
 درــالمة الصــس
 

 

, شالمة الصدر أحد أهم أشباب رضا اإلكسان عن كػسه ورضا اهلل )عز وجل( عـه         

نَ  َعَؾقُْؽمُ  َمْطُؾعُ ":  عؾقه وشؾم( لال ٕصحا ه موًما ذلك أن كبقـا )صذ اهلل ْٔ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجٌل  ا

عبد اهلل  ن عؿر  ن اخلطاب )ريض اهلل عـفام( لقؼف     , فدخل رجل فتبعه شقدكا  " اْْلَـَّةِ 

له ومدى اجتفاده ذم عذ ما أوصؾه إىل هذه ادؽاكة الرفقعة , فـزل عؾقه ضقًػا لرلب أعام

عبادته , فام وجد مزمد صالة أو صقام أو صدلة , فحدث ا ن عؿر )ريض اهلل عـفام( مضقػه 

عن رس كزوله عـده وأخزه  ام كان ذم صلكه من رشول اهلل )صذ اهلل عؾقه وشؾم( ورس كزوله 

َّٓ  ُهوَ  عؾقه , فؼال ما ا ن عؿر : َما ََحدٍ  َكْػِس  ذِم  َأِجدُ  َٓ  َأِّن  َغْرَ  َرَأْمَت , َما إِ  ادُْْسؾِِؿيَ  ِمنَ  ِٕ

ا , َٓ  ِغشًّ اُه  اهللُ  َأْعَطاهُ  َخْرٍ  َعَذ  َأَحًدا َأْحُسدُ  َو  )مسـد أمحد( . "إِمَّ

ولد تتعؼد إمور  ي  عض إصخاص أو  عض الؼبائل  ام مؽون  قـفا أو  قـفم من ثلر        

أكه الطرمق الذي ٓ رجوع عـه , ومـسون أو متـاشون حتى مظن أكثر ادتػائؾي , وخصومات 

له ,  أن لؾوب العباد  ي أصبعي من أصا ع الرمحن , إذا أراد أن مؼِؾب أو حيِول لؾَب عبٍد حوَّ

ارات ـوهو ما كان مـه شبحاكه حي أّلف  ي لؾوب إوس واخلزرج عذ ما كان  قـفم من ث

خماضبًا كبقـا   هـاكـال شبحـاء , فؼـداوة والبغضـارمخ ضومل من اإلحن والعـوت, متعددة 

 ىه مهجه ين ىن"حمؿًدا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( وممتـًا عؾقه  تللقف الؼؾوب عذ مدمه : 

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه
, ومؼول شبحاكه حاًثا عذ الوحدة ممتـا عذ عباده  تحؼقؼفا هلم ,  (36)إكػال: "رئ

 نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ"فؼال شبحاكه:

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

 . (306)آل عؿران: "    يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث



وشالمة الصدر ٓ مؿؽن أن تبـى عذ التوجس والس ص والتحسس وشوء الظن ,         

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل "حقث مؼول احلق شبحاكه : 
م التسامح , إكام تبـى عذ الصػح ( , كام ٓ مؿؽن أن ُتبـَى عذ عد31)احلجرات:"  حنجن

اْلؿقل , وحتى اهلجر اْلؿقل , ولي اْلاكب , ومؼا ؾة السقئة  احلسـة , فالصػح اْلؿقل : 

 "مت خت حت "هو الذي ٓ َمنَّ معه , حقث مؼول احلق شبحاكه : 
 " :وتعـاىل ه , حقث مؼول شبحاكه ـل هو الذي ٓ أذى معـر اْلؿقـ(, واهلج58)احلجر:

 ( .30)ادزمل: "ىك مك لك اك  يق  ىق  يف

وكذلك تبـى شالمة الصدر عذ لي اْلاكب , حقث مؼول احلق شبحاكه خماضبًا حبقبـا         

 جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ")صذ اهلل عؾقه وشؾم( : 

 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي
  . (381)آل عؿران: "رب يئ

لعػو والصػح ومؼا ؾة السقئة  احلسـة , حقث مؼول احلق كام تؼوم شالمة الصدر عذ ا          

 مل يك ىك مك لك اك  يقىق يف ىف يث ىث"شبحاكه وتعاىل : 

 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل

 اهلل اتَِّق  ", ومؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( : (68,63 )فصؾت: "جئ يي ىي

ِقئَةَ  َوَأْتبِعِ  , ُكـَْت  َحقُْثاَم  )شـن            "َحَسنٍ   ُِخُؾٍق  الـَّاَس  َوَخالِِق  , اََتُْحفَ  احلََسـَةَ  السَّ

 السمذي(.

كام أن عذ اإلكسان أن مدرك أن ثؿة فرًلا واشًعا  ي لؾب حيؿل العداوة والبغضاء ,          

ولؾب حيؿل احلب والتسامح مع الـاس مجقًعا , حقث مؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( 

 , َهَذا َوُمْعِرُض  َهَذا َفقُْعِرُض : َمْؾتَِؼَقانِ  َلقَاٍل, َثالَِث  َفْوَق  َأَخاهُ  ََيُْجرَ  نْ أَ  لَِرُجلٍ  حَيِل   َٓ ":

ا ُُهَ ـالَمِ  َمبْـَدأُ  الَِّذي َوَخْرُ   . )صحقح البخاري( " ِالسَّ



مع التلكقد عذ أن شالمة الصدر ترتبط غامة آرتباط  الرضا  ام لسم اهلل , وإدراك         

أن إمر كؾه  قد اهلل )عز وجل( وأن ما أصا ه مل مؽن لقخطئه , وأن ما أخطله مل اإلكسان 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ " مؽن لقصقبه , حقث مؼول احلق شبحاكه وتعاىل :
ةَ  َأنَّ  َواْعَؾمْ  "(, وحقث مؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( : 51)مس: " حق مف  إُمَّ

ْ   مء كَ َمـَْػُعو َأنْ  َعَذ  اْجتََؿَعْت  َلوِ   َأنْ  َعَذ  اْجتََؿُعوا َوَلوِ  َلَك  اهلل َكتَبَهُ  َلدْ   َِمء إَِّٓ  َمـَْػُعوكَ  مَل

وكَ  ْ   مء َمُُض  وكَ  مَل ِت  إَْلالَمُ  ُرفَِعِت  َعَؾقَْك  اهلل َكَتبَهُ  َلدْ   مء إَِّٓ  َمُُض  ُحُف  َوَجػَّ  "الص 

  . )شـن السمذي(

ي عذ حتؼقق شالمة الصدر , فعدل إب  ي أ ـائه مورثفم عذ أن هـاك أموًرا لد تع        

شالمة الصدر  عضفم دماه  عض , وعدل ادعؾم دماه ضال ه مورثفم شالمة الصدر  عضفم 

دماه  عض , وعدل ادسئول  ي مرءوشقه وصاحب العؿل دماه عامله مورثفم شالمة 

إىل من صئت تؽن أمره ,  الصدر , واإلحسان مورث شالمة الصدر , ولد لالوا : أحسن

 واشتغن عؿن صئت تؽن كظره , واحتج إىل من صئت تؽن أشره. 

 "ول احلسن ـة والؼـوة الرلقؼـومن إمور التي تعي عذ شالمة الصدر الؽؾؿة احلؾ        

 "أفشوا السالم  قـؽم حتا وا"(, وإفشاء السالم 56)البؼرة: " حط مض  خض

الطعام , وإكرام الصغر , ولد لالوا : أكرم صغر الؼوم )اْلامع ٓ ن وهب( , وإضعام 

مؽرمك كبرهم ومـشل عذ حمبتك صغرهم , ومما مورث شالمة الصدر: التواضع والبعد 

عن الؽز وآشتعالء عذ الـاس , ومن أهم ما مورث شالمة الصدر ومملف  ي الؼؾوب 

ؼقصه ,  ل العؿل عذ رفع احلرج احسام إكساكقة اإلكسان وآدمقته , وعدم إحراجه أو تـ

فنن مل ,  رٍ وإزالته عـه , والتامس إعذار له , ولد لالوا : التؿس ٕخقك عذًرا إىل شبعي عذ

لعؾه كذا , فخر الـاس أعذرهم لؾـاس , وأشؾؿفم صدًرا  , لعؾه كذا: فؼل له عذًرا دمد 

 وأرضاهم كػًسا.

 

*       *       * 


