و الع

ٌجب ان غٌرها من الدٌانات باإلضافة الى العنصرٌة العشائرٌة ف اومسلم او مسٌحً 

والبعض ٌقضً الحوائج  لؤلخرتكون نظرتنا على اننا جمٌعا شخص واحد كل منا مكمل 

الى االخر وكل ذلك على اساس الحب والهدف االسمى تحقٌق السبلم والتعاٌش على 

 االول. التزكٌةنكون قد حققنا مبدئ فالمحبة بٌن البعض 

فاذا  ,سٌة االولى بمفهوم التزكٌةفٌعتمد على القاعدة االسا  التزكٌة الثانٌة مفهوماما 

اي بمعنى الترقٌة والتطوٌر هنا دور الزٌادة واالحسان على المعنى االول  ٌؤتًتحققت 

فعلى سبٌل  ,والبحث عن الطرق االفضل فً تحسٌن التعاٌش ونشر الحب بٌن االخر

المثال حٌنما تكون عبلقتً مع االهل او الجار او الصدٌق قائمة على المحبة فلماذا ال 

انمً هذه العبلقة بان ابحث الى ما ٌسعد جاري مثبل وٌزداد هذا الحب من خبلل هدٌة 

لو بسٌطة له واشعره باالهتمام به واسعى على ارضائه وحب الخٌر له دائما فهنا تثمر 

معنى حدٌث الحبٌب محمد صلى هللا علٌه وسلم بانه  ٌؤتًلنماء والدٌمومة فهنا العبلقة با

فهذه تعتبر داللة تطوٌر  ,سؤورثهانً  ظننتٌوصٌنً بالجار حتى اننً  جبرٌلما زال 

ودٌمومة التعاٌش بٌن الجار , وعلى هذا االساس ٌجب نقٌس عبلقتنا الخارجٌة على هذا 

 االبتسامة على وجوه االخرٌن .المبدئ وهو نشر الحب والسعادة و

فانه واجب على كل فرد عاقل ومما بحثت فً الكتب السماوٌة ابتداء بالقران الكرٌم 

االصبلح فً االرض وعمارتها وهذا مبتغى الرب تعالى واالبتعاد عن الفوضى الخطٌئة 

ىَقْد أَْفلََح َمْن َتزَ ):  ٌبدا فً النفس اذ قال تعالى  فاألصلواتباع الشٌطان  سورة  ٔ(كَّ

 االعلى.

ٌتحقق السبلم والوئام بٌن االدٌان وتقوا العبلقة واالخوة بٌن المجتمع فالسبلم هنا ومن 

والسبلم غاٌة كل عاقل؛ ولهذا كان من دخل فً اإلسبلم فً ,  اصل الرقً والتعاٌش

 , دسبلم وأمان, إن لم ٌكن فً هذه العاجلة على التحقٌق, فهو فً تلك اآلجلة على التؤكٌ

ٌدل على الصحة والعافٌة,  -كما ٌقول اللغوٌون  -ولفظ )السبلم( فً أصل اللغة 

لسبلمته مما  ,فالسبلمة: أن ٌسلم اإلنسان من العاهة واألذى. ومن أسمائه تعالى: السبلم

 .ٌلحق المخلوقٌن من العٌب والنقص والفناء

مفاهٌم تدل بذلك بنشر وقد اقتبست من شرٌعتنا السمحاء ما ٌدل على معنى السبلم عدة 

 السبلم والمحبة والوئام .
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بمعنى )التحٌة المعروفة(, من ذلك قوله تعالى: }وإذا جاءك الذٌن هنا السبلم ٌؤتً 
عكرمة: نزلت فً الذٌن نهى هللا عز  (, قالٌٗ٘إمنون بآٌاتنا فقل سبلم علٌكم{ )األنعام:

ا رآهم بدأهم بالسبلم. وجل نبٌه عن طردهم, وكان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذ
ابن كثٌر: فؤكرمهم برد السبلم علٌهم, وبشرهم برحمة هللا الواسعة الشاملة لهم؛  وقال

وهذا ما ٌدل  (ٔٙونحو هذا قوله سبحانه: }فإذا دخلتم بٌوتا فسلموا على أنفسكم{ )النور:
ولكن بنفس الطرٌقة التً ٌعمنا بها على التزكٌة والتحلٌة بمعنى عدم معاملة االخر 

بلت به انفسنا على حب الخٌر ولو كان الغٌر لم جواالفضل وهذا ما  باإلحساننعامله 
       .تتضح له الصورة بعد ولكن ال بد للحقٌقة ان تظهر ٌوما 

السبلم بمعنى )السبلمة من الشر(, من ذلك قوله سبحانه: }قٌل ٌا نوح اهبط بسبلم منا{ 
القرطبً: أي: بسبلمة وأمن؛  من إهبلكنا, قال(, أي: بؤمن منا أنت ومن معك 4ٗ)هود:

(, أي: سالمٌن من ٙٗومن هذا القبٌل قوله سبحانه: }ادخلوها بسبلم آمنٌن{ )الحجر:
لو بحثنا ان السبلم هو هبة من هللا ورعاٌة خاصة به لمن زكى نفسه  فاألصل عقاب هللا

   .ه وصانهاوطهرها فتكون النتٌجة بان العناٌة الربانٌة تختص من اهتم بنفس

السبلم بمعنى )الثناء الحسن(, من ذلك قوله سبحانه: }سبلم على نوح فً العالمٌن{ 
ر لما أبقى علٌه من الذكر الجمٌل والثناء الحسن,  (, قال97)الصافات: ابن كثٌر: مفسِّ

ٌُسلَّم علٌه فً جمٌع الطوائف واألمم؛ ونحو ذلك قوله تعالى: }سبلم على إبراهٌم{  أنه 
الشوكانً: السبلم: الثناء الجمٌل. وقد ٌراد بـ )السبلم( فً هاتٌن  (, قال7ٓٔت:)الصافا

 اآلٌتٌن ونحوهما: السبلمة من اآلفات والشرور, وهو قول فً تفسٌر اآلٌتٌن ونحوهما
وهذا مما ٌنشر المحبة والوفاق بٌن االخر بتلقً تحٌة السبلم بٌن البعض مع ابتسامة 

  .الطٌبة ولو صباح الخٌر او مساء الخٌر او اي كلمة طٌبة واستمرار هذه الصلة بالكلمة

السبلم بمعنى )الخٌر(, من ذلك قوله تعالى: }وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سبلما{ 
الطبري: إذا خاطبهم الجاهلون باهلل بما ٌكرهونه من القول, أجابوهم  (, قالٖٙ)الفرقان:

مجاهد: قالوا سداداً من القول؛ ونحو  بالمعروف من القول, والسداد من الخطاب. وقال
ابن كثٌر: ال تجاوبهم  (, قال47هذا قوله سبحانه: }فاصفح عنهم وقل سبلم{ )الزخرف:

وهذا مما  بمثل ما ٌخاطبونك به من الكبلم السًء, ولكن تؤلفهم واصفح عنهم فعبلً وقوالً 
 ٌؤتًا ٌبرز من عدم الخوض عن الجدال والبحث على كل من ٌرغب بنصر حجة فهن

االختصار السمح واالعراض بالمعروف او قول الكلمة الطٌبة التً ربما تلزم االخر 
  .على معرفة ما بداخلة من نقص واستعبلء وال بد من سمو الحق والحقٌقة

وبالّتالً فإّن الّسبلم ٌشّكل فرصًة لهذا الّنوع من العبلقات اإلٌجاّبٌة الّنافعة بٌن الّشعوب. 
ٌّة, فالّسبلم هو من الّسبلم هو روح ا ٌّة والّشرائع الّربان لّدٌانات وغاٌة الّرساالت الّسماو
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أسماء هللا تعالى الحسنى, كما جاءت جمٌع رساالت هللا المبلّغة عن طرٌق رسله إلى 
 .الّناس بمعانً الّسبلم والمحّبة بٌن الّناس

والرسائل السماوٌة ما حثت على السبلم والوئام واذكر  القرآنٌة اآلٌاتوهناك العدٌد من 

 بعضها من باب البركة لعلها تكون سببا فً هداٌة العباد:

 قال تعالى

َطاِن . )  ٔ ٌْ ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ْلِم َكافًَّة َواَل َتتَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفً السِّ ٌُّ ا أَ ٌَ 

ُه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌن    .البقرة) (208) إِنَّ

َن النَّاسِ .  ) ٕ ٌْ قُوا َوُتْصلُِحوا َب وا َوَتتَّ َماِنُكْم أَْن َتَبرُّ ٌْ َ ُعْرَضًة أِلَ  َواَل َتْجَعلُوا هللاَّ

ُ َسِمٌع  َعلٌِم  وَ    .البقرة) (224) هللاَّ

ٌُْدَعْوَن" ).  ٖ ُهْم أَْبَناَء هللاِ  بلَِم, ألَنَّ  .(7: ٘إنجٌل متى "ُطوَبى لَِصاِنِعً السَّ

ةُ" .  ٗ بلَُم, َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّ  "اْلَمْجُد هلِل ِفً األََعالًِ, َوَعلَى األَْرِض السَّ

 .(ٗٔ: ٕإنجٌل لوقا )

ٍت َمآلٍن َذَباِئَح َمَع ِخَصاٍم".  ٘ ٌْ ر  ِمْن َب ٌْ , َخ اِبَسة  َوَمَعَها َسبلََمة  ٌَ  "لُْقَمة  

 .(ٔ: 9ٔسفر األمثال ) 

 :وسلمصلى هللا علٌه  سٌدنا محمد وقول النبً

 

اِكُب َعلَى اْلَماِشً , َواْلَماِشً َعلَى اْلَقاِعِد , َواْلَقلٌُِل َعلَى اْلَكِثٌرِ  (  (ٌَُسلُِّم الرَّ

 .)ٖٕٗٙرواه البخاري )

 

السبلمة, والسبلمة مطلقة, تعنً سبلمة الدٌن, وتعنً سبلمة والحقٌقة كلمة السبلم تعنً 

 .الصحة, وتعنً سبلمة العرض

بدءاً من سبلمة الدٌن  ,فإذا قلت إلنسان: السبلم علٌكم فؤنت تدعو له بكل أنواع السبلمة

 .العرض والسمعة والعقٌدة إلى سبلمة الصحة إلى سبلمة

http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2#208
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2#224
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=2
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=50&chapter=5
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=52&chapter=2
http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=24&chapter=17
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كنت مطبقاً لمنهجه نالك هذا االسم, فقد تحٌا وهللا عز وجل من أسمائه السبلم, فؤنت إذا 

 ل :حٌاة طٌبة, كما قال هللا عز وج

َبةً )  ٌِّ اًة َط ٌَ ُه َح نَّ ٌَ ٌِ  .79سورة النحل:   )َمْن َعِمَل َصالِحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى َوُهَو ُمْإِمن  َفلَُنْح

دور السبلم كركٌزة اساسٌة على ترقً العبلقة بٌن  فٌؤتًاما على الصعٌد السٌاسً 

كثًٌرا ما نسمع وسائل اإلعبلم تتناول كلمة الّسبلم فً معرض ذكر أخبار ف الدول

الحروب المشتعلة بٌن كثٌٍر من الّدول والّشعوب, وتسمع كلمة الّسبلم كثًٌرا من أفواه 

ٌّات الّسبلم, ٌٌّن حٌن ٌتحّدثون عن اتفاق فالعالم ٌنشد الّسبلم كمعنى ساٍم من  القادة والّسٌاس

ٌّة الّسبلم تنبع من آثاره فً الحٌاة, فماهً الجوانب التً تبرز  معان هذه الحٌاة, وإّن أهم

ٌّة الّسبلم ٌعتبر الّسبلم وسٌلة لتحقٌق الوئام بٌن الّشعوب, فعندما ٌتحّقق و ,فٌها أهم

ٌّة بصورٍة رائعة بٌن الّسبلم وٌسود بٌن الّشعوب ترى معانً الّتوافق والوئا م متجل

الّشعوب مهما اختلف عرقها وأصولها, فتبتعد عنهم روح الّتباغض والّتشاحن وتسود 

كما وٌعّد الّسبلم وسٌلٍة إلنهاء الخبلفات وحّل  ,بٌنهم روح األلفة والمحّبة والّتعاون

ٌّات سبلم بٌ ن دول الّنزاعات بٌن الّدول والّشعوب, فكثًٌرا ما نسمع عن عقد اتفاق

ٌّات تمّهد الّسبٌل من  وشعوب توافقت على إنهاء الحرب والخبلف بٌنها, وإّن هذه االتفاق

أجل توطٌد العبلقات بٌن الّشعوب المتصالحة وتطبٌعها, وهذا ببل شّك ثمرة من ثمار 

كما أّن الّسبلم ٌعّد بٌئة محّفزة لئلنتاج وجلب االستثمارات, فحٌن ٌسود  ,الّسبلم وفوائده

م بٌن الّدول والحكومات فإّن ذلك ٌعّد حافًزا لقدوم االستثمارات إلى الّدول الّسبل

المتصالحة, ذلك بؤّن بٌئة األمان واالستقرار تعّد عامل نجاح لبلستثمارات المختلفة, 

ٌّات  بٌنما تشّكل الّنزاعات والحروب عامبلً طارًدا لها, لذلك ترى الّدول التً تعقد اتفاق

وٌزٌد دخلها  االقتصاديرها من الّدول تتمّتع بنوٍع من الّتقدم سبلم وتعاون مع غٌ

ٌّة  ,القومً, بٌنما ترى الّدول التً تشهد حروًبا ونزاعات من أفقر الّدول وأكثرها مدٌون

الّسبلم هو وسٌلة لتواصل الّشعوب مع بعضها البعض والّتعرف على عادات وتقالٌد كّل ف

المعارف والخبرات, فالّدول التً ٌكون بٌنها سبلم شعب, إضافة إلى أّنه وسٌلة لتبادل 

ٌّة بٌن شعوبها فٌتعّرف كّل شعٍب  وتصالح فإّنها تمهد الّسبٌل من أجل إقامة عبلقات ثقاف

على منجزات الّشعب اآلخر وٌتبادل معه الخبرات والمعارف المختلفة, فلكّل شعٍب ثقافة 

ٌّزه عن الّشعوب األخرى  .وفلكلور وعادات تم

فً خضم المشاكل االجتماعٌة  نا ومما صقل شخصٌتً وساعدنً على التعاٌشومن ه

ً اتمتع نبحمد هللا سؤذكر بعض االسس التً سٌرت بها فً حٌاتً وجعلت الحالٌة ,
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بعبلقات طٌبة مع المجتمع وساهمت لً بكتابة هذا المقال, حٌث قمت باالهتمام بتربٌة 

وعلى طرق تمٌٌز الصح من , حمة والمودة والر باإلٌمانالروح والنفس والعقل والقلب 

الخطاء وان اشركهم بالقرار واصنع منهم قادة فً جسدي وارتكزت على االرتقاء 

بالفكر واالرادة والقدرة واروض نفسً على الصمت بما ال ٌعنٌنً ورسمت لنفسً 

صورة كاملة فً خٌالً فظهرت لً الرإٌة المناسبة للسٌر على الطرٌق الصواب وقد 

فقلبً هو الذي  ,والحقد للكراهٌةفلم ٌبقى بقلبً مكان  ,ء قلبً بحب هللا والناسمتبلا

فاصبح عقلً على الدوام  , ٌشعر بالحب وٌخبر العقل بالتوجه السلٌم الى من احب

فهذا اعتبره سر نورانً قد قذفه هللا بقلبً  متفائبل واٌجابً بالنٌة الصالحة عند الغٌر,

وتمنً الخٌر لهم دائما دون استثناء والتجاوز  ,الخرٌن ا بإسعادحٌنما صححت نٌتً 

ن انه ظلم اقطعهم او ا اآلراءفاذا كان اختبلف بعضهم معً فً بعض  ,عن االختبلفات

زاد الود , الى النٌة الصالحة والتسامح  والرجوعضدي فالتجاوز عن هذه االختبلف 

واعط  , واعفوا عن من ظلمنًبٌنً وبٌنهم من خبلل مبادئ الدٌن بان اصل من قطعنً 

فهذه من الصفات الطٌبة , وابسط وجهً للناس , واحلم عن من اساء الً  ,من حرمنً

التً جاءت الرساالت السماوٌة تحث علٌها فهً بحاجة الى تربٌة وارشاد وتوجٌه 

 ما جاءت بهلتتحقق الصورة االٌجابٌة فٌنا , ومما قراءة واعجبنً اٌضا 

 المعظم  صاحب الجبللة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌنً اصدرها ) رسالة عمان( الت 

وطبٌعة اإلسبلم , كان هدفها أن توضح للعالم الحدٌث الطبٌعة الحقٌقٌة لئلسبلم التً 

, وتحقٌق مناط الوئام والتعاٌش بٌن االدٌان فإننً اتمنى على اعتمادها كمقرر  الحقٌقً

 ا وزٌادة نشرها بقدر اوسع على مستوى العالم.اساسً فً المناهج المدرسٌة فً ببلدن

 صاحب الجبللة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌنواتقدم بإهداء هذا البحث الى حضرة   

المعظم , واشكره على المبادرة فً انشاء المجمع العالمً للوئام بٌن االدٌان , واهدافه 

 السامٌة فً تحقٌق السبلم فً العالم.
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