
 السالم النفسي
 

ما أمجل أن يعقش اإلكسان يف سالم مع كػسه , وسالم مع أرسته , وسالم مع طائؾته ,         

وسالم مع جراكه , وسالم مع زمالئه , وسالم مع أصدقائه , وسالم مع ادجتؿع , وسالم 

كػوس صافقة مع الـاس أمجعني , غر أن هذا السالم ال يؿؽن أن يتحؼق إال من خالل 

حتؽؿفا ضوابط إيامكقة وإكساكقة راققة , من أمهفا , أن يؽون لإلكسان وجه واحد ضاهره 

كباصـه , ال أن يؽون من ذوي الوجفني الذين يؾؼى الواحد مـفم همالء بوجه وهمالء 

 ِمْن ََشِّ الـَّاِس ُذو اْلَوْجَفنْيِ الَِّذي  ": بوجه , يؼول كبقـا )صذ اهلل طؾقه وسؾم( 
ِ
َيْلِِت َهُماَلء

 بَِوْجٍه 
ِ
 )صحقح مسؾم(. "بَِوْجٍه َوَهُماَلء

ومـفا أن يؽون حمبًا لؾخر لؾـاس أمجعني , رحقاًم , ودوًدا , سفالً , هقـًا , لقـًا , يللف       

مػتاح ويملف , فادممن يللف ويملف , والؽافر فظ غؾقظ ال يللف وال يملف , وادممن 

إِنَّ ِمَن الـَّاِس َمَػاتِقَح لِْؾَخْرِ  "ؼول كبقـا )صذ اهلل طؾقه وسؾم( : ر , يـلؾخر مغالق لؾش

ِّ َمَغالِقَق لِْؾَخْرِ , َفُطوَبى دَِْن َجَعَل اهلل َمَػاتِ  ِّ , َوإِنَّ ِمَن الـَّاِس َمَػاتِقَح لِؾَّشَّ قَح َمَغالِقَق لِؾَّشَّ

ِّ َطَذ َيَدْيِه اخْلَْرِ َطَذ َيَدْيِه, َوَوْيٌل دَِْن َجَعَل ا )سـن ابن ماجه(, ويؼول )صذ "هلل َمَػاتِقَح الَّشَّ

)متػق طؾقه( ,  "الَ ُيْمِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُُيِبَّ ألَِخقِه َما ُُيِبُّ لِـَْػِسهِ  ": اهلل طؾقه وسؾم(

ياَمنِ  "ويؼول )صذ اهلل طؾقه وسؾم( :  َأْن َيُؽوَن اهلل  َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فِقِه َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ

ا َوَأْن ُُيِبَّ ادَْْرَء اَل ُُيِبُُّه إاِلَّ هلل َوَأْن َيْؽَرَه َأْن َيُعودَ  َّا ِسَوامُهَ يِف اْلُؽْػِر َكاَم  َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلقِْه ِِم

 َسبَْعةٌ ")صحقح البخاري( , ويؼول )صذ اهلل طؾقه وسؾم( :  "َيْؽَرُه َأْن ُيْؼَذَف يِف الـَّارِ 

َماُم اْلَعاِدُل  ُيظِؾُُّفُم اهللُ يِف ضِؾِِّه َيْوَم اَل ضِلَّ إاِلَّ ضِؾُّهُ  , َوَشابٌّ َكَشَل بِِعَباَدِة اهلل, َوَرُجٌل َقْؾُبُه  : اإْلِ

َقا َطَؾقْهِ  ُمَعؾٌَّق يِف ادََْساِجدِ  ا يِف اهلل اْجتََؿَعا َطَؾقِْه َوَتَػرَّ ابَّ َطتُْه اْمَرَأٌة َذاُت , َوَرُجٌل دَ  , َوَرُجاَلِن حَتَ

َق بَِصَدَقٍة َفَلْخَػاَها َحتَّى اَل َتْعَؾَم  َمـِْصٍب َومَجَاٍل, َفَؼاَل: إِِّنِّ َأَخاُف اهللَ   َما ِشاَمُله, َوَرُجٌل َتَصدَّ

 )متػق طؾقه(.", َوَرُجٌل َذَكَر اهللَ َخالًِقا َفَػاَضْت َطْقـَاهُ  َيِؿقـُهُ  ُتـِْػُق 

كسان أن يؽون يف سالم مع كػسه أو مع اخآخرين إال إذا كان مـصًػا وال يؿؽن لإل        

لًخرين من كػسه يعؿل يف إصار احلؼوق ادتؽافئة ادتبادلة , ويطبق طن قـاطة مبدأ احلق 

 "والواجب , فالعالقة بني الرجل وادرأة تؼوم طذ احلؼوق ادتبادلة , يؼول احلق سبحاكه :

صذ اهلل طؾقه وسؾم( : (, ويؼول كبقـا )222)البؼرة :   "  ننمن زن رن مم ام



ُؽْم َطَذ كَِساِئُؽْم َفاَل يُ  " ا َحؼُّ ا , َفَلمَّ ا َولِـَِسائُِؽْم َطَؾْقُؽْم َحؼًّ وصِئَْن َأالَ إِنَّ َلُؽْم َطَذ كَِساِئُؽْم َحؼًّ

ِسـُوا  , َوالَ َيْلَذنَّ يِف ُبُقوتُِؽْم َمْن َتْؽَرُهوَن , ُفُرَشُؽْم َمْن َتْؽَرُهونَ  ُفنَّ َطَؾْقُؽْم َأْن حُتْ َأالَ َوإِنَّ َحؼَّ

  )سـن الرتمذي( . "إَِلقِْفنَّ يِف كِْسَوِِتِنَّ َوَصَعاِمِفنَّ 

ق والواجب , ـتؼوم طذ احل, وبني العامل ورب العؿل , والعالقة بني ادواصن والدولة        

: َثالََثٌة َأَكا َخْصُؿُفْم  َقاَل اهلل "اكه : اهلل طؾقه وسؾم( فقام يرويه طن ربه سبحيؼول كبقـا )صذ 

ا َفَلَكَل َثَؿـَهُ  , َوَرُجٌل اْسَتْلَجَر َأِجًرا  َيْوَم اْلِؼقَاَمِة, َرُجٌل َأْطَطى ِِب ُثمَّ َغَدَر, َوَرُجٌل َباَع ُحرًّ

ْ ُيْعِط َأْجَرهُ  كاكقته , فؽام أما من تغؾبه شفوته وأ )صحقح البخاري( , "َفاْسَتْوََف ِمـُْه َوََل

  . يؼولون : ما استحق أن يولد من طاش لـػسه

وهذا السالم الـػيس يؼتيض أن يممن كل مـا بحق اخآخر يف احلقاة الؽريؿة اخآمـة         

ادستؼرة , ويدرك أن هـاك قواسم إكساكقة مشرتكة أمجعت طؾقفا مجقع الَّشائع الساموية , 

ا إىل أن تسود الطؿلكقـة واالستؼرار والسالم الـػيس يمدي االلتزام هبا والوفاء بؿتطؾباِت

ر التي وردت يف ـايا العشـوادجتؿعي بني اجلؿقع , ومن هذه ادشرتكات ما يعرف بالوص

 جح مجحج مث هت مت خت حت  جت ": ر سورة األكعام , يؼول سبحاكهـأواخ
 خض حض  جض مص خص حص مسخس حس جسمخ  جخ مح
 حك جك مق حقمف خف      حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض
 ىل مل خل  مم خم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك

 مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه ىه
 يبىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رت
:  (بد اهلل بن طباس )ريض اهلل طـفام(, فؼد قال سقدكا ط153 - 151: )األكعام"ىف

رمات طذ بـي آدم مجقعًا, هذه آيات حمؽامت َل يـسخفن يشء من مجقع الؽتب , وهى حم

     , من طؿل هبن دخل اجلـة , ومن تركفن دخل الـار. "أي أصؾه وأساسه "وهن أم الؽتاب 



تعد لوجدكا أهنا فؾو كظركا فقام تضؿـته هذه اخآيات الؽريامت من جواكب إكساكقة        

ش السؾؿي فقام بقـفم , وتسفم يف حتؼقق أطذ درجات التعاي, ر ـمشرتًكا إكساكقًّا بني بـي البش

حقث تؼوم طذ حرمة قتل الـػس أي كػس وكل كػس , فؽل الدماء مصوكة , وكل 

, ومال القتقم  " مف خف حف جف  مغ جغ مع جع "األطراض حمػوضة , 

مرطي ومصان , مع الوصقة بالعدل مع الؼريب والبعقد طذ حد سواء , والوفاء  والضعقف

ؾم , الصديق والعدو , وإقامة الؽقل وادقزان بالؼسط , بعفد اهلل مع اجلؿقع ادسؾم وغر ادس

والبعد طن ادال احلرام وكل ألوان االستغالل والتطػقف والغش واخلداع , ِما ُيؼق أطذ 

درجات احلقاة اخآمـة يف كل جواكبفا , وُيؼق لإلكسان سالم الـػس فقام بقـه وبني كػسه , 

  . ة , بل الؽون كؾهوبقـه وبني جمتؿعه , وبقـه وبني اإلكساكق

 
 

*       *       * 

 


