
    حج الخلیفة األموي سلیمان بن عبد الملك ذات مرة، وبینما ھو یطوف بالبیت رأى سالما بن عبد هللا بن عمر بن 
الخطاب، وحذاءه مقّطعة في یده وعلیھ مالبس التساوي درھمین.

     فاقترب منھ وسلم علیھ ثم قال لھ: یا سالم ألك إلّي حاجة؟!، فنظر إلیھ سالم مستغربًا، ثم قال لھ: أما تستحي ونحن 
في بیت هللا، أن تطلب مني أن أرفع حاجتي إلى غیر هللا؟

    فظھر على وجھ الخلیفة اإلحراج والخجل، وترك سالما وأكمل طوافھ، وأخذ یراقبھ فلما رآه خارًجا من الحرم لحقھ 
وقال لھ: یا سالم أبیَت أن تعرض علي حاجتك في الحرم فاسألني اآلن وأنت خارجھ، فقال لھ سالم: ھل أرفع إلیك حاجة 

من حوائج الدنیا أم من اآلخرة؟!
     فقال الخلیفة: من حوائج الدنیا، فقال سالم: یا سلیمان وهللا ما طلبت حاجة من حوائج الدنیا ممن یملك الدنیا، فكیف 
أطلبھا ممن ال یملكھا؟! عندھا دمعت عینا الخلیفة سلیمان بن عبد الملك، وقال مقولتھ الشھیرة: لیتني مثل سالم بملكي 

كلھ!
    ھكذا الدنیا وزخرفھا سقطت من أعین العارفین با�، ونحن الیوم نخاصم من أجلھا ونصالح من أجلھا، ونحب ألجلھا 
ونكره ألجلھا، سقطت ھممنا فسقطنا في مستنقع الدنیا، اللھم ال تجعل الدنیا أكبر ھمنا وال مبلغ علمنا، ولیتنى مثل 

سالم، فنخرج من الدنیا سالمین.

    بعد تقدمي في العمر اكتشفت أنني ال أرغب في الخالفات أو المشاحنات أو الخیبات أو الضغوط من أي نوع، اكتشفت 
أنّي ال أبحث إّال عن صحھ جیدة وراحة بال، أحب أي مجلس راٍق استقي منھ فائدة ومتعة، أحب أن أكون بصحبة أناس 

قلوبھم بیضاء صافیة! 
    أرید أن أكون  مع من یرون أن الحیاة جمیلة وبصحبتي ھي أجمل و أصفى، یعرفون معنى الحب في هللا. أیقنت أنني 

ال أھتم بكالم كل الناس عنّي، ولكن أھتم  بأھل الفضل والحكمة.
    أیقنت أنّي بدون أخالقي وعبادتي ال أساوي شيء، وأن التغافل والتغاضي أساس الراحة والعالقات الناجحة،  خاصة 
مع الذین یدافعون عنّي في غیبتي ویعذروني في تغیبي، وأیقنت أن ما اختاره هللا لي ھو االفضل واألكرم لي، فإنّي 

أحسن الظن بربي وأنتظر منھ الكثیر. 

یُذكر أنّھ مرَّ أعرابيٌّ بقوٍم فَسِخروا منھ، فرجع إلیھم وقال: إنَّ الناَس رجالن: متكلٌم غانٌم، وساكٌت سالٌم؛ فوهللا ما     
كسبتم سالمةَ الصامِت، وال غنمتْم غنیمةَ المتكِلِّم، فال تقل إال خیًرا.
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"ليتنا مثل سامل"! 
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  00962792365542 لمن یرغب بأن تصلھ النشرة یرجى التكّرم بإرسال رسالة على تطبیق الواتس اب للرقم 


