صلح نمودن با خود ،جامعه ،محیط و کائنات
ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است ،همان خدایی که در قرآن کریم می
م» ترجمه « :و هللا
فرماید« :واهللُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّالمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِي ٍ
شما را به سراى سالمت بهشت فرامىخوانَد و هر کس را بخواهد به راه راست هدایت
مىكند ،».و گواهی می دهم براینکه نیست معبود برحق جز خدای یکتا و بیهمتا و گواهی می
دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی هللا علیه وسلم بنده وفرستاده خدا
است ،درود و سالم و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او باد.
اما بعد:
دین مقدس ما دین صلح و آرامش است ،و پیامبر ما حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم پیام
آور صلح است سالم دادن ما در دنیا به معنی صلح است و بهشت جایگاه آرامش و صلح
است و سالم بهشتیان در بهشت با صلح است و سالم فرشتگان بر آنان صلح است چنانچکه
َافةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
م ك َّ
ن آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْ ِ
هللا سبحانه و تعالی میفرماید«:يَا أَيُّهَا الَّذِي َ
ِنهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِنيٌ» ترجمه «:ی کسانی که ایمان آوردهاید ،همگی به اسالم و
الشَّيْطَانِ إ َّ
اطاعت هللا درآیید و از راهها و گامهای شیطان پیروی نکنید .به راستی که او دشمن آشکار
شماست ».و در آیت دیگری میفرماید«:لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ» ترجمه «:برای آنان نزد
پروردگارشان سرای سالمت و امنیت است» و باز میفرماید «:وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ»
كةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ
ترجمه «:و درودشان در آنجا سالم است» و بار دیگر میفرماید «:وَالْمَلَائِ َ
ِمنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار» ترمجه «:و فرشتگان از هر
دری بر آنان درمیآیند* و به آنان میگویند :سالم بر مشا به پاداشِ آنچه بر
ایمانتان شکیبایی کردهاید .پس چه نیکوست فرجا ِم آن سرای!».
و بخاطر جایگاه واالی که صلح و سالم دارد پروردگار مان خود السالم نامیده است چنانچکه
میفرماید «:هُوَ اهللُ الَّذِي ال إَِلهَ إِال هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّالمُ» ترجمه «:او هللا است که
معبودی بهحق جز او نیست؛ اوست فرمانرواّ ،
منزه ،بیعیب و نقص» و از جمله دعاهای
نبی کریم صلی هللا علیه وسلم بعد از هر نماز این بود :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّالَمُ ،وَمِنْكَ السَّالَمُ،
اللِ وَاإلِكْرَامِ.
تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَ َ

مسلمان واقعی کسی است که با همه دوستانه ،سهلگیر و راحت ،مهربان و
صمیمی ،با خود و با خانواده و خویشاوندان و همسایگان و دوستان و جامعه خود
برخورد میکند با همه مردم سخاومتند و کریم است نیکی را برای همه مردم
دوست دارد و آنها را در آن سهیم می کند و در هرآن چیزی مردم را شریک میسازد
که به شفقت و همبستگی جامعه کمک می کند چنانچکه پیامرب گرامی مان
میفرماید:مومن اونست که صاحب الفت و مهربانی است کسی است که مهربان
رفتار میکند و هیچ خیری در آن نیست که با نیکی و مهربانی رفتار نکند و
بهرتین مردم کسی است که خیر اش به مردم برسد .و در حدیث دیگری
میفرماید :مومن مشرده منیشود تا زمانیکه چیزی رابه خود میپسندد به برادر
مسلمانش نیز بپسندد و بار دیگر میفرماید :مسلمان واقعی کسی است که
مردم از زبان و دست او در امان باشند .مسلمان واقعی نه فریب میکند و نه خیانت،
نه ازکسی سوء استفاده میکند و احتکار منیکند و ویرانی براه منی اندازد و
خرابی بوجود منی آورد درو منیگوید و مردم را با چال و فریب و بهتان نه به ظلم و
نه به زور وادار منیکند و از شکسته نفسی پا بر منی دارد میهن خود را دوست
دارد و برای حفاظت از امن و برقراری و صلح در آن از جان و دل کوشش میمناید.
مؤمن همانطور که با محیطی که در آن با صلح و آرامش زندگی می کند آگاه
است که حفظ محیط زیست یک مسئولیت دینی ،انسانی و ملی است و هر
چیزی که به نفع زندگی مردم و مصاحل کشور باشد یکی از مقاصد مهم ادیان است و
هر چیزی که برای زندگی مردم و مصاحل کشور مضر باشد اجنام دادن آن مفسد است
و جلوگیری از آن واجب است.
و هچمنان پیامرب گرامی مان حممد صلی اهلل علیه وسلم برای نگهداشت صلح در
جامعه و محیط برای ما تاکید منوده است چنانچه که گفته است برداشنت اشیاء

مضر از راه مردم یکی از شاخه هاي ایمان است و همچنان آحنضرت صلی اهلل علیه
وسلم میفرماید :ایمان هفتاد و چند یا شصت و چند شاخه دارد که بهرتین و افضل
ترین آنها عبارت از گفنت ال اله االاهلل و کوچکترین و پایین ترین شاخه آن
برداشنت چیزی مضر از راه مردم است چنانچکه پیامرب ما از آلوده کردن محیط
زیست بطور و آلوده آبها بطور خاص نهی منوده است ،چنانچکه میفرماید :از لعنت
شدگان بپرهیز گفتند چه کسانی هستند یا رسول اهلل؟ گفت :کسانی اند که
از خود در تاریکی ناپاکی در راه مردم میگذارند ،و بار دیگر میفرماید :از سه لعنت
شده بپرهیزید :فضوالت موجود در منابع ،وکنار جاده و در سایه ،این امر به
این دلیل است که آبهای آلوده منبع آسیب و انتقال بیماری های مهلک نباشد.
******
ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است ،و گواهی می دهم که نیست معبود
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.
درین جای شک نیست که مفهوم صلح شامل متام کاینات میشود پس مسلمان
به هیچ حیوانی ضرر منیرساند و نباتی را میسوزاند و درخت و مثر آنرا تلف
میکند بلکی او آبادانی را اجنام میدهد خیر را میپسندد نه شر را و ساختار
میخواهد نه از بین بردن پیامرب ما صلی اهلل علیه و آله و سلم برای این آرامش و
صلح کیهانی همیشه دعا می کرد واقعاً که آحنضرت صلی اهلل علیه وسلم
رمحت جهانیان است چنانچکه اهلل تعالی میفرماید «:وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْ َمةً
لِلْعَالَمِنيَ» ترمجه «:و ای حممد تو را جز رمحتی برای جهانیان نفرستادیم».
ایجاب میکند که ما خیر و صالح همه بشریت را داشته باشیم و همه ما برای
حفظ محیط زیست و صلح کیهانی به گونه ای تالش کنیم که آسیب را از
همه دور کنیم و با درک اینکه جتاوز به محیط زیست ختلفی است که تأثیر

گسرتده ای دارد که در مرزهای مرتکبان یا کشورهای آنها یا قلمرو آنها متوقف
منی شود بلکه فراتر از آنها به دامنه وسیع تری می رود که ممکن است متام کره
زمین و متام بشریت حتت تأثیر خود قرار دهد و تأکید میکنیم که حفظ
محیط زیست یک خواسته شرعی ملی و بشردوستانه است.
پس چه زیباست که انسان باخود ،خانواده ،خویشاوندان ،همسایگان ،دوستان و
رفیق های خود و جامعه و محیط زیست و بالخره متام کاینات با صلح و آرامش
زندگی کند.
یارب مصر و همه کشورهای جهان را در پناه خود داشته باش.

