السعادة من منظور تربوي إسالمي
لطيفة بنت عبدالعزيز المنقور*

* أستاذ أصول التربية المساعد  -جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن
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السعادة من منظور تربوي إسالمي
الممخص _ ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مفيكـ السعادة،

بأعماؿ فييا تعذيب ألجسادىـ كحرماف ألنفسيـ ىـ ينشدكف مف

كخصائصيا ،كاألسس التي تقكـ عمييا ،كأبرز الجكانب التي ينبغي

كراء ذلؾ  -حسب اعتقادىـ  -سعادة مف نكع ما ،أم أف تحقيؽ

عمى الكالديف القياـ بيا لتربية الطفؿ لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر

السعادة كاف مقصدىـ مف تمؾ األعماؿ.

التربكم اإلسبلمي .كتـ استخداـ المنيج االستنباطي لتحقيؽ أىداؼ

فالسعادة في حقيقتيا  -كفقان لنتائج األبحاث-مفيكـ عالمي،

البحث ،كمف أبرز النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:

بدء بالمجتمعات
كليا أىمية متماثمة في مختمؼ مجتمعات العالـ ن

 -السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي ىي :عكف مف اهلل تعالى

انتياء بالمجتمعات األكثر بدائية ].[1
األكثر تقدمان ك ن

كتكفيؽ لمعبد ليعيش حياة طيبة يشعر فييا بالرضى عف جكانب حياتو

كمع أف السعادة ىدؼ أساسي في حياة األفراد كالمجتمعات إال

المختمفة ،كبالطمأنينة كاألمف كانشراح الصدر كاالستبشار كالفرح نتيجة

أنيـ يختمفكف حكؿ تعريفيا كتحديد مفيكميا كالعكامؿ التي تؤدم

إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في عبادتو ،كىي طريؽ مؤدم لمسعادة

إلييا [.[2

األخركية.

حيث يظف بعض الناس أف السعادة في الماؿ كالثراء ،كمنيـ

 مف خصائص السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي أنيا :ربانية،عالمية ،متكازنة ،شاممة ،دنيكية كأخركية في آف كاحد.

مف يظنيا في المنصب كالجاه ،كمنيـ مف بحث عنيا في

 -مف األسس التي تقكـ السعادة عمييا كفؽ المنظكر التربكم

المحرمات [ .]3كمنيـ مف بحث عنيا في السفر لمدكؿ المختمفة،

اإلسبلمي:

األساس

االعتقادم،

األساس

التعبدم،

األساس

كآخركف ظنكا أنيا في المآكؿ المذيذة ،كالمشارب المتنكعة [.[4

االقتصادم ،األساس االجتماعي ،األساس األخبلقي ،األساس

كال شؾ أف ذلؾ االختبلؼ بيف الناس في تحديد مفيكـ

الجسمي ،األساس العممي ،األساس الشخصي.

السعادة كاألسباب المؤدية إلييا يتطمب جيكدان تربكية مكثفة

 -أف السعادة الحقيقية ال يمكف أف تتحقؽ لئلنساف إذا لـ تكف مبنية

لتحديد المفيكـ الحقيقي لمسعادة كاألسس التي تقكـ عمييا ،كمف

عمى األساسيف االعتقادم كالتعبدم ،ألف المؤمف الذم يتعبد اهلل بكؿ

ثـ تعريؼ الناس كتكعيتيـ بيا كتربيتيـ عمييا.

أقكالو كأفعالو ميما افتقد لكؿ مباىج الحياة الدنيكية المادية ،فإنو يمتمؾ

 .2مشكمة الدراسة

مككف أساسي لمسعادة كفيؿ بجعمو يعيش أسعد ممف يممؾ كؿ متاع

رغـ سعي اإلنساف الحثيث نحك تحقيؽ السعادة إال أنو قد

الحياة الدنيا.

يخطئ طريقيا كيسمؾ دربان غير دربيا ،بؿ قد يمضي عمره في

 مف أبرز الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييالمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي :التربية الدينية،

البحث عنيا ثـ يكتشؼ متأخ انر أنيا كانت قريبة منو لكنو ال يعمـ

التربية االجتماعية ،التربية األخبلقية ،التربية االقتصادية ،التربية

بيا أك يجيميا.

الجسمية ،التربية العممية ،التربية الشخصية ،كذلؾ بما يتبلءـ مع

كيرل "ابف تيمية" أف اإلنساف بحاجة لمحصكؿ عمى ما ينفعو

خصائص المرحمة العمرية التي يمر بيا الطفؿ.

كيحقؽ لو السعادة ،كدفع ما يضره كيسبب لو العذاب ،كلكنو ال

الكممات المفتاحية :السعادة ،اإلسبلـ  ،تربية ،الطفؿ ،الكالديف.

يتكجو -دائمان-لممصدر الحؽ الذم يمنحو النفع كالسعادة كيدفع

 .1المقدمة

عنو الضرر كالعذاب ،لذا فيك بحاجة إلى تعمـ كيفية التكجو إلى

لقد كاف سعي الناس في مختمؼ العصكر كالمجتمعات يسير

ىذا المصدر كالتعرؼ عميو ،كالتمقي عنو

نحك غاية كاحدة ىي تحقيؽ السعادة كذلؾ بالرغـ مف اختبلؼ

في تعاممو مع الككف

المحيط ،كىذا المصدر ىك اهلل سبحانو كتعالى [.[5

دياناتيـ كمعتقداتيـ كلغاتيـ كبمدانيـ كأعراقيـ .فحتى مف يقكمكف

إف السع ػادة قضي ػة كبي ػرة تحت ػاج لممعػرفة العميقة الدقيقة التي
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تمكف اإلنساف مف الكصكؿ إلييا ،ألف الكعي بالسعادة يؤدم إلى

 -4سعي المجتمعات الرأسمالية في تصدير النزعة االستيبلكية

مزيد منيا [.[6

إلى المجتمعات النامية ،لتصبح ثقافة االستيبلؾ لدييـ ليست

كتشير المحركقي [ ]7إلى أف تحقيؽ السعادة في الحياة

مجرد إشباع اإلنساف لحاجاتو األساسية ،كانما تتعداه إلى إشباع

يتطمب دراسات منيجية دقيقة ،كأنو ال بد أف يي ىدرس في المدارس

كؿ ما يرغب فيو كيتمناه ،فالرأسمالية تيتـ بالجانب المادم

كالجامعات كالحياة العممية ،فمف خبلؿ الدراسة كالتعمـ يتـ

لئلنساف كتيمؿ ما سكاه ،كترل أف االستيبلؾ غاية تحقؽ

التعرؼ عمى مصادر السعادة كعمى ما يعطي لمحياة معنى ،كما

السعادة كالرفاىية لئلنساف [  .]8كىذا يتطمب مزيد مف البحث

يمكف تحديد عكامؿ تحقيؽ السعادة كطرقيا.

لتجمية مفيكـ السعادة في المنظكر التربكم اإلسبلمي كتكضيحو
حتى يككف مكجيان كىاديان لمطريؽ الصحيح لمسعادة الحقيقية.

كبناء عمى ما سبؽ ،تظير الحاجة إلى تأصيؿ تربكم
ن

 -5تكصيات العديد مف الدراسات بضركرة االىتماـ بمكضكع

إسبلمي لمسعادة يكضح مفيكميا كاألسس التي تقكـ عمييا
كالجكانب التي ينبغي التربية عمييا لمكصكؿ إلييا.

السعادة كاجراء المزيد مف الدراسات حكليا.

كحيث أنو ال تكجد دراسة عممية سابقة تناكلت ذلؾ – في حدكد

 -6قد تسيـ ىذه الدراسة في فتح المجاؿ لممزيد مف الدراسات

عمـ الباحثة  -فسيتـ تحديد مشكمة الدراسة الحالية في الجممة

المستقبمية في مكضكع السعادة.

التالية( :السعادة مف منظكر تربكم إسبلمي(

ج .أهداف الدراسة

أ .أسئمة الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 -1ما مفيكـ السعادة مف المنظكر التربكم اإلسبلمي؟

 -1تجمية مفيكـ السعادة في المنظكر التربكم اإلسبلمي.

 -2ما خصائص السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي؟

 -2التعرؼ عمى خصائص السعادة كفؽ المنظكر التربكم

 -3ما األسس التي تقكـ عمييا السعادة مف المنظكر التربكم

اإلسبلمي.

اإلسبلمي؟

 -3تكضيح األسس التي تقكـ عمييا السعادة مف منظكر تربكم

 -4ما أبرز الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ

إسبلمي.

عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي؟

 -4الكشؼ عف أبرز الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية

ب .أهمية الدراسة

الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم

تنبع أىمية الدراسة مف:

اإلسبلمي.

 -1أىمية القرآف الكريـ كالسنة النبكية ،فيما أساس مصادر

د .مصطمحات الدراسة

التشريع لنا ،فالقرآف كبلـ اهلل تعالى خالؽ اإلنساف كاألعمـ بو

 -1السعادة:

كبطريؽ سعادتو ،كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ينطؽ بما يكحى

تعرؼ السعادة في ىذا البحث بأنيا( :عكف مف اهلل تعالى كتكفيؽ

إليو مف ربو سبحانو.

لمعبد ليعيش حياة طيبة يشعر فييا بالرضى عف جكانب حياتو

 -2أف السعادة مطمب إنساني عالمي مشترؾ عمى مدار

المختمفة ،كبالطمأنينة كاألمف كانشراح الصدر كاالستبشار كالفرح

التاريخ.

نتيجة إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في عبادتو ،كىي طريؽ

 -3قد تسيـ ىذه الدراسة في تكعية أفراد المجتمع اإلنساني

مؤدم لمسعادة األخركية).

بشكؿ عاـ كالعامميف في المجاؿ التربكم بشكؿ خاص بالسعادة

 -2المنظكر التربكم اإلسبلمي :كيقصد بو في ىذا البحث أم:

كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي.

المستمد مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة.
442

اإلعراض عف ذكر اهلل تعالى ،الحزف عمى ما فات ،الحزف عمى

ه .حدود الدراسة
تحدد ىذه الدراسة باألسس التربكية التالية :اإليمانية،

الحاضر كالمستقبؿ ،األرؽ الزائد ،الزكجة السكء ،مصاحبة أىؿ

كالتعبدية ،كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كاألخبلقية ،كالجسمية،

السكء ،الحسد المذمكـ ،الكبر ،الحقد ،الغضب .كأف عبلج تمؾ

كالعممية ،كالشخصية ،حيث تعد تمؾ األسس شاممة ألىـ القكاعد

المنغصات يتمثؿ في :اإليماف بجميع أركانو الستة ،اتباع سنة

التي تقكـ عمييا السعادة ،كما تحدد الدراسة بأبرز الجكانب التي

النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،الصبلة ،كالصياـ ،كالزكاة ،كالحج.

ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ

أما بحث كسيمة العزاـ [ ]12فقد ىدؼ إلى التعرؼ عمى

المنظكر التربكم اإلسبلمي ،كذلؾ عمى أساس أف الكالديف ىـ

مفيكـ السعادة كأسبابيا كمعكقاتيا مف كجيتي النظر اإلسبلمية

أكؿ مف يتكلى تربية الطفؿ كعبلقتيما بو مستمرة ال ترتبط بزماف

كالغربية ،كالمقارنة بينيما ،كالتعرؼ عمى دكر المدرسة اإلسبلمية

محدد ،كما تحدد بالمرحمة العمرية التي تتراكح مف  12-6سنة،

في غرس السعادة كتنميتيا في المتعمـ .كاستخدمت الباحثة

حيث تعد مف المراحؿ الحاسمة في حياة اإلنساف كفييا تتشكؿ

المنيج االستقرائي ،كالمنيج االستنباطي ،كالمنيج المقارف .كمف

معظـ معالـ شخصيتو.

أبرز نتائج البحث :أف أسباب السعادة مف كجية النظر

و .منهج الدراسة

اإلسبلمية ىي :الماؿ ،الصحة ،العمؿ ،العمـ ،الزكاج الناجح

تـ استخداـ المنيج االستنباطي في ىذه الدراسة :كالذم يعرؼ

كالذرية الصالحة ،العزة الحقيقية ،العبلقات االجتماعية الناجحة،

بأنو" :طريقة مف طرؽ البحث الستنتاج أفكار كمعمكمات مف

اإليماف باهلل تعالى ،أداء العبادات ،اإلخبلص ،الصدؽ ،الصبر،

النصكص كغيرىا.[9[ "..

التككؿ .كأف ىناؾ أسباب مشتركة لمسعادة بيف كجيتي النظر

كما يعرؼ بأنو طريقة يبذؿ فييا الباحث أقصى جيده عند

اإلسبلمية كالغربية ،إال أف االختبلؼ يعكد إلى ترتيب تمؾ

دراسة النصكص بيدؼ استخراج مبادئ تربكية مدعمة باألدلة

األسباب كأىميتيا ،كمنيجية التعامؿ معيا .كأف مف معكقات

الكاضحة [.[10

السعادة مف المنظكر اإلسبلمي :الكفر باهلل كضعؼ اإليماف،
الخمؿ في فيـ العبادة ،اإلصرار عمى المعاصي كالذنكب ،اإلفراط

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
ىدفت دراسة العامرم [ ]11إلى التعرؼ عمى السعادة

في الشيكات ،الفقر ،الترؼ ،الجزع كاالنييار أماـ الشدائد،

كحقيقتيا كأنكاعيا ،كأصناؼ الباحثيف عنيا ،كمنغصاتيا ،كعبلج

األمراض النفسية كاإلحباط كاليأس كالقمؽ ،األنانية ،الحسد،

تمؾ المنغصات .ككانت منيجية البحث تقكـ عمى نسب اآليات

االضطرابات األسرية ،جحكد النعمة ،البطالة ،فقداف الحرية،

القرآنية إلى سكرىا ،كالرجكع إلى كتب التفسير القديمة كالحديثة،

كقت الفراغ .كأنو بالرغـ مف اتفاؽ المنظكريف اإلسبلمي كالغربي

ككتب الحديث مع التركيز عمى صحيحي البخارم كمسمـ،

في بعض معكقات السعادة ،إال أف المنظكر الغربي جعؿ

كأميات الكتب القديمة كالحديثة لتدعيـ البحث ،كمف أبرز نتائج

المعكقات تعكد ألسباب مادية كاجتماعية ،أما المنظكر اإلسبلمي

البحث :أف الباحثيف عف السعادة صنفاف صنؼ بحث عف

فشمؿ الجكانب االجتماعية كالركحية كالمادية .كأف دكر المدرسة

حقيقتيا إلسعاد أنفسيـ كغيرىـ في الدنيا كاآلخرة كىـ األنبياء

في تحقيؽ السعادة لممتعمـ يككف مف خبلؿ قياـ أىـ عناصر

كالصحابة كالتابعكف كاألكلياء كالدعاة ،كصنؼ بحث عف

العممية التعميمية مف معمـ كمتعمـ كمقرر دراسي كادارة مدرسية

كىميتيا فمنيـ مف حصرىا في جانب معيف ،كمنيـ مف بحث

باألدكار المطمكبة منيـ في ذلؾ.

عنيا في مجاالت شتى كىـ الطغاة كالجبابرة كالعصاة .كأف مف

في حيف ى ػدؼ بحث رىيفة إبراىيـ [ ]13إلى التعرؼ عمى

منغصات السعادة :التعمؽ بغير اهلل تعالى ،عدـ الرضى بالقدر،

منيج القرآف في إسعاد النفس اإلنسانية ،كاستخدمت الباحثة
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المنيج االستقرائي .كمف أبرز نتائج البحث :أف السعادة
كالطمأنينة كالسركر في ىذه الدنيا ألىؿ اإليماف كالتقكل ،أما

كس ىع ىده أم :كفقو اهلل لما يرضيو عنو فيسعد بذلؾ
أسعد اهلل العبد ى

سعادة [ .]16كفي القرآف الكريـ كرد اشتقاقاف لغكياف لمسعادة في

الكفار فيـ في كحشة كضيؽ صدر كلك ممككا كنكز األرض

مكضعيف فقط منو ،كذلؾ في سكرة ىكد كىما سعيد كسعدكا .قاؿ

كمناصبيا .كأف الماؿ كالبنكف كالمنصب كالجاه كالنساء كالدكر

صاحبيا ،كأنيا قد تككف سبب شقائو كبؤسو .كأف أساليب البشر

تعالى{ :يكـ يأ ً
ٍت الى تى ىكمَّ يـ ىن ٍف هس إًالَّ بًًإ ٍذنً ًو فى ًم ٍنيي ٍـ ىشًق ّّي ىك ىس ًعيد}
ىٍ ى ى
ً ًً
ً
ً
)ىكد{ .(105 :كأ َّ ًَّ
يف ًفييىا ىما
يف يسع يدكٍا فىفي ا ٍل ىجَّنة ىخالد ى
ىما الذ ى
ى
َّ
ىد ً
ؾ ىعطىاء ىغ ٍي ىر ىم ٍج يذكذ}
ض إًال ىما ىشاء ىرُّب ى
َّم ىاك ي
ات ىكاأل ٍىر ي
امت الس ى
ى
)ىكد( .108 :

ككسائميـ ميما تقدمت عاجزة عف إسعاد اإلنساف إذا كاف منقطع

إف الشقي في ضكء اآليات السابقة ىك المستحؽ لمعذاب يكـ

الصمة مع ربو .كأف ديف اإلسبلـ يربط الدنيا باآلخرة دكف

القيامة بسبب فساد عقيدتو ،كسكء عممو في الدنيا ،]17[.أما

تعارض أك تضارب ،فيمكف لممسمـ أف يجمع بيف خيرم الدنيا

السعيد فيك مف تفضؿ اهلل تعالى عميو بالنعيـ يكـ القيامة فيدخؿ

كاآلخرة .كأف العمـ رفعة لصاحبو ،كأف أىؿ العمـ خير الناس

الجنة [.[17

كأسعدىـ كأعبلىـ درجة في اآلخرة.

كالسعد أصؿ يدؿ عمى كؿ خير [ .]18كالسعد كالسعادة :معاكنة

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

األمكر اإلليية لئلنساف عمى نيؿ الخير ،كيضاده الشقاكة [.[19

 -تفردت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة باقتراح صيغة

كيتضح مما سبؽ:

جديدة لمفيكـ السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي ،كبالبحث

 -أف السعادة ىي عكف مف اهلل تعالى كتكفيؽ لمعبد لنيؿ الخير

في خصائص السعادة كاألسس التي تقكـ عمييا ،كأبرز الجكانب

كالعمؿ بما يرضيو سبحانو في الدنيا ،كالخمكد في نعيـ الجنة في

التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة

اآلخرة.

مف المنظكر التربكم اإلسبلمي.

 -أف ارتباط االشتقاقات المغكية لمسعادة الكاردة في القرآف الكريـ

 -استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة مع غيرىا مف

بالسعادة األخركية دكف الدنيكية يعطي داللة عمى أنو ال سبيؿ

السعادة،

لئلنساف لمحصكؿ عمى سعادة الدنيا الحقيقية دكف ارتباطيا

كالقصكر ىي زىرة الحياة الدنيا ،لكنيا ليست سبب سعادة
اإلنساف بنفسيا إف لـ تتكج بمفيكـ االستخبلؼ فييا مف قبؿ

المصادر

كالمراجع،

في

استخبلص

مفيكـ

كخصائصيا ،كاألسس التي تقكـ عمييا ،كأبرز الجكانب التي

باألسباب كالطرؽ المكصمة لسعادة اآلخرة.

ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة مف

 -المعنى االصطبلحي لمسعادة :

المنظكر التربكم اإلسبلمي.

اختمؼ الباحثكف في تحديد مفيكـ السعادة ،كتعددت االتجاىات

مفهوم السعادة وفق المنظور التربوي اإلسالمي:

في تفسيره [ .]20كتذكر رىيفة ابراىيـ أنو لـ يستطع أحد مف

 -1المعنى المغكم لمسعادة:

الفبلسفة كعمماء النفس أك التربكييف أف يقدمكا لو تعريفان جامعان

السعادة لغة :خبلؼ الشقاكة [ .]14كىي مشتقة مف ىس ىع ىد-

مانعان [ .]13كقد يعكد ذلؾ إلى أمريف:

كس يعكدان :نقيض شقي ،ىس ًع ىد -سعادة :ىس ىع ىد :فيك سعيد،
ىس ٍعدان ،ي

األكؿ :أنو مف المفاىيـ صعبة التحديد [[21.

كأسعده اهلل :أم كفقو فيك مسعد كمسعكد .كالسعادة ىي :معاكنة

كالثاني :ىك اختبلؼ خمفية الباحثيف -في ىذا المفيكـ -الفكرية

اهلل لئلنساف عمى نيؿ الخير كتضاد الشقاكة [.[15

كاالعتقادية كالتاريخية كالثقافية بؿ كاختبلؼ سماتيـ الشخصية.
كفيمػ ػا يم ػ ػي سيػتػ ػـ استػع ػ ػراض آراء بػعػ ػض الفػ ػبلسف ػ ػة ،كع ػدد مػ ػف

كالسعيد نقيض الشقي ،كالسعد ىك اليمف كىك نقيض النحس،

التعريفات االصطبلحية لمسعادة:

كاإلسعاد :المعكنة ،كالمساعدة :المعاكنة ،كأسعده :أعانو ،كمعنى
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 -يرل أرسطك طاليس [ ]22أف السعادة ىي الغرض كىي غاية

بالغبطة كالطمأنينة ،كاألريحية ،كالبيجة ،كىذا الشعكر السعيد

أفعاؿ اإلنساف ،كتككف في األفعاؿ التي يختارىا كيرغبيا اإلنساف

يأتي نتيجة لئلحساس الدائـ بخيرية الذات ،كخيرية الحياة،

لذكاتيا كليس ألجؿ غيرىا ،كىي ال تحتاج لشيء كانما تكتفي

كخيرية المصير".

بذاتيا الكفاية الكاممة ،كىي الفعؿ المطابؽ لمفضيمة كالمتمثؿ في

 -كيرل مايكؿ أرجايؿ [ ]25أنو يمكف فيـ السعادة بكصفيا

التفكر كالتأمؿ المؤدم لمفيـ كىذه ىي السعادة الكاممة .كالحياة

((انعكاسان لدرجة الرضا عف الحياة ،أك بكصفيا انعكاسان

السعيدة ىي المطابقة لمفضيمة ،كىي حياة جد كاجتياد كال تتركب

لمعدالت

ىذه

مف ليك فارغ ،كحياة الفيـ ىي أسعد حياة يمكف أف يحياىا

االنفعاالت)).

المرء ،كتتككف السعادة الكاممة لئلنساف إذا مؤل كؿ حياتو

 -أما القعيد [ ]26فعرفيا بأنيا(( :حالة نفسية مف مشاعر

بالتفكير كالتأمؿ.

الراحة كالطمأنينة كالرضا عف النفس كالقناعة بما كتب اهلل

 -كيرل مسككيو [ ]23أف السعادة خير ما ،كىي تماـ الخيرات

سبحانو كتعالى ،كىي أمر أميؿ إلى الديمكمة كاالستمرار في

كغاياتيا ،كالتماـ ىك الذم إذا بمغنا إليو لـ نحتج معو إلى شيء

نفس اإلنساف إجماالن ،كتعتبر مؤش انر عمى مدل عبلقتو بربو

آخر ،كىي أفضؿ الخيرات ،كلكف نحتاج في ىذا التماـ إلى

كخالقو كرازقو)).

تكرار

حدكث

االنفعاالت

السارة

كشدة

سعادات أخر كىي التي في البدف كالتي خارج البدف .كما يرل

 -كيرل العامرم [ ]11أف السعادة ىي" :شعكر نفسي يصحبو

أف السعيد التاـ ىك الذم تكفر حظو مف الحكمة فيك مقيـ

رضان يجده المرء عند تكفيقو بيف مصالحو الدنيكية كاألخركية

بركحانيتو بيف المؤل األعمى يستمد منيـ لطائؼ الحكمة كيستنير

كفؽ ضكابط شريعة اإلسبلـ".

بالنكر اإلليي ،كيستزيد مف فضائمو بحسب عنايتو بيا ،كقمة

 -كترل العزاـ [ ]12أف السعادة تعني :تحقيؽ اإلنساف لؤلىداؼ

عكائقو عنيا ،لذلؾ يككف خاليان مف اآلالـ كالحسرات ،كمسرك انر

الصحيحة التي يحددىا اهلل تعالى كفؽ المبادئ المشركعة،

بذاتو مغتبطان بحالو ،ال يبالي بفراؽ األحباب مف أىؿ الدنيا ،كال

فتحقيقيا يحدث الشعكر بالسعادة كعدـ االضطراب في كؿ

يتحسر عمى ما يفكتو مف التنعـ فييا ،كىك الذم ال يفعؿ إال ما

حاجاتو الشخصية كالنفسية كالمادية كالركحية كاالجتماعية ،كعدـ

أراده اهلل منو ،كال يخالفو إلى شيء مف شيكاتو الرديئة ،كال يمتفت

تحققيا يحدث الشعكر بالتعاسة ،أم أف السعادة ىي الحصكؿ

لشيء يعكقو عف سعادتو.

عمى المأمكؿ كفؽ إمكانيات الفرد ،كيقتضي تحقيؽ األىداؼ

 -يرل الغزالي [ ]24أف السعادة الحقيقية ىي السعادة اآلخركية،

معرفة الذات.

كىي :بقاء ببل فناء ،كلذة ببل عناء ،كسركر ببل حزف ،كغنى ببل

 -مفيكـ السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي:

فقر ،ككماؿ ببل نقصاف ،كعز ببل ذؿ ،كىي كؿ ما يتصكر أف

في ضكء التعريفات السابقة المغكية كاالصطبلحية ،كبعد

يككف مطمكب طالب ،كمرغكب راغب ،كذلؾ أبد اآلباد ،عمى

مراجعة الباحثة لدراستي العزاـ [ ]12ابراىيـ [ ]13المتاف تناكلتا

كجو ال تنقصو تصرـ األحقاب كاآلجاؿ .كما يرل أف ماعدا ىذه

األلفاظ الكاردة في القرآف الكريـ ذات الصمة بالسعادة كالفرؽ بيف

السعادة سميت سعادة إما مجا انز أك غمطان ،كالسعادة الدنيكية التي

معانييا كمعنى السعادة كىي( :الرضى ،السركر ،الفرح ،قرة

ال تعيف عمى اآلخرة .كاما صدقان  -كلكف االسـ عمى األخركية

الركح ،الطمأنينة،
العيف ،المذة ،البيجة ،اليناء ،البشرلَّ ،

أصدؽ  -كذلؾ أف كؿ ما يكصؿ إلى السعادة األخركية كيعيف

السكينة ،االنشراح ،الحياة الطيبة ،األمف ،الحبكر) .فإنو يمكف

عمييا قد يسمى خي انر كسعادة.

تعريؼ السعادة عمى النحك التالي :السعادة ىي( :عكف مف اهلل

 -كعػ ػرؼ مقػ ػداد يالج ػف [ ]20السعػ ػادة بأني ػا" :الشعػ ػكر المستمر

تعالى كتكفيؽ لمعبد ليعيش حياة طيبة يشعر فييا بالرضى عف
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جكانب حياتو المختمفة ،كبالطمأنينة كاألمف كانشراح الصدر

المراد بذكر اهلل كتابو الذم أنزلو ذكرل لممؤمنيف فمعرفة العبد

كاالستبشار كالفرح نتيجة إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في

لمعاني القرآف كأحكامو تؤدم إلى طمأنينة قمبو ألنيا تدؿ عمى

عبادتو ،كىي طريؽ مؤدم لمسعادة األخركية).

الحؽ المبيف المؤيد باألدلة كالبراىيف [ .]28كفسرىا ابف كثير

كفيما يمي تكضيح لمعاني األلفاظ الكاردة في التعريؼ:

بأنيا :تطيب كتطمئف كتركف إلى جانب اهلل تعالى ،كتسكف عند

 -الحياة الطيبة:

ذكره ،كترضى بو ربان كنصي انر [.[27

طمئًَّنة ( )27ارًج ًعي إًلىى رب ً
{ياأىيَّتييىا َّ
ّْؾ
كقاؿ سبحانو :ى
ٍ
ى
الن ٍف يس ا ٍل يم ٍ ى
اضيةن َّمر ً
ً
ضيَّة} (الفجر .)28-27 :كالنفس المطمئنة ىي التي
ىر ى ٍ

ً
صالً نحا ّْمف ىذ ىك ور أ ٍىك أينثىى ىك يى ىك يم ٍؤ ًم هف
{م ٍف ىعم ىؿ ى
قاؿ تعالى :ى
ىح ىس ًف ىما ىك يانكٍا ىي ٍع ىمميكف}
ىفمىين ٍحيًىيَّنوي ىحىياةن ى
ىج ىريىـ بًأ ٍ
طيىّْبةن ىكلىىن ٍج ًزىيَّنيي ٍـ أ ٍ

(النحؿ .)97 :ففي ىذه اآلية الكريمة تكضيح مف اهلل تعالى

قرت عينيا باهلل كذكره ،كسكنت لحبو [.[28

لطريؽ السعادة في الدنيا كاآلخرة كالمتمثؿ في القياـ بالعمؿ

 -األمف:

الصالح المكافؽ لكتاب اهلل تعالى كسنة نبيو صمى اهلل عميو

األمف ضد الخكؼ [ .]16أمف أمنان :لـ يخؼ فيك آمف ،آمف

كسمـ.

األمىنة :عدـ
يؤمف إيمانان :أذعف كصدؽ ،آمنكـ :أثؽ بكـ ،ى

حيث يرل (ابف عباس) أف الحياة الطيبة ىي :السعادة ،كقد

الخكؼ ،كمعاني المادة كميا ترجع إلى االطمئناف [ .]30قاؿ

فسرىا (عمي بف أبي طالب) بأنيا القناعة ،كقاؿ (الضحاؾ)
إنيا :العمؿ بالطاعة كاالنشراح بيا ،فالحياة الطيبة تشمؿ كجكه

تعالى { :ىف ٍمىي ٍعيب يدكا ىر َّ
ط ىع ىمييـ ّْمف يجكوع
ب ىى ىذا ا ٍلىب ٍيت ( )3الًَّذم أى ٍ
آمىنييـ ّْم ٍف ىخ ٍكؼ} (قريش .)4-3 :أم :أف اهلل تعالى تفضؿ
ىك ى
عمى قريش باألمف كالرخص ،فعمييـ أف يفردكا العبادة هلل كحده

كسككف نفسو ،كعدـ التفاتو لما يشكش عميو قمبو ،كالرزؽ الحبلؿ

ال شريؾ لو ،كأف مف استجاب ليذا األمر جمع اهلل لو بيف أمف

الطيب مف اهلل تعالى [.[28

الدنيا كأمف االخرة ،كمف عصاه سمبيما منو [ .]27قاؿ تعالى:

فالعمؿ الصالح المقركف باإليماف باهلل تعالى كرسكلو صمى اهلل

ابف قيـ الجكزية الحياة الطيبة بأنيا :حياة القمب كنعيمو ،كبيجتو

ت ً
ط ىمئًَّنةن ىيأٍتًييىا ًرٍزقييىا ىرىغ ندا ّْمف
آمىنةن ُّم ٍ
ب المٌوي ىمثىبلن قى ٍرىيةن ىك ىان ٍ
ض ىر ى
{ك ى
ى
ت بًأ ٍىنعًـ المٌ ًو فىأى ىذاقىيا المٌو لًباس ا ٍلجكًع كا ٍل ىخك ً
يك ّْؿ ىم ىك و
ؼ بً ىما
اف فى ىكفىىر ٍ ي
ى ي ى ى ي ى ٍ
صىن يعكف}( .النحؿ( .112 :
ىك يانكٍا ىي ٍ
كعف سممة بف عبيد اهلل عف أبيو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

كسركره باإليماف باهلل تعالى كمعرفتو ،كمحبتو ،كاإلنابة إليو،

عميو كسمـ( :مف أصبح منكـ آمنا في سربو معافى في جسده

كالتككؿ عميو .فبل حياة أطيب مف حياة صاحبيا .كال نعيـ فكؽ

عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا) [( .[31جامع الترمذم،

نعيمو ،إال نعيـ الجنة [.]29

كتاب الزىد ،باب :في الكصؼ لمف حيزت لو الدنيا/ ،ح:

 -الطمأنينة:

 ،2346ص.)536

الطمأنينة ىي :سككف القمب ،كعدـ اضطرابو أك قمقو [ .]29قاؿ

 -انشراح الصدر:

تعالى{ :الًَّذيف آمينكٍا كتى ٍ ً
كبييـ بًًذ ٍك ًر المٌ ًو أىالى بًًذ ٍك ًر المٌ ًو
ط ىمئ ُّف يقمي ي
ى ى ى
ط ىمئً ُّف ا ٍلقيميكب} (الرعد .)28 :أم :يزكؿ قمقيا كاضطرابيا
تى ٍ

شرح اهلل صدره لقبكؿ الخير فانشرح أم كسعو لقبكؿ الحؽ فاتسع

الراحة مف أم جية كانت [ .]27كىي طمأنينة قمب المؤمف

عميو كسمـ ىك سبيؿ اإلنساف لمحياة السعيدة المطمئنة في الدنيا
َّر
كلك كاف قميؿ الماؿ ،باإلضافة إلى ثكاب اآلخرة [ .]17كفس ى

ً
ص ٍد ىرهي لً ً
ئل ٍسبلىًـ
[ .]16قاؿ تعالى{ :فى ىمف يي ًرًد المٌوي أىف ىي ٍيدىيوي ىي ٍش ىرٍح ى
ً َّ
َّد ًفي
ضيّْقنا ىح ىرنجا ىكأَّىن ىما ىيصَّع ي
ص ٍد ىرهي ى
ىك ىمف يي ًرٍد أىف ييضموي ىي ٍج ىع ٍؿ ى

كتحضرىا أفراحيا كلذاتيا ،كحقيؽ بيا كحرم أال تطمئف لشيء

َّماء} (األنعاـ .)125 :أم ييسره لو كينشطو كيسيمو كيكسع
الس ى

غير ذكره مف تسبيح كتيميؿ كتكبير كغير ذلؾ ،فبل ألذ لمقمكب

قمبو لمتكحيد كاإليماف ،كىذا عبلمة عمى الخير .]27[ .كقاؿ

كال أحمى مف محبة خالقيا كاألنس بو كمعرفتو كذكره كقيؿ :إف
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إال إف كاف مع العجز عف االنتقاـ .كالفرؽ بينو كبيف االستبشار:

سبحانو مخاطبان رسكلو محمد صمى اهلل عميو كسمـ{ :أىلى ٍـ ىن ٍش ىرٍح

أف الفرح بالمحبكب أك المراد يككف بعد حصكلو ،أما االستبشار

ص ٍد ىرؾ} (الشرح .)1 :أم« :نكرناه كجعمناه فسيحان رحيبان...
لى ى
ؾ ى

فيككف الفرح بو قبؿ حصكلو إذا كاف عمى ثقة مف حصكلو

كاسعان سمحان سيبلن ال حرج فيو كال إصر كال ضيؽ» [.[27

ؾ ىف ٍمىي ٍف ىر يحكٍا يى ىك
ض ًؿ المٌ ًو ىكبًىر ٍح ىمتً ًو فىبً ىذلً ى
[ .]29قاؿ تعالى { :يق ٍؿ بًفى ٍ
ىخ ٍيهر ّْم َّما ىي ٍج ىم يعكف} (يكنس .)58 :كالمقصكد بفضؿ اهلل ىك

 االستبشار:االستبشار :ىك استفعاؿ مف البشرل ،كالبشرل يراد بيا أمراف:
ً
الم ٍخىبر.]29[ٍ.كمعنى أ ٍىب ىش ىر الرجؿ :فى ًرىح،
الم ٍخب ٍر ،كسركر ي
بشارة ي
كي ٍف ًر يحؾ ،كالبً ٍشر ىك الكجو المنبسط كىك
كمعنى ىي ٍب يش يرؾ :ىي يسُّرؾ ي

القرآف الذم ىك أعظـ نعمة تفضؿ اهلل بيا عمى عباده ،أما
المقصكد برحمتو فيك الديف كااليماف كعبادة اهلل كمحبتو

كيىب ّْش يرؾ مف البشارة
طبلقة الكجو كبشاشتو ،كمعنى ىي ٍب يش يرؾ ي

كمعرفتو ،كقد أمر اهلل تعالى بالفرح بفضمو كرحمتو ألنو مما

كأصؿ ىذا أف بشرة االنساف تنبسط عند السركر [ .]16كالبشارة

يكجب انبساط النفس كنشاطيا كشكرىا هلل تعالى كقكتيا كشدة

كالبشرل :الخبر السار كمعنى استبشر :أم كجد ما يبشر فيك

الرغبة في العمـ كااليماف الداعي لبلزدياد منيما كىذا فرح محمكد

مستبشر [.[30

بخبلؼ الفرح بشيكات الدنيا كلذاتيا أك الفرح بالباطؿ ،فنعمة

َّ
ًَّ
امكا تىتىىنَّز يؿ ىعمىٍي ًي يـ
يف قىاليكا ىربىُّنا الموي ثيَّـ ٍ
قاؿ تعالى{ :إً َّف الذ ى
استىقى ي
َّ
ً َّ ً
ً
ً
كع يدكف}
ا ٍل ىمبلىئ ىكةي أىال تى ىخافيكا ىكالى تى ٍح ىزينكا ىكأ ٍىبش يركا بًا ٍل ىجَّنة التي يكنتي ٍـ تي ى
{ك يجكهه ىي ٍك ىمئًوذ ُّم ٍسًف ىرة ()38
(فصمت .)30 :كقاؿ سبحانو :ي
ً
ً
ضاح ىكةه ُّم ٍستىٍبش ىرة} (عبس .)39-38 :كقاؿ تعالى{ :إً َّف المٌوى
ى

الديف المتصمة بسعادة الداريف خير منيا كال نسبة بينيا كبيف ما
يجمع مف متاع الدنيا الزائؿ [ .]28قاؿ تعالى{ :إً َّف المَّوى الى يي ًح ُّ
ب
ا ٍلفى ًرًحيف}( .القصص .)76 :كالمقصكد بالفرحيف أم :األشريف
البطريف الذيف ال يشكركف اهلل عمى ما آتاىـ [ .]27كقاؿ سبحانو

ً
ً
ً
يف أىنفي ىسيي ٍـ ىكأ ٍىم ىكالىييـ بًأ َّ
كف ًفي
ىف لىيي يـ ى
الجَّنةى ييقىاتمي ى
ا ٍشتىىرل م ىف ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
سبً ً ً
اإلن ًج ً
كف ك ٍع ندا ىعمىٍي ًو ىحقِّا ًفي التَّكىرًاة ك ً
يؿ
يؿ المٌو فىىي ٍقتيمي ى
ى
ٍ ى
كف ىكيي ٍقتىمي ى ى
ً
ًً ً
ىكا ٍلقي ٍر ً
استىٍب ًش يركٍا بًىب ٍي ًع يك يـ الًَّذم ىب ىاي ٍعتيـ
آف ىك ىم ٍف أ ٍىكفىى بً ىع ٍيده م ىف المٌو فى ٍ

ؾ يى ىك
بً ًو ىكىذلً ى
أً
كرةه
ينزلى ٍ
ت يس ى

في تصكير حاؿ بعض مف تصيبو نعمة بعد نقمةً :
{كلىئ ٍف أى ىذ ٍقىناهي
ى
ات ىعّْني إًَّنوي لىفى ًرهح
ب السَّيىّْئ ي
ضَّراء ىمسَّتٍوي لىىيقيكلى َّف ىذ ىى ى
ىن ٍع ىماء ىب ٍع ىد ى
فى يخكر}( .ىكد .)10 :أم يقكؿ :ما بقي بعد ىذا ضيـ كال سكء

ً
{كًا ىذا ىما
ا ٍلفى ٍكيز ا ٍل ىعظيـ}( .التكبة .)111 :قاؿ تعالى :ى
فى ًم ٍنيـ َّمف يقيك يؿ أُّىي يكـ ىز ىادتٍو ىى ًػذ ًه إًيم نانا فىأ َّ ًَّ
يف
ي
ى
ىما الذ ى
ٍ
ي
ى

فيك فرح بما في يده بطر فخكر عمى غيره .]27[ .فالفرح الذم

ينسي اإلنساف شكر اهلل كاالعتراؼ بفضمو ،كيستخدـ تمؾ النعمة

ً
يم نانا ىك يى ٍـ ىي ٍستىٍب ًش يركف}( .التكبة .)124 :قاؿ
آمينكٍا فى ىز ىادتٍيي ٍـ إ ى
ى
ً
ؼ ىعمىٍي ًي ٍـ ىكالى يى ٍـ ىي ٍح ىزينكف
سبحانو{ :أىال إً َّف أ ٍىكلًىياء المٌو الى ىخ ٍك ه
( )62الًَّذيف آمينكٍا ك ىك يانكٍا يتَّقيكف ( )63لىيـ ا ٍلب ٍشرل ًفي ا ٍلح ً
ياة
ى
ى
يي ي ى
ى ى ى
اآلخرًة الى تىٍب ًدي ىؿ لً ىكمًم ً
الد ٍنيا كًفي ً
ُّ
ؾ يى ىك ا ٍلفى ٍكيز ا ٍل ىع ًظيـ}.
ات المٌ ًو ىذلً ى
ى
ى
ى ى

في البطر كالفخر عمى غيره ىك فرح مذمكـ.
 الرضى:الرضى ضد السخط ،كأرضاه :أعطاه ما يرضى بو [ .]16كقيؿ:
الرضى :ارتفاع الجزع في أم حكـ كاف ،كقيؿ أنو :استقباؿ
األحكاـ بفرح ،كما قيؿ :ىك سككف القمب تحت مجارم األحكاـ،

(يكنس.)64-63-62 :
 -الفرح:

كقيؿ إف الرضى سككف القمب إلى قديـ اختيار اهلل لمعبد أنو

الفرح نقيض الحزف [ .]16كالفرح لذة في القمب بإدراؾ المراد،

اختار لو األفضؿ .فيرضى بو .كيعمؽ ابف القيـ عمى ذلؾ بقكلو:

كنيؿ المشتيى ،فيتكلد مف إدراكو حالة تسمى الفرح كالسركر،

أف الرضا باهلل أعمى مف ىذا كأفضؿ .كأف ثمرة الرضى :ىي

كيرل (ابف القيـ) أف :الفرح بالشيء فكؽ الرضى بو ،فكؿ فرح

الفرح كالسركر باهلل تبارؾ كتعالى [ .]29ركل العباس بف عبد

اض ،كليس كؿ ر و
ر و
اض فرحاى ،لذا كاف الفرح ضد الحزف،

المطمب أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :ذاؽ

كالرضى ضد السخط ،كالحزف يؤلـ صاحبو ،كالسخط ال يؤلمو،

طعـ اإليماف مف رضي باهلل ربان ،كباإلسبلـ دينان ،كبمحمد صمى
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اهلل عميو كسمـ رسكالن) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب االيماف ،باب

إال بتطيير النفس مف العبلئؽ المادية كاىماؿ الجسـ [.]20

الدليؿ عمى أف مف رضي باهلل ربا باإلسبلـ دينان كبمحمد صمى

فالفمسفة البكذية مثبلن ترل أف الحياة شر كشقاء ،كأف مصدر

اهلل عمية كسمـ رسكالن ،فيك مؤمف كاف ارتكب المعاصي

الشقاء اإلنساني ىك ما يثيره اليكل المتكلد مف الشيكات

الكبائر/ح ،56 :ص ،)38كيتضمف ىذا الحديث الرضى

الجسمية ،كأنو ال خبلص لئلنساف منيا إال التبلشي المادم الذم

بألكىيتو سبحانو كربكبيتو ،فاألكؿ يتضمف رضى العبد بما يؤمر

ال يتحقؽ إال بالزىد كالتعفؼ عما في الحياة مف ممذات ليحقؽ

بو مف اهلل تعالى ،كالثاني يتضمف رضاه بما يقدر عميو .كأما

لنفسو (النرفانا) كالتي تعني :حالة السعادة التي يصؿ إلييا الفرد

الرضى برسكلو فيتضمف كماؿ االنقياد لو ،كالتسميـ المطمؽ إليو،

بابتعاده عف الشيكات الجسمية ،كما تعني الطمأنينة التامة

كأما الرضى بدينو :فإذا قاؿ ،أكحكـ ،أك أمر ،أك نيى :رضي

كالحكمة كالخير [.]34[ ،]33كيتضح مما سبؽ أف البكذية منيج

كؿ الرضى ،كسمـ لو تسميمان كلك كاف مخالفا لمراد نفسو أك

شقي حزيف عاجز عف مكاجية الحياة ،كما أنيا ال تؤمف بالجنة

ىكاىا ،أك قكؿ شيخو كطائفتو [.[29

كال بالنار بؿ ال يكجد في ىذا المعتقد إلو خالؽ ،لذا فقد كقعت

خصائص السعادة وفق المنظور التربوي اإلسالمي:

البكذية في الشقاء الكامؿ [ ،]6كفي مقابؿ االتجاه الركحي يظير
االتجاه المادم الذم يفسر السعادة بالمذات الحسية ،كمف أبرز

إف لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي خصائص عديدة
كمف ذلؾ أنيا:

األمثمة عميو المدرسة الييدكنية (أم مذىب المذة) كيتزعميا

 -1ربانية:

الفيمسكؼ أرسطبكس كىك أحد تبلمذة سقراط ،كيقكـ مذىبو عمى

أم أنيا مستمدة مف كتاب اهلل تعالى ،كسنة رسكلو صمى اهلل

أف المذة الراىنة ىي أساس السمكؾ ،كأف السعي لتحصيؿ المذة

عميو كسمـ الذم ينطؽ بما يكحى إليو مف ربو .قاؿ تعالى{ :قىا ىؿ

اك التحرر مف ألـ ينبغي أف يككف لمذة ذاتيا كليس لسبب آخر،

ً
ً
ض يك ٍـ لًىب ٍع و
ض ىع يد ّّك فىًإ َّما ىيأٍتًىيَّن يكـ ّْمّْني يى ندل
ٍ
يعا ىب ٍع ي
اىبًطىا م ٍنيىا ىجم ن
فىم ًف اتَّبع يى ىدام فىبلى ي ً
ض ىعف
ض ُّؿ ىكالى ىي ٍشقىى ( )123ىك ىم ٍف أ ٍ
ىع ىر ى
ى
ى
ىى
ى
ً
ً
ضن نكا}( .طو .)124-123 :فاهلل سبحانو
ذ ٍك ًرم فىًإ َّف لىوي ىمعي ىشةن ى

كأف المذة ىي الغاية مف الحياة ،كأف كاجب اإلنساف العاقؿ ىك
الطمب الدائـ لمذة كا ٍل ىع َّ
ب منيا ما استطاع ما داـ أنيا ال تتحكؿ

أللـ ،كمعنى ذلؾ أنو ليس ىناؾ كاجب أخبلقي عمى اإلنساف
سكل ذلؾ الكاجب ،فالمذة الحسية عنده ىي األصؿ الذم تدكر

كتعالى ىك خالؽ اإلنساف كاألعمـ بو سبحانو .قاؿ تعالى{ :أىالى

يؼ ا ٍل ىخبًير}( .الممؾ.(14 :
ؽ ىك يى ىك المَّ ًط ي
ىي ٍعمى يـ ىم ٍف ىخمى ى
 -2عالمية:

حكلو السعادة كالخير كالحياة كميا [.]6
كباإلضافة لبلتجاىيف السابقيف ظير االتجاه العقمي الذم

أم أنيا ليست مختصة بمكاف دكف أخر ،كال بزماف دكف

يربط السعادة بالتأمؿ كالتفكر كالفيـ كالعمـ .كمف األمثمة عمى

زماف ،كانما ىي لمناس جميعا في كؿ زماف كمكاف .قاؿ تعالى:

ذلؾ ما يراه الفيمسكؼ أرسطك مف أف السعادة الكاممة ىي الفعؿ

الن ً
ؾ إًالَّ ىكافَّةن لّْ َّمن ً
ير ىكلى ًك َّف أى ٍكثىىر َّ
ير ىكىن ًذ نا
اس ىب ًش نا
اس الى
{ك ىما أ ٍىر ىس ٍمىنا ى
ى
ؾ ًإالَّ ىر ٍح ىمةن
{ك ىما أ ٍىر ىس ٍمىنا ى
ىي ٍعمى يمكف}( .سبأ .)28 :كقاؿ سبحانو :ى
لٍّْم ىعالى ًميف}( .األنبياء.(107 :

المطابؽ لمفضيمة كالمتمثؿ في التفكر كالتأمؿ المؤدم لمفيـ ،كأف
أكثر األفعاؿ تحقيقان لمرضى ىك تعاطي الحكمة كالعمـ ،كأف
الطمأنينة كالسكينة تككف بقدر ما يصيب المرء منيا ،كأف جميع
المزايا المنسكبة لمسعادة تكجد في تفكير المتأمؿ ،فحياة الفيـ

 -3متوازنة:

لقد تعددت االتجاىات التي حددت مفيكـ السعادة كعناصرىا

ىي أسعد حياة يمكف أف يحياىا المرء [ .]22كفي ضكء ما سبؽ

كالطرؽ المؤدية إلييا ،كمف تمؾ االتجاىات :االتجاه الركحي

يتضح تميز المنظكر التربكم اإلسبلمي لمسعادة عما سكاه بكجكد

الذم يرل بأف سعادة اإلنساف ىي سعادة ركحية كأنيا ال تتحقؽ

تكازف بيف جميع الجكانب الركحية كالمادية كالعقمية.
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كيقكـ اإليماف عمى أركاف ،كأركاف اإليماف ىي كما ركل عمر

 -4شاممة:
أم أنيا تتحقؽ مف خبلؿ االىتماـ الشامؿ بجميع جكانب

بف الخطاب عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ( :أف

حياة اإلنساف الدينية كالجسمية كالعقمية كالعممية كاالجتماعية

تؤمف باهلل ،كمبلئكتو ،ككتبو ،كرسمو ،كاليكـ اآلخر ،كتؤمف

كاألخبلقية كاالقتصادية كالشخصية.

بالقدر خيره كشره) .كذلؾ عندما سألو جبريؿ عميو السبلـ عف

كما أنيا ممكنة التحقيؽ لجميع أفراد المجتمع دكف استثناء

اإليماف [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب االيماف ،باب بياف اإليماف

كليست محصكرة في فئة دكف أخرل ،أك جنس دكف آخر ،أك

كاإلحساف ككجكب اإليماف بإثبات قدر اهلل سبحانو كتعالى.كبياف

مرحمة عمرية دكف أخرل ،أك في غني دكف فقير ،أك صحيح

الدليؿ عمى التبرم ممف ال يؤمف بالقدر ،كاغبلظ القكؿ في حقو،

ً
صالً نحا ّْمف ىذ ىك ور أ ٍىك أينثىى
{م ٍف ىعم ىؿ ى
دكف مريض .قاؿ تعالى :ى
ىح ىس ًف ىما ىك يانكاٍ
ىج ىريىـ بًأ ٍ
ىك يى ىك يم ٍؤ ًم هف ىفمىين ٍحيًىيَّنوي ىحىياةن طىيىّْبةن ىكلىىن ٍج ًزىيَّنيي ٍـ أ ٍ

/ح ،1 :ص ص ،)25-24كفيما يمي تكضيح لدكر اإليماف
كفؽ المنظكر اإلسبلمي في تحقيؽ السعادة:
 -كضكح اليدؼ كالغاية في ىذه الحياة لدل اإلنساف :قاؿ

ىي ٍع ىمميكف}( .النحؿ.(97 :

ت ا ٍل ًج َّف ك ً
نس ًإالَّ لًىي ٍعيب يدكف} (الذاريات.)56 :
{ك ىما ىخمى ٍق ي
اإل ى
ى
تعالى :ى

 -5دنيوية وأخروية في آن واحد:
إف ما يميز السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي أنيا

كيعد ذلؾ مف أىـ مقكمات السعادة ألنو يرسـ لئلنساف الطريؽ

تتحقؽ في الحياتيف الدنيا كاآلخرة ،فبل تنتيي أك تتكقؼ بمكت

الصحيح المكصؿ لمغاية التي خمؽ مف أجميا فيتكجو بجميع

اإلنساف كانما ينتقؿ إلى السعادة األبدية في الحياة اآلخرة ،بؿ إف

ً
ً
ام
صبلىتي ىكين يسكي ىك ىم ٍحىي ى
أعمالو نحكىا ،قاؿ سبحانو{ :قي ٍؿ إً َّف ى
ىك ىم ىماتًي لًمٌ ًو ىر ّْ
ت ىكأىىن ٍا
يؾ لىوي ىكبً ىذلً ى
ب ا ٍل ىعالى ًميف ( )162الى ىش ًر ى
ؾ أ ًيم ٍر ي

األسس التي تقوم عميها السعادة وفق المنظور التربوي

كالثبات ألنو يتمقى أكامره كنكاىيو مف إلو كاحد ال شريؾ لو .قاؿ

ما يؤدم لسعادة المسمـ في الدنيا يككف سببان في حصكلو عمى

أ َّىك يؿ ا ٍل يم ٍسمً ًميف}( .األنعاـ .)163-162 :كما يشعر باالستقرار

السعادة األخركية.

ب
{ض ىر ى
تعالى :ى
ىسمى نما لّْ ىريج وؿ ىى ٍؿ

اإلسالمي:
تقكـ السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي عمى مجمكعة

ً
ًً
َّ
كف ىكىريجبلن
الموي ىمثىبلن َّريجبلن فيو يش ىرىكاء يمتى ىشاك يس ى
ىي ٍستىًكىي ً
اف ىمثىبلن ا ٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ىب ٍؿ أى ٍكثىيريى ٍـ الى ىي ٍعمى يمكف}

مف األصكؿ كاألسس التي إذا تمت تربية الفرد عمييا كانت

(الزمر .)29 :أم ىؿ يستكم الرجؿ الذم يممكو أكثر مف مالؾ

بمشيئة اهلل تعالى كفيمة بإسعاده في الدنيا كاآلخرة ،كفيما يمي

يتنازعكف في ىذا العبد المشترؾ بينيـ ،أـ الرجؿ الذم ال يممكو

عرض ألبرز تمؾ األسس:

إال مالؾ كاحد ،فكذلؾ حاؿ المشرؾ الذم يعبد آلية مع اهلل،

 -1األساس االعتقادم:

كالمؤمف المخمص الذم ال يعبد إال اهلل كحده ال شريؾ لو [.[27

كالعقيدة ىي األفكار التي يؤمف بيا اإلنساف ،كتصدر

 -تحرير اإلنساف مف العبكدية لغير اهلل تعالى :فبل يذؿ نفسو كال

تصرفاتو كسمككو كفقيا ،كاإليماف ىك أساس العقيدة اإلسبلمية.

يتعمؽ كال يخضع لبشر أك حيكاف أك جماد أك ماؿ أك ىكل نفس

[ .]35كيذكر ابف القيـ أف اإليماف الذم يناؿ بو العبد الرفعة

أك غير ذلؾ ،كىذه الحرية كفيمة بتحقيؽ العزة كالكرامة البلزمتيف

كالسعادة في الدنيا كاآلخرة ،ىك حقيقة مركبة مف معرفة ما جاء

لسعادة اإلنساف ،عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:

بو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عممان ،كالتصديؽ بو عقدان،

(تعس عبد الدينار كالدرىـ كالقطيفة كالخميصة إف أعطي رضي،

كاإلقرار بو نطقان ،كاالنقياد لو محبة كخضكعان ،كالعمؿ بو ظاى انر

كاف لـ يعط لـ يرض) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ،

كباطنان ،كتنفيذه كالدعكة إليو بحسب اإلمكاف ،كأف يككف اهلل إليو

باب ما يتقى مف فتنة الماؿ/ ،ح ،6435 :ص .)1117قاؿ
ىضمَّوي المَّوي ىعمىى ًع ٍموـ
اهلل تعالى{ :أىفىىأرٍىي ى
ت ىم ًف اتَّ ىخ ىذ إًلىيىوي ىى ىكاهي ىكأ ى

كمعبكده [.]36
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5

ك ىختىـ عمىى سم ًع ًو كىق ٍمبً ًو كجع ىؿ عمىى بص ًرًه ًغ ىشاكةن فىمف يي ًد ً
يو ًمف
ى ى ى
ىىى ى ى ى
ى ى ىٍ
ىٍ ى
بع ًد المَّ ًو أىفىبلى تى ىذ َّكركف}( .الجاثية .)23 :كقاؿ عز كجؿ{ :الَّ
ىٍ
ي

5

2016

األكلى [ .]29كيذك ػر اب ػف القي ػـ أنو سمع (ابف تيمية) يقكؿ« :إف
في الدنيا جنة مف لـ يدخميا لـ يدخؿ جنة اآلخرة» [.[29

كما َّم ٍخ يذكال}( .اإلسراء.)22 :
تى ٍج ىعؿ ىم ىع المٌ ًو إًلىػينا ى
آخ ىر فىتى ٍق يع ىد ىم ٍذ يم ن
ً
ً
ًَّ
كف
يف ىزىع ٍمتيـ ّْمف يدكنًو فىبلى ىي ٍمم يك ى
كقاؿ سبحانو{ :قي ًؿ ٍاد يعكٍا الذ ى
ؼ ُّ
الض ّْر ىعن يك ٍـ ىكالى تى ٍح ًكيبل}( .اإلسراء .)56 :فاهلل تعالى ال
ىك ٍش ى
ينصر مف يشرؾ بو بؿ يكمو إلى الذم عبده معو ،كالذم ال

 الحصكؿ عمى القكة بالتككؿ عمى اهلل كحده سبحانو :قاؿًَّ
اس إً َّف َّ
يف قىا ىؿ لىيي يـ َّ
اخ ىش ٍك يى ٍـ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لى يك ٍـ فى ٍ
تعالى{ :الذ ى
الن ى
الن ي
ً
انقمىيبكٍا بًنً ٍع ىم وة
يمانان ىكقىاليكٍا ىح ٍسيبىنا المٌوي ىكنً ٍع ىـ ا ٍل ىك ًكيؿ ( )173فى ى
فى ىز ىاد يى ٍـ إ ى
ّْمف المٌ ًو كفى ٍ َّ
اف المٌ ًو ىكالمٌوي يذك
كء ىكاتَّىب يعكٍا ًر ٍ
ض ىك ى
ض وؿ ل ٍـ ىي ٍم ىس ٍسيي ٍـ يس ه
ى
ى
ض وؿ ىع ًظيـ}( .اؿ عمراف .)174-173 :إف اإليماف باهلل تعالى
فى ٍ

يممؾ لو ض انر كال نفعان [.]27
 -الحصكؿ عمى األمف :فاألمف يتحقؽ باإليماف .قاؿ تعالى:

يمنح المؤمف قكة عظيمة ال ترىبيا أم قكة ،فالمؤمنكف يزدادكف

ًَّ
ً
ً
ؾ لىيي يـ األ ٍىم يف ىك يىـ
يم ىانييـ بًظيٍموـ أ ٍيكلىػئً ى
{الذ ى
آمينكٍا ىكلى ٍـ ىي ٍمب يسكٍا إ ى
يف ى
ُّم ٍيتى يدكف}( .األنعاـ.(82 :

إيمانا باهلل كتككبل عميو في المكاقؼ العصيبة كتجمع األعداء
عمييـ بأعداد كبيرة ،كتككف عاقبتيـ أف اهلل تعالى يكفييـ ما

 -الحصكؿ عمى الطمأنينة كالسكينة :إف الشعكر بالطمأنينة

أىميـ كيرد بأس مف أراد كيدىـ [.[27

دليؿ عمى سككف القمب كزكاؿ القمؽ كاالضطراب كىذا طريؽ

ًَّ
آمينكٍا
{يثىب ي
 الثبات في الدنيا كاآلخرة :قاؿ تعالى :يّْت المٌوي الذ ى
يف ى
الد ٍنيا كًفي ً
ً ً َّ ً ً ً
ً ُّ
اآلخ ىرًة}( .ابراىيـ .)27 :أم
با ٍلقى ٍكؿ الثابت في ا ٍل ىحىياة ى ى
أف اهلل تعالى يثبت عباده المؤمنيف الذيف قامكا بما عمييـ مف

يؤدم لمسعادة ،قاؿ تعالى{ :الًَّذيف آمينكٍا كتى ٍ ً
كبييـ بًًذ ٍك ًر
ط ىمئ ُّف يقمي ي
ى ى ى
ط ىمئً ُّف ا ٍلقيميكب}( .الرعد .)28 :كقاؿ عز
المٌ ًو أىالى بًًذ ٍك ًر المٌ ًو تى ٍ
ً
َّ
ً
ت َّ
الش ىج ىرًة
كن ى
ؾ تى ٍح ى
يف إً ٍذ ييىبايً يع ى
كجؿ{ :لىقى ٍد ىرض ىي الموي ىع ًف ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
ىنز ىؿ الس ً
َّك ىينةى ىعمىٍي ًي ٍـ ىكأىثى ىابيي ٍـ فىتٍ نحا قى ًر نيبا}
فى ىعًم ىـ ىما ًفي قيميكبً ًي ٍـ فىأ ى

اإليماف القمبي التاـ ،فيثبتيـ في الحياة الدنيا عند كركد الشبيات
باليداية إلى اليقيف كعند عركض الشيكات باإلرادة الجازمة عمى

(الفتح .)18 :كالمقصكد بالسكينة ىك الطمأنينة ،كالفتح القريب

تقديـ ما يحبو اهلل عمى ىكل النفس كمرادىا ،كفي اآلخرة عند

ىك النصر كالرفعة كالعز في الدنيا كاآلخرة [.[27

المكت بالثبات عمى الديف اإلسبلمي كالخاتمة الحسنة ،كفي

 -محبة العبد هلل :عف أنس عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:

القبر بالجكاب الصحيح عند سؤاؿ الممكيف لو [.[28

(ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف :أف يككف اهلل كرسكلو

البخارم ،كتاب اإليماف ،باب حبلكة اإليماف/ ،ح ،16 :ص،)6

{ك ىمف يي ٍؤ ًمف بًالمَّ ًو ىي ٍي ًد
 اليداية مف اهلل تعالى :قاؿ تعالى :ىًَّ
آمينكاٍ
ىق ٍمىبوي}( .التغابف .)11 :كقاؿ عز كجؿ{ :المٌوي ىكلً ُّي الذ ى
يف ى
ي ٍخ ًرجيـ ّْمف الظُّميم ً
ات إًلىى ُّ
الن يكًر}[ .البقرة .]257 :فاهلل سبحانو
ي يي ى
ى

كتعالى ييدم مف اتبع رضكانو ،كيخرج عباده المؤمنيف مف

إف محبة العبد هلل تعالى مف ثمرات اإليماف التي تجمب السعادة

ظممات الكفر كالشؾ كالريب إلى نكر الحؽ الكاضح الجمي

لو ،يقكؿ (ابف القيـ) :إف محبة اهلل كحده ىي غاية كماؿ العبد

المبيف السيؿ المنير [ .]27يقكؿ ابف القيـ :إف اليدل مستمزـ

كسعادتو التي ال كماؿ لو كال سعادة بدكنيا أصبلن [.]38

لسعادة الدنيا كلمحياة الطيبة كالنعيـ العاجؿ [.[38

أحب إليو مما سكاىما ،كأف يحب المرء ال يحبو إال هلل ،كأف يكره
أف يعكد في الكفر كما يكره أف يقذؼ في النار) [( .]37صحيح

ؾ بًأ َّ َّ
 المكانة العظيمة في الدنيا كاآلخرة :قاؿ تعالى { :ىذلً ىىف الموى
ًَّ
آمينكا ىكأ َّ
ىف ا ٍل ىك ًاف ًري ىف الى ىم ٍكلىى لىييـ}( .محمد.)11 :
ىم ٍكلىى الذ ى
يف ى
اجتىرحكا السَّيىّْئ ً
كقاؿ سبحانو{ :أىـ ح ًس ًَّ
ات أٌف َّن ٍج ىعمىيي ٍـ
يف ٍ ى ي
ٍ ى ى
ب الذ ى
الص ًالح ػ ػ ً
ً
ًَّ
اىـ ىك ىم ىماتييي ٍـ ىسػ ػاء ىمػا
ات ىس ىكاء َّم ٍحىي ي
آمينػ ػكا ىك ىعمميػ ػكا َّ ى
ىكالذ ى
يف ى
ىي ٍح يك يمكف} [الجاثية.[21 :

كيضيؼ ابف القيـ بأنو ال نعيـ لئلنساف كال لذة كال ابتياج كال
كماؿ إال بمعرفة اهلل تعالى كمحبتو كالطمأنينة بذكره ،كالفرح
كاالبتياج بقربو ،كالشكؽ إلى لقائو ،فيذه جنتو العاجمة ،كما أنو
ال نعيـ لو في اآلخرة ،إال بجكاره في دار النعيـ في الجنة
اآلجمػ ػة ،فػم ػو جنػتػاف .ال ي ػدخ ػؿ الثانيػ ػة منيمػ ػا إف لػ ػـ يدخ ػؿ جن ػة
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ؾ ىعمىٍي ًي ٍـ
 حفػ ػظ اهلل تعال ػ ػى لي ػ ػـ :قاؿ تعالى{ :إً َّف ًعىب ًادم لىٍي ىس لى ىؾ ىك ًكيبل}[ .اإلسراء .]65 :فينا يخبر اهلل تعالى
اف ىك ىكفىى بً ىرّْب ى
يس ٍمطى ه
بتأييده لعباده المؤمنيف كحفظو إياىـ كحراستو ليـ مف الشيطاف
الرجيـ [.[27

كأفعالكـ كيعممكنيا [ .]28كقاؿ سبحانو{ :إًف يك ُّؿ ىن ٍف و
س لَّ َّما ىعمىٍييىا
ىح ًافظ}[ .الطارؽ .]4 :أم أف كؿ نفس عمييا حافظ يحرسيا مف
اآلفات [.[27

 المنقمب الحسف :قاؿ تعالى{ :الًَّذيف آمينكٍا كع ًمميكٍا الصَّالًح ًات
ى
ى ى ىى

 -الفبلح كالفكز :فالقرآف الكريـ كتاب اهلل تعالى ىك مصدر

 .)11-10أم أف اهلل قد أقاـ عميكـ مبلئكة كراما يكتبكف أقكالكـ

كبى لىيي ٍـ ىك يح ٍس يف ىمآب}[ .الرعد .]29 :أم أف الذيف آمنكا
طي ى

آف
ىنزٍلىنا ىعمىٍي ى
سعادة اإلنساف .قاؿ تعالى{ :طو ( )1ىما أ ى
ؾ ا ٍلقي ٍر ى
ًلتى ٍشقىى}( .طو .)2-1 :أم أنو ليس المقصكد بالكحي كانزاؿ

اإليماف باألعماؿ الصالحة ليـ حاؿ طيبة كمرجع حسف كذلؾ

القرآف ليشقى المكمفكف كتعجز عنو قكل العالميف ،كانما جعمو اهلل

بما ينالكف مف رضكاف اهلل ككرامتو في الدنيا كاآلخرة ،كأف ليـ

مكصبلن لمسعادة كالفبلح كالفكز ،كسيمو غاية التسييؿ ،كيسر كؿ

كماؿ الراحة كتماـ الطمأنينة [.[28

طرقو كأبكابو ،كجعمو غذاء لمقمكب كاألركاح كراحة لؤلبداف [.[28

ًَّ
آمينكا ىك ىع ًمميكا
 مكدة الناس ليـ :قاؿ تعالى{ :إً َّف الذ ىيف ى
الصالًح ً
الر ٍح ىم يف يكِّدا}( .مريـ )96 :أم :أف اهلل
ات ىسىي ٍج ىع يؿ لىيي يـ َّ
َّ ى
تعالى يغرس لعباده المؤمنيف الذيف يعممكف الصالحات في قمكب

 السعادة بكجكد القدكة الحسنة :فعندما يتربى اإلنساف عمىكأنو أميف قد بمغ رساالت ربو ،فإنو عند ذلؾ يشعر بسعادة

عباده الصالحيف مكدة [.[27

عظيمة كمما اقتدل بأمر مف أكامره أك أسمكب مف أساليبو في

 -االنشراح كاالستبشار كاألنس كالطمأنينة كاألمف عند اإليماف

الحياة [ .]35إف في قصص األنبياء كسيرىـ عمييـ الصبلة

بالمبلئكة ،كمعرفة األدكار التي تقكـ بيا في حياة المؤمف حيث

كالسبلـ عظة كعبرة كقدكة ،كقد ضربكا فييا أركع األمثمة في

أنيـ يحبكف المؤمنيف ،كيستغفركف ليـ ،كيشيدكف مجالس العمـ،

اإليماف باهلل تعالى كتقكاه كاخبلص العبادة لو ،كااللتزاـ باألخبلؽ

كحمؽ الذكر ،كيحفكف أىميا بأجنحتيـ ،كيتنزلكف مف السماء

الفاضمة التي عند تأمميا كاالقتداء بيا تتحقؽ السعادة لئلنساف

عندما يق أر القرآف ،كيبمغكف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

في حياتو الدنيا كاآلخرة.

السبلـ عف أمتو ،كيبشركف المؤمنيف ،كيشيدكف جنازة

 -الشعكر بعدالة المصير :فالفطرة السميمة كالعقؿ الصحيح

الصالحيف ،كيظمكف الشييد بأجنحتيـ ،كيصمكف عمييـ :أم

الذم يتفكر في ىذا الككف كيتأمؿ كيتدبر دكف تحيز يصؿ إلى

يدعكف كيستغفركف لمف يعمـ الناس الخير كمف ينتظر صبلة

أنو ال يمكف أف يككف المكت كمفارقة الحياة الدنيا ىك نياية

الجماعة ،كمف يصمي في الصؼ األكؿ ،كمف يسد الفرج بيف

اإلنساف ،دكف تمييز بيف المحسف كالظالـ ،كالصالح كالطالح،

الصفكؼ ،كالمتسحريف ،كمف يصمي عمى النبي صمى اهلل عميو

كما ال يمكف القبكؿ بأف يككف خمؽ ىذا الككف البديع بكؿ ما فيو

{س ىكاء ّْمن يكـ َّم ٍف
كسمـ ،كمف يعكد مريضان .]39[..قاؿ تعالى :ى
أىسَّر ا ٍلقىك ىؿ كمف جير بً ًو كم ٍف يىك مستى ٍخ و
ب
ؼ بًالمٍَّي ًؿ ىك ىس ًار ه
ى يٍ
ى
ٍ ى ى ى ىى
ىى
بً َّ
كنوي ًم ٍف
النيىار ( )10لىوي يم ىعقّْىب ه
ات ّْمف ىب ٍي ًف ىي ىد ٍي ًو ىك ًم ٍف ىخ ٍمًف ًو ىي ٍحفىظي ى
أ ٍىم ًر المٌ ًو}( .الرعد .)11-10 :أم أف لئلنساف مبلئكة يتعاقبكف

كبناء عمى ذلؾ فإف العقؿ الصحيح الخالي
بدكف ىدؼ أك غاية،
ن

بقمكبيـ باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كصدقكا ىذا

اإليماف بأف الرسكؿ مؤيد بالكحي كاإللياـ مف عند اهلل تعالى،

مف التحيز لميكل يدرؾ أف الذم خمؽ الككف كاإلنساف أكؿ مرة

قادر عمى إعادتيما خمقان جديدان [ .]35كىذا يجعؿ اإلنساف

يطمئف لعدؿ اهلل تعالى ،فمف ظيمًـ في الدنيا أ ٍين ً
ؼ في اآلخرة،
ص ى
ى
ب في اآلخرة .]40[ .قاؿ تعالى:
كمف ظىمى ىـ في الدنيا يعكًق ى
{أىفى ىح ًس ٍبتي ٍـ أَّىن ىما ىخمى ٍقىنا يك ٍـ ىعىبثنا ىكأَّىن يك ٍـ إًلىٍيىنا الى تيٍرىج يعكف ( )115فىتى ىعالىى
ب ا ٍل ىع ٍر ً
ؾ ا ٍل ىح ُّ
ؽ الى إًلىوى إًالَّ يى ىك ىر ُّ
ش ا ٍل ىك ًريـ}( .المؤمنكف:
المَّوي ا ٍل ىممً ي

في الميؿ كالنيار يحفظكف بدنو كركحو مف كؿ مف يريد بو سكء،

كيحفظكف عميو أعمالو كىـ مبلزمكف لو دائمان [ .]28كقاؿ عز

ً
ًً
اما ىكاتًبًيف}( .االنفطار:
{كًا َّف ىعمىٍي يك ٍـ لى ىحافظيف ( )10ك ىر ن
كجؿ :ى
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 .)116-115إف اإليماف باليكـ اآلخر كما فيو مف الحساب

مسمـ ،كتاب الزىد كالرقائؽ ،باب المؤمف أمره كمو خير/ ،ح:

كالجزاء يجيب عف سؤاؿ جكىرم مصيرم سيمضي اإلنساف

 ،7500ص  .)1295كيذكر كؿ مف لكؾ كايكماف [ ]41أنو

عمره كامبلن في البحث عنو إف لـ يتربى عميو ،فمف يتربى عمى

عند سؤاؿ أسعد الناس عف السر كراء شعكرىـ بالرضى فعمى

اإليماف بيذا الركف الياـ مف أركاف اإليماف يشعر بكضكح

األرجح سيقكلكف إف سعادتيـ تنبع مف اإليماف بالقدر ،ألنو يقدـ

الطريؽ كتحديد اليدؼ كالغاية كما يترتب عمى ذلؾ مف

اإلجابات عندما ال تبدك في األفؽ إجابات ،أما غير المؤمف فإنو

االستقرار كالثبات كالقكة كالصبر عمى االبتبلء كالمصائب

في الغالب يعجز عف الكصكؿ إلجابات .إف اإليماف بأف كؿ

كتقمبات الحياة كالطمأنينة كالرضى كالعمؿ الجاد ليذا المصير

شيء يحدث ألنو جزء مف تخطيط قدرم أكبر يعطي اإلنساف

العادؿ .قاؿ تعالى{ :كاتَّقيكٍا يكما تيرجعكف ًف ً
يو إًلىى المٌ ًو ثيَّـ تيىكفَّى
ىٍ ن ٍ ى ي ى
ى
يك ُّؿ ىن ٍف و
ظمى يمكف}( .البقره .)281 :كقاؿ
ال يي ٍ
ت ىك يى ٍـ ى
س َّما ىك ىسىب ٍ

راحة كبيرة لمغاية ،كما أنو يحسف مف حالتو الصحية.
 -3األساس التعبدم:

سبحانو{ :فى ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقىا ىؿ ىذَّروة ىخ ٍي نار ىي ىره ( )7ىك ىمف ىي ٍع ىم ٍؿ ًمثٍقىا ىؿ
ىذَّروة ىشِّار ىي ىره}( .الزلزلة.(8-7 :

إف غاية خمؽ اهلل تعالى لئلنساف ىك عبادتو سبحانو .قاؿ
ت ا ٍل ًج َّف ك ً
نس إًالَّ لًىي ٍعيب يدكف} (الذاريات.)56 :
{ك ىما ىخمى ٍق ي
اإل ى
ى
تعالى :ى

 الشعكر بالرضى كالراحة :قاؿ تعالى{ :ما أىصاب ًمف ُّم ًص ىيب وة
ى ى ى
ً
ض كالى ًفي أىنفي ًس يكـ إًالَّ ًفي ًكتى و
ً
ىىا ًإ َّف
اب ّْمف قىٍب ًؿ أىف َّن ٍب ىأر ى
ٍ
في األ ٍىر ى
ً
َّ ً ً
ٍس ٍكا ىعمىى ىما فىاتى يك ٍـ ىكالى تى ٍف ىر يحكا
ىذلً ى
ؾ ىعمىى المو ىيسير ( )22ل ىك ٍيبلى تىأ ى
بً ىما آتىا يك ٍـ} (الحديد .)23-22 :أم أف قدر اهلل تعالى سابؽ في

كالعبادة كما عرفيا ابف تيمية ىي« :اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل

كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة» [ .]42كىي
بذلؾ تشمؿ الصبلة ،كالزكاة ،كالصياـ ،كالحج ،كصدؽ الحديث،
كأداء األمانة ،كالدعاء ،كالذكر ،كبر الكالديف ،كصمة األرحاـ،
كاإلحساف إلى الجار كاليتيـ كالمسكيف ،كالكفاء بالعيكد ،كاألمر

اآلفاؽ كفي األنفس قبؿ أف يخمؽ الخميقة ،ليعمـ اإلنساف أف ما

أصابو لـ يكف ليخطئو ،كما أخطأه لـ يكف ليصيبو ،حتى ال

بالمعركؼ ،كالنيي عف المنكر ،كحب اهلل كرسكلو ،كاخبلص

يأسى كيحزف عمى ما فاتو ،كال يفرح بما أتاه أم :ال يفخر عمى

الديف هلل ،كالصبر لحكمو ،كالشكر لنعمو ،كالرضا بقضائو،

الناس بما أنعـ اهلل بو عميو ،ألنو ليس بسعيو ككده كانما ىك عف

كالتككؿ عميو ،إلى غير ذلؾ [.]42
كفيما يمي عرض لبعض العبادات كتكضيح لدكرىا في

قدر اهلل كرزقو لو ،فبل يتخذ نعـ اهلل أش انر كبط انر يفخر بيا عمى
الناس [ .]27كتكضح اآلية السابقة أىمية اإليماف بالقدر خيره

تحقيؽ السعادة:

كشره كدكره في تحقيؽ السعادة لئلنساف ،حيث ترشده لمتعامؿ

الصبلة:

األمثؿ مع أحداث الحياة كمكاجيتيا في حاالت الحزف كالفرح،

إف الصمكات المفركضة عمى المسمـ مف أعظـ النعـ عميو،

بحيث تككف انفعاالتو متزنة ،كمتفقة مع طبيعة الحياة الدنيا ،فبل

فيي عبلج لمآسيو ،كدكاء ألمراضو ،تبث في نفسو الرضا

يغرؽ في الحزف كالحسرة كالسخط عمى ما حصؿ لو أك فاتو ألف

كاليقيف [ .]40كمما يدؿ عمى دكر الصبلة في تحقيؽ السعادة ما

ذلؾ لف يغير مف األمر المقدر شيئان ،كيككف متكاضعان عند

يمي:
• االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ تعالىًَّ :
صىب يركٍا ٍابتً ىغاء
{كالذ ى
يف ى
ى
ً ً
اى ٍـ ًسِّار
امكٍا َّ
ىك ىعبلىنًىيةن
الصبلىةى ىكأىنفىقيكٍا ًم َّما ىرىزٍقىن ي
ىك ٍجو ىرّْبي ٍـ ىكأىقى ي
َّ
ات
ؾ لىيي ٍـ يع ٍقىبى
كف بًا ٍل ىح ىسىن ًة السَّيىّْئةى أ ٍيكلىئً ى
الدار( )22ىجَّن ي
ىكىي ٍد ىريؤ ى

الفرح .مما يجعمو قاد انر عمى ضبط نفسو ،مطمئنان راضيان بقدر
اهلل ،شاك انر لو ،كمستبش انر بما عنده .عف صييب قاؿ :قاؿ رسكؿ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :عجبان ألمر المؤمف ،إف أمره كمو لو

صمى ىح ًم ٍف ىآبائً ًي ٍـ ىكأ ٍىزىكا ًج ًي ٍـ ىكيذّْريَّاتً ًي ٍـ}.
ىع ٍد وف ىي ٍد يخمي ى
كنيىا ىك ىم ٍف ى
(الرعد.(23-22 :

خير ،كليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف ،إف أصابتو سراء شكر فكاف
خي انر لو ،كاف أصابتو ضراء صبر فكاف خي انر لو) [( .]32صحيح
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ًَّ
يف يى ٍـ ًفي
• ني ػ ػؿ الف ػ ػبلح :قػاؿ تعالى{ :قى ٍد أى ٍفمى ىح ا ٍل يم ٍؤ ًمينكف ( )1الذ ى
ً
ً
كسعدكا
صبلىت ًي ٍـ ىخاش يعكف}( .المؤمنكف .)2-1 :أم فازكا ي
ى

أك فقد ماالن أك أىبلن فبل يصبر كيرضى بما قضى اهلل لو ،كال
ينفؽ مما آتاه اهلل مف الخير كالنعمة ،فيجزع في الضراء كيمنع

كحصمكا عمى الفبلح .كالخشكع في الصبلة ىك :حضكر القمب

في السراء ،إال المصميف الذيف يداكمكف عمى الصبلة في أكقاتيا

بيف يدم اهلل ،فيسكف بذلؾ قمبو كتطمئف نفسو كتسكف حركاتو

بشركطيا كمكمبلتيا فإنيـ إذا مسيـ الخير شكركا اهلل كأنفقكا مما

كيستحضر جميع ما يقكلو كيفعمو في صبلتو مف أكليا إلى

رزقيـ ،كاذا مسيـ الشر صبركا كاحتسبكا [.]28

آخرىا فتنتفي بذلؾ الكساكس كاألفكار الرديئة ،كىذا ركح الصبلة
كالمقصكد منيا [ .]28كىك يحصؿ لمف فىٌرغ قمبو ليا ،كاشتغؿ

الصبلى ًة
ؾ بً َّ
ىىمى ى
ٍم ٍر أ ٍ
{كأ ي
• الحصكؿ عمى الرزؽ :قاؿ تعالى :ى
ؾ ىكا ٍل ىع ًاقىبةي ًلمتَّ ٍق ىكل}.
اص ى
ؾ ًرٍزقنا َّن ٍح يف ىن ٍريزقي ى
طبً ٍر ىعمىٍييىا الى ىن ٍسأىلي ى
ىك ٍ
(طو .)132 :أم حث أىمؾ عمى إقاـ الصبلة ،كاصطبر عمى

عيف[.]27

إقامتيا بحدكدىا كأركانيا كخشكعيا ،فإنؾ إف فعمت ذلؾ أتاؾ

• قرة العيف كالراحة :عف أنس قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

الرزؽ مف حيث ال تحتسب .فبل يشغمؾ طمب الرزؽ عف الصبلة

عميو كسمـ( :كجعمت قرة عيني في الصبلة) [( .]43سنف

[.]28[ .]27

النسائي ،كتاب عشرة النساء ،باب حب النساء/ ،ح،3392 :

• حماية المسمـ مف ارتكاب الفكاحش كالمنكرات :كالتي تعد سببان

بيا عما عداىا ،كآثرىا عمى غيرىا ،كحينئذ تككف راحة لو كقرة

ص.)469ككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :قـ يا ببلؿ
صبلة العتمة / ،ح ،4986:ص.)702

الصبلىةى إً َّف َّ
{كأ ًىقًـ َّ
الصبلىةى
مباش انر في تعاستو كشقائو .قاؿ تعالى :ى
تىٍنيىى ىع ًف ا ٍلفى ٍح ىشاء ىكا ٍل يمن ىك ًر}[ .العنكبكت .]45 :كالفحشاء :كؿ
ما استعظـ كاستفحش مف المعاصي التي تشتيييا النفكس،

الصبلى ًة
َّب ًر ىك َّ
استى ًع يينكٍا بًالص ٍ
{ك ٍ
• عكف لمعبد في حياتو :قاؿ تعالى :ى
كًاَّنيا لى ىكبًيرةه إًالَّ عمىى ا ٍل ىخ ً
اش ًعيف}( .البقرة .(45 :حيث يأمر اهلل
ى
ى
ى ى

كالمنكر :كؿ معصية تنكرىا العقكؿ كالفطر ،فمف كاف مقيمان

فأرحنا بالصبلة) [( .]44سنف أبي داكد ،كتاب األدب ،باب في

لمصبلة متممان ألركانيا كشركطيا كخشكعيا مداكمان عمييا يستنير
قمبو كيتطير كتقكل رغبتو في الخير كتقؿ أك تنعدـ رغبتو في

تعالى عباده باالستعانة بالصبر كالصبلة لمحصكؿ عمى ما
يؤممكنو مف خيرم الدنيا كاآلخرة فيما مف أكبر العكف عمى

الشر[.]28

ًَّ
استى ًع يينكٍا
الثبات في األمر[ .]27كقاؿ سبحانو :ى
آمينكٍا ٍ
{ياأىيُّيىا الذ ى
يف ى
الصابً ًريف}( .البقرة .)153 :فينا
الصبلى ًة إً َّف المٌوى ىم ىع َّ
َّب ًر ىك َّ
بًالص ٍ

• تكفير الذنكب :فعند ارتكاب المسمـ لمذنب تأتي الصبلة لتعيد
لمنفس تكازنيا فبل تتمادل في الذنب فتشقى بالمعصية مف جية،
كال يرىقيا اليأس كالقنكط مف جية أخرل ،فتطمئف كتسعد برحمة

يكضح اهلل تعالى أف أجكد ما يستعاف بو عمى تحمؿ المصائب

الصبر كالصبلة [ .]27كىذا ما كاف يفعمو رسكؿ اهلل صمى اهلل

اهلل كفضمو عمييا .عف عثماف قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل

عميو كسمـ فعف حذيفة رضي اهلل عنو قاؿ( :كاف النبي صمى اهلل

عميو كسمـ يقكؿ( :ما مف امر و
ئ مسمـ تحضره صبلة مكتكبة،

عميو كسمـ إذا حزبو أمر صمى) [( .]44سنف أبي داكد ،كتاب

فيحسف كضكءىا كخشكعيا كرككعيا ،إال كانت كفارة لما قبميا

الصبلة ،باب كقت قياـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف الميؿ،

مف الذنكب ،ما لـ يأت كبيرة كذلؾ الدىر كمو)[( .]32صحيح

/ح ،1319 :ص .)197كالصبلة عكف لمعبد أيضان عمى تيذيب

مسمـ ،كتاب الطيارة ،باب فضؿ الكضكء كالصبلة عقبو/ ،ح:

طبعو الذم يعيؽ سعادتو .قاؿ تعالى{ :إً َّف ً
كعا
اف يخمً ى
ؽ ىىمي ن
نس ى
اإل ى
( )19إً ىذا مسَّوي َّ
كعا ()21
كعا ( )20ىكًا ىذا ىمسَّوي ا ٍل ىخ ٍي ير ىمين ن
الشُّر ىج يز ن
ى
ًَّ
ًإالَّ ا ٍلم ّْ
صبلىتً ًي ٍـ ىدائً يمكف}( .المعارج:
صميف ( )22الذ ى
يف يى ٍـ ىعمىى ى
ي ى

 ،543ص ص.)116-115
 الحص ػ ػكؿ عمػ ػى األمػ ػف كالطمأنين ػ ػة كانشػ ػراح الصػ ػدر كالفػ ػ ػرحكاالستبشار :ففي حيف أف الحياة الدنيا محفكفة باألخطار ،يأتي
حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف الصبلة ليبث في

 .)23-19فاإلنساف بطبعو ىمكع يجزع إذا أصابو فقر أك مرض
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نفس المصمي األمف كالطمأنينة كانشراح الصدر كالفرح

آدـ استخارتو اهلل ،كمف سعادة ابف آدـ رضاه بما قضى اهلل،

كاالستبشار .فعف جندب بف عبداهلل عف النبي صمى اهلل عميو

كمف شقاكة ابف آدـ تركو استخارة اهلل ،كمف شقاكة ابف آدـ

كسمـ قاؿ( :مف صمى الصبح فيك في ذمة اهلل) [( .]32صحيح

سخطو بما قضى اهلل لو)[.]45حديث حسف( .الجامع الصغير،

مسمـ ،كتاب المساجد ،باب فضؿ صبلة العشاء كالصبح في

الجزء/2ح ،8252 :ص.)504كبعد االستخارة يرضى المسمـ

جماعة/ ،ح ،1493 :ص.)265كعف بريدة األسممي عف النبي

بما قسـ اهلل تعالى لو ميما كاف كيعمـ أف فيو الخير كالخيرة لو.
الزكاة:

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :بشر المشائيف في الظمـ إلى

كىي مصدر ىاـ مف مصادر الفبلح كالسعادة .قاؿ تعالى{ :إً َّف

المساجد بالنكر التاـ يكـ القيامة) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب

ًَّ
آمينكٍا
الذ ى
يف ى
ند
ىج يريى ٍـ ًع ى
أٍ

الصبلة ،باب ما جاء في فضؿ العشاء كالفجر في الجماعة،
/ح ،223 :ص .)62كعف عائشة عف النبي صمى اهلل عميو

كع ًمميكٍا َّ ً ً
الصبلىةى كآتىكٍا َّ
الزىكاةى لىيي ٍـ
امكٍا َّ
ىى
الصال ىحات ىكأىقى ي
ى ي
ؼ ىعمىٍي ًي ٍـ ىكالى يى ٍـ ىي ٍح ىزينكف}( .البقرة:
ىرّْب ًي ٍـ ىكالى ىخ ٍك ه

 .)277كقاؿ سبحانوً :
الصبلىةى كآتيكٍا َّ
يمكٍا َّ
الزىكاةى ىك ىما تيقى ّْد يمكاٍ
{كأىق ي
ى
ى
ند المٌ ًو}( .البقرة .)110 :ففي ىذه
ألىنفي ًس يكـ ّْم ٍف ىخ ٍي ور تى ًج يدكهي ًع ى

كسمـ قاؿ( :ركعتا الفجر خير مف الدنيا كما فييا) [.]32
(صحيح مسمـ ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب استحباب

اآلية يحث اهلل تعالى عباده عمى إقاـ الصبلة كايتاء الزكاة حتى

ركعتي سنة الفجر ،كالحث عمييما كتخفيفيما كالمحافظة عمييما،

يمكف ليـ النصر في الحياة الدنيا كاآلخرة ،]27[ .كقاؿ تعالى:

كبياف ما يستحب أف يق أر فييما/ ،ح ،1688 :ص.)294
• النشاط كطيب النفس :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ( :يعقد الشيطاف عمى قافية رأس أحدكـ إذا

ًًَّ
و
كف
{كىر ٍح ىمتًي ىك ًس ىع ٍ
كف ىكيي ٍؤتي ى
يف ىيتَّقي ى
ت يك َّؿ ىش ٍيء فى ىسأى ٍكتييبيىا لمذ ى
ى
َّ
الزىكػاةى}( .األعراؼ .)156 :أم رحمة اهلل تعالى كسعت كؿ

مخمكؽ ،إال أف الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا كاآلخرة

ىك ناـ ثبلث عقد ،يضرب عمى مكاف كؿ عقدة عميؾ ليؿ طكيؿ

ليست لكؿ أحد ،كانما ىي لمف يتقكف المعاصي صغارىا

فارقد ،فإف استيقظ فذكر اهلل انحمت عقدة ،فإف تكضأ انحمت

ككبارىا ،كيؤتكف الزكاة الكاجبة لمستحقييا [ .]28قاؿ تعالى:

عقدة ،فإف صمى انحمت عقدة فأصبح نشيطان طيب النفس ،كاال
التيجد ،باب عقد الشيطاف عمى قافية الرأس إذا لـ يصؿ بالميؿ،

الزىكاةى ك يىـ بً ً
{الًَّذ ً
كف َّ
اآلخ ىرًة يى ٍـ ييكًقينكف ()4
كف َّ
الصبلىةى ىكيي ٍؤتي ى
يم ى
ى
يف ييق ي
ى
ؾ يى يـ ا ٍل يم ٍفمً يحكف}( .لقماف-4 :
ؾ ىعمىى يى ندل ّْمف َّرّْب ًي ٍـ ىكأ ٍيكلىئً ى
أ ٍيكلىئً ى
 .)5أم أف مف يقيمكا الصبلة كيؤتكا الزكاة المفركضة

/ح ،1142 :ص.)183

لمستحقييا ىـ عمى بصيرة كمنيج كاضح كجمي ،كأنيـ مفمحكف

• الصبلة مبلذ المسمـ يمجأ ليا في مختمؼ أكقاتو كفي كؿ

في الدنيا كاآلخرة [ ،]27كأف الزكاة تزكي صاحبيا مف الصفات

أحكالو مف فرح كحزف كخكؼ كىـ كغـ كرجاء كعند الحيرة

الرذيمة كتنفع أخاه المسمـ كتسد حاجتو ،كتدؿ عمى إيثاره لمحبة

كالتردد ،كالسنف الركاتب كقياـ الميؿ كالكتر كصبلة العيديف

اهلل تعالى عمى محبة الماؿ حيث يخرج محبكبو مف الماؿ لما

كصبلة الخسكؼ كصبلة الكسكؼ كصبلة االستسقاء كالصبلة

ىك أحب إليو كىك طمب مرضاة اهلل تعالى ،كأنو بذلؾ أدرؾ

عمى الميت كصبلة الضحى كصبلة االستخارة ،مما يزيد مف

رضى ربو كثكابو الدنيكم كاألخركم [ .]28إف فريضة الزكاة

فرح المسمـ كبيجتو بيا كيطرد ىمو كغمو كيبدد خكفو كيخفؼ

تعالج حب اإلنساف الفطرم لمماؿ فتحد بذلؾ مف جشعو كأنانيتو،

حزنو كمصيبتو كيقكم عزمو كتككمو عمى اهلل تعالى كيجعمو

كتحرره مف عبكدية الماؿ التي تجمب التعاسة كالشقاء ،فالمسمـ

يستبشر بخيرم الدنيا كاآلخرة التي كعد اهلل تعالى بيا ،كقد ركل

ينفؽ الماؿ عمى مستحقيو كىك ر و
اض كمبتيج ألنو يتعبد اهلل

سعد عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قكلو( :مف سعادة ابف

تعالى بذلؾ كيمتثؿ ألمره كيستبشر بما عنده مف الثكاب العظيـ

أصبح خبيث النفس كسبلف) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب
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في الدنيا كاآلخرة مف جية ،كيممس سعادة المستحقيف لمزكاة

الحج:

كتفريجيا لضيقيـ كسدىا لحاجتيـ مف جية ثانية ،مما يشعره

ض ًفي ًي َّف ا ٍل ىح َّج فىبلى
كم ه
ات فى ىمف فى ىر ى
قاؿ تعالى{ :ا ٍل ىح ُّج أى ٍشييهر َّم ٍعمي ى
ً
كؽ كالى ًج ىد ى ً
ىرفى ى
اؿ في ا ٍل ىح ّْج ىك ىما تى ٍف ىعميكٍا م ٍف ىخ ٍي ور ىي ٍعمى ٍموي المٌوي
ث ىكالى في يس ى ى
كتىىزَّكيدكٍا فىًإ َّف ىخ ٍي ىر َّ
الزًاد التَّ ٍق ىكل ىكاتَّقي ً
كف ىيا أ ٍيكًلي األىٍلىباب}( .البقرة:
ى

بدكره تجاه المجتمع الذم يعيش فيو.
الصياـ:
كفيو مف الفضؿ العظيـ كالبشارات ما يبعث السعادة في نفس

 .)197كشعكر السعادة الذم يحصؿ لممسمـ في الحج منذ أف

ً
ًَّ
اـ ىك ىما
ب ىعمىٍي يك يـ الصى
آمينكٍا يكت ى
المسمـ ،قاؿ تعالى :ى
{يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
ّْي ي
ًَّ
ً
يف ًمف قىٍبمً يك ٍـ لى ىعمَّ يك ٍـ تىتَّقيكف}( .البقرة.)183 :
يكت ى
ب ىعمىى الذ ى

يعقد العزـ عميو كأثناء أدائو لو كبعد انقضائو يصعب كصفو
كحصره ،كلف يدركو إال مف أدل ىذه الفريضة بنية خالصة هلل

فالصياـ مف أكبر أسباب التقكل ،ألف فيو امتثاؿ ألمر اهلل

تعالى طمعان في رضاه كفضمو ،فالحج نقمة نكعية في حياة

كاجتناب لنكاىيو ،كما أنو يدرب الصائـ عمى مراقبة اهلل تعالى،

المسمـ يشعره بحجـ الحياة الدنيا كحقيقتيا فيعيد حساباتو فييا،

فيترؾ ما تيكل نفسو مع قدرتو عميو ،لعممو باطبلع اهلل عميو،

كيقربو مف اهلل عز كجؿ ،كيعمقو بالحياة اآلخرة ،كييذب نفسو،

كمع الصياـ يضعؼ نفكذ الشيطاف مما يقمؿ مف المعاصي،

كيرتقي بأخبلقو ،كيغمره بالطمأنينة كاألمف كالسكينة كالرضى

كيكثر مف الطاعات [ .]28عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

كانشراح الصدر كالفرح كاالستبشار .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ

صمى اهلل عميو كسمـ( :إذا جاء رمضاف فتحت أبكاب الجنة)

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف حج هلل فمـ يرفث كلـ يفسؽ

[( .]37صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب ىؿ يقاؿ :رمضاف،

رجع كيكـ كلدتو أمو) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الحج،

أك شير رمضاف؟ كمف رأل كمو كاسعان/ ،ح،1898 :

باب فضؿ الحج المبركر/ ،ح ،1521 :ص.)247كعنو ،عف

ص .)305كعنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ( :مف

النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :العمرة إلى العمرة كفارة لما

قاـ ليمة القدر إيمانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ مف ذنبو ،كمف

بينيما ،كالحج المبركر ليس لو جزاء إال الجنة) [( .[37صحيح

صاـ رمضاف إيمانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ مف ذنبو) [.]37

البخارم ،كتاب العمرة ،باب كجكب العمرة كفضميا/ ،ح:

(صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب مف صاـ رمضاف إيمانان

 ،1773ص.)285

كاحتسابان كنية/ ،ح ،1901 :ص.)306كعنو عف النبي صمى

التقكل:

اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ( :قاؿ اهلل :كؿ عمؿ ابف آدـ لو إال

التقكل تككف بامتثاؿ أكامر اهلل تعالى كاجتناب نكاىيو [.]28

الصياـ فإنو لي كأنا أجزم بو ،كالصياـ جنة ،كاذا كاف يكـ صكـ

كذلؾ في السر كالعمف ،كفي جميع األحكاؿ مف سراء كضراء

أحدكـ فبل يرفث كال يصخب ،فإف سابو أحد أك قاتمو فميقؿ إني

[ .]28كفي فضؿ ذلؾ يقكؿ ابف القيـ :لك لـ يكف في ترؾ

امرؤ صائـ ،كالذم نفس محمد بيده لخمكؼ فـ الصائـ أطيب

الذنكب كالمعاصي إال إقامة المركءة ،كصكف العرض ،كحفظ

عند اهلل مف ريح المسؾ ،لمصائـ فرحتاف يفرحيما :إذا أفطر

الجاه ،كصيانة الماؿ الذم جعمو اهلل قكامان لمصالح الدنيا

فرح ،كاذا لقي ربو فرح بصكمو) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب

كاآلخرة ،كمحبة الخمؽ ،كراحة البدف ،كقكة القمب ،كطيب النفس،

الصكـ ،باب ىؿ يقكؿ إني صائـ ،إذا شتـ/ ،ح،1904 :

كنعيـ القمب ،كانشراح الصدر ،كاألمف مف مخاكؼ الفساؽ

ص .)306إف الصكـ عكف عمى تقكل اهلل تعالى ،كمراقبتو،

كالفجار ،كقمة اليـ كالغـ كالحزف ،كعز النفس ،كتيسير الرزؽ

كيقظة في الضمير ،كصبر ،كتقكية لئلرادة ،كتيذيب لؤلخبلؽ،

عمى العبد مف حيث ال يحتسب ،كتسييؿ الطاعات عميو،

كصحة لمبدف ،كاحساس باآلخريف ،كترابط لممجتمع ،كفرح بفضؿ

كتيسير العمـ ،ككثرة الدعاء لو ،كسرعة إجابة دعائو ،كزكاؿ

اهلل تعالى ،كاستبشار باألجر العظيـ في الدنيا كاآلخرة.

الكحشة التي بينو كبيف اهلل ،كقرب المبلئكة منو ،كبعد شياطيف
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اإلنس كالجف عنو ،كعدـ خكفو مف المكت ،بؿ يفرح بو لقدكمو
اآلخرة عنده ،كدعاء حممة العرش كمف حكلو مف المبلئكة لو،

المَّو ك ً
كر
آمينكا بًىر يسكلً ًو يي ٍؤتً يك ٍـ ًك ٍفمىٍي ًف ًمف َّر ٍح ىمتً ًو ىكىي ٍج ىعؿ لَّ يك ٍـ ين نا
ى ى
َّ
ً
ً
كر َّرًحيـ}( .الحديد .)28 :أم
تى ٍم يش ى
كف بًو ىكىي ٍغف ٍر لى يك ٍـ ىكالموي ىغفي ه
يعطيكـ ضعفيف مف رحمتو تعالى كىدل كنك انر تبصركف بيا في

كالزيادة في عقمو كفيمو كايمانو كمعرفتو ،كحصكؿ محبة اهلل لو

ظممات الجيؿ ،كمغفرة لكـ [.]27

كاقبالو عميو ،كفرحو بتكبتو ،كىكذا يجازيو بفرح كسركر ال نسبة

{كلى ٍك أ َّ
ىى ىؿ
ىف أ ٍ
• كثرة الرزؽ كبركتو ،كتحقؽ الفرج ،قاؿ تعالى :ى
و
ً
َّ
َّماء كاأل ٍىر ً
ض ىكلى ًػكف
ا ٍلقيىرل ى
آمينكٍا ىكات ىقكٍا لىفىتى ٍحىنا ىعمىٍييـ ىب ىرىكات ّْم ىف الس ى ى
اىـ بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍك ًسيبكف}[ .األعراؼ .]96 :أم لك أف
ىك َّذيبكٍا فىأ ى
ىخ ٍذىن ي
أىؿ القرل آمنكا بقمكبيـ ،كاتقكا اهلل ظاى انر كباطنان بترؾ جميع ما

عمى ربو كلقائو لو كمصيره إليو ،كصغر الدنيا في قمبو ،ككبر

لو إلى فرحو كسركره بالمعصية بكجو مف الكجكه [.]36
كمما يدؿ أيضان عمى أف تقكل اهلل تعالى طريؽ لمسعادة ىك ما
يتحقؽ لممتقي مف:
{مثى يؿ ا ٍل ىجَّن ًة الَّتًي يك ًع ىد
• االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ تعالىَّ :
ؾ يع ٍقىبى
كف تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيىا األ ٍىنيى يار أي يكمييىا ىدآئً هـ ًك ًظمُّيىا تًٍم ى
ا ٍل يمتَّقي ى
ًَّ
يف اتَّقىكٍا}( .الرعد.(35 :
الذ ى
• األمف ،كالبشرل في الدنيا كاآلخرة :قاؿ تعالى{ :أىال ًإ َّف أ ٍىكًلىياء
ًَّ
آمينكٍا ىك ىك يانكٍا
المٌ ًو الى ىخ ٍك ه
ؼ ىعمىٍي ًي ٍـ ىكالى يى ٍـ ىي ٍح ىزينكف ( )62الذ ى
يف ى
الد ٍنيا كًفي ً
ً
َّ
ً ُّ
يؿ
اآلخ ىرًة الى تىٍب ًد ى
ىيتقيكف ( )63لىيي يـ ا ٍليب ٍش ىرل في الٍ ىحياة ى ى

حرـ اهلل لفتح عمييـ بركات مف السماء كاألرض ،فأرسؿ السماء
عمييـ مد ار انر ،كأنبت ليـ مف األرض ما بو يعيشكف كتعيش
بيائميـ في أخصب عيش كأغزر رزؽ مف غير عناء كال تعب
كال كد كال نصب ،كلكنيـ لـ يؤمنكا كيتقكا فأخذناىـ بالعقكبات
{ك ىمف
كالببليا كنزع البركات ككثرة اآلفات [ .]28كقاؿ سبحانو :ى

ً
ىيتَّ ً
ب}.
ؽ المَّوى ىي ٍج ىعؿ لَّوي ىم ٍخ ىرنجا ( )2ىكىي ٍريزٍقوي ًم ٍف ىح ٍي ي
ث الى ىي ٍحتىس ي

لً ىكمًم ً
ؾ يى ىك ا ٍلفى ٍكيز ا ٍل ىع ًظيـ}( .يكنس .)64-62 :فكؿ
ات المٌ ًو ىذلً ى
ى
مف كاف مؤمنان تقيان كاف هلل كليان ،كأكلياء اهلل ثبت ليـ األمف

أحكالو فإف اهلل يثيبو في الدنيا كاآلخرة ،كذلؾ بأف يجعؿ لو فرجان

كالسعادة كالخير الكثير الذم ال يعممو إال اهلل تعالى ،كما أف ليـ

كمخرجان مف كؿ شدة كمشقة ،كما يسكؽ لو الرزؽ مف كجو ال

البشارة في الدنيا كىي الثناء الحسف كالمكدة في قمكب المؤمنيف

يحتسبو كال يشعر بو [.]28

كالرؤيا الصالحة كلطؼ اهلل بيـ كتيسيرىـ ألحسف األعماؿ

{كًقي ىؿ
• السركر كطمأنينة القمب كالعيشة اليانئة :قاؿ تعالى :ى

(الطبلؽ .)3-2 :فكؿ مف اتقى اهلل كالزـ مرضاتو في جميع

ًَّّْ
ًًَّ
ىح ىسينكٍا ًفي ىى ًذ ًه ُّ
الد ٍنىيا
يف اتَّقى ٍكٍا ىما ىذا أ ى
يف أ ٍ
ىنز ىؿ ىرُّب يك ٍـ قىاليكٍا ىخ ٍي نار لمذ ى
لمذ ى
حسىنةه كلى ىدار ً
اآلخ ىرًة ىخ ٍيهر ىكلىنً ٍع ىـ ىد يار ا ٍل يمتًَّقيف}( .النحؿ .)30 :أم:
ىى ى ي
أف ليـ في الحياة الدنيا رزؽ كاسع كعيشة ىنية كطمأنينة قمب

كاألخبلؽ كصرفيـ عف مساكئ األخبلؽ ،كالبشارة في اآلخرة
بالجنة [.]28
{كاتَّقيكٍا المٌوى
• النصر كالتأييد في الدنيا كاآلخرة :قاؿ سبحانو :ى
اعمى يمكٍا أ َّ
ىف المٌوى ىم ىع ا ٍل يمتًَّقيف}( .البقرة .)194 :أم أف اهلل تعالى
ىك ٍ

كأمف كسركر ،كأف الدار اآلخرة خير منيا [.]28
• التمكيف في الدنيا :عمى الرغـ مف كؿ المصائب كاآلالـ التي

مع الذيف اتقكا بالنصر كالتأييد في الدنيا كاآلخرة [.]27

• معرفة الحؽ مف الباطؿ ،كمغفرة الذنكب :ق ػاؿ تعال ػ ػ ػى{ :يًا أىيُّيىا
ًَّ
آمينكٍا إىف تىتَّقيكٍا المٌوى ىي ٍج ىعؿ لَّ يك ٍـ في ٍرقىانان ىكيي ىكفّْ ٍر ىعن يك ٍـ ىسّْيىئ ًات يك ٍـ
الذ ى
يف ى
ىكىي ٍغًف ٍر لى يك ٍـ }( .األنفاؿ .(29 :أم أف مف اتقى اهلل بفعؿ أكامره
كترؾ زكاج ػ ػره ،كف ػ ػؽ لمعرفػ ػة الح ػ ػؽ مف الباطؿ ،فكاف ذلؾ سبب

فم َّف اهلل عميو بالتمكيف في الدنيا كتجاكز المحف [ .]28قاؿ
ى
ؼ ك ىىػ ىذا أ ً
ىخي قى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىٍيىنا ًإَّنوي ىمف ىيتَّ ً
ؽ
تعالى{ :قىا ىؿ أىىن ٍا يي ي
كس ي ى

مرت بنبي اهلل يكسؼ عميو السبلـ إال أف عاقبتو كانت حميدة
ألنو كاف يتقي فعؿ ما حرـ اهلل تعالى كيمتثؿ ألكامره ،كيصبر،

نصره كنجاتو كمخرجو مف أمكر الدنيا ،كسعادتو يكـ القيامة،
كتكفير ذنكبو [.]27

كيًصبًر فىًإ َّف المٌو الى ي ً
ىج ىر الٍ يم ٍح ًسنًيف}( .يكسؼ.(90 :
ضيعي أ ٍ
ى ي
ى ٍ ٍ
اإلخبلص:

ًَّ
آمينكا اتَّقيكا
• رحمة اهلل تعالى كمغفرتو :قاؿ تعالى :ى
{يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى

اإلخػ ػبلص ى ػك تصفي ػة العمػ ػؿ مػف كؿ شكب ،أم ال يمازج عمؿ
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العبد ما يشكبو مف شكائب إرادات النفس مثؿ :طمب التزيف في

حياتو اليكمية مف أكؿ كشرب كنكـ كنفقة ...كغير ذلؾ إذا

قمكب الناس ،أك طمب تعظيميـ ،أك أمكاليـ ،أك خدمتيـ

أخمص النية هلل تعالى كاحتسبيا عنده ،عف أبي مسعكد قاؿ :قاؿ

كمحبتيـ ،كقضائيـ حكائجو ،أك طمب مدحيـ ،أك اليرب مف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :إف المسمـ إذا أنفؽ عمى أىمو

ذميـ ،أك غير ذلؾ مف العمؿ كالشكائب التي يربط بينيا :إرادة ما

نفقة ،كىك يحتسبيا ،كانت لو صدقة) [( .]32صحيح مسمـ،

سكل اهلل بعممو ،كائنان ما كاف [ .]29إف في إخبلص النية هلل

كتاب الزكاة ،باب فضؿ النفقة ك الصدقة عمى األقربيف كالزكج

كحده عند القياـ بأم عمؿ يجعؿ العبد راضيان طيب النفس

كاألكالد كالكالديف كلك كانكا مشركيف/ ،ح ،2322 :ص

اء كال شك انر مف الخمؽ ،فبل يضيؽ صدره
مبتيجان ،ال ينتظر جز ن

ص .)406-405بؿ كيؤجر عمى نيتو بعمؿ الحسنة حتى كاف
لـ يعمميا .عف أنس بف مالؾ قاؿ ،قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

كال يحزف عندما ال يشكر عممو أك يقدر أك يمتدح أك يكافأ،

فاليدؼ ىك رضى اهلل كحده .كمف األدلة عمى أف اإلخبلص هلل

عميو كسمـ( :مف طمب الشيادة صادقان ،أعطييا ،كلك لـ تصبو)

تعالى كحده طريؽ لمسعادة ما يمي:

[( .]32صحيح مسمـ ،كتاب اإلمارة ،باب استحباب طمب

ط ًع يم يك ٍـ لً ىك ٍج ًو المَّ ًو
• االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ تعالى{ :إًَّن ىما ين ٍ
كر ( )9إًَّنا ىن ىخ ي ً
كسا
يد ًمن يك ٍـ ىج ىزاء ىكالى يش يك نا
الى ين ًر ي
اؼ مف َّربىّْنا ىي ٍك نما ىعيب ن
كر
ض ىرةن ىك يس ير نا
قى ٍمطى ًر نا
اى يـ المَّوي ىشَّر ىذلً ى
اى ٍـ ىن ٍ
ؾ ا ٍلىي ٍكًـ ىكلىقَّ ي
ير ( )10فى ىكقى ي
صىب يركا ىجَّنةن ىك ىح ًر نيرا}( .اإلنساف.)12-9 :
( )11ىك ىج ىز ي
اىـ بً ىما ى

الشيادة في سبيؿ اهلل/ ،ح ،4929 :ص.)854
• جمع األمر ،كالقناعة ،كتيسر أسباب الرزؽ :عف زيد بف ثابت
قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :مف كانت
الدنيا ىمو ،فرؽ اهلل عميو أمره ،كجعؿ فقره بيف عينيو ،كلـ يأتو
مف الدنيا إال ما كتب لو ،كمف كانت اآلخرة نيتو ،جمع اهلل لو

يقكؿ ابف القيـ [ :]36إف ثمرة اإلخبلص كالتكحيد ،طيب الحياة

في الدنيا ،كالنعيـ المقيـ في اآلخرة ،ككما أف ثمار الجنة ال

أمره ،كجعؿ غناه في قمبو ،كأتتو الدنيا كىي راغمة) [..[46

مقطكعة كال ممنكعة ،فثمرة التكحيد كاإلخبلص في الدنيا كذلؾ.

(سنف ابف ماجو ،كتاب الزىد ،باب اليـ بالدنيا/ ،ح،4105 :

كأف لذة األنس باهلل كالشكؽ إليو ،كالفرح كاالبتياج بو ،ال تحصؿ

ص.)599

في قمب فيو غيره ،كاف كاف مف أىؿ العبادة كالزىد كالعمـ ،فاهلل

الدعاء:

تعالى يكدع ذخائره في قمب يرل الفقر غنى مع اهلل ،كالغنى فق انر

إف التكفيؽ لمخير بيد اهلل تعالى ال بيد العبد ،كمفتاحو ىك

دكف اهلل ،كالعز ذالن دكنو ،كالذؿ ع انز معو ،كالنعيـ عذابان دكنو،

الدعاء كاالفتقار كصدؽ المجكء إلى اهلل كالرغبة كالرىبة إليو .كقد

كالعذاب نعيمان معو .فيذا لو جنتاف :جنة في الدنيا معجمة ،كجنة

قاؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب( :إني ال أحمؿ ىـ

يكـ القيامة.

اإلجابة ،كلكف ىـ الدعاء ،فإذا أليمت الدعاء فإف اإلجابة معو)

• الكقاية مف الشياطيف ،كمف الكقكع في السكء كالفحشاء :يقكؿ

[.]36

ابف تيمية :مف لـ يكف مخمصان هلل قد صار قمبو مستعبدان لربو

كالدعاء عبادة ميسكرة ،مطمقة غير مقيدة بمكاف كال زماف كال

كحده ال شريؾ لو ،فإف الشياطيف تستكلي عمى قمبو كتغكيو،

حاؿ ،كىك يكشؼ الببليا كالمصائب بإذف اهلل ،كيمنع كقكع

كيصير فيو مف السكء كالفحشاء ما اهلل بو عميـ [ .]42قاؿ

العذاب كاليبلؾ ،ما استجمبت النعـ كال استدفعت النقـ بمثمو ،بو

ؾ ًم ٍنيي يـ
اد ى
اؿ فىبً ًعَّزتً ى
تعالى{ :قى ى
ؾ أل ٍ
ىج ىم ًعيف ( )82إًالَّ ًعىب ى
يغ ًكىيَّنيي ٍـ أ ٍ
صيف}( .ص .)83-82 :كقاؿ سبحانو { :ىك ىذلً ى ً
ا ٍلم ٍخمى ً
ؼ
ص ًر ى
ؾ لىن ٍ
ي
ع ٍنو السُّكء كا ٍلفى ٍح ىشاء إًَّنو ًم ٍف ًعب ًادىنا ا ٍلم ٍخمى ً
صيف}( .يكسؼ.(24 :
ى
ي
ى ي
ي
ى ى

تفرج اليمكـ كتزكؿ الغمكـ [ .]3كمف أعظـ أسباب السعادة لمعبد
الدعاء كالتضرع كاالبتياؿ هلل كاالستعانة بو [ .]38كمف فضائؿ
الدعاء العديدة في تحقيؽ السعادة ما يمي:
ؾ
{كًا ىذا ىسأىلى ى
• كعػ ػد اهلل تعالػ ػ ػى لمعبػ ػد ب ػإجاب ػة الدع ػاء :قاؿ تعالى :ى

• األجر مف اهلل تعالى :فالمسمـ يؤجر عمى كؿ عمؿ يقكـ بو في
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ًعىب ًادم ىعّْني فىًإّْني قى ًر ه ً
يب ىد ٍعكةى َّ
اع إً ىذا ىد ىع ً
اف ىف ٍمىي ٍستى ًج ييبكٍا
الد ً
يب أيج ي ى
لًي ىكٍليي ٍؤ ًمينكٍا بًي لى ىعمَّيي ٍـ ىي ٍر يش يدكف}( .البقرة .)186 :فاهلل تعالى

ُّكء كىي ٍج ىعمي يك ٍـ يخمىفىاء األ ٍىر ً
ض أىإًلىوه َّم ىع المَّ ًو ىقًميبلن َّما
ىكىي ٍك ًش ي
ؼ الس ى ى
تى ىذ َّك يركف}( .النمؿ .)62 :أم :ىؿ يجيب المضطر الذم أقمقتو

دعا ربو بقمب حاضر ،كدعاء مشركع ،كأتى بأسباب إجابة

كالشر كالنقمة إال اهلل كحده؟ ،كمف يجعمكـ خمفاء األرض يمكنكـ

الدعاء مف اإليماف باهلل تعالى كاالنقياد ألكامره كترؾ نكاىيو ،كلـ

كيمدكـ بالرزؽ كيكصؿ إليكـ نعمو إال اهلل كحده [.]28

يمنع مانع مف إجابة الدعاء كأكؿ الحراـ كنحكه ،فإف اهلل قد

• النجاة مف الشقاء كالتعاسة في الدنيا كاآلخرة ،عف ابف عباس

ضُّرنعا ىك يخ ٍفىيةن
كعده باإلجابة [ .]28كقاؿ سبحانوٍ :
{اد يعكٍا ىرَّب يك ٍـ تى ى
ب ا ٍل يم ٍعتىًديف ( )55كالى تي ٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
إًَّنوي الى يي ًح ُّ
صبلى ًحيىا
ض ىب ٍع ىد إً ٍ
ى

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :يا غبلـ إني أعممؾ

الكركب كتعسر عميو المطمكب إال اهلل كحده؟ كمف يكشؼ الببلء

مطمع عمى السر كأخفى ،كىك قريب مف داعيو باإلجابة ،فمف

كممات احفظ اهلل يحفظؾ ،احفظ اهلل تجده تجاىؾ ،إذا سألت

يب ّْم ىف ا ٍل يم ٍح ًسنًيف}
ىك ٍاد يعكهي ىخ ٍكفنا ىك ى
ت المٌ ًو قى ًر ه
ط ىم نعا إً َّف ىر ٍح ىم ى

فاسأؿ اهلل ،كاذا استعنت فاستعف باهلل) [( .]31جامع الترمذم،

[األعراؼ .]56-55 :أم ألحكا عمى اهلل في المسألة دكف جير

كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع ،باب حديث حنظمة/ح:

أك عبلنية يخاؼ منو الرياء ،كادعكه خكفان مف عقابو كطمعان في

 ،2516ص .)572فإذا كجو الدعاء لغير اهلل تعالى ،كبعض

ثكابو ،طمعان في قبكليا كخكفان مف ردىا ،ال دعاء مف أعجبتو

األمكات أك الصالحيف ،أك األشجار أك الحيكانات أك غير ذلؾ،

نفسو ،أك دعاء مف ىك غافؿ اله [ .]28عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ

صار ىذا الدعاء مصدر شقاء كتعاسة كبؤس لصاحبة في الدنيا

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :ادعكا اهلل كأنتـ مكقنكف

كاآلخرة ألنو أشرؾ مع اهلل أحدان في العبادة تعالى اهلل عف ذلؾ.

باإلجابة ،كاعممكا أف اهلل ال يستجيب دعاء مف قمب غافؿ اله)

• الشعكر بالطمأنينة كاألمف كالرضى كاالستبشار :قاؿ تعالى:

[( .]31جامع الترمذم ،كتاب الدعكات ،باب في إيجاب الدعاء

ًَّ
ادتًي
كف ىع ٍف ًعىب ى
ىستى ًج ٍ
يف ىي ٍستى ٍكبًير ى
ب لى يك ٍـ إً َّف الذ ى
{كقىا ىؿ ىرُّب يك يـ ٍاد يعكنًي أ ٍ
ى
سي ٍد يخميكف جيَّنـ ىد ً
اخ ًريف}( .غافر .)60 :إف الدعاء نعمة عظيمة
ىى
ى ىىى

بتقديـ الحمد كالثناء كالصبلة عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ،
/ح ،3479 :ص .)794كعف أبي ىريرة قاؿ رسكؿ اهلل صمى

لمعبد ال يحتاج فييا لكسيط لبث شككاه كحزنو كألمو إلى اهلل ،فاهلل

اهلل عميو كسمـ( :يستجاب ألحدكـ ما لـ يعجؿ فيقكؿ :قد دعكت

الكريـ العظيـ قد دعاه لذلؾ كرغبو فيو ككعده بإجابة دعائو ،كما

فمـ يستجب لي) [( .]44سنف أبي داكد ،كتاب الكتر ،باب

أنو ليس بحاجة ألخذ مكعد لمقائو عز كجؿ ،فيك قريب يجيب

الدعاء/ح ،1484 :ص .)220كعف سمماف قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

دعكة الداع إذا دعاه ،في أم كقت ليؿ أك نيار ،كفي أم حاؿ

صمى اهلل عميو كسمـ( :إف ربكـ حيي كريـ يستحيي مف عبده إذا

لمعبد قياـ أـ قعكد ،حضر اـ سفر ،..كالدعاء متاح لكؿ فئات

رفع يديو إليو ،أف يردىما صف انر) [( .]44سنف أبي داكد ،كتاب

المجتمع مف فقير كغني ،كرجؿ كامرأة ،كصحيح كسقيـ ،كىك

الكتر ،باب الدعاء/ح ،1488 :ص.)221قاؿ تعالى{ :قىا ىؿ ىر ّْ
ب
ؾ ىر ّْ
ب
ظ يـ ًمّْني ىكا ٍشتى ىع ىؿ َّأ
إًّْني ىك ىى ىف ا ٍل ىع ٍ
ٍس ىش ٍينبا ىكلى ٍـ أى يكف بً يد ىعائً ى
الر ي
ىشًقيِّا} (مريـ .)4 :فينا دعا نبي اهلل زكريا عميو السبلـ ربو

سبلح المظمكـ الذم أنيكو ظمـ الظالـ كطغيانو فكاف الدعاء
باالستجابة لدعائو .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

كتكسؿ إليو بضعفو كعجزه ،كىذا مف أحب الكسائؿ إلى اهلل ألنو

عميو كسمـ( :ثبلث دعكات يستجاب ليف ال شؾ فييف :دعكة

يدؿ عمى التبرم مف الحكؿ كالقكة كتعمؽ القمب بحكؿ اهلل كقكتو،

المظمكـ ،كدعكة المسافر ،كدعكة الكالد لكلده) [( .]46سنف ابف

كما تكسؿ إلى اهلل بإنعامو عميو كاجابة دعكاتو السابقة فسأؿ

ماجو ،كتاب الدعاء ،باب دعكة الكالد كدعكة المظمكـ/ح:

الذم أحسف سابقان أف يتمـ إحسانو الحقان[.]28

 ،3862ص .)552قاؿ تعالى عمى لساف نبيو يعقكب عميو

متنفسو الذم يمتص غضبو كضيقو كيشعره بالرضى كاالستبشار

اؿ إًَّن ىما أى ٍش يكك ىبثّْي ىك يح ٍزنًي
السبلـ كىك في قمة حزنو كىمو{ :قى ى

• تف ػ ػري ػ ػج الكػ ػركب :قػ ػاؿ تعالػ ػ ػى{ :أ َّ
يب ا ٍل يم ٍ
ىمف يي ًج ي
ضطىَّر إً ىذا ىد ىعاهي
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ىعمى يـ ًم ىف المٌ ًو ىما الى تى ٍعمى يمكف} ).يكسؼ .(86 :أم:
إًلىى المٌ ًو ىكأ ٍ
أشككا ىمي كما أنا فيو مف حزف إلى اهلل كحده ،كاني أرجك منو

كرىان كاضط ار انر ،ثـ الرضى بقضاء اهلل لو [.]29

ؾ
قاؿ اهلل تعالى لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ{ :فىتىىك َّك ٍؿ ىعمىى المَّ ًو إًَّن ى
ىعمىى ا ٍل ىح ّْ
ؽ ا ٍل يمبًيف}( .النمؿ .)79 :فصاحب الحؽ يعمـ كيثؽ

كؿ خير [.]28
• سبب في صرؼ السكء عف المسمـ :عف عبادة بف الصامت

بأف اهلل كلي الحؽ كناصره كأنو نعـ الككيؿ كأال أحد يقكـ مقامو

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :ما عمى األرض

في ذلؾ ،فبل يجد بدان مف التككؿ عميو كأف يطمئف كيسكف إليو،

مسمـ يدعك اهلل تعالى بدعكة إال آتاه اهلل إياىا أك صرؼ عنو مف

كيفكض أمره إليو كيرضى بتصرفو لو فكؽ رضاه بتصرفو ىك

السكء مثميا ما لـ يدع بمأثـ أك قطيعة رحـ) [( .]31جامع

لنفسو [.]47

الترمذم ،كتاب الدعكات ،باب في انتظار الفرج كغير ذلؾ/ ،ح:

كالتككؿ عمى اهلل ال يعني التكاكؿ كالقعكد عف األخذ باألسباب،

 ،3573ص ص.)815-814

كانما تبذؿ األسباب كلكف اعتماد القمب يككف عمى اهلل تعالى

التككؿ عمى اهلل تعالى:

كحده كليس عمى تمؾ األسباب .قاؿ تعالى{ :فىبً ىما ىر ٍح ىم وة ّْم ىف المٌ ًو
نت فىظِّا ىغمًيظى ا ٍل ىق ٍم ًب الىنفى ُّ
ؼ
ضكٍا ًم ٍف ىح ٍكًل ى
اع ي
ؾ فى ٍ
نت لىيي ٍـ ىكلى ٍك يك ى
لً ى
ت فىتىىك َّك ٍؿ ىعمىى
استى ٍغًف ٍر لىيي ٍـ ىك ىش ًاكٍريى ٍـ ًفي األ ٍىم ًر فىًإ ىذا ىع ىزٍم ى
ىع ٍنيي ٍـ ىك ٍ

إف التككؿ أصؿ لجميع مقامات اإليماف كاإلحساف ،كلجميع
أعماؿ اإلسبلـ ،كاف منزلتو منيا منزلة الجسد مف الرأس فكما ال

المٌ ًو إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب ا ٍل يمتىىك ّْكمًيف}) .آؿ عمراف).159 :
إف مف تككؿ عمى اهلل حؽ التككؿ في جميع شؤكنو فقد فاز

يقكـ الرأس إال عمى البدف ،فكذلؾ ال يقكـ اإليماف إال عمى ساؽ
{ك ىعمىى المٌ ًو ىف ٍمىيتى ىك َّك ًؿ ا ٍل يم ٍؤ ًمينكف}( .اؿ
التككؿ [ .]47قاؿ تعالى :ى
عمراف .)122 :فإنيـ إف تككمكا عميو كفاىـ كأعانيـ ،كعصميـ

بالسعادة في الدنيا كاآلخرة ،كمف الدالئؿ عمى ذلؾ ما يمي:

مف كقكع ما يضرىـ في دينيـ كدنياىـ ،كعمى حسب إيماف العبد

 -االستبشار بالفكز بالجنة :عف ابف عباس قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

يككف تككمو ،كالتككؿ ىك :اعتماد العبد عمى ربو في حصكؿ

صمى اهلل عميو كسمـ( :يدخؿ الجنة مف أمتي سبعكف ألفان بغير

منافعو ،كدفع مضاره [.]28

حساب ،ىـ الذيف ال يسترقكف كال يتطيركف ،كعمى ربيـ

كيرل ابف القيـ أف التككؿ حاؿ مركبة مف مجمكع أمكر ال تتـ

يتككمكف) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب) :كمف

حقيقة التككؿ إال بيا كىي :معرفة بالرب كصفاتو مف قدرتو،

يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو)[.الطبلؽ/ ،]3:ح ،6472 :ص

ككفايتو ،كقيكميتو ،كانتياء األمكر إلى عممو ،كصدكرىا عف

ص.)1123-1122

مشيئتو كقدرتو ،كاثبات األسباب كالمسببات كعدـ نفييا ،فالتككؿ

اعتماد القمب كرككنو إلى اهلل تعالى كحده ،مع قياـ البدف

 محبة اهلل تعالى ليـ :قاؿ عز كجؿ{ :إً َّف المٌوى يي ًح ُّب
ا ٍل يمتى ىك ّْكمًيف}( .اؿ عمراف.(159 :
{ك ىما تى ٍكًف ًيقي إًالَّ بًالمٌ ًو
 ارتباط التكفيؽ بالتككؿ :قاؿ تعالى :ىت ىكًالىٍي ًو أينًيب}( .ىكد.)88 :
ىعمىٍي ًو تى ىك َّك ٍم ي
 -الحصكؿ عمى الرزؽ :عف عمر بف الخطاب قاؿ :قاؿ رسكؿ

كالجكارح باألسباب .كال يصح تككؿ العبد حتى يصح لو تكحيده

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :لك أنكـ كنتـ تككمكف عمى اهلل حؽ

هلل تعالى ،كاعتماد قمبو عمى اهلل كاستناده إليو كسككنو إليو ،فبل

تككمو لرزقتـ كما ترزؽ الطير تغدك خماصان كتركح بطانان) [.]31

يبالي بإقباؿ األسباب أك إدبارىا ،كال يضطرب قمبو عند إدبار ما

(جامع الترمذم ،كتاب الزىد ،باب :فػ ػي التككػ ػؿ عم ػى اهلل،

يحب منيا ،كاقباؿ ما يكره .كالتككؿ يتضمف أيضان حسف الظف

/ح ،2344 :ص.)536

باهلل ،كاستسػ ػبلـ القػ ػمب لػ ػو ،كتفكيػ ػض األم ػ ػر لػ ػو طمبػان كاختيا انر ال

 -الشعػ ػكر بالطمأنينػة كالرضى كالفرح كانشراح الصدر ،كالسبلمة

مف أعظـ األسباب التي يحصؿ بيا المطمكب ،كيندفع بيا
المكركه ،فمف أنكر األسباب لـ يستقـ منو التككؿ ،كلكف مف تماـ
التككؿ عدـ رككف القمب إلى األسباب كتعمقو بيا ،كانما يككف
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مف اليـ كالحزف :يقكؿ ابف القيـ [ ]36عف تككؿ العبد :مف ترؾ

تحزف إف اهلل معنا بعكنو كنصره كتأييده ،فأنزؿ اهلل عميو الثبات

االختيار كالتدبير في طمب زيادة ،أك خكؼ مف نقصاف ،أك

كالطمأنينة كالسككف ،كأيده بحرس مف المبلئكة ،كنصره عمى

طمب صحة أك فرار مف سقـ تككبلن عمى اهلل ،كعمـ أف اهلل عمى

{ك ىمف ىيتىىك َّك ٍؿ ىعمىى المَّ ًو فىيي ىك
عدك اهلل كعدكه [ .]28قاؿ عز كجؿ :ى
ىح ٍسيبوي إً َّف المَّوى ىبالًغي أ ٍىم ًرًه قى ٍد ىج ىع ىؿ المَّوي لً يك ّْؿ ىش ٍي وء قى ٍد نرا}( .الطبلؽ:
 .)3أم :مف يتككؿ عمى اهلل في أمر دينو كدنياه بأف يعتمد

يستطيع أف يتقدـ بيف يدم تدبيره خطكة كاحدة ،كال يتأخر عف

عمى اهلل في جمب ما ينفعو كدفع ما يضره كيثؽ بو في تسييؿ

تدبيره لو خطكة كاحدة ،فألقى نفسو بيف يديو ،كسمـ األمر كمو

ذلؾ ،فإف اهلل كافيو األمر الذم تككؿ عميو فيو ،كربما اقتضت

إليو ،كرضي بما يقضيو لو ،استراح حينئذ مف اليمكـ كالغمكـ

الحكمة اإلليية تأخير ذلؾ األمر إلى الكقت المناسب ،إال أنو ال

كاألحزاف كالحسرات ،كمف أبى إال تدبيره لنفسو ،كاىتمامو بحظو

بد مف نفكذ قضائو كقدره كلكف في كقت كمقدار ال يتعداه كال

دكف حؽ ربو ،خبله كما اختاره ،فكقع في النكد كالنصب كالتعب

يقصر عنو [.]28

كسكء الحاؿ ،كحضره اليـ كالغـ كالحزف فبل قمب يصفك ،كال

ذكر اهلل تعالى:

عمؿ يزكك ،كال أمؿ يحصؿ ،كال راحة يفكز بيا ،كال لذة يتينى

الذكر ىك :التخمص مف الغفمة كالنسياف .كىك باب اهلل المفتكح

بيا ،بؿ حيؿ بينو كبيف مسرتو كفرحو كقرة عينو ،فيك يكدح في

بينو كبيف عبده مالـ يغمقو العبد بغفمتو ،فا اهلل أمر عباده بذكره

الدنيا كدح الكحش كال يظفر منيا بأمؿ ،كال يتزكد منيا لمعاد.

في كؿ حاؿ :قيامان كقعكدان ،كعمى جنكبيـ .فبالذكر تستدفع

كؿ شيء قدير ،كأف تدبيره لعبده خير مف تدبير العبد لنفسو،
كأنو أنصح لمعبد منو لنفسو ،كأرحـ بو منو بنفسو ،كعمـ أنو ال

ًَّ
الش ٍيطى ً ً
الن ٍجكل ًم ىف َّ
ً
آمينكا ىكلىٍي ىس
اف لىي ٍح يزىف الذ ى
يف ى
قاؿ تعالى{ :إَّن ىما َّ ى
ض ّْارًى ٍـ ىش ٍينئا إًالَّ بًًإ ٍذ ًف المَّ ًو ىك ىعمىى المَّ ًو ىف ٍمىيتى ىك َّك ًؿ ا ٍل يم ٍؤ ًمينكف}.
بً ى
(المجادلو.(10 :

كرؤكس أمكاؿ سعادتو التي بيا يتجر ،يدع القمب الحزيف

 -تحقؽ الفرج كالنصر :عف أبي بكر قاؿ :كنت مع النبي صمى

ضاحكان مسرك انر ،كيكصؿ الذاكر إلى المذككر ،بؿ يدع الذاكر

اآلفات ،كتستكشؼ الكربات ،كتيكف المصيبات ،إليو يمجأ العبد
عند الببلء ،كنزكؿ النكازؿ ،فيك رياض جنتو التي فييا يتقمب،

اهلل عميو كسمـ في الغار فرأيت آثار المشركيف ،قمت :يا رسكؿ

ًَّ
آمينكا ا ٍذ يك يركا المَّوى ًذ ٍك نار
مذكك انر [ ..]29قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
يف ى
ً
ؾ
َّؾ ًفي ىن ٍف ًس ى
{كا ٍذ يكر َّرب ى
ىكث نيرا}[ .األحزاب .]41 :كقاؿ سبحانو :ى
ً
كف ا ٍل ىجي ًر ًم ىف ا ٍلقىك ًؿ بًا ٍل يغ يد ّْك كاآلص ً
اؿ ىكالى تى يكف
تى ى
ضُّرعان ىكخيفىةن ىكيد ى
ى ى
ٍ
ٍ

معنا)[.التكبة/.]40:ح ،4663 :ص .)800ككانت نتيجة

ككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أكمؿ ذك انر هلل عز كجؿ ،بؿ

اهلل ،لك أف أحدىـ رفع قدمو رآنا ،قاؿ(:ما ظنؾ باثنيف اهلل
ثالثيما) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب التفسير ،باب :قكلو:

ّْم ىف ا ٍل ىغ ًافمًيف}( .األعراؼ.(205 :

(ثاني اثنيف إذ ىما في الغار إذ يقكؿ لصاحبو ال تحزف إف اهلل
َّ
ص ىرهي المٌوي إً ٍذ أ ٍ
ىخ ىر ىجوي
نص يركهي فىقى ٍد ىن ى
التككؿ في قكلو تعالى{ :إًال تى ي
الًَّذيف ىكفىركاٍ ثىانًي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ يىما ًفي ا ٍل ىغ ًار إً ٍذ يقيك يؿ لًص ً
احبً ًو الى
ى
ى
ى ي
ى
ى
َّدهي بً يجينكود لَّ ٍـ تىىرٍك ىىا
ىنز ىؿ المٌوي ىس ًك ىينتىوي ىعمىٍي ًو ىكأىي ى
تى ٍح ىزٍف إً َّف المٌوى ىم ىعىنا فىأ ى
ً ًَّ
الس ٍفمىى ىك ىكمً ىمةي المٌ ًو ًى ىي ا ٍل يع ٍمىيا}( .التكبة:
يف ىكفى يركٍا ُّ
ىك ىج ىع ىؿ ىكم ىمةى الذ ى

كاف كبلمو كمو في ذكر اهلل كما كااله ،بؿ حتى سككتو كاف ذك انر
هلل بقمبو ،فذكره هلل يجرم مع أنفاسو قائمان كقاعدان كعمى جنبو،
كفي مشيو كرككبو كسيره كنزكلو ،كسفره كاقامتو ،في الصباح
كالمسػ ػاء ،كعن ػ ػد دخ ػ ػكؿ الب ػي ػ ػت كالخ ػركج منو ،عند األكؿ ،كلبس
الثكب كدخكؿ الخبلء ،إلى غير ذلؾ [.]48

 .)40فعندما انتشر األعداء لمبحث عف رسكؿ اهلل صمى اهلل

عميو كسمـ كأبي بكر رضي اهلل عنو ليقتمكىما ،ذىبا إلى غار

إف ذكر اهلل عندما يككف مبلزمان لمعبد في كؿ كقت يمنحو األنس

ثكر فمكثا فيو ليبرد عنيما الطمب ،كفي تمؾ الحالة الحرجة قاؿ

كالطمأنينة كالرضى كانشراح الصدر كاألمف كالقكة كاالستبشار،

صمى اهلل عميو كسمـ لصاحبو أبي بكر لما اشتد قمقو كحزنو ال

كالقدرة عمى مكاجية األحداث المختمفة ،كالقدرة عمى ضبط
460

االنفعاالت عند الفرح كعند الحزف ،فذكر العبد هلل تعالى عند

اإليماف [.[28

نعمة الفرح يجعمو يبادر بشكر اهلل عمييا ،فبل يطغى كال يبطر

ط ىمئً ُّف ا ٍلقيميكب}.
• طمأنينة القمب :قاؿ تعالى{ :أىالى بًًذ ٍك ًر المٌ ًو تى ٍ
ً
{ك ىم ٍف أ ٍ
ض ىعف ذ ٍك ًرم فىًإ َّف لىوي
ىع ىر ى
(الرعد .)28 :كقاؿ سبحانو :ى
ً
ً
ىع ىمى}( .طو )124 :كالمعيشة
ام ًة أ ٍ
ىمعي ىشةن ى
ضن نكا ىكىن ٍح يش يرهي ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى
الضنؾ :أم في الدنيا ،فبل طمأنينة لو ،كال انشراح لصدره ،بؿ

تعالى ،كما يجعؿ المصاب كالمبتمى يستبشر بكعد اهلل لو عند

صدره ضيؽ حرج لضبللو ،كاف تنعـ ظاىره مف لبس كأكؿ

الصبر كاالحتساب .عف أبي مكسى قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

كسكف ،كقيؿ بأنو عذاب القبر كضيقو[ .[27

اهلل عميو كسمـ( :مثؿ الذم يذكر ربو كالذم ال يذكر ربو مثؿ

ؾي ً
ؾ بً ىما
ص ٍد ير ى
ض ي
{كلىقى ٍد ىن ٍعمى يـ أَّىن ى ى
يؽ ى
• انشراح الصدر :قاؿ تعالى :ى
يقيكليكف ( )97فىسب ٍ ً ً
ؾ ك يكف ّْم ىف الس ً
َّاج ًديف}( .الحجر:
ى
ى
ّْح ب ىح ٍمد ىرّْب ى ى
 .)98-97أم :أكثر مف ذكر اهلل كتسبيحو كتحميده كالصبلة

كالذكر باب كاسع ال حصر لو ،كىك أحد مسميات القرآف الكريـ،

فإف ذلؾ يكسع الصدر كيشرحو كيعينؾ عمى أمكرؾ [ .]28كقاؿ

قاؿ تعالى{ :إًَّنا ىن ٍحف ىنَّزٍلىنا ّْ
الذ ٍك ىر ىكًاَّنا لىوي لى ىح ًافظيكف}( .الحجر:
ي
 .)9كفيو ذكر لكؿ شيء ،كفيو يتذكر مف أراد التذكر [.[28

ّْؾ قىٍب ىؿ طيميكًع
ّْح بً ىح ٍم ًد ىرب ى
كف ىك ىسب ٍ
اصبً ٍر ىعمىى ىما ىيقيكلي ى
سبحانو{ :فى ٍ
َّ
الش ٍم ً
ُّجكد}.
س ىكقىٍب ىؿ ا ٍل يغ يركب ( )39ىك ًم ىف المٍَّي ًؿ فى ىسب ٍ
ّْحوي ىكأ ٍىدىب ىار الس ي

ألنو يعمـ بأنيا حصمت بحكؿ اهلل كقكتو ال بحكلو ىك كقكتو ،كما
أف ذكره هلل تعالى عند المصيبة كاالبتبلء ييكف عميو المصيبة
كيقمؿ مف حجميا فبل يتحسر كال ييأس كيقنط مف رحمة اهلل

الحي كالميت) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الدعكات ،باب
فضؿ ذكر اهلل عز كجؿ/ ،ح ،6407 :ص.)1112

إف دكاـ ذكر المسمـ هلل تعالى يجمب السعادة لو ،كمف الدالئؿ

(ؽ .)40-39 :فينا يكجو اهلل تعالى رسكلو صمى اهلل عميو

عمى ذلؾ:

كسمـ بالصبر عمى ما يقاؿ لو مف الذـ كالتكذيب بما جاء بو،

• االستبشار بالفكز بالجنة :عف شداد بف أكس ،عف النبي صمى

كاالشتغاؿ عف ذلؾ بطاعة اهلل كتسبيحو ألكؿ النيار كآخره في

اهلل عميو كسمـ قاؿ( :سيد االستغفار أف يقكؿ :الميـ أنت ربي ال

أكقات الميؿ كأدبار الصمكات فإف ذكر اهلل و
مسؿ لمنفس مؤنس ليا

إلو إال أنت خمقتني كأنا عبدؾ ،كأنا عمى عيدؾ ككعدؾ ما

ميكف لمصبر [.]28

استطعت ،أعكذ بؾ مف شر ما صنعت ،أبكء لؾ بنعمتؾ عمي

• ذىاب اليـ كقضاء الديف :عف أبي سعيد الخدرم قاؿ :دخؿ

كأبكء بذنبي فاغفر لي إنو ال يغفر الذنكب إال أنت) قاؿ( :كمف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ذات يكـ المسجد فإذا ىك برجؿ

قاليا مف النيار مكقنان بيا فمات مف يكمو قبؿ أف يمسي ،فيك

مف األنصار يقاؿ لو أبك أمامة ،فقاؿ( :يا أبا أمامة مالي أراؾ

مف أىؿ الجنة ،كمف قاليا مف الميؿ ،كىك مكقف بيا ،فمات قبؿ

جالسان في المسجد في غير كقت الصبلة؟) قاؿ :ىمكـ لزمتني

أف يصبح فيك مف أىؿ الجنة) [( .[37صحيح البخارم ،كتاب

كديكف يا رسكؿ اهلل ،قاؿ( :أفبل أعممؾ كبلمان إذا قمتو أذىب اهلل

الدعكات ،باب أفضؿ االستغفار/ ،ح ،6306 :ص.)1097

ىمؾ كقضى عنؾ دينؾ؟) قاؿ :قمت :بمى يا رسكؿ اهلل .قاؿ:

• زيادة اإليماف في قمب المسمـ كالبعد عف الذنكب :قاؿ تعالى:

(قؿ :إذا أصبحت كاذا أمسيت :الميـ إني أعكذ بؾ مف اليـ

ت ىعمىٍي ًي ٍـ
كبيي ٍـ ىكًا ىذا تيمًىي ٍ
المٌوي ىك ًجمى ٍ
ت يقمي ي
ىيتى ىك َّكميكف}( .األنفاؿ .)2 :فذكر اهلل

كالحزف ،كأعكذ بؾ مف العجز كالكسؿ ،كأعكذ بؾ مف الجبف

{إًَّن ىما

ىآياتيوي

ا ٍلمؤ ًمين ًَّ
يف إً ىذا يذ ًك ىر
كف الذ ى
يٍ ى
ً
يم نانا ىك ىعمىى ىرّْب ًي ٍـ
ىز ىادتٍيي ٍـ إ ى

كالبخؿ ،كأعكذ بؾ مف غمبة الديف كقير الرجاؿ) قاؿ :ففعمت
ذلؾ فأذىب اهلل ىمي كقضى عني ديني( [44].سنف أبي داككد،

تعالى يبعث خشية اهلل في قمكب المؤمنيف مما يحجزىـ عف

الذنكب ،كما أف سماعيـ لمقرآف الكريـ كتدبرىـ لمعانيو يذكرىـ

كتاب الصبلة ،باب في االستعاذة / ،ح ،1555:ص ص

ما نسكه ،كيعمميـ ما جيمكه ،كيزيدىـ رغبة في الخير،

.)229-228

ككجبلن مف العقكبة ،كزج انر عف المعصية ككؿ ىذا ممػ ػا يػ ػزداد بو

• الكقايػ ػة مػ ػف الشياطيػ ػف ككساكسي ػـ كالحمايػ ػة منيـ :قاؿ تعالى:
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5

ط نانا فىيي ىك لىوي قى ًريف}.
ش ىعف ًذ ٍك ًر َّ
ّْض لىوي ىش ٍي ى
الر ٍح ىم ًف ين ىقي ٍ
{ك ىمف ىي ٍع ي
ى
[الزخرؼ .]36 :أم :شيطانان يصاحبو كيعده كيمنيو كيؤزه إلى

5

2016

بحصكؿ ما تحبكف كدفع ما تكرىكف ].[28
{كينىنّْز يؿ
• الشفاء مف األمراض بمشيئة اهلل تعالى :قاؿ عز كجؿ :ى

ّْ ً
ً
ًم ىف ا ٍلقي ٍر ً
يف}( .اإلسراء .)82 :كقاؿ
آف ىما يى ىك شفىاء ىكىر ٍح ىمةه لمٍ يم ٍؤ ًمن ى
ًًَّ
آمينكا يى ندل ىك ًشفىاء}( .فصمت.)44 :
سبحانو{ :قي ٍؿ يى ىك لمذ ى
يف ى
{يا أىيُّيىا َّ
ظةه ّْمف َّرّْب يك ٍـ ىك ًشفىاء
اس قى ٍد ىجاءتٍ يكـ َّم ٍك ًع ى
كقاؿ تعالى :ى
الن ي

{استى ٍحكىذ ىعمىٍي ًيـ َّ
اف
الش ٍي ى
ط ي
ي
المعاصي أ انز [ .]28كقاؿ سبحانو ٍ :ى
ً
اىـ ًذ ٍكر المَّ ًو أيكلىئً ى ً
ب َّ
ب َّ
الش ٍيطى ً
الش ٍيطى ً
اف
اف أىالى إً َّف ح ٍز ى
ؾ ح ٍز ي
فىأ ى
ىنس ي ٍ ى
ٍ
يىـ ا ٍل ىخ ً
اس يركف}( .المجادلة )19 :أم :الذيف خسركا دينيـ
ي
ً
ؾ م ىف
{كًا َّما ىي ىنزىغَّن ى
كدنياىـ كأىمييـ [ .]28كقاؿ عز كجؿ :ى

الص يد ً
كر ىك يى ندل ىكىر ٍح ىمةه لٍّْم يم ٍؤ ًمنًيف}( .يكنس.(57 :
لّْ ىما ًفي ُّ

َّ
الش ٍيطى ً
استى ًع ٍذ بًالمٌ ًو إًَّنوي ىس ًميعه ىعمًيـ}( .األعراؼ.)200 :
اف ىن ٍزغه فى ٍ

{كلىىنٍبمي ىكَّن يك ٍـ
• تخفيؼ المصيبة كاالستبشار باألجر :قاؿ تعالى :ى
س كالثَّمر ً
ً و
ً
كؼ كا ٍل يجكًع كىن ٍق و
ات
ص ّْم ىف األ ىىم ىكاؿ ىكاألنفي ً ى ى ى
ى
ب ىش ٍيء ّْم ىف ا ٍل ىخ ٍ ى
الصابً ًريف ( )155الًَّذيف إً ىذا أىصابتٍيـ ُّم ً
ص ىيبةه قىاليكٍا إًَّنا لًمٌ ًو
ىكىب ّْش ًر َّ
ى
ىى ي

أم :في أم كقت تحس مف الشيطاف بكسكسة كتثبيط عف الخير
أك حث عمى الشر فالتجئ إلى اهلل كاعتصـ بو كاحتـ بحماه فيك

عميـ بنيتؾ كقكة التجائؾ فسيحميؾ منو كيقيؾ كسكستو [.]28

كًاَّنػا إًلىٍي ًو ر ً
ات ّْمف َّرّْب ًي ٍـ ىكىر ٍح ىمةه
اجعكف ( )156أيكلىػئً ى
صمى ىك ه
ؾ ىعمىٍي ًي ٍـ ى
ى
ى
ؾ يى يـ ا ٍل يم ٍيتى يدكف}( .البقرة .)157-155 :كقاؿ سبحانو{ :إً َّف
ىكأيكلىػئً ى

يخنس أم :يتأخر عف الكسكسة إذا ذكر العبد ربو كاستعاف بو

• دكاـ سركرىا كنفعيا لمعبد مقارنة بمتع الحياة الدنيا :قاؿ

عمى دفعو [.]28
• نزكؿ السكينة كالرحمة عمى الذاكريف :عف أبي ىريرة كأبي
سعيد الخدرم أنيما قاال :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

كف ًز ىينةي ا ٍل ىحىي ًاة ُّ
ات
ات الصَّالً ىح ي
الد ٍنىيا ىكا ٍلىب ًاقىي ي
تعالى{ :ا ٍل ىما يؿ ىكا ٍلىبين ى
ىمبلن}( .الكيؼ )46 :فعمى الرغـ مف
ند ىرب ى
ىخ ٍيهر ًع ى
ّْؾ ثىىك نابا ىك ىخ ٍيهر أ ى

ككف الماؿ كالبنكف زينة في الحياة الدنيا إال أنو ليس كراء ذلؾ

(ال يقعد قكـ يذكركف اهلل عز كجؿ إال حفتيـ المبلئكة ،كغشيتيـ

شيء حيث مصيره إلى الزكاؿ بؿ ربما لحقت اإلنساف مضرتو،

الرحمة ،كنزلت عمييـ السكينة ،كذكرىـ اهلل فيمف عنده) [.]32

كأف الذم يبقى لئلنساف كينفعو كيسره الباقيات الصالحات كىي

(صحيح مسمـ ،كتاب الذكر كالدعاء ،باب فضؿ االجتماع عمى

تشمؿ جميع الطاعات بما فييا مف تسبيح كتحميد كتيميؿ ،فيذه

تبلكة القرآف كعمى الذكر/ ،ح ،6855 :ص.)1173كالسكينة

ثكابيا يبقى كيتضاعؼ كيؤمؿ أجرىا كبرىا كنفعيا عند الحاجة

مف السككف ،كىي الحالة التي يطمئف بيا القمب فبل ينزعج

[ .]28كيناؿ بيا صاحبيا في اآلخرة ما كاف يأممو في الدنيا

لطارئ دنيكم لعممو بإحاطة قدرة اهلل تعالى لسائر الكائنات،

[.[17

فيسكف القمب كيطمئف بمكعكد األجر [.[49

اف المٌوي لًيي ىع ّْذىبيي ٍـ
{ك ىما ىك ى
• النجاة مف عذاب الدنيا :قاؿ تعالى :ى
كأ ى ً
اف المٌوي يم ىع ّْذىبيي ٍـ ىك يى ٍـ ىي ٍستى ٍغًف يركف}( .األنفاؿ:
ىنت في ًي ٍـ ىك ىما ىك ى
ى
.(33

الناس ( )1ىممً ًؾ َّ
ب َّ
ىعكيذ بً ىر ّْ
الناس ( )2إًلى ًو
كقاؿ تعالى{ :قي ٍؿ أ ي
الناس (ً )3مف ىشّْر ا ٍلك ٍسك ً
َّ
اس ا ٍل ىخَّناس ( )4الًَّذم يي ىك ٍس ًك يس ًفي
ى ى
كر َّ
ص يد ً
الناس}( .الناس .)5-1 :فالشيطاف دائمان يكسكس ثـ
ي

آف
ىىػ ىذا ا ٍلقي ٍر ى
الصالًح ً
ات
َّ ى

ً
ار
اف ىغفَّ نا
استى ٍغف يركا ىرَّب يك ٍـ إًَّنوي ىك ى
ٍ
( )11كيم ًد ٍد يكـ بًأىمك و ً
يف
اؿ ىكىبن ى
ىيٍ ٍ ٍ ى

ت
• الرزؽ الكفير :قاؿ تعالى{ :فىقي ٍم ي
ًً
ار
َّماء ىعمىٍي يكـ ّْم ٍد ىرنا
( )10يي ٍرسؿ الس ى
كي ٍجعؿ لَّ يكـ جَّن و
ات ىكىي ٍج ىعؿ لَّ يك ٍـ أ ٍىنيى نارا}( .نكح .)12-10 :كقاؿ
ٍ ى
ىى ى

يًي ًدم ًلمَّتًي ًىي أى ٍقكـ كيب ّْشر ا ٍلمؤ ًمنً ًَّ
كف
يف ىي ٍع ىممي ى
يف الذ ى
ى ى ي ى يى ي ي ٍ ى
ٍ
أ َّ
ىج نار ىكبً نيرا} (إلسراء.(9 :
ىف لىيي ٍـ أ ٍ

• الف ػكز بظػ ػؿ اهلل تعالػى يكـ ال ظؿ إال ظمو :عف أبي ىريرة عف

ً
ً
{كأ ً
اعا ىح ىسننا
كبكٍا إًلىٍيو يي ىمتّْ ٍع يكـ َّمتى ن
استى ٍغف يركٍا ىرَّب يك ٍـ ثيَّـ تي ي
ىف ٍ
عز كجؿ :ى
ضمىوي ىكًاف تى ىكلَّ ٍكٍا فىًإّْن ىي
ض وؿ فى ٍ
ىج وؿ ُّم ىس ِّمى ىكيي ٍؤ ًت يك َّؿ ًذم فى ٍ
إًلىى أ ى
اب ىي ٍكوـ ىكبًير}( .ىكد .)3 :أم :يعطيكـ
ىخ ي
أى
اؼ ىعمىٍي يك ٍـ ىع ىذ ى

النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :سبعة يظميـ اهلل في ظمو يكـ
ال ظؿ إال ظمو :اإلماـ العادؿ ،كشاب نشأ في عبادة ربو ،كرجؿ
قمبو معمؽ في المساجد ،كرجبلف تحابا في اهلل اجتمعا عمى ذلؾ
كتفرقا عميو ،كرجؿ طمبتو امرأة ذات منصب كجماؿ فقاؿ :إني

مػ ػف رزقػ ػو مػ ػا تتمتع ػ ػكف بػ ػو كتنتفعكف إلى كقت كفاتكـ ،كيجازيكـ
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أخاؼ اهلل ،كرجؿ تصدؽ أخفى حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ

 .]19-15كعف عمي قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

يمينو ،كرجؿ ذكر اهلل خاليان ففاضت عيناه) [( .[37صحيح

(إف في الجنة غرفان ترل ظيكرىا مف بطكنيا ،كبطكنيا مف

البخارم ،كتاب األذاف ،باب مف جمس في المسجد ينتظر

ظيكرىا) فقاـ أعرابي فقاؿ :لمف ىي يا رسكؿ اهلل؟ فقاؿ( :لمف

الصبلة كفضؿ المساجد/ ،ح ،660 :ص.)107

أطاب الكبلـ ،كأطعـ الطعاـ ،كأداـ الصياـ ،كصمى [هلل] بالميؿ

• ذكر اهلل ليـ :قاؿ تعالى{ :فىا ٍذ يك يركنًي أى ٍذ يك ٍريك ٍـ}( .البقرة.)152 :
{ات يؿ ما أ ً
ؾ ًم ىف ا ٍل ًكتى ً
الصبلىةى إً َّف
اب ىكأ ًىقًـ َّ
يكح ىي إًلىٍي ى
كقاؿ سبحانو ٍ :ى
الصبلىةى تىٍنيىى ىع ًف ا ٍلفى ٍح ىشاء ىكا ٍل يمن ىك ًر ىكلىًذ ٍك ير المَّ ًو أى ٍكىب ير ىكالمَّوي ىي ٍعمى يـ ىما
َّ

كالناس نياـ) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما
جاء في قكؿ المعركؼ/ ،ح ،1984 :ص .)459كعف أـ حبيبة
قالت :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :مف صمى
اثنتي عشرة ركعة في يكـ كليمة ،بني لو بيف بيت في الجنة)

صىن يعكف}( .العنكبكت .)45 :يقكؿ ابف عباس :كلذكر اهلل لعباده
تى ٍ

[( .[32صحيح مسمـ ،كتاب الصبلة ،باب فضؿ السنف الراتبة

أكبر إذا ذكركه مف ذكرىـ إياه [ .]27كلكلـ يكف لمذكر مف نفع
إال أف يذكر اهلل عبده لكفى بو نفعا [ .]40عف أبي ىريرة قاؿ:

قبؿ الفرائض كبعدىف ،كبياف عددىف/ ،ح ،1694 :ص.)295

قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :يقكؿ اهلل تعالى :أنا عند ظف

 -الحصكؿ عمى محبة اهلل تعالى ،كمحبة المبلئكة كالناس،

عبدم بي ،كأنا معو إذا ذكرني فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في

كاجابة الدعاء :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

نفسي ،كاف ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل خير منيـ) [. ]37

عميو كسمـ( :إف اهلل تعالى قاؿ :مف عادل لي كليان ،فقد آذنتو

(صحيح البخارم ،كتاب التكحيد ،باب قكلو تعالى( :كيحذركـ اهلل

بالحرب ،كما تقرب إلي عبدم بشيء أحب إلي مما افترضتو

نفسو) [آؿ عمراف.]28:كقكؿ اهلل تعالى( :تعمـ ما في نفسي كال

عميو .كما زاؿ عبدم يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحببتو فكنت

أعمـ ما في نفسؾ) [المائدة/ .]116:ح ،7405 :ص ص

سمعو الذم يسمع بو ،كبصره الذم يبصر بو ،كيده التي يبطش

.)1274-1273

بيا ،كرجمو التي يمشي بيا ،كاف سألني ألعطينو ،كاف استعاذني

التقرب هلل بالنكافؿ:

ألعيذنو ،كما ترددت عف شيء أنا فاعمو ترددم عف نفس

النفؿ كالنافمة لغة ىي :ما كاف زيادة عمى األصؿ ،كىي ما يفعمو

المؤمف يكره المكت كأنا أكره مساءتو) [( .]37صحيح البخارم،

اإلنساف مما ال يجب عميو ،مثؿ صبلة التطكع ،كالصدقة

كتاب الرقاؽ ،باب التكاضع/ ،ح ،6502 :ص .)1127كعنو

كنحكىا[.[16

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :إذا أحب اهلل العبد نادل

كمف األمثمة عمى النكافؿ :صبلة الكتر ،قياـ الميؿ ،صبلة

جبريؿ :إف اهلل يحب فبلنان فأحببو ،فيحبو جبريؿ ،فينادم جبريؿ

الضحى ،السنف الركاتب ،صياـ يكـ عرفة ،صياـ عاشكراء،

في أىؿ السماء :إف اهلل يحب فبلنان فأحبكه ،فيحبو أىؿ السماء،

صياـ أياـ البيض ،صياـ يكمي األثنيف كالخميس ،صياـ يكـ

ثـ يكضع لو القبكؿ في األرض) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب

كافطار يكـ ،الصدقة ،حج النافمة ،العمرة.

بدء الخمؽ ،باب ذكر المبلئكة صمكات اهلل عمييـ/ ،ح،3209 :

كالتقرب هلل بالنكافؿ مف أسباب السعادة في الدنيا كاآلخرة ،كمف

ص.)536كفي الثمث اآلخر مف الميؿ ،يجتمع لمف قامو لكجو

األدلة عمى ذلؾ:

اهلل تعالى فضبلف عظيماف ،فضؿ النافمة ،كفضؿ نزكؿ اهلل

 االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ تعالى{ :إً َّف ا ٍلمتًَّقيف ًفي جَّن وات
ى
ي ى
ًً
ؾ يم ٍح ًسنًيف
اى ٍـ ىربُّيي ٍـ إًَّنيي ٍـ ىك يانكا قىٍب ىؿ ىذلً ى
يف ىما آتى ي
ىك يعييكف ( )15آخذ ى
َّ
ً
ىس ىح ًار يى ٍـ
( )16ىك يانكا ىقميبلن ّْم ىف المٍي ًؿ ىما ىي ٍي ىج يعكف ( )17ىكبًاأل ٍ

تعالى إلى السماء الدنيا ،باإلضافة إلى البشرل العظيمة التي
تجمب األمف كالطمأنينة لو عندما يناجي اهلل كيبث لو ما يريد مف
أمكر الدنيا كاآلخرة .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

ىي ٍستى ٍغًف يركف ( )18كًفي أ ٍىمكالً ًي ٍـ ىح ّّ
ؽ لّْمسَّائً ًؿ ىكا ٍل ىم ٍح يركـ} [الذاريات:
ى
ى

اهلل عميو كسمـ( :ينزؿ ربنا تبارؾ كتعالى كؿ ليمة إلى السماء
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الدنيا حيف يبقى ثمث الميؿ اآلخر ،فيقكؿ :مف يدعكني فأستجيب

فضؿ الصدقة/ ،ح ،664 :ص.)170

لو ،كمف يسألني فأعطيو ،كمف يستغفرني فأغفر لو) [.]32

 -إتماـ الفرائض كاكماليا :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

(صحيح مسمـ ،كتاب الصبلة ،باب الترغيب في الدعاء كالذكر

صمى اهلل عميو كسمـ( :إف أكؿ ما يحاسب الناس بو يكـ القيامة

في آخر الميؿ كاإلجابة فيو/ ،ح ،1772 :ص.)307

مف أعماليـ الصبلة ،قاؿ :يقكؿ ربنا عز كجؿ لمبلئكتو كىك

َّدقى ً
ات}.
ؽ المٌوي ا ٍلّْرىبا ىكيي ٍربًي الص ى
{ي ٍم ىح ي
 زيادة الرزؽ :قاؿ تعالى :ى(البقرة .)276 :فاهلل تعالى يربي صدقات المنفقيف ،عكس ما

أعمـ :انظركا في صبلة عبدم أتميا أـ نقصيا؟ فإف كانت تامة
كتبت لو تامة كاف كاف انتقص منيا شيئان .قاؿ :انظركا ىؿ

يتبادر ألذىاف كثير مف الخمؽ مف أف اإلنفاؽ ينقص الماؿ،

لعبدم مف تطكع؟ فإف كاف لو تطكع قاؿ :أتمكا لعبدم فريضتو

فمادة الرزؽ كحصكؿ ثمراتو مف اهلل تعالى [ .]28كقاؿ سبحانو:

مف تطكعو ،ثـ تؤخذ األعماؿ عمى ذاؾ) [(.[44سنف أبي داكد،

ؽ لً ىمف ىي ىشاء ًم ٍف ًعىب ًاد ًه ىكىي ٍق ًد ير لىوي ىك ىما
ّْ
الرٍز ى
الر ًازًقيف}[ .سبأ .]39 :أم:
يي ٍخمًفيوي ىك يى ىك ىخ ٍي ير َّ

كتاب الصبلة ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ (كؿ صبلة

{ يق ٍؿ إً َّف ىربّْي ىي ٍب يسطي
أىنفى ٍقتيـ ّْمف ىش ٍي وء فىيي ىك
أف ما تنفقكنو يعكضو اهلل لكـ بالبدؿ في الحياة الدنيا ،كفي

ال يتميا صاحبيا تتـ مف تطكعو)/ ،ح ،864 :ص ص-133
.)134

اآلخرة بالثكاب .]17[ .كعف أبي كبشة األنمارم قاؿ :أنو سمع

 -3األساس االقتصادم:

النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :ما نقص ماؿ عبد مف

لقد كضع اإلسبلـ نظامان اقتصاديان متكامبلن يساعد في تحقيؽ

صدقة)().[31[ .جامع الترمذم ،كتاب الزىد ،باب ما جاء مثؿ

السعادة لممسمـ في الدنيا كاآلخرة ،كيتضمف ىذا النظاـ مبادئ

الدنيا مثؿ أربعة نفر/ ،ح ،2325 :ص.)532

كتكجييات مترابطة ،تساىـ عند االلتزاـ بيا مجتمعة في جعؿ

 -مغفرة الذنكب :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

الماؿ  -الذم ىك عصب االقتصاد – نعمة عمى صاحبو كسبيبلن

عميو كسمـ( :مف قاـ رمضاف إيمانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ مف

لسعادتو ،كعند إىماليا أك البعد عنيا يصبح الماؿ نقمة عمى

ذنبو) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب تطكع قياـ

صاحبو كسببان في شقائو .كمف ىذه المبادئ كالتكجييات:

رمضاف مف اإليماف/ ،ح ،37 :ص .)9عف أبي قتادة قاؿ :قاؿ

{ى ىك الًَّذم ىج ىع ىؿ
 العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ :قاؿ تعالى :يلى يكـ األىرض ىذليكالن فىام يشكا ًفي مىن ً
اكبًيىا ىك يكميكا ًمف ّْرٍزًق ًو ىكًالىٍي ًو
ي ٍ ى
ٍ
ى
ُّ
الن يشكر}( .الممؾ .)15 :أم :ىك الذم سخر لكـ األرض كذلميا

عاشكراء أحتسب عمى اهلل أف يكفر السنة التي قبمو) [.]32

لتدرككا منيا كؿ ما تعمقت بو حاجتكـ مف غرس كبناء كحرث

(صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ

كطرؽ تكصؿ إلى األقطار النائية كالبمداف الشاسعة لتطمبكا

مف كؿ شير ،كصكـ يكـ عرفة كعاشكراء كاالثنيف كالخميس،

بينيما) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب العمرة ،باب كجكب

الرزؽ كالمكاسب فييا [ .]28كقاؿ سبحانو{ :فىًإ ىذا قي ً
ضىي ًت َّ
الصبلىةي
فىانتى ًش يركا ًفي األ ٍىر ً
ير
ض ًؿ المَّ ًو ىكا ٍذ يك يركا المَّوى ىكثً نا
ض ىك ٍابتى يغكا ًمف فى ٍ
لَّ ىعمَّ يك ٍـ تيٍفًم يحكف}[ .الجمعة .]10 :أم :انتشركا لطمب المكاسب

كالتجارات ،مع اإلكثار مف ذكر اهلل ألنو مف أكبر أسباب الفبلح

العمرة كفضميا/ ،ح ،1773 :ص.)285

[ .]28عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

 -دفع ميتة السكء :عف أنس بف مالؾ قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

(ما أكؿ أحد طعامان قط خي انر مف أف يأكؿ مف عمؿ يده ،كاف

اهلل عميو كسمـ( :إف الصدقة لتطفئ غضب الرب كتدفع ميتة

نبي اهلل داكد عميو السبلـ كاف يأكؿ مف عمؿ يده) [.]37

السكء) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب الزكاة ،بػ ػاب مػ ػا جػ ػاء فػ ػ ػي

(صحيح البخارم ،كتاب البيكع ،باب كسب الرجؿ كعممو بيده،

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :صياـ يكـ عرفة احتسب عمى
اهلل أف يكفر السنة التي قبمو كالسنة التي بعده ،كصياـ يكـ

/ح ،2746 :ص ص  .)477-476كعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :العمرة إلى العمرة كفارة لما
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/ح ،2072 :ص  .)333كعنو ،أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

الرىبا}[ .البقرة .]275 :كقاؿ
ىح َّؿ المٌوي ا ٍلىب ٍي ىع ىك ىحَّرىـ ّْ
{كأ ى
قاؿ تعالى :ى
الص ىدقى ً
ات}[ .البقرة.]276 :
ؽ المٌوي ا ٍلّْرىبا ىكيي ٍربًي َّ
{ي ٍم ىح ي
سبحانو :ى
أم :يذىبو إما بالكمية مف يد صاحبو ،أك يحرمو بركة مالو فبل

باب كسب الرجؿ كعممو بيده/ ،ح ،2074 :ص  .)333إف

ينتفع بو ،بؿ يعذبو بو في الدنيا كيعاقبو عميو في اآلخرة [.]27

العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ الزـ عمى المسمـ حتى يقكـ بدكره
{ى ىك أىن ىشأى يكـ ّْم ىف
كخميفة في األرض كمعمر ليا .قاؿ تعالى :ي
األ ٍىر ً
ض ىكا ٍستى ٍع ىم ىريك ٍـ ًفييىا}( .ىكد )61 :أم :جعمكـ فييا عما انر

ًَّ
آمينكٍا اتَّقيكٍا المٌوى ىكىذ يركٍا ىما ىبًق ىي ًم ىف
كقاؿ عز كجؿ :ى
{يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
الرىبا إًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمنًيف ( )278فىًإف لَّ ٍـ تى ٍف ىعميكٍا فى ٍأ ىذينكٍا بً ىح ٍر وب ّْم ىف المٌ ًو
ّْ
كرسكلً ًو كًاف تيٍبتيـ ىفمى يكـ رؤكس أىمكالً يكـ الى تى ًٍ
ظمى يمكف}
كف ىكالى تي ٍ
ظم يم ى
ىى ي
ٍ ي ي ي ٍى ٍ
ٍ
ى
[البقرة .]279-278 :أم :استيقنكا بحرب مف اهلل كرسكلو[.]27

كمف يعكؿ كمف ثـ الحفاظ عمى كرامتو ككرامتيـ مف ذؿ

 -الكسطية في التعامؿ مع المكارد االقتصادية :كيككف ذلؾ مف

المسألة ،أك الكقكع في الحراـ ،فالذم ال يممؾ ثمف أكمو كشربو

خبلؿ تجنب اإلسراؼ كالتبذير مف جية ،كتجنب البخؿ كالشح

كلبسو كمسكنو كضركريات حياتو يفتقد الطمأنينة كاألمف

{كالى تى ٍج ىع ٍؿ
مف جية أخرل ،كانما التكسط بينيما .قاؿ تعالى :ى
ً
َّ
كما
ؾ ىكالى تىٍب يس ٍ
ؾ ىم ٍغميكلىةن إًلىى يعينًق ى
ىي ىد ى
طيىا يكؿ ا ٍلىب ٍسط فىتى ٍق يع ىد ىممي ن

قاؿ( :ألف يحتطب أحدكـ حزمة عمى ظيره خير مف أف يسأؿ
أحدان فيعطيو أك يمنعو)( ]37[ .صحيح البخارم ،كتاب البيكع،

تعمركنيا كتستغمكنيا [ .]27كما أنو ضركرة لئلنفاؽ عمى نفسو

كالرضى كيمكف أف يقكده ذلؾ لكؿ أمر سيء .باإلضافة إلى أف
العمؿ كطمب الرزؽ يشغؿ كقت اإلنساف بالفائدة كيشعره
باإلنجاز .كيذكر أرجايؿ [ ]25أف العمؿ مف مصادر السعادة،

كرا}[ .اإلسراء .]29 :فينا يأمر اهلل تعالى باالقتصاد في
َّم ٍح يس ن

العيش ذامان البخؿ كناىيان عف اإلسراؼ ،فبل يككف العبد بخيبلن

حيث أف أداء الفرد لمعمؿ كاستخدامو لمياراتو ،كتحقيؽ النجاح

منكعان ،ال يعطي أحدان شيئان ،كال يسرؼ في اإلنفاؽ فكؽ طاقتو،

أك اإلنجاز فيو يشعره بالرضى.

كيخرج أكثر مف دخمو ،فيبلـ إف بخؿ كيذمو الناس كيستغنكف

ًَّ
آمينكٍا
 طمب الرزؽ الطيب الحبلؿ :قاؿ تعالى :ى{يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
طيّْب ً
ً
ات ىما ىرىزٍقىنا يك ٍـ ىكا ٍش يك يركٍا لًمٌ ًو إًف يكنتي ٍـ ًإيَّاهي تى ٍعيب يدكف}.
يكميكٍا مف ى ى
[البقرة .]172 :أم :كمكا مف الحبلؿ الذم ىك سبب في تقبؿ

عنو ،أك يقعد ببل شيء ينفقو إف أسرؼ فيصبح كالحسير كىك
الدابة التي عجزت عف السير ،فكقفت ضعفان كعج انز [.]27

كيقكؿ اهلل تعالى في صفات عباده المؤمنيفًَّ :
يف إً ىذا أىنفىقيكا لى ٍـ
{كالذ ى
ى
اما}[ .الفرقاف .]67 :كقد نيى
اف ىب ٍي ىف ىذلً ى
يي ٍس ًرفيكا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركا ىك ىك ى
ؾ قى ىك ن

الدعاء [ .]27عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

اهلل تعالى عف التبذير كشبو المبذريف بإخكاف الشياطيف .قاؿ

كسمـ( :أييا الناس إف اهلل طيب ال يقبؿ إال طيبان ،كاف اهلل أمر

ً ً
ً
السبً ً
يؿ ىكالى تيىب ّْذ ٍر
يف ىك ٍاب ىف َّ
{كآت ىذا ا ٍلقي ٍرىبى ىحقَّوي ىكا ٍلم ٍسك ى
تعالى :ى
الشي ً
ّْ
اف َّ
اط ً
اف
تىٍب ًذ نا
اف َّ ى
الش ٍيطى ي
يف ىك ىك ى
يف ىك يانكٍا إً ٍخ ىك ى
ير ( )26إً َّف ا ٍل يمىبذ ًر ى
لًرب ً
ّْو ىكفيكنرا}[ .اإلسراء .]27-26 :ككضح سبحانو كتعالى عاقبة
ى

الر يس يؿ يكميكا ًم ىف
{يا أىيُّيىا ُّ
المؤمنيف بما أمر بو المرسميف ،فقاؿ :ى
ً
الطَّيّْب ً
كف ىعمًيـ}[ .المؤمنكف:
ات ىك ٍ
ى
صال نحا إًّْني بً ىما تى ٍع ىممي ى
اع ىمميكا ى
 .]51كقاؿ{ :ياأىيُّيا الًَّذيف آمينكٍا يكميكٍا ًمف طىيّْب ً
ات ىما ىرىزٍقىنا يك ٍـ}.
ى
ى ى
ى ى

َّ
ً
ب
{كأ َّ
استى ٍغىنى ( )8ىك ىكذ ى
ىما ىمف ىبخ ىؿ ىك ٍ
البخؿ .قاؿ عز كجؿ :ى
ّْرهي لً ٍم يع ٍس ىرل ( )10ىك ىما يي ٍغنًي ىع ٍنوي ىماليوي ًإ ىذا
بًا ٍل يح ٍسىنى ( )9فى ىسينىيس ي
تىىرَّدل}[ .الميؿ .]11-8 :أم :مف بخؿ كترؾ اإلنفاؽ الكاجب

[البقرة .]172 :ثـ ذكر الرجؿ يطيؿ السفر ،أشعث أغبر ،يمد
يديو إلى السماء ،يا رب يا رب كمطعمو حراـ ،كمشربو حراـ،
كممبسو حراـ ،كغذم بالحراـ ،فأنى يستجاب لذلؾ؟) [.]32
(صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب قبكؿ الصدقة مف الكسب

كالمستحب كلـ تسمح نفسو بذلؾ ،كاستغنى عف اهلل كترؾ

الطيب كتربيتيا/ ،ح ،2346 :ص  .)409لذا فاإلسبلـ يدعك

عبكديتو جانبان ،ككذب بما أكجب اهلل عمى عباده ،فسكؼ يككف

إلى طمب الرزؽ بالطرؽ المشركعة ليككف طيبان حبلالن ،كقد سف

ميس انر لمشر أينما كاف ،كمقيضان لو فعؿ المعاصي ،كأف مالو

لذلؾ العديد مف الضكابط منيا عمى سبيؿ المثاؿ :تحريـ الربا،

الذم لـ يخرج منو الكاجب سيككف كباالن عميو [.]28
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طيّْب ً
ً ً
ًَّ
ات ىما
آمينكٍا أىنفقيكٍا مف ى ى
أىيُّيىا الذ ى
يف ى
األ ٍىر ً
ض}[ .البقرة .]267 :إف إلنفاؽ
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الزكاة ،باب فضؿ النفقة عمى العياؿ كالمممكؾ ،كاثـ مف ضيعيـ

ىخ ىر ٍجىنا لى يكـ ّْم ىف
ىك ىس ٍبتي ٍـ ىك ًم َّما أ ٍ
الماؿ فضؿ عظيـ إذا كاف في سبيؿ الخير ،كيبتغى بو كجو اهلل

أك حبس نفقتيـ عنيـ/ ،ح ،2311 :ص.)403عف جابر قاؿ:
أعتؽ رجؿ مف بني عذرة عبدان لو عف دبر ،فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل

تعالى .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ( :ألؾ ماؿ غيره؟) فقاؿ :ال ،فقاؿ:

(ما مف يكـ يصبح العباد فيو ،إال ممكاف ينزالف ،فيقكؿ أحدىما:

(مف يشتريو مني؟) فاشتراه نعيـ العدكم بثمانمائة درىـ ،فجاء

الميـ أعط منفقان خمفان ،كيقكؿ اآلخر :الميـ أعط ممسكان تمفان)

بيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فدفعيا إليو ،ثـ قاؿ( :ابدأ

[( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب في المنفؽ كالممسؾ،

بنفسؾ فتصدؽ عمييا ،فإف فضؿ شيء فؤلىمؾ ،فإف فضؿ عف

/ح ،2336 :ص.)408كعنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

أىمؾ شيء فمذم قرابتؾ ،فإف فضؿ عف ذم قرابتؾ شيء فيكذا

قاؿ( :ال حسد إال في اثنتيف :رجؿ عممو اهلل القرآف فيك يتمكه

كىكذا) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب االبتداء في

آناء الميؿ كآناء النيار ،فسمعو جار لو فقاؿ :ليتني أكتيت مثؿ

النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة/ ،ح ،2313 :ص.)404كعف

ما أكتي فبلف فعممت مثؿ ما يعمؿ ،كرجؿ آتاه اهلل ماالن فيك

خيثمة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :كفى بالمرء

ييمكو في الحؽ ،فقاؿ رجؿ ليتني أكتيت مثؿ ما أكتي فبلف،

إثمان أف يحبس عمف يممؾ قكتو) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب

فعممت مثؿ ما يعمؿ) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب فضائؿ

الزكاة ،باب فضؿ النفقة عمى العياؿ كالمممكؾ ،كاثـ مف ضيعيـ

القرآف ،باب اغتباط صاحب القرآف/ ،ح ،5026 :ص

أك حبس نفقتيـ عنيـ /ح ،2312 :ص ص.)404-403كقد

ص.)901-900كعف حكيـ بف حزاـ قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

حث اإلسبلـ المسمـ عمى أال يترؾ كرثتو بعد مكتو عالة يسألكف

اهلل عميو كسمـ( :أفضؿ الصدقة عف ظير غنى ،كاليد العميا خير

الناس .فعف عامر بف سعد عف أبيو قاؿ :عادني رسكؿ اهلل

مف اليد السفمى ،كابدأ بمف تعكؿ) [(.[32صحيح مسمـ ،كتاب

صمى اهلل عميو كسمـ في حجة الكداع ،مف كجع أشفيت منو عمى

الزكاة ،باب بياف أف اليد العميا خير مف اليد السفمى ،كأف اليد

المكت ،قمت :يا رسكؿ اهلل بمغ بي ما ترل مف الكجع ،كأنا ذك

العميا ىي المنفقة ،كأف السفمى ىي اآلخذة/ ،ح ،2386 :ص

ماؿ ،كال يرثني إال ابنة لي كاحدة ،أفأتصدؽ بثمثي مالي؟ قاؿ

ص.)417-416

(ال) قمت أفأتصدؽ بشطره؟ قاؿ( :ال ،الثمث ،كالثمث كثير ،إنؾ

 -البدء بالنفقة عمى النفس كمف يعكؿ :كالمنفؽ يبدأ بنفسو كبمف

إف تذر كرثتؾ أغنياء خير مف أف تذرىـ عالة يتكففكف الناس،

يعكؿ حتى ال يحتاج ىك كاياىـ لسؤاؿ الناس ،كعميو أف يحتسب

كلست تنفؽ نفقة تبتغي بيا كجو اهلل إال أجرت بيا ،حتى المقمة

األجر في ذلؾ ،عف أبي مسعكد البدرم عف النبي صمى اهلل

تجعميا في في امرأتؾ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الكصية،

عميو كسمـ قاؿ( :إف المسمـ إذا أنفؽ عمى أىمو نفقة كىك

باب الكصية بالثمث/ ،ح ،4209 :ص .)714

يحتسبيا كانت لو صدقة) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة،

 -إنفاؽ الماؿ في تكفير االحتياجات األساسية :عف سعد بف

باب فضؿ النفقة كالصدقة عمى األقربيف كالزكج كاألكالد

أبي كقاص عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ(:أربع مف

كالكالديف ،كلك كانكا مشركيف/ ،ح ،2322 :ص ص -405

السعادة :المرأة الصالحة كالمسكف الكاسع كالجار الصالح

 .)406كعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كالمركب الينيء ،كأربع مف الشقاكة :الجار السكء كالمرأة السكء

كسمـ( :دينار أنفقتو في سبيؿ اهلل ،كدينار أنفقتو في رقبة ،كدينار

كالمسكف الضيؽ كالمركب السكء) [( .]50صحيح ابف حباف،

تصدقت بو عمى مسكيف ،كدينار أنفقتو عمى أىمؾ ،أعظميا

المجمد ،6كتاب النكاح/ ،ح ،4021 :ص  .)135كعف سممة

أج انر الذم أنفقتو عمى أىمؾ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب

بف عبيد اهلل عف أبيو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
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(مف أصبح منكـ آمنا في سربو معافى في جسده عنده قكت

لقػد كض ػع الدي ػف اإلسبلم ػي مب ػادئ تربكيػة ،كقكانيف كضكابط

يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب

اجتماعية تساىـ في تحقيؽ السعادة لئلنساف في الدنيا كاآلخرة

الزىد ،باب :في الكصؼ لمف حيزت لو الدنيا/ ،ح،2346 :

إف التزـ بيا كطبقيا كسار عمييا ،كمف األمثمة عمى ذلؾ:

ص  )536كال شؾ أف الطعاـ كالشراب كالزكاج بالزكجة

• بر الكالديف :لقد أمر الديف اإلسبلمي ببر الكالديف كحذر مف

الصالحة كالمسكف الكاسع كالمركب الينيء مف الضركريات التي

عقكقيما لما ليما مف فضؿ في تربية األبناء كتحمؿ المشاؽ

تعيف المسمـ عمى أداء دكره في الحياة ،كتسعده ،ككميا تتطمب

كالمصاعب في سبيؿ ذلؾ ،كبيف الفضؿ المترتب عميو .كبر

ماالن لتحقيقيا ،كفي ذلؾ يقكؿ ابف تيمية [ :]42إف األمكر التي

الكالديف صكرة مف صكر الكفاء الجميمة ،كلو آثار عظيمة عمى

يطمب فييا الماؿ نكعاف :األكلى :يطمبيا العبد مف اهلل كيرغب

المجتمع كالفرد ،فيك يساعد عمى ترابط المجتمع كتماسكو

إليو فييا مف أجؿ تأميف حاجتو مف الطعاـ كالشراب كالمسكف

كتكافمو بؿ كينشر السعادة في نفكس الناس عندما يركف صكر

كالمنكح كالمركب فبل يستعبده ذلؾ الماؿ كال يسترقو ،كالثانية:

البر المبيجة ،كما أنو يجمب السعادة لبلبف البار قبؿ كالديو،

يطمبيا في أمكر ليس بحاجة ليا فيذه ال ينبغي أف يعمؽ قمبو

ضى
{كقى ى
كيشعره بانشراح الصدر كالفرح كاالستبشار .قاؿ تعالى :ى

بيا ،فإذا تعمؽ قمبو بيا صار مستعبدان ليا ،كربما صار معتمدان

اهلل عميو كسمـ( :تعس عبد الدينار كالدرىـ كالقطيفة كالخميصة

ؾ ا ٍل ًكىب ىر
ند ى
ىرُّب ى
ؾ أىالَّ تى ٍعيب يدكٍا إًالَّ إًيَّاهي ىكبًا ٍل ىكالً ىد ٍي ًف إً ٍح ىس نانا إً َّما ىيٍبمي ىغ َّف ًع ى
ىح يد يى ىما أ ٍىك ًكبلى يى ىما فىبلى تىقيؿ لَّيي ىمآ أ ٍّ
يؼ ىكالى تىٍنيى ٍريى ىما ىكقيؿ لَّيي ىما قى ٍكالن
أى
ض لىيما جىناح ُّ
ىك ًريما ( )23ك ٍ ً
الر ٍح ىم ًة ىكقيؿ َّر ّْ
ب
الذ ّْؿ ًم ىف َّ
اخف ٍ ي ى ى ى
ن
ى
ً
ً
صغ نيرا}[ .اإلسراء .]24-23 :أم :أحسنكا
ٍار ىح ٍميي ىما ىك ىما ىربىَّياني ى
إلييما بالقكؿ الكريـ كالخطاب المطيؼ كالفعؿ الجميؿ ،بطاعة

إف أعطي رضي ،كاف لـ يعط لـ يرض) [( .]37صحيح

أمرىما كاجتناب نيييما ،كاإلنفاؽ عمييما ،كاكراـ مف لو تعمؽ

البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب ما يتقى مف فتنة الماؿ/ ،ح:

بيما ،كصمة الرحـ التي ال تكصؿ إال بيما ،ألف ليما مف

 ،6435ص  .)1117أم :ىمؾ الحريص عمى جمعيا ،القائـ

المحبة لمكلد كاإلحساف إليو ما يقتضي تأكد الحؽ ككجكب البر

عمى حفظيا ،فكاف لذلؾ عبدىا [.[49

{كىبِّار
[ .]28كقاؿ سبحانو عمى لساف عيسى عميو السبلـ :ى

عمى غير اهلل فييا ،فبل يبقى معو حقيقة العبادة هلل ،كال حقيقة
التككؿ عميو ،بؿ فيو شعبة مف العبادة لغير اهلل ،كشعبة مف
التككؿ عمى غير اهلل .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

 -الصدقة :كأبكاب الصدقة كاسعة ككثيرة كال يمكف حصرىا ،كقد

َّار ىشًقيِّا}[ .مريـ .]32 :أم :كأمرني ببر
بً ىكالً ىدتًي ىكلى ٍـ ىي ٍج ىع ٍمنًي ىجب نا
كالدتي ،كلـ يجعمني مستكب انر عف عبادتو كطاعتو كبر كالدتي

كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أعظـ الناس صدقة مما ممكت

فأشقى بذلؾ ،كقاؿ بعض السمؼ :ال تجد عاقان لكالديو إال كجدتو

يمينو ،كال يستكثر شيئان أعطاه هلل ،كال يستقمو ،ككاف يتنكع في

جبا انر شقيان [ .]27عف عبداهلل بف مسعكد قاؿ :سألت رسكؿ اهلل

أصناؼ العطاء كالصدقة فمف الطعاـ ،إلى المباس ،إلى اليدية،

صمى اهلل عميو كسمـ :أم العمؿ أحب إلى اهلل عز كجؿ؟ قاؿ:

إلى اليبة ،إلى شراء شيء ثـ يعطي البائع السمعة كالثمف ،ككاف

(الصبلة عمى كقتيا) ،قاؿ :ثـ أم؟ ،قاؿ( :ثـ بر الكالديف) ،قاؿ:

يقبؿ اليدية كيكافئ عمييا بأكثر منيا ..كغير ذلؾ .لذا كاف

ثـ أم :قاؿ( :الجياد في سبيؿ اهلل) [( .]37صحيح البخارم،

أشرح الخمؽ صد انر ،كأطيبيـ نفسان ،فإف لمصدقة كالمعركؼ تأثي انر

كتاب األدب ،باب البر كالصمة/ ،ح ،5970 :ص .)1045

عجيبان في شرح الصدر ،أما البخيؿ فإنو محركـ مف سركر الركح

كلمكالديف دعكة مستجابة ،كىما طريؽ لمجنة ،كسبب لرضى اهلل

كلذتو [.[48

تعالى ،كتفريج الكرب .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

األساس االجتماعي:

اهلل عميو كسمـ( :ثبلث دعكات مستجابات ال شؾ فييف :دعكة

 -آداء الزكاة :كسبؽ الحديث عنيا في األساس التعبدم.
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الكالد ،كدعكة المسافر ،كدعكة المظمكـ) [( .]44سنف ابي داكد،

الصالحة) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الطبلؽ ،باب خير متاع

كتاب الكتر ،باب الدعاء بظير الغيب /ح ،1536 :ص.)226

الدنيا المرأة الصالحة/ ،ح ،3649 :ص  .)627كعف أبي ىريرة

كعنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :رغـ أنؼ ،ثـ رغـ

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :تنكح المرأة ألربع:

أنؼ ،ثـ رغـ أنؼ) قيؿ :مف يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ( :مف أدرؾ أبكيو

لماليا ،كلحسبيا ،كجماليا ،كلدينيا ،فاظفر بذات الديف تربت

عند الكبر ،أحدىما أك كمييما ،فمـ يدخؿ الجنة) [( .]32صحيح

يداؾ) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب النكاح ،باب األكفاء في

مسمـ ،كتاب البر كالصمة كاألدب ،باب رغـ مف أدرؾ أبكيو

الديف/ ،ح ،5090 :ص  .)910كعنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

أحدىما عند الكبر ،فمـ يدخؿ الجنة /ح ،6510 :ص.)1119

صمى اهلل عميو كسمـ( :إذا خطب إليكـ مف ترضكف دينو كخمقو،

كعف عبداهلل بف عمرك عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:

فزكجكه ،إال تفعمكا تكف فتنة في األرض كفساد عريض) [.]31

(رضى الرب في رضى الكالد كسخط الرب في سخط الكالد)

(جامع الترمذم ،كتاب النكاح ،باب ما جاء فيمف ترضكف دينو

[( .]31جامع الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء مف

فزكجكه/ ،ح ،1084 :ص .)261كبعد الزكاج البد أف يقكـ كؿ

الفضؿ في رضى الكالديف/ ،ح ،1899 :ص  .)444كفي

طرؼ بحقكؽ اآلخر عمى الكجو المشركع ،كأف تقكـ العبلقة

حديث (الصخرة) الذم ركاه ابف عمر عف رسكؿ اهلل صمى اهلل

بينيما عمى العشرة بالمعركؼ ،كأف يتغاضى كؿ طرؼ عما

ابتغاء لمرضاة اهلل تعالى
عميو كسمـ تكضيح ألثر بر الكالديف
ن

يكرىو مف خمؽ في الطرؼ اآلخر ما لـ يكف فيو محذكر شرعي،
فالكماؿ هلل كحده .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

في تفريج الكرب[( .]37صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب

عميو كسمـ( :ال يفرؾ مؤمف مؤمنة ،إف كره منيا خمقان رضي

إجابة دعاء مف بر كالديو/ ،ح ،5974 :ص .)1046
ىف
{ك ًم ٍف ىآياتً ًو أ ٍ
• الزكاج كانجاب الذرية كتربيتيـ :قاؿ تعالى :ى
ً
ىخمى ى
اجا لّْتى ٍس يكينكا إًلىٍييىا ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍيىن يكـ َّم ىكَّدةن
ؽ لى يكـ ّْم ٍف أىنفيس يك ٍـ أ ٍىزىك ن
ؾ آلي و
ً ً
ات لّْقى ٍكوـ ىيتىفى َّك يركف}[ .الركـ .]21 :أم :أف
ىكىر ٍح ىمةن إً َّف في ىذل ى ى
مف عظمة اهلل ككماؿ قدرتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان

احتسباه عند اهلل تعالى .عف سعد بف أبي كقاص قاؿ :قاؿ

تطمئف نفكسكـ إلييا كتسكف ،فتحصؿ المكدة كالرحمة بيف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :إنؾ لف تنفؽ نفقة تبتغي بيا

الزكجيف ،فبل يكجد بيف اثنيف في الغالب مثؿ ما بيف الزكجيف

كجو اهلل إال أجرت عمييا حتى ما تجعؿ في فـ امرأتؾ) [.]37

مف المكدة كالرحمة [ .]28[ ،]17كالزكاج المكفؽ ىك الذم يقكـ

(صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب أف األعماؿ بالنية

عمى االختيار المكفؽ مف الطرفيف ،فالزكجة الصالحة مف أسباب

كالحسبة/ ،ح ،56 :ص  .)13كمف األىداؼ السامية لمزكاج

السعادة لئلنساف إذا أحسف اختيارىا ،كما أنيا مف أسباب الشقاء

إنجاب الذرية كتربيتيـ عمى عبادة اهلل تعالى ،عف معقؿ بف

إذا لـ يحسف اختيارىا ،عف سعد بف أبي كقاص عف النبي صمى

يسار قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :تزكجكا الكلكد

اهلل عميو كسمـ قاؿ (:أربع مف السعادة :المرأة الصالحة كالمسكف

الكدكد فإني مكاثر بكـ) [( .]43سنف النسائي ،كتاب النكاح،

الكاسع كالجار الصالح كالمركب الينيء ،كأربع مف الشقاكة:

باب كراىية تزكيج العقيـ/ ،ح ،3229 :ص  .)446ككما أف

الجار السكء كالمرأة السكء كالمسكف الضيؽ كالمركب السكء)

كف ًز ىينةي
البنكف زينة في الحياة الدنيا ،قاؿ تعالى{ :ا ٍل ىما يؿ ىكا ٍلىبين ى
ا ٍل ىحىي ًاة ُّ
أعداء
الد ٍنىيا}[ .الكيؼ .]46 :إال أنيـ يمكف أف يككنكا
ن

منيا آخر) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الرضاع ،باب الكصية
بالنساء/ ،ح ،3645 :ص  .)626كمف فضائؿ الزكاج أف
يشعر الزكجيف بالمسؤكلية تجاه أسرتيما كيؤجراف عمى ذلؾ إذا

[( .]50صحيح ابف حباف ،المجمد  ،6كتاب النكاح/ ،ح:

ًَّ
يف آمينكا إً َّف ًم ٍف أ ٍىزك ً
اج يك ٍـ ىكأ ٍىكالىًد يك ٍـ
ألباءىـ قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى ى
ى
كى ٍـ}[ .التغابف .]14 :كألف النفس مجبكلة عمى
ىع يد ِّكا لَّ يك ٍـ فى ٍ
اح ىذ ير ي

 ،4021ص  .)135كعف عبداهلل بف عمر قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ( :الدنيا متاع كخير متاع الدنيا المرأة
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محبة األزكاج كاألكالد ،فينا يحذر اهلل تعالى مف االنقياد

بو شيئان ،كتقيـ الصبلة ،كتؤتي الزكاة ،كتصؿ الرحـ) [.]37

لمطالبيـ التي فييا محذكر شرعي [ .]28لذا ال بد مف الحرص

(صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب فضؿ صمة الرحـ/ ،ح:

عمى تربيتيـ عمى طاعة اهلل كاجتناب معاصيو ،كاإلحساف إلييـ،

 ،5983ص ص  .)1048-1047عف سمماف بف عامر عف

حتى تككف ثمرتيـ طيبة تسر النفس كتبيجيا في الدنيا كاآلخرة.

النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :الصدقة عمى المسكيف صدقة،

عف أبي ىريرة قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

كىي عمى ذم الرحـ ثنتاف صدقة كصمة) [( .]31جامع

يقكؿ( :إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ثبلثة :إال مف

الترمذم ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء في الصدقة عمى ذم

صدقة جارية ،أك عمـ ينتفع بو ،أك كلد صالح يدعك لو) [.]32

القرابة/ ،ح ،658 :ص .)168عف أبي ىريرة قاؿ :سمعت

(صحيح مسمـ ،كتاب الكصية ،باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :مف سره أف يبسط لو في

بعد كفاتو/ ،ح ،4223 :ص  .)716كعف أبي سعيد الخدرم

رزقو ،كأف ينسأ لو في أثره فميصؿ رحمو) [( .]37صحيح

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :ال يككف ألحدكـ

البخارم ،كتاب األدب ،باب مف بسط لو في الرزؽ لصمة الرحـ،

ثبلث بنات أك ثبلث أخكات فيحسف إلييف إال دخؿ الجنة)

/ح ،5985 :ص .)1048

[( .]31جامع الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في

• اإلحساف لمجار :إف لمجار أىمية كبيرة في حياة اإلنساف،

النفقة عمى البنات كاألخكات/ ،ح ،1912 :ص ص -446

كذلؾ ألف مبلزـ لو في مكانو كؿ الكقت ،كىك-إف كاف صالحان-

.)447

يصبح مصدر أمف كأماف كطمأنينة كأنس لو كألىؿ بيتو ،فإذا

اعيب يدكاٍ المٌوى ىكالى
{ك ٍ
• صمة الرحـ كاإلحساف لؤلقارب :قاؿ تعالى :ى
تي ٍش ًريككٍا بً ًو ىش ٍينئا ىكبًا ٍل ىكالً ىد ٍي ًف إً ٍح ىس نانا ىكبًًذم ا ٍلقي ٍرىبى}[ .النساء]36 :

كفؽ اإلنساف في جار صالح كاف سببان مف أسباب سعادتو ،كاف
ابتمي بجار سكء كاف ذلؾ مف أسباب شقائو .لذلؾ فقد دعا
اإلسبلـ إلى اإلحساف إليو كاكرامو ،كعدـ إيذائو ،بؿ كبيف أف

أم :اإلحساف لجميع األقارب ،قربكا أك بعدكا بالقكؿ كالفعؿ ،كأال

اعيب يدكاٍ
{ك ٍ
الحرماف مف الجنة جزاء مف ال يأمنو جاره .قاؿ تعالى :ى
ًً
ً ً
ًً
ً
امى
المٌوى ىكالى تي ٍش ًريككٍا بو ىش ٍينئا ىكبا ٍل ىكال ىد ٍي ًف إ ٍح ىس نانا ىكبذم ا ٍلقي ٍرىبى ىكا ٍلىيتى ى
كا ٍلمس ً
اك ً
يف ىكا ٍل ىج ًار ًذم ا ٍلقي ٍرىبى ىكا ٍل ىج ًار ا ٍل يجين ًب}[ .النساء.]36 :
ى ىى

يقطع رحمو بقكؿ أك فعؿ [ .]28عف أبي ىريرة عف النبي صمى
اهلل عميو كسمـ قاؿ( :كمف كاف يؤمف باهلل كاليكـ اآلخر فميصؿ
رحمو) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب إكراـ
الضيؼ كخدمتو إياه بنفسو/ ،ح ،6138 :ص  .)1069إف

كالجار ذم القربى :ىك الجار القريب الذم لو حقاف :حؽ الجكار

صمة الرحـ ليا فضؿ عظيـ في الدنيا كاآلخرة مما يبعث في

كحؽ القرابة ،كالجار الجنب :ىك الجار الذم ليس لو قرابة،

النفس االستبشار كالفرح بذلؾ ،فيي امتداد لبر الكالديف ،كمف

ككمما كاف الجار أقرب بابان كاف آكد حقان ،فينبغي لمجار أف

أسباب دخكؿ الجنة ،كأجر الصدقة عمييـ مضاعؼ عما سكاىـ،

يتعاىده

باألقكاؿ

كما أنيا سبب في زيادة الرزؽ كطكؿ العمر .عف البراء قاؿ:

كاألفعاؿ[ .]28كعف عائشة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :الخالة بمنزلة األـ) [.]37

(مازاؿ جبريؿ يكصيني بالجار حتى ظننت أنو سيكرثو) [.]37

(صحيح البخارم ،كتاب الصمح ،باب كيؼ يكتب :ىذا ما

(صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب الكصاءة بالجار/ ،ح:

صالح فبلف بف فبلف كفبلف بف فبلف ،كاف لـ ينسبو إلى قبيمتو

 ،6014ص  .)1052كعف أبي ذر قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

أك نسبو/ ،ح ،2699 :ص ص  .)441-440كعف أبي أيكب

اهلل عميو كسمـ( :يا أبا ذر إذا طبخت مرقة ،فأكثر ماءىا كتعاىد

األنصارم :أف رجبلن قاؿ :يا رسكؿ اهلل ،أخبرني بعمؿ يدخمني

جيرانؾ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب الكصية

الجنة؟ فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :تعبد اهلل ال تشرؾ

بالجار كاإلحساف إليو/ ،ح ،6688 :ص  .)1145كعف أبي
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ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :مف كاف يؤمف باهلل
كاليكـ اآلخر فميكرـ جاره) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف،

ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ إً َّف المٌوى الى يي ًح ُّ
كرا}.
ىك ىما ىممى ىك ٍ
ب ىمف ىك ى
اف يم ٍختىاالن فى يخ ن

(النساء .)36 :كاليتامى ىـ الذيف فقدكا آباءىـ كىـ صغار ،فميـ

باب الحث عمى إكراـ الجار كالضيؼ كلزكـ الصمت إال عف

حؽ عمى المسمميف سكاء كانكا أقارب أـ ال ،كذلؾ بكفالتيـ كبرىـ

الخير كككف ذلؾ كمو مف اإليماف/ ،ح ،173 :ص .)41كعنو

كجبر خكاطرىـ كتربيتيـ أحسف تربية في مصالح دينيـ كدنياىـ،

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :مف كاف يؤمف باهلل كاليكـ

كالمساكيف :ىـ الذيف أسكنتيـ الحاجة كالفقر فمـ يحصمكا عمى

اآلخر فبل يؤذ جاره) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب األدب،

كفايتيـ ،كال كفاية مف يعكلكف ،فأمر اهلل تعالى باإلحساف إلييـ

باب إكراـ الضيؼ كخدمتو إياه بنفسو/ ،ح،6136 :

بسد حاجتيـ كدفع فاقتيـ [ .]28كما ممكت اليميف :ىـ األرقاء،

ص .)1069كعنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال

ألف الرقيؽ ضعيؼ الحيمة أسير في أيدم الناس ،كيككف

يدخؿ الجنة مف ال يأمف جاره بكائقو) [( .]32صحيح مسمـ،

اإلحساف ليـ بإطعاميـ ككسكتيـ مما يأكؿ المالؾ كيكتسي ،كأال

كتاب اإليماف ،باب بياف تحريـ إيذاء الجار/ ،ح،172 :

يكمفيـ ما ال يطيقكف ،كاهلل سبحانو كتعالى ال يحب مف يختاؿ

ص .)41كال شؾ أف اإلحساف لمجار يدخؿ السركر عمى النفس،

كيتكبر عمى الناس كيرل أنو خير منيـ [ .]27عف سيؿ بف

كيزيد مف المحبة كالمكدة بيف الجيراف.

سعد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :أنا ككافؿ اليتيـ في

 -اإلحساف إلى الضعفاء مف اليتامى كاألرامؿ كالمساكيف

الجنة ىكذا) .كقاؿ بإصبعيو السبابة كالكسطى [( .]37صحيح

كالمممككيف :إف لئلحساف عمى الضعفاء لذة عظيمة كسعادة ال

البخارم ،كتاب األدب ،باب فضؿ مف يعكؿ يتيمان/ ،ح:

تكصؼ ،فسعادة المحسف بإسعاده لمضعيؼ تككف مضاعفة،

 ،6005ص ص .)1051 -1050كعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ

فكيؼ إذا احتسب األجر العظيـ عند اهلل تعالى .كأكجو اإلحساف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :الساعي عمى األرممة

متعددة منيا :التكاضع ليـ كجبر خكاطرىـ ككفالتيـ كدفع فقرىـ،

كالمسكيف كالمجاىد في سبيؿ اهلل) .كأحسبو قاؿ( :كالقائـ ال

كقد أمر اهلل تعالى رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ بأف يصبر نفسو

يفتر ،ككالصائـ ال يفطر) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب

مع المؤمنيف العباد كيصاحبيـ كيخالطيـ كاف كانكا فقراء ففي

األدب ،باب الساعي عمى المسكيف/ ،ح ،6007 :ص

اصبً ٍر
{ك ٍ
صحبتيـ مف الفكائد ما ال يحصى ] .]28قاؿ تعالى :ى
ًَّ
كف ىك ٍجيىوي ىكالى
ىن ٍف ىس ى
كف ىربَّييـ بًا ٍل ىغ ىد ًاة ىكا ٍل ىع ًش ّْي يي ًر ي
يد ى
يف ىي ٍد يع ى
ؾ ىم ىع الذ ى

 .)1051عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:
(شر الطعاـ طعاـ الكليمة ،يدعى ليا األغنياء كيترؾ الفقراء)

يد ًز ىينةى ا ٍل ىحىي ًاة ُّ
تى ٍع يد ىع ٍيىنا ى
الد ٍنىيا ىكالى تي ًط ٍع ىم ٍف أ ٍ
ؾ ىع ٍنيي ٍـ تيًر ي
ىغ ىف ٍمىنا ىق ٍمىبوي
ً
طا}[ .الكيؼ .]28 :كما كاف
اف أ ٍىم يرهي فيير ن
ىعف ذ ٍك ًرىنا ىكاتَّىب ىع ىى ىكاهي ىك ىك ى

[( .]37صحيح البخارم ،كتاب النكاح ،باب مف ترؾ الدعكة فقد
عصى اهلل كرسكلو/ح ،5177 :ص .)925كعف مصعب بف
سعد قاؿ :رأل سعد رضي اهلل عنو أف لو فضبلن عمى مف دكنو.

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يدعك اهلل تعالى أف يرزقو حب
المساكيف كذلؾ لما عمـ لو مف الفضؿ العظيـ .عف معاذ بف

فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :ىؿ تنصركف كترزقكف إال

جبؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :الميـ إني أسألؾ فعؿ

بضعفائكـ) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب

الخيرات ،كترؾ المنكرات ،كحب المساكيف) [( .]31جامع

مف استعاف بالضعفاء كالصالحيف في الحرب/ ،ح ،2896 :ص

الترمذم ،كتاب تفسير القرآف ،باب كمف سكرة ص/ح ،3235:

ص  .)479-478كعف المعركر بف سكيد قاؿ :رأيت أبا ذر

اعيب يدكٍا المٌوى ىكالى تي ٍش ًريككٍا
{ك ٍ
ص ص .)736-735قاؿ قاؿ تعالى :ى
بً ًو ىش ٍينئا كبًا ٍلكالً ىد ٍي ًف إً ٍحس نانا كبًًذم ا ٍلقيربى كا ٍليتىامى كا ٍلمس ً
اك ً
يف
ٍى ى ى ى ى ى ى
ى ى
ى ى
ً
السبً ً
الج ً
يؿ
نب ىك ٍاب ًف َّ
ىكا ٍل ىج ًار ًذم ا ٍلقي ٍرىبى ىكا ٍل ىج ًار ا ٍل يجين ًب ىك َّ
الصاح ًب بً ى

الغفارم رضي اهلل عنو كعميو حمة كعمى غبلمو حمة ،فسألناه
عف ذلؾ فقاؿ :إني ساببت رجبلن فشكاني إلى النبي صمى اهلل
عميو كسمـ فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :أعيرتو بأمو؟) ثـ
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قاؿ( :إف إخكانكـ خكلكـ جعميـ اهلل تحت أيديكـ ،فمف كاف أخكه

المسمـ عمى المسمـ خمس :رد السبلـ ،كعيادة المريض ،كاتباع

تحت يده فميطعمو مما يأكؿ كليمبسو مما يمبس ،كال تكمفكىـ ما

الجنائز ،كاجابة الدعكة ،كتشميت العاطس)[( .]37صحيح

يغمبيـ ،فإف كمفتكىـ ما يغمبيـ فأعينكىـ) [( .[37صحيح

البخارم ،كتاب الجنائز ،باب األمر باتباع الجنائز/ ،ح:

البخارم ،كتاب العتؽ ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 ،1240ص ص .)199-198كعف ثكباف عف النبي صمى اهلل

(العبيد إخكانكـ فأطعمكىـ مما تأكمكف) /ح ،2545 :ص.)411

عميو كسمـ قاؿ( :مف عاد مريضان ،لـ يزؿ في خرفة الجنة) قيؿ:

 -قضاء حكائج المسمميف ،كمكاساتيـ ،كادخاؿ السركر عمييـ:

يا رسكؿ اهلل كما خرفة الجنة؟ قاؿ( :جناىا)[(.[32صحيح مسمـ،

ففي ذلؾ سعادة لمفرد كالمجتمع عمى حد سكاء ،فيك يزيد مف

كتاب البر كالصمة ،باب فضؿ عيادة المريض/ ،ح،6554 :

أكاصر المحبة كالمكدة كالترابط بيف المسمميف مما ينعكس عمى

ص ص .)1126-1125

نفكسيـ رضى كانشراح صدر كفرح كاستبشار بفضؿ اهلل تعالى

الصحبة الصالحة :كىي مصدر أمف كأنس كطمأنينة كانشراح

كما يدخره مف الجزاء العظيـ في الدنيا كاآلخرة .عف أبي ىريرة

صدر ،كخير عظيـ لئلنساف في دنياه كآخرتو ،فيـ تدلو عمى

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف نفس عف مؤمف

طاعة اهلل كعمى الخير كتعينو عميو ،في حيف أف الصحبة السيئة

كربة مف كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة مف كرب يكـ القيامة،

مصدر خكؼ كقمؽ كانقباض صدر حتى كاف بدا عمى ظاىرىـ

كمف يسر عمى معسر يسر اهلل عميو في الدنيا كاآلخرة ،كمف

غير ذلؾ ،فيـ مفاتيح شر مغاليؽ خير في الدنيا ،كأعداء

ستر عمى مسمـ ستره اهلل في الدنيا كاآلخرة ،كاهلل في عكف العبد
كالدعاء ،باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر،

ً َّ
ًو
ضيي ٍـ
لبعضيـ البعض في اآلخرة .قاؿ تعالى{ :األىخبلء ىي ٍك ىمئذ ىب ٍع ي
لًىب ٍع و
ض ىع يد ّّك إًالَّ ا ٍل يمتًَّقيف}[ .الزخرؼ .]67 :كعف أبي مكسى عف
النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :إنما مثؿ الجميس الصالح

/ح ،6853 :ص .)1173كمكاساة الناس قد تككف بالماؿ ،أك

كجميس السكء كحامؿ المسؾ كنافخ الكير ،فحامؿ المسؾ إما أف

الجاه ،أك الخدمة ،أك النصيحة كاإلرشاد ،أك الدعاء ليـ ،أك

يحذيؾ ،كاما أف تبتاع منو ،كاما أف تجد منو ريحان طيبان ،كنافخ

التكجع ليـ ،كعمى قدر اإليماف يككف حجـ المكاساة [ .]36يقكؿ

الكير إما أف يحرؽ ثيابؾ ،كاما أف تجد ريحان خبيثة) [.]32

(عبدالرحمف السعدم) :إف مف األسباب التي تزيؿ اليـ كالغـ

(صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب استحباب مجالسة

كالقمؽ :اإلحساف إلى الخمؽ بالقكؿ كالفعؿ كأنكاع المعركؼ ،كبيا

الصالحيف كمجانبة قرناء السكء/ ،ح ،6692 :ص .)1146كقد

يدفع اهلل عف البر كالفاجر اليمكـ كالغمكـ ،كلكف لممؤمف منيا

ذكر الرسكؿ صمى اهلل عميو أف مف السبعة الذيف يظميـ اهلل في

أكمؿ الحظ كالنصيب ،ألف إحسانو صادر عف إخبلص

ظمو يكـ ال ظؿ إال ظمو( :رجبلف تحابا في اهلل اجتمعا عمى ذلؾ

كاحتساب لثكابو ،فييكف اهلل عميو بذؿ المعركؼ لما يرجكه مف

كتفرقا عميو) كذلؾ في الحديث الذم ركاه عنو أبك ىريرة [.]37

الخير ،كيدفع عنو المكاره بإخبلصو كاحتسابو [ .[51ككسائؿ

(صحيػ ػح البخػ ػارم ،كتػ ػاب األذاف ،بػ ػاب م ػ ػف جػمػ ػس في المسج ػد

إدخاؿ السركر عمى الناس كثيرة منيا :إكراـ الضيؼ ،كعيادة

ينتظر الصبلة كفضؿ المساجد/ ،ح  ،660:ص.)107

المريض ،كنصرة المظمكـ ،كاجابة الدعكة ،كافشاء السبلـ .عف

األساس األخبلقي:

أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :مف كاف يؤمف

لقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أحسف الناس أخبلقان،

ما كاف العبد في عكف أخيو) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الذكر

باهلل كاليكـ اآلخر فميكرـ ضيفو)[( .]37صحيح البخارم ،كتاب

ؾ لى ىعمى يخمي و
ؽ ىع ًظيـ}[ .القمـ .]4 :كما كاف يدعك
{كًاَّن ى
قاؿ تعالى :ى
صمى اهلل عميو كسمـ الناس لحسف الخمؽ .عف عبداهلل بف عمرك

 .)1069كعنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :حؽ

قاؿ :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :إف مف خيركـ

األدب ،باب إكراـ الضيؼ كخدمتو إياه بنفسو/ ،ح  ،6136:ص
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أحسنكـ خمقان)( .]37[ .صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب لـ

صادقة إذا كانت قكية تامة ثابتة الحقيقة لـ ينقص منيا شيء،

يكف النبي فاحشان كال متفاحشان/ ،ح ،6029 :ص .)1053كمف

كيعبر عنو أيضان بأنو :استكاء السر كالعبلنية [ .]29ككؿ عمؿ

ثمرات حسف الخمؽ:

صالح ظاىر أك باطف فأصمو الصدؽ ،أما الرياء كالعجب كالكبر

 -االستبشار بالفكز بالجنة :عف أبي ىريرة قاؿ :سئؿ رسكؿ اهلل

كالفخر كالخيبلء كالبطر كاألشر كالعجز كالكسؿ كالجبف كالميانة

صمى اهلل عميو كسمـ عف أكثر ما يدخؿ الناس الجنة ،قاؿ:

كغيرىا فأصميا الكذب ،كاهلل يعاقب الكذاب بأف يقعده كيثبطو

(تقكل اهلل كحسف الخمؽ) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب البر

عف مصالحو كمنافعة ،كيثيب الصادؽ بأف يكفقو لمقياـ بمصالح

كالصمة ،باب ما جاء في حسف الخمؽ/ح ،2004 :ص

دنياه كأخرتو ،فما استجمبت مصالح الدنيا كاآلخرة بمثؿ الصدؽ

ص .)463-462كعف أبي أمامة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

[ .]36كمف أبرز األدلة عمى آثار الصدؽ في سعادة اإلنساف :

عميو كسمـ( :أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة لمف ترؾ المراء كاف
كاف محقان ،كببيت في كسط الجنة لمف ترؾ الكذب كاف كاف
داكد ،كتاب األدب ،باب في حسف الخمؽ /ح،4800 :

• االستبشار بالفكز برضى اهلل كالجنة :قاؿ تعالى :ى
{ى ىذا ىي ٍكيـ ىينفىعي
ًً
ً
ً
الص ًاد ًقيف ً
يف
ص ٍدقييي ٍـ لىيي ٍـ ىجَّن ه
ات تى ٍج ًرم مف تى ٍحتيىا األ ٍىنيى يار ىخالد ى
َّ ى
ً
ً
ؾ ا ٍلفى ٍكيز ا ٍل ىع ًظيـ}.
ضكٍا ىع ٍنوي ىذلً ى
فييىا أىىب ندا َّرض ىي المٌوي ىع ٍنيي ٍـ ىكىر ي
(المائدة .)119 :كعف عبداهلل ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

ص.)680

قاؿ( :إف الصدؽ ييدم إلى البر ،كاف البر ييدم إلى الجنة،

 -أنو مف كماؿ اإليماف :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

كاف الرجؿ ليصدؽ حتى يككف صديقان ،كاف الكذب ييدم إلى

صمى اهلل عميو كسمـ( :أكمؿ المؤمنيف إيمانان أحسنيـ خمقان)

الفجكر كاف الفجكر ييدم إلى النار ،كاف الرجؿ ليكذب حتى

[( .[31جامع الترمذم ،كتاب الرضاع ،باب ما جاء في حؽ

يكتب عند اهلل كذابان) [( .[37صحيح البخارم ،كتاب األدب،

المرأة عمى زكجيا/ ،ح ،1162 :ص.)282

باب قكؿ اهلل تعالى (ياأييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل كككنكا مع

 -يدرؾ بو درجة الصائـ القائـ :عف عائشة قالت :سمعت رسكؿ

الصادقيف)[التكبة/ ،]119:ح ،6094:ص.)1063

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :إف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقو

{ك ىمف يي ًط ًع
• مرافقة األنبياء كالشيداء كالصالحيف :قاؿ تعالى :ى
ًَّ
يف أ ٍىن ىع ىـ المٌوي ىعمىٍي ًيـ ّْم ىف َّ
ّْيف
المٌوى ىك َّ
الر يسك ىؿ فىأ ٍيكلىػئً ى
النبًي ى
ؾ ىم ىع الذ ى
الشي ىداء ك َّ ً ً
ك ّْ ً
ُّ
ؾ ىرًفيقنا}( .النساء:
يف ىك ىح يس ىف أيكلىػئً ى
الصالح ى
الص ّْديق ى
يف ىك ى ى
ى
.(69

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ما مف شيء أثقؿ في

• الشعكر بالطمأنينة كاألمف :عف الحسف بف عمي قاؿ :حفظت

الميزاف مف حسف الخمؽ) [( .]44سنف أبي داكد ،كتاب األدب،

مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :دع ما يريبؾ إلى ما ال

باب في حسف الخمؽ/ ،ح ،4799 :ص.)679إف اإلنساف في

يريبؾ ،فإف الصدؽ طمأنينة كاف الكذب ريبة) [( .]31جامع

تعاممو مع الناس يحتاج لمعايير أخبلقية مف مصدر رباني يسير

الترمذم ،كتاب صفة القيامة ،باب حديث اعقميا كتككؿ/ ،ح:

عمييا ،ألف اهلل ىك خالؽ الناس كاألعمـ بيـ .كمف أبرز األخبلؽ

 ،2518ص .)572كيذكر كؿ مف لكؾ ،كايكماف [ :]41أنو ال

التي حث عمييا اإلسبلـ:

تكجد مشاعر تضاىي الرضا كراحة الباؿ النابعة مف االستقامة

الصدؽ:

كقكؿ الصدؽ ،لذا فبل بد مف قكؿ الحقيقة حتى كاف كاف ذلؾ

كىك اسـ لحقيقة الشيء بعينو حصكالن ككجكدان ،كىك حصكؿ

صعبان ،حيث أف الكذب يجعؿ اإلنساف يشعر بالذنب في داخمو،

الشيء كتمامو ،ككماؿ قكتو ،كاجتماع أجزائو ،كما يقاؿ حبلكة

كيسبػ ػب ل ػ ػو الكثي ػ ػر م ػ ػف الضغػ ػط البدن ػي كاالنفعالي ،كالعيش مع

مازحان ،كببيت في أعمى الجنة لمف حسف خمقو) [(.[44سنف أبي

درجة الصائـ القائـ) [( .[44سنف أبي داكد ،كتاب األدب ،باب
في حسف الخمؽ/ ،ح ،4798 :ص.)679
 -أثقؿ ما يككف في مكازيف العبد يكـ القيامة :عف أبي الدرداء
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األكاذيب يدمر الذات ،كيحرـ اإلنساف مف الشعكر بالسعادة.

كسكء المصير ،بؿ ىك في مأمف مف ذلؾ كمو ،في حيف أف

• البركة في البيع :عف حكيـ بف حزاـ قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

الظالـ ميما طاؿ بو األمد سيتعذب بتأنيب الضمير مف جية،

اهلل عميو كسمـ( :البيعاف بالخيار مالـ يتفرقا ،فإف صدقا كبينا

كالخكؼ مف العقكبة العاجمة أك اآلجمة مف جية ثانية .قاؿ

بكرؾ ليما في بيعيما ،كاف كتما ككذبا محقت بركة بيعيما)
يكتما كنصحا/ ،ح ،2079 :ص.)334

َّ ً
ً
كف إًَّن ىما يي ىؤ ّْخ يريى ٍـ
{كالى تى ٍح ىسىب َّف المٌوى ىغافبلن ىع َّما ىي ٍع ىم يؿ الظال يم ى
تعالى :ى
لًيكوـ تى ٍش ىخ ً ً
صار}[ .ابراىيـ .]42 :عف أبي ىريرة قاؿ:
ص فيو األ ٍىب ى
ي
ىٍ

قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :ثبلث دعكات مستجابات

العدؿ:

ال شؾ فييف :دعكة الكالد ،كدعكة المسافر ،كدعكة المظمكـ)

قاؿ تعالى{ :إً َّف المٌوى ىيأٍم ير بًا ٍل ىع ٍد ًؿ ك ً
اإل ٍح ىس ً
اف}[ .النحؿ.]90 :
ي
ى

[( .]44سنف ابي داكد ،كتاب الكتر ،باب الدعاء بظير

[( .]37صحيح البخارم ،كتاب البيكع ،باب إذا بينا البيعاف كلـ

الغيب/ح ،1536 :ص .)226كعف ابف عمر قاؿ :قاؿ رسكؿ

فالعدؿ ىك القسط كالمكازنة [ .]27كالعدؿ كاجب ،كيككف بأداء
العبد لما أكجب اهلل عميو مف الحقكؽ المالية كالبدنية في حقو

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :إف الظمـ ظممات يكـ القيامة) [.]32

كحؽ عباده ،كيعامؿ الخمؽ بالعدؿ التاـ [ .]28كقد أمر اهلل

(صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب تحريـ الظمـ/ ،ح:

ًَّ
يف
تعالى بتطبيؽ العدؿ حتى مع العدك .قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
ً ً
ام ً ً
ً
آف قى ٍكوـ ىعمىى
آمينكٍا يك ي
يف لمٌو يشيى ىداء بًا ٍلق ٍسط ىكالى ىي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ ىشىن ي
كنكٍا قى َّك ى
ى
أىالَّ تىع ًدليكٍا ٍ ً
ب لًمتَّ ٍق ىكل}[ .المائدة .]8 :أم :ال
اعدليكٍا يى ىك أى ٍق ىر ي
ٍ

 ،6577ص .)1129كعف أبي مكسى قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ( :إف اهلل عز كجؿ يممي لمظالـ ،فإذا أخذه
لـ يفمتو) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب تحريـ
الظمـ/ ،ح ،6581 :ص .)1130كبشيكع العدؿ داخؿ المجتمع

يحممنكـ بغض قكـ عمى ترؾ العدؿ فييـ ،بؿ استعممكا العدؿ في

ًَّ
يف
كؿ أحد صديقان كاف أك عدكان [ .]27كقاؿ سبحانو :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
ً
يف بًا ٍلًق ٍس ًط يش ىي ىداء لًمٌ ًو ىكلى ٍك ىعمىى أىنفي ًس يك ٍـ أ ًىك
آمينكٍا يك ي
كنكٍا قى َّكام ى
ى
ً
يف إًف ىي يك ٍف ىغنًيِّا أ ٍىك فىقى نا
ير فىالمٌوي أ ٍىكلىى بً ًي ىما فىبلى
ا ٍل ىكال ىد ٍي ًف ىكاألى ٍق ىربً ى
تىتَّبً يعكٍا ا ٍليى ىكل أىف تى ٍع ًدليكٍا}[ .النساء .]135 :فاهلل تعالى يأمر عباده

تحفظ حقكؽ الناس كال تضيع ،فيسعد الجميع فقير كغني ،قريب
كبعيد ،صديؽ كعدك كينعمكف باألمف كالرضى كالطمأنينة
كالمحبة كالترابط بينيـ.
• انشراح الصدر كالفرح كاالستبشار بحب اهلل تعالى ،كثكابو
{كأى ٍق ًسطيكا إً َّف المَّوى يي ًح ُّ
ب
العظيـ لممقسطيف :قاؿ تعالى :ى
ا ٍل يم ٍق ًس ًطيف}[ .الحجرات .]9 :كعف ابف عمر قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

ابتغاء لكجو اهلل
بالعدؿ كأال تأخذىـ في اهلل لكمة الئـ ،كذلؾ
ن

تعالى ،كأف يشيد المؤمف بالحؽ كلك عاد ضرره عميو فإف اهلل
سيجعؿ لمف أطاعو فرجان كمخرجان مف كؿ أمر يضيؽ عميو ،كاف

صمى اهلل عميو كسمـ( :إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف

كانت الشيادة عمى الكالديف أك األقارب فبل ينبغي مراعاتيـ فييا،

نكر ،عف يميف الرحمف عز كجؿ ،ككمتا يديو يميف ،الذيف

بؿ يجب الشيادة بالحؽ كاف عاد ضررىا عمييـ ،كما ال ينبغي

يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلكا) [( .]32صحيح مسمـ،

مراعاة غني لغناه ،كال اإلشفاؽ عمى فقير لفقره فاهلل أكلى بيما

كتاب اإلمارة ،باب فضيمة األمير العادؿ كعقكبة الجائر ،كالحث

منو ،كأعمـ بما فيو صبلحيما ،كما يجب أال يحمؿ اليكل

عمى الرفؽ بالرعية ،كالنيي عف إدخاؿ المشقة عمييـ/ ،ح:

كالعصبية عمى ترؾ العدؿ بؿ يجب االلتزاـ بالعدؿ في كؿ حاؿ

 ،4721ص .)819كعف عياض بف حمار قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

[ .]27كمف األمثمة الدالة عمى دكر العدؿ في تحقيؽ السعادة

صمى اهلل عميو كسمـ( :كأىؿ الجنة ثبلثة :ذك سمطاف مقسط

لمفرد كالمجتمع:

متصدؽ مكفؽ ،كرجؿ رحيـ رقيؽ القمب لكؿ ذم قربى كمسمـ،

• تحقؽ األمف كاألماف كالطمأنينة في نفس الفرد ،كالمجتمع في

كعفيؼ متعفؼ ذك عياؿ) [( .[32صحيح مسمـ ،كتاب الجنة

آف كاحد :فبل يشقى بتأنيب الضمير ،كال الخكؼ مف العقكبة

كنعيميػ ػا ،ب ػ ػاب الصف ػ ػات التػ ػي يع ػ ػرؼ بيػ ػا فػ ػي الدنيا أىؿ الجنة
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كأىؿ النار/ ،ح ،7207 :ص.)1241

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو

• التكاضع:

مثقاؿ ذرة مف كبر) .قاؿ رجؿ :إف الرجؿ يحب أف يككف ثكبو

عرؼ التكاضع بأنو :الخضكع لسمطاف الحؽ ،كالذؿ كاالنقياد

حسنان ،كنعمو حسنة .قاؿ( :إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ ،الكبر:

كالدخكؿ تحت رقو ،بحيث يككف الحؽ متصرفان فيو تصرؼ

بطر الحؽ ،كغمط الناس) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف،

المالؾ في مممككو .أما الكبر فيك رد الحؽ كجحده ،كاحتقار

باب تحريـ الكبر كبيانو/ ،ح ،265 :ص .)54كبطر الحؽ :أم

الناس كاالستيانة بحقكقيـ كجحدىا [ .]29كقد أمر عز كجؿ

دفعو كرده عمى قائمو ،كغمط الناس :احتقارىـ [ .]49كعف ابف

ؾ لً ىم ًف
اح ى
{ك ٍ
اخًف ٍ
ض ىجىن ى
بالتكاضع ،كنيى عف الكبر .قاؿ تعالى :ى
ؾ ًم ىف ا ٍل يم ٍؤ ًمنًيف}[ .الشعراء .]215 :أم :بميف جانبؾ كلطؼ
اتَّىب ىع ى

كىب الخزاعي ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :أال أخبركـ
بأىؿ الجنة؟ كؿ ضعيؼ متضاعؼ لك أقسـ عمى اهلل ألبره ،أال
أخبركـ بأىؿ النار؟ كؿ عتؿ جكاظ مستكبر) [( .]37صحيح

خطابؾ ليـ كتكددؾ كتحببؾ إلييـ كحسف خمقؾ كاإلحساف التاـ

اس كالى تى ٍم ً
ؾ لً َّمن ً
ش ًفي
صع ٍّْر ىخ َّد ى
{كالى تي ى
ى
ليـ [ .]28كقاؿ سبحانو :ى
ب يك َّؿ م ٍختى و
األ ٍىر ً
ض ىم ىرنحا إً َّف المَّوى الى يي ًح ُّ
اؿ فى يخكر}[ .لقماف.]18 :
ي

البخارم ،كتاب األدب ،باب الكبر/ ،ح ،6071 :ص.)1060
• حصكؿ األمف كالطمأنينة لنفس المتكاضع :فالتكاضع يبعد عف

كمعنى قكلو تعالى( :تصعر خدؾ لمناس) أم :تميمو كتعرض بو

نفس صاحبو الخكؼ كالقمؽ مف زكاؿ ما يممكو كيتكبر عمى

عف الناس تكب انر عمييـ ،كمعنى (المرح) :التبختر [ .]49كعف

الناس بو .عف جندب أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حدث:

عياض بف حمار قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:

(أف رجبلن قاؿ :كاهلل ال يغفر اهلل لفبلف ،كاف اهلل تعالى قاؿ :مف

(كاف اهلل أكحى إلي أف تكاضعكا حتى ال يفخر أحد عمى أحد)

ذا الذم يتألى عمي أف ال أغفر لفبلف ،فإني قد غفرت لفبلف،

[( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الجنة كنعيميا ،باب الصفات التي

كأحبطت عممؾ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب

يعرؼ بيا في الدنيا أىؿ الجنة كأىؿ النار/ ،ح،7210 :

النيي عف تقنيط اإلنساف مف رحمة اهلل تعالى/ ،ح،6681 :

ص .)1242كالتكاضع ىك مصدر سعادة لصاحبو ،كلممجتمع

ص .)1144إف في احتقار اآلخريف لقمة ذات أيدييـ أك جاىيـ

الذم ينتشر فيو ،حيث تسكد المحبة في اهلل بيف أفراد المجتمع

أك عدـ حسف صكرتيـ ىك ضعؼ في العقؿ ،كنقص في كماؿ

كتزداد الركابط كاأللفة بينيـ .كمف أبرز األدلة عمى ذلؾ:

اإلدراؾ ،كقمة في اإليماف ،فالحياة كزينتيا كغناىا كجاىيا

ؾ
• االستبشار بالفكز بالجنة ،كالنجاة مف النار :قاؿ تعالى{ :تًٍم ى

كزخرفيا دكؿ بيف الناس ،فكـ مف غني افتقر ،ككـ فقير اغتنى،

ًًَّ
ً
كف يعميِّكا ًفي األ ٍىر ً
َّ
ادا
ض ىكالى فى ىس ن
يف الى يي ًر ي
يد ى
الد يار اآلخ ىرةي ىن ٍج ىعمييىا لمذ ى
ىكا ٍل ىع ًاقىبةي لً ٍم يمتًَّقيف}[ .القصص .]83 :فاهلل تعالى يخبر أف الدار

لذا فالمتكبر يعيش في قمؽ ككجؿ مف زكاؿ نعمة غناه أك جاىو
أك مكانتو أك صكرتو [.]3

اآلخرة كما فييا مف النعيـ المقيـ الخالد ،جعميا اهلل لعباده

• الرفعػ ػة مػ ػف اهلل تعال ػ ػ ػى :ع ػف أبػ ػي ىريػ ػرة ،عف النبي صمى اهلل

المؤمنيف المتكاضعيف الذيف ال يريدكف عمؿ المعاصي [.]27

عميو كسمـ قاؿ( :كما تكاضع أحد هلل إال رفعو اهلل) [.]32

كالتكاضع مف صفات عباد اهلل الذيف يدخمكف الجنة بمشيئتو

(صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب استحباب العفك

ًَّ
كف ىعمىى األ ٍىر ً
ض
اد َّ
تعالى .قاؿ تعالى { :ىك ًعىب ي
يف ىي ٍم يش ى
الر ٍح ىم ًف الذ ى
ً
كف قىاليكا ىسبلى نما}[ .الفرقاف .]63 :أم:
ىى ٍكننا ىكًا ىذا ىخاطىىبيي يـ ا ٍل ىجاىمي ى

كالتكاضع/ ،ح ،6592 :ص ص.)1132-1131
• كقاية المسمـ مف شر الغيبة كاحتقار الناس :فالغيبة كاحتقار
الناس نتيجة متكقعة لمكبر ،كعكاقبيما كخيمة عمى الفرد

يمشكف بسكينة ككقار مف غير استكبار [ .]27فيككف جزاؤىـ في

ًَّ
كـ ّْمف قى ٍكوـ
كالمجتمع ،قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
آمينكا الى ىي ٍس ىخ ٍر قى ه
يف ى
كنكا ىخ ٍي نار ّْم ٍنيي ٍـ ىكالى نً ىساء ّْمف ّْن ىساء ىع ىسى أىف ىي يك َّف
ىع ىسى أىف ىي يك ي

صىب يركا ىكييمىقَّ ٍك ىف ًفييىا تى ًحَّيةن
قكلو تعالى{ :أ ٍيكلىئً ى
ؾ يي ٍج ىزٍك ىف ا ٍل يغ ٍرفىةى بً ىما ى
ىك ىسبلى نما} [الفرقاف .]75 :كعف عبداهلل بف مسعكد ،عف النبي
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ىخ ٍي نار ّْم ٍنيي َّف}[ .الحجرات .]11 :كعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ

البخارم ،كتاب األدب ،باب الحياء/ ،ح ،6117 :ص.)1066

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :بحسب امرئ مف الشر أف يحقر أخاه

• دفع الفرد لفعؿ الخير ،كترؾ الشر :عف أبي مسعكد قاؿ :قاؿ

المسمـ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب تحريـ

النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :إف مما أدرؾ الناس مف كبلـ النبكة

ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو/ ،ح ،6541:

األكلى :إذا لـ تستح فاصنع ما شئت) [( .]37صحيح البخارم،

ص.)1124

كتاب األدب ،باب إذا لـ تستح فاصنع ما شئت/ ،ح،6120 :

ًَّ
آمينكٍا
• الفرح كاالستبشار بمحبة اهلل :قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
يف ى
ىمف ىي ٍرتى َّد ًمن يك ٍـ ىعف ًدينً ًو فى ىس ٍك ى
ؼ ىيأٍتًي المٌوي بًقى ٍكوـ يي ًحبُّيي ٍـ ىكيي ًحب ى
ُّكنوي
ً
ً
ً
ً َّ و
يف}[ .المائدة.]54 :
يف أىعَّزوة ىعمىى ا ٍل ىكاف ًر ى
أىذلة ىعمىى ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى

ص .)1067كقد قاؿ (الجنيد) :إف حقيقة الحياء أنو خمؽ يبعث
عمى ترؾ القبائح ،كيمنع مف التفريط في حؽ صاحب الحؽ
[.]29
الصبر:

كالمقصكد بقكلو تعالى( :أذلة عمى المؤمنيف)أم :متكاضعيف

إلخكانيـ المؤمنيف [.]27

الصبر لغة :الصبر نقيض الجزع ،كأصؿ الصبر :الحبس ،كىك:

• الحياء:

حبس النفس عف الجزع [ .]16كيعرؼ (ابف القيـ) الصبر بأنو:

الحياء مف الحياة ،كعمى حسب حياة القمب تككف قكة خمؽ الحياء

حبس النفس عف الجزع كالتسخط ،كحبس المساف عف الشككل

ؼ الحياء بأنو :حالة حاصمة مف امتزاج
فيو [.]29كقد يعّْر ى

كالتشكي ،كحبس الجكارح عف التشكيش مف لطـ الخدكد كشؽ

التعظيـ بالمكدة ،فإذا اقترنا تكلد بينيما الحياء ،كما عرؼ بأنو:

الثياب كنحكىما [.]52[ ،]29كما يرل ابف القيـ أف حقيقة

حالة تتكلد مف مشاىدة النعـ ،كرؤية التقصير [ .]29ككاف

الصبر ىي أنو :خمؽ فاضؿ مف أخبلؽ النفس يمتنع بو مف فعؿ

حياء مف العذراء في خدرىا
رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أشد
ن

ما ال يحسف كال يجمؿ ،كىك قكة مف قكل النفس التي بيا صبلح

[( .]37صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب الحياء/ ،ح:

شأنيا كقكاـ أمرىا .كاف سعادة الدنيا كاآلخرة متكقفة عمى أمريف

 ،6119ص .)1067كقد قاؿ (الفضيؿ بف عياض) :خمس مف

الحياء في تحقيؽ السعادة ،ىك ما يحصؿ لصاحب ىذا الخمؽ

ًَّ
آمينكاٍ
ىما :الصبر كالشكر [ .]52قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
يف ى
اصبً يركٍا ك ى ً
اصبً ٍر
{ك ٍ
ٍ
صاب يركٍا}[ .آؿ عمراف .]200 :كقاؿ سبحانو :ى
ى
ؾ إًالَّ بًالمٌ ًو}[ .النحؿ .]127 :ككاف نبي اهلل يعقكب
ص ٍب ير ى
ىك ىما ى

عميو السبلـ مثاالن يحتذل في الصبر الجميؿ الذم يككف سالمان

مف سكينة كانشراح صدر كفرح كاستبشار بالفضؿ العظيـ

مف السخط كالتشكي إلى الخمؽ كذلؾ عندما أصيب بفقد ابنو

المترتب عميو مثؿ:

يكسؼ عميو السبلـ [.]28

عبلمات الشقكة :القسكة في القمب ،كجمكد العيف ،كقمة الحياء،
كالرغبة في الدنيا ،كطكؿ األمؿ [ .]29كمما يدؿ عمى دكر

• االستبشار بالفكز بالجنػ ػة :عػ ػف أب ػي ىريػ ػرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

إف لمصبر أىمية كبيرة في حياة اإلنساف ،فيك الزـ عند أداء

صمى اهلل عميو كسمـ( :الحياء مف اإليماف ،كاإليماف في الجنة،

األعماؿ كالكاجبات ،كعند مكاجية المصائب كاالبتبلءات ،كعند

كالبذاء مف الجفاء ،كالجفاء في النار) [( .]31جامع الترمذم،

طمب العمـ ،كىك الزـ أيضان لكؼ النفس عف المحرمات ،كيمكف

كت ػ ػاب الب ػ ػر كالصم ػ ػة ،ب ػ ػاب م ػ ػا ج ػ ػاء فػ ػ ػي الحي ػ ػاء/ ،ح:

القكؿ بأف اإلنساف يحتاج لمصبر في جميع شؤكف حياتو ،كيزداد

،2009

نصيبو مف السعادة أك ينقص بمقدار صبره ،كيذكر مسككيو

ص.)463

[ :]23أف السعيد يرد عميو مف المحف كالمصائب ماداـ حيان مثمو

• جمب الخير :عف عمراف بف حصيف قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

مثؿ غيره ،إال أنو ال يذعر منيا كال يمحقو ما يمحؽ غيره مف

صمى اهلل عميو كسمـ( :الحياء ال يأتي إال بخير) [( .]37صحيح

المشقة في احتماليا ،فيك يضبط نفسو كيبل تنقمو عف السعادة
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إلى ضدىا ،بؿ ال تخرجو عف حد السعادة البتة ،كذلؾ لما لديو

سمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :كال ظمـ عبد مظممة

مف قدرة عمى المحافظة عمى شركط الشجاعة كالصبر عمى ما

صبر عمييا إال زاده اهلل ع انز) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب

يجزع منو أصحاب النفكس الضعيفة.

الزىد ،باب ما جاء مثؿ الدنيا مثؿ أربعة نفر/ ،ح،2325 :
ص.)532

كمما يدؿ عمى أف الصبر سبب عظيـ لسعادة اإلنساف ما

•الحصكؿ عمى الخير :قاؿ تعالىً :
صىب ٍرتي ٍـ لىيي ىك ىخ ٍيهر
{كلىئف ى
ى
لّْ َّ ً
صبً يركٍا ىخ ٍيهر
{كأىف تى ٍ
مصابريف}[ .النحؿ .]126 :كقاؿ سبحانو :ى
لَّ يك ٍـ}[ .النساء .]25 :عف صييب قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

يمي:
• االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ تعالى{ :إًّْني ىج ىزٍيتييي يـ ا ٍلىي ٍكىـ بً ىما
صىب يركا أىَّنيي ٍـ يى يـ ا ٍلفىائً يزكف}[ .المؤمنكف .]111 :كقاؿ سبحانو:
ى
صىب ٍرتي ٍـ فى ًن ٍعـ يع ٍقىبى َّ
الدار}[ .الرعد .]24 :عف
{سبلى هـ ىعمىٍي يكـ بً ىما ى
ى
ى

عميو كسمـ( :عجبان ألمر المؤمف ،إف أمره كمو لو خير ،كليس
ذلؾ ألحد إال لممؤمف ،إف أصابتو سراء شكر فكاف خي انر لو ،كاف

أنس بف مالؾ قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

يقكؿ( :إف اهلل تعالى قاؿ :إذا ابتميت عبدم بحبيبتيو فصبر

أصابتو ضراء صبر ،فكاف خي انر لو) [( .]32صحيح مسمـ،

عكضتو منيما الجنة) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب المرض،

كتاب الزىد كالرقائؽ ،باب المؤمف أمره كمو خير/ ،ح،7500 :

باب فضؿ مف ذىب بصره/ ،ح ،5653 :ص.)1001

ص .)1295عف أبي سعيد الخدرم ،أف رسكؿ اهلل صمى اهلل

{كالمٌوي يي ًح ُّ
ب
• محبة اهلل تعالى لمصابريف :قاؿ تعالى :ى
الصابً ًريف}[ .آؿ عمراف.[146 :
َّ

عطاء
عميو كسمـ قاؿ( :كمف يتصبر يصبره اهلل ،كما أعطي أحد
ن

ًَّ
اصبً يركاٍ
• ربط الفبلح بالصبر :قاؿ تعالى :ى
آمينكٍا ٍ
{ياأىيُّيىا الذ ى
يف ى
صابً يركٍا ىكىاربًطيكٍا ىكاتَّقيكٍا المٌوى لى ىعمَّ يك ٍـ تيٍفًم يحكف}[ .آؿ عمراف.[200 :
ىك ى
َّ ًَّ
صىب يركٍا ىك ىع ًمميكاٍ
• مغفرة كأجر غير محدكد :قاؿ تعالىً{ :إال الذ ى
يف ى
الصالًح ً
ىجهر ىكبًير}[ .ىكد .]11 :كقاؿ
ات أ ٍيكلىػئً ى
ؾ لىييـ َّم ٍغًف ىرةه ىكأ ٍ
َّ ى

باب االستعفاؼ عف المسألة/ ،ح ،1469 :ص ص-238

خي انر كأكسع مف الصبر) [(.[37صحيح البخارم ،كتاب الزكاة،
.)239
ً
ً
كف بًأ ٍىم ًرىنا
{ك ىج ىع ٍمىنا م ٍنيي ٍـ أىئ َّمةن ىي ٍي يد ى
• اإلمامة في الديف :قاؿ تعالى :ى
صىب يركا}[ .السجدة .]24 :أم صبركا عمى التعمـ كالتعميـ
لى َّما ى

صىب يركا}[ .القصص:
سبحانو{ :أ ٍيكلىئً ى
ؾ يي ٍؤتى ٍك ىف أ ٍ
ىج ىريىـ َّمَّرتىٍي ًف ًب ىما ى
ىج ىريىـ بً ىغ ٍي ًر
كف أ ٍ
 .]54كقاؿ عز كجؿ{ :إًَّن ىما يي ىكفَّى الصَّابً ير ى
ًح ىساب}[ .الزمر .]10 :أم :أف جزاء الصبر بغير حد كال عد

كالدعكة إلى اهلل كاألذل في سبيمو ،ككفكا نفكسيـ عف المعاصي

كاالسترساؿ في الشيكات [.[28
{كالمٌوي ىم ىع
• العكف كالنصر كالتأييد مف اهلل تعالى :قاؿ عز كجؿ :ى
ً
َّ ً
الصاب ًريف}[ .البقرة .]249 :كقاؿ سبحانو{ :إ َّف المٌوى ىمعى

كال مقدار ،كالصبر ىنا عاـ مثؿ الصبر عمى أقدار اهلل المؤلمة

صبًيركٍا
َّ
الصابً ًريف}[ .األنفاؿ .]46 :كقاؿ عز كجؿ :ى
{بمىى إًف تى ٍ
و
آالؼ ّْم ىف
ىكتىتَّقيكٍا ىكىيأٍتيك يكـ ّْمف فى ٍكًرًى ٍـ ىىػ ىذا يي ٍم ًد ٍد يك ٍـ ىرُّب يكـ بً ىخ ٍم ىس ًة
ا ٍل ىمآلئً ىك ًة يم ىس ّْك ًميف}[ .آؿ عمراف.[125 :

فبل يتسخطيا ،كالصبر عف معاصيو فبل يرتكبيا ،كالصبر عمى
طاعتو حتى يؤدييا[.]28
ؾ
• حسف العاقبة ،كالعز مف اهلل تعالى :قاؿ تعالى{ :قىاليكٍا أىإًَّن ى
ؼ ك ىىػ ىذا أ ً
ىخي قى ٍد ىم َّف المٌوي ىعمىٍيىنا إًَّنوي ىمف
ؼ قى ى
كس ي
أل ى
اؿ أىىن ٍا يي ي
ىنت يي ي
كس ي ى
ؽ كيًصبًر فىًإ َّف المٌو الى ي ً
ىج ىر ا ٍل يم ٍح ًسنًيف ( )90قىاليكاٍ تىالمٌ ًو
ضيعي أ ٍ
ى ي
ىيتَّ ً ى ٍ ٍ

• القدرة عمى مقابمة إساءة الناس باإلحساف إلييـ :قاؿ تعالى:
ؾ ىكىب ٍيىنوي ىع ىد ىاكةه ىكأَّىنوي ىكًل ّّي
ىح ىس يف فىًإ ىذا الًَّذم ىب ٍيىن ى
أٍ
يمىقَّاىا إًالَّ الًَّذيف صبركا كما يمىقَّاىا إًالَّ يذك حظٍّ
ى ى ىي ى ى ي ى
ي ى
ى

{ادفى ٍع بًالَّتًي ًى ىي
ٍ
ىح ًميـ ( )34ىك ىما
ىع ًظيـ}[ .فصمت .]35-34 :فمقابمة اإلساءة باإلحساف تجعؿ

{كأ ٍىكىرثٍىنا
لىقى ٍد آثىىر ى
ؾ المٌوي ىعمىٍيىنا}[ .يكسؼ .]91-90 :كقاؿ سبحانو :ى
ًَّ
ؽ األ ٍىر ً
ض ىك ىم ىغ ًارىبيىا الَّتًي
كف ىم ىش ًار ى
يف ىك يانكٍا يي ٍستى ٍ
ض ىعفي ى
ا ٍلقى ٍكىـ الذ ى
ؾ ا ٍل يح ٍسىنى ىعمىى ىبنًي ًإ ٍس ىرآئًي ىؿ بً ىما
ت ىرّْب ى
ىب ىارٍكىنا ًفييىا ىكتى َّم ٍ
ت ىكًم ىم ي
صىب يركٍا}[ .األعراؼ .]137 :كعف أبي كبشة األنمارم قاؿ :أنو
ى

العدك كأنو قريب شفيؽ ،كال يكفؽ ليذه الخصمة إال الذيف صبركا
عمى ما تكره نفكسيـ كأجبركىا عمى فعؿ ما يحبو اهلل تعالى،
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فالنفس مجبكلة عمى مقابمة المسيء باإلساءة كعدـ العفك،

النعمة ،ثـ قبكؿ النعمة ،ثـ الثناء بيا .كالشكر مبني عمى خمس

فالصبر مف خكاص الخمؽ التي يناؿ بيا العبد الرفعة في الدنيا

قكاعد :خضكع الشاكر لممشككر ،كحبو لو ،كاعترافو بنعمتو،

كاآلخرة [ .]28كينتج عف ىذا السمكؾ انتشار التسامح كالمحبة

{ياأىيُّيىا
كثناؤه عميو ،كأال يستعمميا فيما يكره [ .]29قاؿ تعالى :ى
ًً
الًَّذيف آمينكٍا يكميكٍا ًمف ى ً
طيىّْبات ىما ىرىزٍقىنا يك ٍـ ىكا ٍش يك يركٍا لمٌو إًف يكنتي ٍـ ًإيَّاهي
ى ى
{كا ٍش يك يركٍا لًي ىكالى
تى ٍعيب يدكف}[ .البقرة .]172 :كقاؿ سبحانو :ى

بيف الناس ،فيزيد مف ترابطيـ كتماسكيـ كينشر السعادة بينيـ.
صبً يركٍا ىكتىتَّقيكٍا الى
{كًاف تى ٍ
• الكقاية مف كيد األعداء :قاؿ تعالى :ى
ضُّريك ٍـ ىك ٍي يد يى ٍـ ىش ٍينئا}[ .آؿ عمراف.[120 :
ىي ي
• البشارات العظيمة :قاؿ
إً ىذا أىصابتٍيـ ُّم ً
ص ىيبةه قىاليكٍا
ىى ي
ات ّْمف َّرّْب ًي ٍـ
صمى ىك ه
ىعمىٍي ًي ٍـ ى

 .]157-155إف ىذه

تى ٍكفييركف}[ .البقرة .]152 :فالشكر يككف بالقمب إق ار انر ،كبالنعـ

ًَّ
يف
{كىب ّْش ًر َّ
الصابً ًريف ( )155الذ ى
تعالى :ى
ؾ
إًَّنا لًمٌ ًو ىكًاَّنػا إًلىٍي ًو ىار ًجعكف ( )156أكلىػئً ى
ؾ يى يـ ا ٍل يم ٍيتى يدكف}[ .البقرة:
ىكىر ٍح ىمةه ىكأيكلىػئً ى
البشارات تبعث في النفس الرضى

كثناء ،كبالجكارح طاعة هلل كانقيادان ألمره،
اعترافان ،كبالمساف ذك انر
ن

كاجتنابان لنييو ،فالشكر فيو بقاء النعـ المكجكدة ،كزيادة في النعـ
المفقكدة [ .]28كقد دعا اهلل تعالى لشكر الكالديف في قكلو عز
ً ً
َّيىنا ً
{كىكص ٍ
اف بً ىكال ىد ٍيو ىح ىممىتٍوي
نس ى
اإل ى
كجؿ :ى
ً
ام ٍي ًف أ ً
ؾ
ىف ا ٍش يك ٍر لًي ىكلً ىك ًال ىد ٍي ى
ىكًف ى
صاليوي في ىع ى
 .]14أم باإلحساف إلييما بالقكؿ الميف كالكبلـ المطيؼ كالفعؿ
يموي ىك ٍىننا ىعمىى ىك ٍى وف
أ ُّ
إًلى َّي ا ٍلم ً
صير}[ .لقماف:
ى

كالطمأنينة كالسكينة كاألمف فتعيف العبد عمى تجاكز المصيبة.
َّب ًر
استى ًع يينكٍا بًالص ٍ
{ك ٍ
• االستعانة بو عمى أمكر الدنيا :قاؿ تعالى :ى
ًَّ
ك َّ ً
آمينكاٍ
الصبلىة}[ .البقرة .]45 :كقاؿ سبحانو :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
يف ى
ى
الصابً ًريف}[ .البقرة:
الصبلى ًة إً َّف المٌوى ىم ىع
َّ
َّب ًر ىك َّ
استى ًع يينكٍا بًالص ٍ
ٍ
 .]153فالصبر ىك المعكنة العظيمة عمى كؿ أمر [.[28

يتطمب شكر الناس .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

• العبرة كاالستفادة عند التذكير بنعمة اهلل تعالى ،كعقكبتو ،كآياتو

اهلل عميو كسمـ( :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل) [( .]31جامع

ؾ
ىخ ًرٍج قى ٍك ىم ى
ىف أ ٍ
كسى بً ىآياتًىنا أ ٍ
{كلىقى ٍد أ ٍىر ىس ٍمىنا يم ى
في الككف :قاؿ تعالى :ى
ؾ آلي و
ً ً
كر كىذ ّْكريىـ بًأىي ً ً
ًمف الظُّميم ً
ات إًلىى ُّ
ات لّْ يك ّْؿ
َّاـ المٌو إً َّف في ىذل ى ى
ى
الن ً ى ٍ ٍ
ى

الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في الشكر لمف أحسف

الجميؿ كالتكاضع ليما كاكراميما كاجبلليما كالقياـ بمؤنتيما
كاجتناب اإلساءة إلييما مف كؿ كجو [ .]28كشكر اهلل تعالى
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صب و
َّار ىش يككر}[ .ابراىيـ .]5 :كقاؿ سبحانو{ :أىلى ٍـ تىىر أ َّ
ؾ
ىف ا ٍل يف ٍم ى
ى
ؾ آلي و
ً ً
ًً
ً ً َّ ً ً
ً
ات
تى ٍج ًرم في ا ٍلىب ٍح ًر بًن ٍع ىمت المو ليي ًرىي يكـ ّْم ٍف ىآياتو إً َّف في ىذل ى ى
ّْ
صب و
َّار ىش يككر}[ .لقماف.[31 :
ل يك ّْؿ ى

إف في دكاـ الشكر سعادة كبيرة تمؤل نفس الشاكر رضى،
كطمأنينة كأمنان ،كانشراح صدر ،كفرحان ،كاستبشا انر .كمف األدلة
عمى ذلؾ:
• الجزاء العظيـ مف اهلل تعالى :قاؿ عز كجؿ{ :كما مح َّم هد إًالَّ
ىى ي ى
انقمىٍبتي ٍـ ىعمىى
ت ًمف قىٍبمً ًو ُّ
ات أ ٍىك قيتً ىؿ ى
ىر يسك هؿ قى ٍد ىخمى ٍ
الر يس يؿ أىفىًإف َّم ى
ً ً
ىعقىابً يك ٍـ ىك ىمف ىي ىنقمً ٍ
أٍ
ضَّر المٌوى ىش ٍينئا ىك ىسىي ٍج ًزم المٌوي
ب ىعمى ىى ىعقىب ٍيو ىفمىف ىي ي
َّ ً
اف لًىن ٍف و
كت إًالَّ بًًإ ٍذ ًف اهلل ًكتى نابا
ىف تى يم ى
س أٍ
الشاك ًريف ( )144ىك ىما ىك ى

• القرب مف اهلل عز كجؿ :فالصبر يعكد العبد عمى ترؾ الشككل
لمناس ،كالتكجو إلى خالؽ الناس بالشككل كالدعاء كبث اليـ
كالحزف إليو سبحانو.
الشكر:
الشكر لغة :الثناء عمى المحسف عمى معركفو ،كىك مقابمة
نفسو في طاعتو كيعتقد أنو مكلييا ،كالشككر مف عباد اهلل ىك

الد ٍنيا ينؤتً ًو ًم ٍنيا كمف ي ًرٍد ثىكاب ً
اآلخ ىرًة ين ٍؤتً ًو
ى ىى ي ى ى
ُّم ىؤ َّجبلن ىك ىمف يي ًرٍد ثىىك ى
اب ُّ ى ٍ
الش ً
ًم ٍنيا ك ىسىن ٍج ًزم َّ
اك ًريف}[ .آؿ عمراف .]145-144 :ففي ىذه
ى ى
اآليتيف يتضح أف الشكر ال يككف إال بعبادة اهلل تعالى في كؿ

الذم يجتيد في شكر ربو بطاعتو [ .]16كيعرؼ الشكر بأنو:

حاؿ ،كما أف فييا إرشاد منو جؿ كعبل لعباده بأال يتزعزع

معرفة النعمة ألنيا السبيؿ لمعرفة المنعـ ،كمعرفتو تستمزـ

إيمانيـ باهلل تحت أم ظرؼ حتى كلك كاف مكت الرسكؿ صمى

محبتو ،كمحبتو تستمزـ شكره .كمعاني الشكر ثبلثة :معرفة

اهلل عميو كسمـ ،كيتضح أيضان أف جزاء اهلل لمشاكريف لـ يحدد،

النعمة بالقكؿ كالفعؿ كالنية فيثني عمى المنعـ بمسانو كيذيب
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ليدؿ عمى كثرتو كعظمتو ،كليعمـ أف الجزاء عمى قدر الشكر،

الرغد ،كاليكاء الحسف ،كاألمف الذم يجعؿ مف سفرىـ ألغراض

قمة ككثرة كحسنان [ .]28كعف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل

التجارة ميس انر سيبلن مطمئنان ،كتكاصؿ القرل بحيث ال يككف

عميو كسمـ قاؿ( :الطاعـ الشاكر بمنزلة الصائـ الصابر) [.]31

عمييـ مشقة بحمؿ الزاد ،كأمرىـ بشكر نعمو عمييـ ،إال أنيـ

(جامع الترمذم ،كتاب صفة القيامة ،باب[حديث الطاعـ

أعرضكا عنو تعالى كعف عبادتو ،كبطركا النعمة كممكىا ،حتى

الشاكر]/ ،ح ،2486 :ص.)566

أنيـ تمنكا أف تتباعد أسفارىـ بيف تمؾ القرل التي كاف السير فييا

يدَّن يك ٍـ
{كًا ٍذ تىأ َّىذ ىف ىرُّب يك ٍـ لىئًف ىش ىك ٍرتي ٍـ أل ًىز ى
• زيادة النعـ :قاؿ تعالى :ى
ً
ً
ً
ً
{كًاف
ىكلىئف ىكفى ٍرتي ٍـ إ َّف ىع ىذابي لى ىشديد}[ .ابراىيـ .]7 :كقاؿ سبحانو :ى

متيس انر ،فظممكا أنفسيـ بكفرىـ باهلل كبنعمتو ،فعاقبيـ اهلل عمى
ذلؾ بتبديؿ تمؾ البساتيف المثمرة بأشجار ال نفع ليا ،كتفرقكا
كتمزقكا بعد أف كانكا مجتمعيف ،كصاركا أحاديث لمناس [.[28

ضوي لى يك ٍـ}[ .الزمر .]7 :أم :يحبو منكـ كيزدكـ مف
تى ٍش يك يركا ىي ٍر ى

{كًاف تى يع ُّدكٍا نً ٍع ىمةى المٌ ًو
• تبصير اإلنساف بقيمة النعـ :قاؿ تعالى :ى
كىا}[ .النحؿ .]18 :إف في المداكمة عمى شكر اهلل
ص ى
الى تي ٍح ي

فضمو [ .]27كقاؿ عز كجؿ في كصؼ نبيو إبراىيـ عميو

صر و
ً
السبلـ { :ىش ً
اط ُّم ٍستىًقيـ ()121
اك نار ّْأل ٍىن يع ًم ًو ٍ
اجتىىباهي ىك ىى ىداهي إًلىى ى
كآتىٍيىناه ًفي ا ٍل ُّد ٍنيا حسىنةن كًاَّنو ًفي ً
الصالً ًحيف}[ .النحؿ:
اآلخ ىرًة لى ًم ىف َّ
ى ىى ى ي
ى ي

تعالى عمى نعمو ميما كانت تمؾ النعـ دائمة كمألكفة لدل العبد

كليست جديدة عميو ،كنعمة اإلسبلـ كاإليماف باهلل كحده ال شريؾ

 .]122-121حيث أف إبراىيـ عميو السبلـ كاف شاك انر لنعـ اهلل
تعالى عميو ،كأف اهلل تعالى قد اختاره كاصطفاه ،كىداه إلى

لو ،كنعمة السمع كالبصر كاألكؿ كالشرب كالمسكف كاألمف

عبادتو كحده ال شريؾ لو عمى شرع مرضي ،كجمع لو خير

كالعافية إلى غير ذلؾ مف النعـ التي يكجد مف يفتقدىا كيتمناىا،

الدنيا مف جميع ما يحتاج المؤمف إليو في إكماؿ حياتو الطيبة

إف في ذلؾ تبصير لمعبد بقيمة ىذه النعـ كأىميتيا ،كفضؿ اهلل

[.[27

تعالى عميو أف رزقو إياىا مف غير حكؿ منو كال قكة ،كمف تعكد

• النجاة مف عذاب اهلل تعالى :قاؿ عز كجؿَّ :
{ما ىي ٍف ىع يؿ المٌوي
ً
ً
ً ً ً
يما}[ .النساء:
آمنتي ٍـ ىك ىك ى
اف المٌوي ىشاك نار ىعم ن
ب ىع ىذاب يك ٍـ إف ىش ىك ٍرتي ٍـ ىك ى
ت قىكـ لي و
َّ
كط بً ُّ
الن يذر (ً )33إَّنا أ ٍىر ىس ٍمىنا
 .]147كقاؿ تعالى { :ىكذىب ٍ ٍ ي
آؿ لي و
عمىٍي ًيـ ح ً
اىـ بً ىس ىحر ( )34نً ٍع ىمةن ّْم ٍف ًع ًندىنا
اصنبا ًإالَّ ى
كط َّنج ٍ
َّيىن ي
ى ٍ ى
ؾ ىن ٍج ًزم ىمف ىش ىكر}[ .القمر .]35-33 :كقاؿ سبحانو:
ىك ىذلً ى

اء مف خبلؿ قراءة القرآف ،أك أذكار
عمى ذكر اهلل تعالى سك ن

الصباح كالمساء ،أك أم شكؿ مف أشكاؿ الذكر فإنو يممس تأثير
ذلؾ الذكر في تأمؿ نعـ اهلل الكثيرة عميو مما يجعؿ نفسو تفيض
كحياء منو كسعيان الستعماؿ تمؾ النعـ في
امتنانان كشك انر هلل تعالى
ن
ن
طاعتو فيسعد بذلؾ .قاؿ تعالى{ :فىا ٍذ يك يركنًي أى ٍذ يك ٍريك ٍـ ىكا ٍش يك يركٍا لًي
ىكالى تى ٍكفييركف}[ .البقرة .]152 :يقكؿ (ابف القيـ) :إف مف دقيؽ نعـ

ت ً
ط ىمئًَّنةن ىيأٍتًييىا ًرٍزقييىا ىرىغ ندا ّْمف
آمىنةن ُّم ٍ
ب المٌوي ىمثىبلن قى ٍرىيةن ىك ىان ٍ
ض ىر ى
{ك ى
ى
ت بًأ ٍىنعًـ المٌ ًو فىأى ىذاقىيا المٌو لًباس ا ٍلجكًع كا ٍل ىخك ً
يك ّْؿ ىم ىك و
ؼ بً ىما
اف فى ىكفى ىر ٍ ي
ى ي ى ى ي ى ٍ
اف لً ىسىبوإ ًفي
صىن يعكف}[ .النحؿ .]112 :كقاؿ تعالى{ :لىقى ٍد ىك ى
ىك يانكٍا ىي ٍ

اهلل عمى العبد أنو يغمؽ عميو بابو فيرسؿ اهلل تعالى إليو مف

يطرؽ عميو الباب يسألو شيئان مف القكت ليعرفو نعمتو عميو

ً
يف ك ًشم و
اؿ يكميكا ًمف ّْرٍز ً
ىم ٍس ىكنً ًي ٍـ ىآيةه ىجَّنتى ً
ؽ ىرّْب يك ٍـ ىكا ٍش يك يركا
اف ىعف ىيم و ى ى
طيىّْبةه ىكىر ّّ
ضكا فىأ ٍىر ىس ٍمىنا ىعمىٍي ًي ٍـ ىسٍي ىؿ
لىوي ىب ٍم ىدةه ى
ب ىغفيكر ( )15فىأ ٍ
ىع ىر ي
اىـ بً ىجَّنتىٍي ًي ٍـ ىجَّنتىٍي ًف ىذ ىكاتىى أي يك وؿ ىخ ٍم وط ىكأىثٍ وؿ ىك ىش ٍي وء ّْمف
ا ٍل ىع ًرًـ ىكىب َّد ٍلىن ي
ؾ ج ىزٍيناىـ بًما ىكفىركا كى ٍؿ نج ًازم إًالَّ
ً
ً
ً
ي ىى يى
س ٍد ور ىقميؿ ( )16ىذل ى ى ى ي ى

[ .]52كعف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:
(انظركا إلى مف ىك أسفؿ منكـ كال تنظركا إلى مف ىك فكقكـ،
فيك أجدر أف ال تزدركا نعمة اهلل) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب
ال ػزىػ ػد ،ب ػ ػاب (الدني ػ ػا سجػ ػف الم ػؤمػ ػف كجنػة لمكافر)/ ،ح:

ا ٍل ىكفيكر}[ .سبأ .]17-15 :فقد منح اهلل تعالى (قبيمة سبأ) نعمان
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عظيمة تجمب السركر كالغبطة مثؿ البساتيف العظيمة التي تسقى

• تبصير اإلنساف بحقيقة النعـ :فالمداكمة عمى شكر اهلل تعالى

مف مياه السيكؿ المجتمعة في كاد يتكسط تمؾ البساتيف ،كالرزؽ

تذكر اإلنساف بصاحب الفضؿ كالمنة عميو فييا ،فتتيذب نفسو،
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مما يساعده عمى التخمص مف الخصاؿ الرديئة المسببة لمشقاء

اليـ كالحزف ،كأعكذ بؾ مف العجز كالكسؿ ،كأعكذ بؾ مف الجبف

كالكبر كالبطر كاالستعبلء كالطغياف كالبخؿ كاإلسراؼ ،ألنو يعمـ

كالبخؿ) [( .]44سنف أبي داككد ،كتاب الصبلة ،باب في

أف مف تفضؿ عميو بالنعـ قادر عمى منعيا عنو.

االستعاذة/ ،ح ،1555 :ص ص .)229-228كعف أبي ىريرة

• تجديد الشعكر بمذة النعـ :فألفة اإلنساف لمنعـ قد تجعمو ال

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :شر ما في رجؿ شح ىالع

يتمذذ بيا ،لكنو عند دكاـ شكر اهلل عمييا يتجدد لديو الشعكر

كجبف خالع) [( .]44سنف أبك داكد ،كتاب الجياد ،باب في

بمذتيا كاالستمتاع بيا.

الجرأة كالجبف/ ،ح ،2511 :ص .)364إف الشجاعة ليست

{ك ىمف ىش ىك ىر فىًإَّن ىما ىي ٍش يك ير لًىن ٍف ًس ًو}.
• الشكر يعكد بالنفع لصاحبو :ى
[النمؿ .]40 :إف منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا كآخرة كليس

محصكرة فقط في القتاؿ كمكاجية األعداء ،كانما في البذؿ
كالنجدة كقكؿ الحؽ ،كالثبات في مكاقؼ الخكؼ .قاؿ عز كجؿ:
ًَّ
اس إً َّف َّ
يف قىا ىؿ لىيي يـ َّ
اخ ىش ٍك يى ٍـ فىىز ىاد يى ٍـ
اس قى ٍد ىج ىم يعكٍا لى يك ٍـ فى ٍ
{الذ ى
الن ى
الن ي
ً
انقمىيبكٍا بًنً ٍع ىم وة ّْم ىف
يمانان ىكقىاليكٍا ىح ٍسيبىنا المٌوي ىكنً ٍع ىـ ا ٍل ىك ًكيؿ ( )174فى ى
إى
المٌ ًو كفى ٍ َّ
ض وؿ
اف المٌ ًو ىكالمٌوي يذك فى ٍ
كء ىكاتَّىب يعكٍا ًر ٍ
ض ىك ى
ض وؿ ل ٍـ ىي ٍم ىس ٍسيي ٍـ يس ه
ى
ىع ًظيـ ( )175إًَّنما ىذلً يكـ َّ
كى ٍـ
اف يي ىخ ّْك ي
ؼ أ ٍىكلًىياءهي فىبلى تى ىخافي ي
الش ٍيطى ي
ى
ي

إلى اهلل تعالى ،فالعبد ىك الذم ينتفع بشكره كيحسف بذلؾ الشكر
لنفسو [.]29
• صفاء النفكس كانتشار المحبة بيف الناس :كالمقصكد بالنفكس
ىي نفس الشاكر ،كنفكس المشككريف مف الناس ،فإذا شكر
يزيد مف صفاء الشاكر كنقائو مما يشكبو فيزداد سعادة بحفظو

ىك ىخافي ً
كف إًف يكنتيـ ُّم ٍؤ ًمنًيف}[ .آؿ عمراف .]176-174 :كقاؿ
سبحانو{ :فىبلى تى ٍخ ىش يكٍا َّ
اخ ىش ٍك ًف ىكالى تى ٍشتىيركٍا بً ىآياتًي ثى ىمننا
اس ىك ٍ
الن ى
ىقمًيبلن}[ .المائدة .]44 :أم :ال تكتمكا الحؽ كتظيركا الباطؿ

صفاء ،كيكلد المحبة كالمكدة المتبادلة مما يزيد
كالبيجة كيزيدىا
ن

ألجؿ متاع الدنيا القميؿ ،فإذا سمـ العالـ مف كتـ الحؽ فيك مف

اإلنساف كالديو ،أك غيرىـ مف الناس عمى معركفيـ ،فإف ذلؾ
لمعركؼ الناس ،كما يدخؿ في نفكس المشككريف السركر

تكفيقو كسعادتو ،حيث ال يمنعو خكفو مف الناس كخشيتيـ كايثار

مف ركابط أفراد المجتمع فيصيركف كالجسد الكاحد.

الدنيا عمى الديف مف قكؿ الحؽ ،كانما يخاؼ اهلل كحده [.]28

الشجاعة:

إف الشجاعة مف أسباب السعادة ،كمف الدالئؿ عمى ذلؾ:

الشجاعة لغة :شدة القمب في البأس .كشجعو أم :جعمو شجاعان

• الفكز بمحبة اهلل تعالى :قاؿ تعالى{ :إً َّف المَّو ي ًح ُّ ًَّ
يف
ى ي
ب الذ ى
ًً
يقىاتًمي ً
صكص}[ .الصؼ.]4 :
صفِّا ىكأَّىنييـ يب ىني ه
ي ى
اف َّم ٍر ي
كف في ىسبًيمو ى

أك قكل قمبو [ .]16كىي :مكاجية األلـ أك الخطر عند الحاجة
في ثبات كحزـ ،بؿ إف كؿ عمؿ يقدـ عميو اإلنساف كينتج عنو
آالـ كمتاعب كلكف صاحبو ال يكؿ منو يعد شجاعة [.]11

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

كيرل (الغزالي) [ ]24أف الشجاعة فضيمة بيف رذيمتيف ىما:

عميو كسمـ( :المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف

التيكر كالجبف ،فالتيكر حالة يقدـ فييا اإلنساف عمى األمكر

الضعيؼ ،كفي كؿ خير) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب القدر،

المحظكرة التي يجب في العقؿ االحجاـ عنيا ،أما الجبف فحالة

باب اإليماف بالقدر كاإلذعاف لو/ ،ح ،6774 :ص.)1161

تنقص فييا حركة الغضبية عف القدر الكاجب فتصرؼ عف

• الكقاية مف عقاب اهلل تعالى :عف حذيفة بف اليماف عف النبي

اإلقداـ حيث يجب اإلقداـ ،كما يرل الغزالي أيضان [ ]24أف

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :كالذم نفسي بيده لتأمرف بالمعركؼ

ىناؾ عدة فضائؿ تندرج تحت فضيمة الشجاعة منيا :الكرـ،

كلتنيكف عف المنكر أك ليكشكف اهلل أف يبعث عميكـ عقابان منو ثـ

النجدة ،ككبر النفس ،كاالحتماؿ ،كالحمـ ،كالثبات ،كالنبؿ،

تدعكنو فبل يستجيب لكـ) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب الفتف،

كالشيامة ،كالكقار .كقد استعاذ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

باب ما جاء في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر/ ،ح:

كحذر مما يناقض الشجاعة في قكلو( :الميـ إني أعكذ بؾ مف
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• انشػ ػراح الػصػ ػدر :يػقػ ػكؿ ابػ ػف الػقيػ ػـ :مػ ػف أسػبػ ػاب ش ػرح الصدر

إنفاؽ الماؿ فقط ،كاف كاف اإلنفاؽ جزء ميـ منيما ،فالجكد

الشجاعة ،في حيف أف سركر الركح كلذتيا محرـ عمى الجباف

كالكرـ باب كاسع يضـ بذؿ النفس ،كالماؿ ،كالطعاـ ،كالعمـ،

[.]48

كالجاه ،كحسف الخمؽ كالبشاشة كالطبلقة ،كطيب الكبلـ،

• الرضى كالطمأنينة كاألمف :فالشجاعة تقي صاحبيا بإذف اهلل

كالمعركؼ ،كالمبادرة لعمؿ كؿ خير كالبعد عف مكاطف الشر.

تعالى مف القمؽ كالخكؼ كالحسرة كالندـ كاأللـ المصاحبيف لمجبف

كلمجكد كالكرـ تأثير عظيـ عمى النفس اإلنسانية في جمب

أك التيكر ،مما يجعمو في حالة رضى كطمأنينة كاحساس باألمف

السعادة ،كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يحققانو مف:

بفضؿ اهلل ثـ قدرتو عمى مكاجية أمكره المختمفة بشجاعة .فافتقاد

• االستبشار بالفكز بالجنة ،كالنجاة مف النار :عف عبداهلل بف

اإلنساف لمشجاعة يجعمو يعيش في حالة دائمة مف الحسرة كالمكـ

عمرك قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :أربعكف خصمة

كالندـ عمى ما فاتو مف مصالح ،كقمؽ كخكؼ لما سيكاجيو في

أعبلىف منيحة العنز ،ما مف عامؿ يعمؿ بخصمة منيا رجاء

المستقبؿ.

ثكابيا كتصديؽ مكعدىا إال أدخمو اهلل بيا الجنة) [( .]37صحيح

الجكد كالكرـ:

البخارم ،كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا ،باب فضؿ

الجكد لغة :الجيد نقيض الردئ ، ،كرجؿ جكاد :سخي ،كالجكد

المنيحة/ ،ح ،2631 :ص .)425كمنيحة العنز :ىي أف يعطي

مف المطر ىك المطر الكاسع الغزير الذم ال مطر فكقو البتو،

الرجؿ صاحبو شاة أك ناقة ينتفع بحمبيا ثـ يردىا [.]49

كيجكد بنفسو :أم يدفعيا كما يدفع اإلنساف مالو يجكد بو فيك

{ك ىما أىنفى ٍقتيـ ّْمف ىش ٍي وء فىيي ىك يي ٍخمًفيوي}.
• الخمؼ مف اهلل :قاؿ تعالى :ى
[سبأ.]39 :

أما الكرـ لغة :فيك ضد المؤـ ،كالكريـ مف أسماء اهلل كصفاتو

• الحصكؿ عمى الخير :عف أبي أمامة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

كيعني الجكاد المعطي الذم ال ينفذ عطاؤه ،كىك الجامع ألنكاع

صمى اهلل عميو كسمـ( :يا ابف آدـ إنؾ أف تبذؿ الفضؿ خير لؾ،

الخير كالشرؼ كالفضائؿ ،كىك اسـ جامع لكؿ ما يحمد .كمعنى

كأف تمسكو شر لؾ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب

الكريـ الصَّفيكح ،كأكرـ الرجؿ ك ىكَّرمو أعظمو كنزىو ،كالمكرماف

بياف أف اليد العميا خير مف اليد السفمى ،كأف اليد العميا ىي

المكصكؼ بالسخاء كسعة الصدر [ .]16كعرؼ الغزالي []24

المنفقة ،كأف السفمى ىي اآلخذة/ ،ح ،2388 :ص.)417

الكرـ بأنو :كسط بيف البذخ كالبذالة ،كىك طيب النفس باإلنفاؽ

كالفضؿ ىك ما زاد عف عمى ما تدعكا إليو حاجة اإلنساف لنفسو

{كقيؿ لَّيي ىما
في األمكر الجميمة القدر العظيمة النفع .قاؿ تعالى :ى
يما}[ .اإلسراء .]23 :كالقكؿ الكريـ ىك :الميف الطيب
قى ٍكالن ىك ًر ن

كلمف يمكنو [.]49

الكرـ في سياؽ المكت [.]16

• استمرار العمؿ الصالح بعد المكت :فمف يجكد بمالو كعممو في
سبيؿ اهلل يتحقؽ لو ذلؾ.

الحسف المصحكب باألدب كالتكقير كالتعظيـ [ .]27كقاؿ

ً
ً َّ
اما}[ .الفرقاف .]72 :أم نزىكا
{كًا ىذا ىمُّركا بالم ٍغ ًك ىمُّركا ك ىر ن
سبحانو :ى
أنفسيـ كأكرمكىا عف الخكض في الكبلـ الذم ال خير فيو ككبلـ

• انشراح الصدر كالفرح كالسركر :فقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ أعظـ الناس في العطاء .عف ابف عباس ،قاؿ :كاف

السفياء [ .]28كقاؿ عز كجؿً :
{مف يك ّْؿ ىزٍك وج ىك ًريـ}[ .الشعراء:
ند المَّ ًو
 .]7أم حسف نافع [ .]28كقاؿ تعالى{ :إً َّف أى ٍك ىرىم يك ٍـ ًع ى

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أجكد الناس[( .]37صحيح
البخارم ،كتاب بدء الخمؽ ،باب ذكر المبلئكة صمكات اهلل
عمييـ/ ،ح ،3220 :ص.)537كعف جابر قاؿ :ما سئؿ النبي

أىتٍقىا يك ٍـ}[ .الحجرات .]13 :أم أكثركـ طاعة هلل تعالى كانكفافان

صمى اهلل عميو كسمـ عف شيء قط فقاؿ :ال [( .]37صحيح

عف المعاصي [.]28

البخارم ،كتاب األدب ،باب حسف الخمؽ كالسخاء كما يكره مف

إف الجكد كالكرـ لفظاف متشابياف ،كىما ليسا محصكريف فػ ػي
480

البخؿ/ ،ح ،6034 :ص .)1054ككاف سركره كفرحو بما

العبد عميو ىك كغيره كالعيكد بيف المتعاقديف ككالكعد الذم يعده

يعطيو أعظـ مف سركر اآلخذ بما أخذ ،ككاف أشرح الخمؽ

ً
اف
{كأ ٍىكفيكٍا بًا ٍل ىع ٍيد إً َّف ا ٍل ىع ٍي ىد ىك ى
العبد لغيره [ .]28قاؿ تعالى :ى

ىم ٍس يؤكال}[ .اإلسراء .]34 :كالكفاء بالعيد مطمكب حتى مع غير
ً
َّ ًَّ
يف ثيَّـ لى ٍـ
يف ىع ى
اىدتُّـ ّْم ىف ا ٍل يم ٍش ًرك ى
المسمميف .قاؿ تعالى {إًال الذ ى

صد انر ،كأطيبيـ نفسان ،فإف لممعركؼ كالصدقة تأثير عجيب في
شرح الصدر [.]48
اهلل عميو كسمـ قاؿ( :تيادكا تحابكا ،كتصافحكا يذىب الغؿ عنكـ)
[( .]45الجامع الصغير ،ج/ ،1ح ،3374 :ص.)202

ً
ىح ندا فىأىتً ُّمكٍا إًلىٍي ًي ٍـ ىع ٍي ىد يى ٍـ إًلىى
صك يك ٍـ ىش ٍينئا ىكلى ٍـ ييظىاى يركٍا ىعمىٍي يك ٍـ أ ى
ىينقي ي
يم َّدتً ًي ٍـ}[.التكبة .]4 :كمع أف نصر المسمميف إلخكانيـ في الديف
كاجب إذا استنصركىـ فيو ،إال في حالة أنيـ استنصركىـ عمى

• الحصكؿ عمى أجر الصدقة :فمف يجكد بفعؿ المعركؼ لمناس

قكـ مف الكفار بينيـ ميثاؽ فينا ال يجكز نقض عيد المعاىديف

أيان كاف يككف لو أجر الصدقة كاف لـ يتصدؽ بمالو .عف أبي
ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :كؿ سبلمى
مف الناس عميو صدقة ،كؿ يكـ تطمع فيو الشمس يعدؿ بيف

نص يرك يك ٍـ ًفي ّْ
الد ً
يف فى ىعمىٍي يك يـ
{كًا ًف ٍ
استى ى
مف الكفار[ .]27قاؿ تعالى :ى
َّ
اؽ}[ .األنفاؿ .]72 :كقد
ص ير إًالَّ ىعمىى قى ٍكوـ ىب ٍيىن يك ٍـ ىكىب ٍيىنييـ ّْميثى ه
الن ٍ

حذر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف نقض العيد ،فعف

االثنيف صدقة ،كيعيف الرجؿ عمى دابتو فيحمؿ عمييا أك يرفع

عبداهلل بف عمرك :أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :أربع مف

عمييا متاعو صدقة ،كالكممة الطيبة صدقة ،ككؿ خطكة يخطكىا

كف فيو كاف منافقان خالصان ،كمف كانت فيو خصمة منيف كانت

إلى الصبلة صدقة ،كيميط األذل عف الطريؽ صدقة) [.]37

فيو خصمة مف النفاؽ حتى يدعيا :إذا ائتمف خاف ،كاذا حدث

(صحيح البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب مف أخذ بالركاب

كذب ،كاذا عاىد غدر ،كاذا خاصـ فجر) [( .]37صحيح

كنحكه/ ،ح ،2989 :ص .)494كعف جابر بف عبداهلل عف

البخارم ،كتاب اإليماف ،باب عبلمات المنافؽ/ ،ح،34 :

النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ( :كؿ معركؼ صدقة )[.]37

ص .)9إف في الكفاء بالعيد تحقؽ لؤلمف كالطمأنينة كالرضا

(صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب كؿ معركؼ صدقة/ ،ح:

كالراحة لصاحبو ،كحقف لمدماء ،كزيادة لمترابط كالتعاكف بيف الفرد

 ،6021ص .)1052كعف أبي ذر عف النبي صمى اهلل عميو

كاآلخر ،كبيف المجتمعات كالدكؿ ،كاستبشار باألجر العظيـ مف

كسمـ قاؿ( :ال تحقرف مف المعركؼ شيئان ،كلك أف تمقى أخاؾ

اهلل تعالى ،كمف أبرز ثمرات الكفاء بالعيد في تحقيؽ السعادة:

• الحصكؿ عمى محبة الناس :عف أبي ىريرة عف النبي صمى

• االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ تعالىًَّ :
يف يى ٍـ أل ىىم ىاناتً ًي ٍـ
{كالذ ى
ى
ً
ً
ًَّ
ًً
صمى ىكات ًي ٍـ يي ىحافظيكف ()9
ىك ىع ٍيدى ٍـ ىر ي
اعكف ( )8ىكالذ ى
يف يى ٍـ ىعمىى ى
ًَّ
كف ا ٍلًف ٍرىد ٍك ىس يى ٍـ ًفييىا
أ ٍيكلىئً ى
يف ىي ًرثي ى
ؾ يى يـ ا ٍل ىك ًارثيكف ( )10الذ ى
ًَّ
ً
كف
يف ييكفي ى
ىخال يدكف}[ .المؤمنكف .]11-8 :كقاؿ سبحانو{ :الذ ى
ً
ًَّ
ً
ً ً
ىم ىر المٌوي
بً ىع ٍيد المٌو ىكالى يًنقي ي
يف ىيصمي ى
كف ا ٍلميثىاؽ ( )20ىكالذ ى
ض ى
كف ىما أ ى
ًَّ
ً
ً
يف
كء الح ىساب ( )21ىكالذ ى
كص ىؿ ىكىي ٍخ ىش ٍك ىف ىربَّيي ٍـ ىكىي ىخافي ى
كف يس ى
بًو أىف يي ى

بكجو طمؽ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب
استحباب طبلقة الكجو عند المقاء/ ،ح ،6690 :ص.)1145
إف في مظاىر الجكد كالكرـ السابقة أثر عظيـ في إسعاد مف
يقكـ بيا لكجو اهلل تعالى ،كمف يتمقاىا ،فيي تزيد النفكس محبة،
كتآلفان ،كتبعث فييا الفرح كانشراح الصدر كالرضى كالطمأنينة
كاالستبشار كالحيكية كالنشاط كالتفاؤؿ.

ً
ً ً
اى ٍـ ًسِّار
امكٍا َّ
الصبلىةى ىكأىنفىقيكٍا ًم َّما ىرىزٍقىن ي
ى
صىب يركٍا ٍابت ىغاء ىك ٍجو ىرّْبي ٍـ ىكأىقى ي
ً
ؾ لىيي ٍـ يع ٍقىبى َّ
الدار ()22
كف بًا ٍل ىح ىسىن ًة السَّيىّْئةى أ ٍيكلىئً ى
ىك ىعبلىنىيةن ىكىي ٍد ىريؤ ى
صمى ىح ًم ٍف ىآبائً ًيـ كأ ٍىزك ً
اج ًي ٍـ ىكيذّْريَّاتً ًي ٍـ
ات ىع ٍد وف ىي ٍد يخمي ى
ىجَّن ي
كنيىا ىك ىم ٍف ى
ٍ ى ى
ك ً
كف ىعمىٍي ًيـ ّْمف يك ّْؿ ىباب}[ .الرعد.]23-20 :
المبلىئ ىكةي ىي ٍد يخمي ى
ى ى
كقاؿ عز كجؿ{:كأىكفيكٍا بًعي ًدم أ ً
يكؼ بً ىع ٍي ًد يك ٍـ}[ .البقرة .]40 :قاؿ:
ىٍ
ىٍ

الكفاء بالعيد:
الكفاء بالعيد ىك :االلتزاـ بإلزاـ اهلل ،أك إلزاـ العبد لنفسو ،كيدخؿ
في ذلؾ حقكؽ اهلل كميا ألف اهلل ألزـ عباده بيا فالتزمكىا ،ككجب
عمييـ آداؤىا ،كحقكؽ العباد التي أكجبيا اهلل عمييـ ،كالحقكؽ
التي التزمكىا كاأليماف كالنذكر كنحك ذلؾ ،كما يشمؿ ما تعاقد
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ىخ ٍذىنا ًميثىاقى يك ٍـ الى
{كًا ٍذ أ ى
• النجاة مف خزم الحياة الدنيا :قاؿ تعالى :ى
تىسًف يك ً
كف أىنفي ىس يكـ ّْمف ًدىي ًاريك ٍـ ثيَّـ أى ٍق ىرٍرتي ٍـ ىكأىنتي ٍـ
كف د ىماء يك ٍـ ىكالى تي ٍخ ًريج ى
ٍ ى

(ابف عباس) :أم أرض عنكـ كأدخمكـ الجنة [.]27
َّ
{ك ىم ٍف أ ٍىكفىى بً ىما ىع ى
اى ىد ىعمىٍيوي الموى
• األجر العظيـ مف اهلل تعالى :ى
ً
فىسيؤتً ً
يما} [الفتح .]10 :أم ال يعمـ عظمو كقدره إال
يو أ ٍ
ىي ٍ
ىج نار ىعظ ن

كف فى ًريقان ّْمن يكـ
كف أىنفي ىس يك ٍـ ىكتي ٍخ ًريج ى
تى ٍشيى يدكف()84ثيَّـ أىنتي ٍـ ىى يػؤالء تى ٍقتيمي ى
كف ىعمىٍي ًيـ بً ً
اإلثًٍـ ىكا ٍل يع ٍد ىك ً
يس ىارل
ّْمف ًدىي ًارًى ٍـ تىظى ى
اى ير ى
اف ىكًاف ىيأتيك يك ٍـ أ ى

الذم آتاه كقدره [.]28

ً
َّ ًَّ
يف ثيَّـ لى ٍـ
يف ىع ى
اىدتُّـ ّْم ىف ا ٍل يم ٍش ًرك ى
• محبة اهلل :قاؿ تعالى{ :إًال الذ ى
ً
ىح ندا فىأىتً ُّمكٍا إًلىٍي ًي ٍـ ىع ٍي ىد يى ٍـ ًإلىى
صك يك ٍـ ىش ٍينئا ىكلى ٍـ ييظىاى يركٍا ىعمىٍي يك ٍـ أ ى
ىينقي ي
يم َّدتً ًي ٍـ إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب ا ٍل يمتًَّقيف}[ .التكبة.[4 :

ض ا ٍل ًكتى ً
كف بًىب ٍع ً
اب
تيفى ي
اد ي
كى ٍـ ىك يى ىك يم ىحَّرهـ ىعمىٍي يك ٍـ إً ٍخ ىر ي
اجيي ٍـ أىفىتي ٍؤ ًمين ى
َّ ً
ض فىما ج ىزاء مف ي ٍفع يؿ ىذلً ى ً
م ًفي
كف بًىب ٍع و ى ى
ؾ من يك ٍـ إًال خ ٍز ه
ىكتى ٍكفيير ى
ى ى ى
الد ٍنيا كيكـ ا ٍلًقي ً
ً
كف إًلىى أى ىش ّْد ا ٍل ىع ىذ ً
اب}[ .البقرة-84 :
امة يي ىرُّد ى
ا ٍل ىحىياة ُّ ى ى ى ٍ ى ى ى

ًَّ
ً
ً
ً
ًَّ
يف يى ٍـ
صبلىت ًي ٍـ ىخاش يعكف ( )2ىكالذ ى
ا ٍل يم ٍؤ ًمينكف ( )1الذ ى
يف يى ٍـ في ى
ًَّ
ً ً ً
ًَّ
َّ
يف
ىع ًف الم ٍغ ًك يم ٍع ًر ي
يف يى ٍـ ل َّمزىكاة فىاعميكف ( )4ىكالذ ى
ضكف ( )3ىكالذ ى
يىـ لًفير ً
ت أ ٍىي ىم يانيي ٍـ
كج ًي ٍـ ىح ًافظيكف ( )5إًالَّ ىعمىى أ ٍىزىكا ًج ًي ٍـ ٍأك ىما ىممى ىك ٍ
ٍ ي
ادكف
ؾ فىأ ٍيكلىئً ى
فىًإَّنيي ٍـ ىغ ٍي ير ىمميك ًميف ( )6فى ىم ًف ٍابتى ىغى ىكىراء ىذًل ى
ؾ يى يـ ا ٍل ىع ي
ًً
ً
ًَّ
اعكف}[ .المؤمنكف.[8-1 :
يف يى ٍـ أل ىىم ىانات ًي ٍـ ىك ىع ٍيدى ٍـ ىر ي
( )7ىكالذ ى
كف بً ىع ٍي ًد ًى ٍـ إً ىذا
{كا ٍل يمكفي ى
• ربطو بالتقكل كالصدؽ :قاؿ تعالى :ى

صمى اهلل عميو كسمـ فقتؿ منيـ مف قتؿ ،كسبى منيـ مف سبى

 .]85كىذا الخزم كقع ليـ حيث سمط اهلل تعالى عمييـ رسكلو

• ربطو باإليماف كصفات المؤمنيف :قاؿ تعالى{ :قى ٍد أى ٍفمى ىح

اى َّ ً
ًَّ
كف ىع ٍي ىد يى ٍـ
يف ىع ى
دت م ٍنيي ٍـ ثيَّـ ىينقي ي
ض ى
[ .]28كقاؿ سبحانو{ :الذ ى
ًفي يك ّْؿ ىمَّروة ىك يى ٍـ الى ىيتَّقيكف ( )56فىًإ َّما تىثٍقىفىَّنيي ٍـ ًفي ا ٍل ىح ٍر ًب فى ىشّْرٍد
بً ًيـ َّم ٍف ىخ ٍمفىيي ٍـ لى ىعمَّيي ٍـ ىي َّذ َّك يركف}[ .األنفاؿ .]57-56 :أم :إذا

غمبتيـ كظفرت بيـ في حرب ،نكؿ بيـ كغمظ عقكبتيـ ،ليخاؼ

مف سكاىـ مف األعداء كيحذركف نقض العيد [.]27

ٍس أيكلىػئً ى ًَّ
ً
الصابً ًر ً
يف ا ٍلىبأ ً
ٍساء ك َّ
يف
ىع ى
ؾ الذ ى
الضَّراء ىكح ى
اى يدكٍا ىك َّ ى
يف في ا ٍلىبأ ى
ؾ يى يـ ا ٍل يمتَّقيكف}[ .البقرة.[177 :
ص ىدقيكا ىكأيكلىػئً ى
ى

الحمـ:
ً
الحمـ لغة ىك :األناة كالتثبت في األمكر ،كذلؾ مف شعار

• النجاة مف النار كمف عذاب اهلل يكـ القيامة كالمعنة :قاؿ

العقبلء [ .]16كعرؼ الغزالي [ ]24الحمـ بأنو :حالة بيف

ًَّ
ؾ الى
كف بً ىع ٍي ًد المٌ ًو ىكأ ٍىي ىمانً ًي ٍـ ثى ىمننا ىقمًيبلن أ ٍيكلىػئً ى
يف ىي ٍشتىير ى
تعالى{ :إً َّف الذ ى
ً
ً
ّْ
ً ً
ًً
ام ًة
ىخبلى ى
ؽ لىيي ٍـ في اآلخ ىرة ىكالى يي ىكم يميي يـ المٌوي ىكالى ىينظي ير إلىٍيي ٍـ ىي ٍكىـ ا ٍلقىي ى

الغضب كحدتو ،كبيف الغضب كببلدتو .كالحمـ يتضمف :الصبر
كحسف الخمؽ كسعة الصدر كالعفك عمف جنى [ .]28قاؿ تعالى
ًً
يف ا ٍل ىغ ٍيظى}[ .اؿ عمراف.]134 :
{كا ٍل ىكاظم ى
في كصؼ المتقيف :ى

اب أىلًيـ}[ .آؿ عمراف .]77 :كقاؿ سبحانو:
ىكالى يي ىزّْكي ًي ٍـ ىكلىيي ٍـ ىع ىذ ه
ًَّ
كف ىع ٍي ىد المٌ ًو ًمف ىب ٍع ًد ًميثى ًاق ًو ىكىي ٍق ى
كف ىمآ أى ىم ىر المٌوي
يف ىينقي ي
ط يع ى
ض ى
{كالذ ى
ى
َّ
ً
ً
كف ًفي األ ٍىر ً
كء
ض أ ٍيكلىئً ى
كص ىؿ ىكيي ٍفس يد ى
ؾ لىيي يـ الم ٍعىنةي ىكلىيي ٍـ يس ي
بًو أىف يي ى
َّ
الدار}[ .الرعد.[25 :

الطباع البشرية ،بؿ يكظمكف غيظيـ كيصبركف عف مقابمة

• الكقاي ػة م ػف قس ػاكة القمب ،كالعداكة كالبغضاء :قاؿ تعالى{ :فىبً ىما

ض ع ًف ا ٍلج ً
اىمًيف}.
{كأ ٍ
ى
ىع ًر ٍ ى
المسيء إلييـ[ .]28كقاؿ سبحانو :ى

أم :إذا حصؿ ليـ مف غيرىـ أذية تكجب غيظيـ كىك –امتبلء

القمب بالحنؽ المكجب لبلنتقاـ -فإنيـ ال يعممكف بمقتضى

اىـ كجع ٍمىنا قيميكبيـ قى ً
ىن ٍق ً
ض ًيـ ّْميثىاقىيي ٍـ لى َّ
اسىيةن}[ .المائدة.]13 :
عن ي ٍ ى ى ى
ى يٍ

[األعراؼ .]199 :أم :مقابمة الجاىؿ باإلعراض عنو كعدـ

كقاسية أم :غميظة ال تجدم فييا المكاعظ كال تنفعيا اآليات

مقابمتو بجيمو فمف آذاؾ بقكلو أك فعمو ال تؤذه ،كمف حرمؾ ال

ًَّ
ىخ ٍذىنا
ص ىارل أ ى
{ك ًم ىف الذ ى
يف قىاليكٍا إًَّنا ىن ى
كالنذر [ .]28كقاؿ سبحانو :ى
ضاء
ًميثىاقىيي ٍـ فىىن يسكٍا ىحظِّا ّْم َّما يذ ّْك يركٍا بً ًو فىأ ٍ
ىغ ىرٍيىنا ىب ٍيىنيي يـ ا ٍل ىع ىد ىاكةى ىكا ٍلىب ٍغ ى
ً
ً
ام ًة}[ .المائدة .]14 :أم :سمطنا بعضيـ عمى بعض
إلىى ىي ٍكًـ ا ٍلقىي ى

تحرمو كمف قطعؾ فصمو ،كمف ظممؾ فاعدؿ فيو [ .]28عف
أبي ىريرة أف رجبلن قاؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ :أكصني،
قاؿ( :ال تغضب) .فردد م ار انر ،قاؿ( :ال تغضب) [.]37

كصار بينيـ مف الشركر ما يقتضي بغض بعضيـ بعضان

(صحيح البخارم ،كتاب األدب ،باب الحذر مف الغضب/ ،ح:

كمعاداة بعضيـ بعضان إلى يكـ القيامة.]28[ .

 ،6116ص .)1066فالغضب يكرث صاحبو الندـ كالحسرة
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كاأللـ كاليـ كالحزف ألنو ال يحكـ عقمو بدرجة كافية عند

في دعكاه حتى يتبع الشرع المحمدم ،في جميع أقكالو كأفعالو

التصرؼ ،أما الحمـ فيتميز صاحبو باليدكء كالتأني كالتثبت فبل

كأحكالو ،عندىا يحصؿ لو فكؽ ما طمبو مف محبتو إياه ،كىك

يتصرؼ بردة فعؿ يتحكـ انفعاؿ الغضب فييا ،كانما يكظـ غيظو

محبتو لو ،كىك أعظـ مف األكؿ ،كما قاؿ بعض الحكماء

ليككف تصرفو حكيمان يبعث في نفسو الرضى كالطمأنينة كاألمف
كانشراح الصدر كاالستبشار باألجر العظيـ مف اهلل تعالى ،كما

ب [ .]27إف
ب ،إنما الشأف أف تي ىح ٍ
العمماء :ليس الشأف أف تي ًح ٍ

محبة اهلل تعالى ىي قرة العيكف ،كىي الحياة التي مف حرميا

تجعؿ الطرؼ المقابؿ يشعر بخطئو ،كيندـ عميو ،كيزداد احترامان

فيك مف جممة األمكات ،كالشفاء الذم مف عدمو حمت بقمبو

لمف عاممو بالحمـ ،كربما ساعده ذلؾ في تجنب ىذا الفعؿ مرة

جميع األسقاـ ،كالمذة التي مف لـ يظفر بيا فعيشو كمو ىمكـ

أخرل ،فالحمـ سبب ميـ مف أسباب السعادة عمى الفرد

كآالـ [ .]29كمحبة اهلل تعالى ليا تأثير عجيب في انشراح

كالمجتمع ،كمف األدلة عمى ذلؾ:

الصدر ،كطيب النفس ،ككمما كانت المحبة أقكل كاف الصدر

اد
{ك ًعىب ي
• مف صفات الذيف يدخمكف الجنة :قاؿ عز كجؿ :ى
ً
ًَّ
كف ىعمىى األ ٍىر ً
كف
َّ
ض ىى ٍكننا ىكًا ىذا ىخاطىىبيي يـ ا ٍل ىجاىمي ى
يف ىي ٍم يش ى
الر ٍح ىم ًف الذ ى

أشرح [ .]48حيث يصير العبد كاثقان بو سبحانو ،مطمئنان إليو،
راضيان بحسف تدبيره لو ،كيتصؿ خكفو كرجاؤه كفرحو كسركره
كابتياجو بو كحده ،كاف نالو بالمخمكؽ بعض الفرح كالسركر،

قىاليكا ىسبلى نما}[ .الفرقاف .]63 :أم :خاطبكا الجاىؿ بخطاب

فميس الفرح التاـ كالسركر الكامؿ كاالبتياج كالنعيـ كقرة العيف

يسممكف فيو مف اإلثـ كيسممكف مف مقابمة الجاىؿ بجيمو ،كىذا

مدح ليـ بالحمـ الكثير كرزانة العقؿ ،كمقابمة المسيء باإلحساف

كسككف القمب إال بو سبحانو ،كما سكاه إف أعاف عمى ىذا

ؾ يي ٍج ىزٍك ىف
كالعفك [ .]28فيككف جزاؤىـ في قكلو تعالى{ :أ ٍيكلىئً ى
صىب يركا ىكييمىقَّ ٍك ىف ًفييىا تى ًحَّيةن ىك ىسبلى نما}[ .الفرقاف.[75 :
ا ٍل يغ ٍرفىةى بً ىما ى
ً
ًً
يف
يف ا ٍل ىغ ٍي ى
ظ ىكا ٍل ىعاف ى
{كا ٍل ىكاظم ى
• الفكز بمحبة اهلل تعالى :قاؿ تعالى :ى
الن ً
ىع ًف َّ
اس ىكالمٌوي يي ًح ُّ
ب ا ٍل يم ٍح ًسنًيف}[ .آؿ عمراف .]134 :كعف ابف

المطمكب فرح كسر بو ،كاف حجب عنو فيك بالحزف بو كالكحشة
منو أحؽ منو بأف يفرح بو ،فبل فرح كال سركر إال بما أكصؿ إليو
كأعاف عمى مرضاتو [ .]36كيرل(ابف القيـ) أف ىناؾ عشرة
أسباب جالبة لمحبة اهلل تعالى كمكجبة ليا .كىي:
• قراءة القرآف بالتدبر كالتفيـ لمعانيو.

عباس أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ألشج بف عبد القيس:
(إف فيؾ لخصمتيف يحبيما اهلل :الحمـ كاألناة) [( .]32صحيح

• التقرب إلى اهلل بالنكافؿ بعد الفرائض.

مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب األمر باإليماف باهلل تعالى كرسكلو

• دكاـ ذكر اهلل تعالى عمى كؿ حاؿ :بالمساف كالقمب كالعمؿ.

صمى اهلل عميو كسمـ كشرائع الديف ،كالدعاء إليو ،كالسؤاؿ عنو،

• إيثار محاب اهلل تعالى عمى محاب النفس كاليكل.

كحفظو ،كتبميغو مف لـ يبمغو/ ،ح ،117 :ص.)30

• معرفة اهلل تعالى بأسمائو كصفاتو كأفعالو.

منح الحب لآلخريف ،كالحصكؿ عميو:

• مشاىدة بره كاحسانو كآالئو ،كنعمو الظاىرة كالباطنة.

الحب لغة :الكداد كالمحبة ،كىك نقيض البغض [ .]16كأعظـ

• انكسار القمب بكميتو بيف يدم اهلل تعالى.

الحب كأكجبو ىك حب العبد هلل تعالى ،كأعظـ فكز ىك حصكؿ

• الخمكة بو كقت النزكؿ اإلليي ،لمناجاتو كتبلكة كبلمو ،كالتأدب

تعالى{ك ًم ىف
العبد عمى حبو عز كجؿ .قاؿ
ى
ُّكنيـ ىكح ّْ ً ًَّ
ً
يد ً
يف
كف المٌ ًو أ ى
ىندادان ييحب ى ي ٍ ي
ب المٌو ىكالذ ى
[البقرة .]165 :كقاؿ سبحانو{ :قي ٍؿ إًف يكنتي ٍـ

الن ً
َّ
اس ىمف ىيتَّ ًخ يذ ًمف
ىش ُّد يحبِّا لّْمٌ ًو}.
آمينكٍا أ ى
ى
ً
ُّكف المٌوى فىاتَّبً يعكنًي
تيحب ى

بأدب العبكدية بيف يديو ،ثـ ختـ ذلؾ باالستغفار كالتكبة.
• مجالسة المحبيف الصادقيف ،كالتقاط أطايب ثم ارت كبلميـ،
كأال يتكمـ إال إذا ترجحت مصمحة الكبلـ ،ككاف فيو منفعة لو

ً
كب يك ٍـ}[ .آؿ عمراف .]31 :فكؿ مف
يي ٍحبًٍب يك يـ المٌوي ىكىي ٍغف ٍر لى يك ٍـ يذين ى
ادعى محبة اهلل ،كىك ليس عمى الطريقة المحمدية فإنو كاذب

كلغيره.
• مباعدة كؿ سبب يحكؿ بيف القمب كبيف اهلل عز كجؿ [.]29
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كأما محبة اهلل تعالى لمعبد فيناؾ العديد مف اآليات القرآنية

كتبادؿ المحبة في اهلل مف األمكر التي تجمب السعادة لئلنساف

كاألحاديث النبكية التي دلت عمييا :قاؿ تعالى{ :إً َّف المٌوى يي ًح ُّ
ب
ًَّ
{كالمٌوي يي ًح ُّ
الصابً ًريف}.
ب َّ
ا ٍل يمتقيف}[ .التكبة .]7 :كقاؿ سبحانو :ى
{كالمٌوي يي ًح ُّ
ب ا ٍل يم ٍح ًسنًيف}.
[آؿ عمراف .]146 :كقاؿ عز كجؿ :ى

كلغيره ،فيذه المحبة تبقى صافية نقية كليست مرتبطة بمصالح
دنيكية ،فيي محبة مأمكنة منزكعة المكر ،بعيدة عف الخيانة أك
الخذالف ،يجني العبد ثمارىا حتى بعد مكتو ،كما أنيا عبادة

ً
[آؿ عمراف .]134 :كقاؿ تعالى{ :إً َّف المَّو ي ًح ُّ ًَّ
كف
ى ي
يف ييقىاتمي ى
ب الذ ى
ًً
ً
صكص}[ .الصؼ .]4 :عف أبي
صفِّا ىكأَّىنييـ يب ىني ه
اف َّم ٍر ي
في ىسبًيمو ى

ميسكرة ممزكجة بالمتعة كاألنس ،تزداد باإليماف كالنصح كحفظ
السر كايصاؿ النفع ككؼ األذل ،كنبذ الحسد [ .]3كعف أنس
عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال يؤمف أحدكـ حتى يحب

ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :إف اهلل تعالى

قاؿ :مف عادل لي كليان ،فقد آذنتو بالحرب ،كما تقرب إلي

ألخيو ما يحب لنفسو) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب اإليماف،

عبدم بشيء أحب إلي مما افترضتو عميو .كما زاؿ عبدم

باب مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو/ ،ح،13 :

يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحببتو فكنت سمعو الذم يسمع بو،

ص .)5ككما دعا اإلسبلـ لممحبة بيف المسمميف ،فقد نيى عف

كبصره الذم يبصر بو ،كيده التي يبطش بيا ،كرجمو التي يمشي

{ياأىيُّيىا
كؿ ما يؤثر سمبان عمى ىذه المحبة أك يعيقيا .قاؿ تعالى :ى
ير ّْمف الظَّ ّْف إً َّف بعض َّ
ً
الًَّذيف آمينكا ٍ ً
الظ ّْف ًإثٍهـ ىكالى
ىٍ ى
اجتىنيبكا ىكث نا ى
ى ى

بيا ،كاف سألني ألعطينو ،كلئف استعاذني ألعيذنو ،كما ترددت
عف شيء أنا فاعمو ترددم عف نفس المؤمف يكره المكت كأنا

ضا}[ .الحجرات.]12 :
ض يكـ ىب ٍع ن
َّع ي
َّسكا ىكالى ىي ٍغتىب ب ٍ
تى ىجس ي
إف منح الحب كالحصكؿ عميو سعادة عظيمة ال تستقيـ الحياة

التكاضع/ ،ح ،6502 :ص .)1127كعنو عف النبي صمى اهلل

بدكنيما ،كال يطيب العيش إال بيما ،فيما أمف كسبلـ كطمأنينة

عميو كسمـ قاؿ( :إذا أحب اهلل العبد نادل جبريؿ :إف اهلل يحب

كانشراح صدر كفرح كبشرل ،كيمتد أثرىما الطيب في الدنيا

فبلنان فأحببو ،فيحبو جبريؿ ،فينادم جبريؿ في أىؿ السماء :إف

كاآلخرة ،كعند افتقاد الحب يحؿ الشقاء ،كتظير العداكة

اهلل يحب فبلنان فأحبكه ،فيحبو أىؿ السماء ،ثـ يكضع لو القبكؿ

كالبغضاء ،كالحقد كالحسد ككؿ ما يجمب اليـ كالغـ كالحزف.

في األرض) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب بدء الخمؽ ،باب

كمما يدؿ عمى أثر الحب في تحقيؽ السعادة:

ذكر المبلئكة صمكات اهلل عمييـ/ ،ح ،3209 :ص.)536

• االستبشار بالفكز بالجنة :عف أبي ىريػرة قاؿ :ق ػ ػاؿ رس ػ ػ ػكؿ اهلل

أكره مساءتو) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب

كمحبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاجبة عمى المسمـ .كىي

صمى اهلل عميو كسمـ( :ال تدخمكف الجنة حتى تؤمنكا ،كال تؤمنكا

امتداد لمحبة اهلل تعالى التي تحقؽ السعادة لئلنساف في دنياه

حتى تحابكا أكال أدلكـ عمى شيء إذا فعمتمكه تحاببتـ؟ أفشكا

آؤ يك ٍـ ىكًا ٍخ ىك يان يك ٍـ
كآخرتو .قاؿ تعالى{ :قي ٍؿ إًف ىك ى
اؤ يك ٍـ ىكأ ٍىبىن ي
اف ىآب ي
اد ىىا
كىا ىكتً ىج ىارةه تى ٍخ ىش ٍك ىف ىك ىس ى
اج يك ٍـ ىك ىع ًش ىيرتي يك ٍـ ىكأ ٍىم ىكا هؿ ا ٍقتىىرٍفتي يم ى
ىكأ ٍىزىك ي
ً
ىح َّ
ب إًلىٍي يكـ ّْم ىف المٌ ًو ىكىر يسكلً ًو ىك ًجيى واد ًفي ىسبًيمً ًو
ض ٍكىنيىا أ ى
ىك ىم ىساك يف تىٍر ى

السبلـ بينكـ) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب بياف
أنو ال يدخؿ الجنة إال المؤمنكف ،كأف محبة المؤمنيف مف
اإليماف ،كأف إفشاء السبلـ سبب لحصكليا/ ،ح،194 :

فىتىربَّصكٍا حتَّى يأٍتًي المٌو بًأىم ًرًه كالمٌو الى يي ًدم ا ٍلقىكـ ا ٍلفى ً
اسًقيف}.
ى ي ى ى ى ي ٍ ى ي
ىٍ
ٍى
[التكبة .]24 :كعف أنس قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

• الشعكر بحبلكة اإليماف :عف أنس عف النبي صمى اهلل عميو

كسمـ( :ال يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب إليو مف كالده ككلده

كسمـ قاؿ( :ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف :أف يككف اهلل

كالناس أجمعيف) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب

كرسكلو أحب إليو مما سكاىما ،كأف يحب المرء ال يحبو إال هلل،

حب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف اإليماف/ ،ح،14 :

كأف يكره أف يعكد في الكفر كما يكره أف يقذؼ في النار) [.]37

ص.)6

(صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،باب حبلكة اإليماف/ ،ح،16 :

ص.)44

484

نفسو لسؤاليـ ،كيؤمف بأف الرزؽ بيد اهلل تعالى .قاؿ تعالى:

ص.)6

{لً ٍمفيقى ىراء

• الفكز بظؿ اهلل تعالى يكـ ال ظؿ إال ظمو :عف أبي ىريرة قاؿ:
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :إف اهلل تعالى يقكؿ يكـ

األ ٍىر ً
ض

ً
ً ً
ً
ً
ًَّ
ض ٍرنبا ًفي
كف ى
يع ى
الذ ى
يف أيحص يركٍا في ىسبًيؿ المٌو الى ىي ٍستىط ي
ًً
ُّ ً
اى يؿ أ ٍ ً ً
ي ٍحسبيـ ا ٍلج ً
اى ٍـ الى
يم ي
ى ى ي يي ى
ىغنىياء م ىف التَّ ىعفؼ تى ٍع ًرفيييـ بس ى
َّ
اس إً ٍل ىحافنا}[ .البقرة .]273 :أم :الفقراء الذيف ليس
الن ى

القيامة :أيف المتحابكف بجبللي ،اليكـ أظميـ في ظمي ،يكـ ال
ظؿ إال ظمي) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب

كف
ىي ٍسأىلي ى

لدييـ إ اردة أك قدرة عمى التكسب كطمب المعاش إلغناء أنفسيـ،

فضؿ الحب في اهلل تعالى/ ،ح ،6548 :ص.)1125

كمع ذلؾ يتعففكف فيحسبيـ الجاىؿ بأمرىـ كحاليـ أنيـ أغنياء

• الفكز بمنابر مف نكر :عف معاذ بف جبؿ قاؿ :سمعت رسكؿ

مف تعففيـ في لباسيـ كحاليـ كمقاليـ ،كىـ ال يسألكف الناس،

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :قاؿ اهلل عز كجؿ :المتحابكف

كاف سألكىـ اضط ار انر لـ يمحكا في السؤاؿ [ .]27[ ،]28كقاؿ

في جبللي ليـ منابر مف نكر يغبطيـ النبيكف كالشيداء) [.]31

سبحانو{ :كما ًمف ىدآب و
َّة ًفي األ ٍىر ً
ض إًالَّ ىعمىى المٌ ًو ًرٍزقييىا}[ .ىكد:
ىى
 .]6أم :أف جميع ما دب عمى كجو األرض مف إنساف كحيكاف

/ح ،2390 :ص.)545

قد تكفؿ اهلل بأرزاقيـ كأقكاتيـ فرزقيـ عمى اهلل [ .]28كقاؿ عز

(جامع الترمذم ،كتاب الزىد ،باب ما جاء في الحب في اهلل،

{أ ي ً
ؾ ىن ٍح يف قى ىس ٍمىنا ىب ٍيىنييـ َّم ًعي ىشتىيي ٍـ ًفي
كف ىر ٍح ىمةى ىرّْب ى
ىى ٍـ ىي ٍقس يم ى
و ً ً
ؽ ىب ٍع و
ُّ
ضييـ
ضيي ٍـ فى ٍك ى
ض ىد ىرىجات لىيتَّخ ىذ ىب ٍع ي
الد ٍنىيا ىكىرفى ٍعىنا ىب ٍع ى
ؾ ىخ ٍيهر ّْم َّما ىي ٍج ىم يعكف}[ .الزخرؼ.]32 :
ت ىرّْب ى
يس ٍخ ًريِّا ىكىر ٍح ىم ي

• الفكز بحب اهلل تعالى :عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل

كجؿ:

عميو كسمـ قاؿ( :أف رجبلن زار أخان لو في قرية أخرل ،فأرصد

ا ٍل ىحىيا ًة

أريد أخان لي في ىذه القرية ،قاؿ :ىؿ لؾ عميو مف نعمة تربيا؟

أم :أف اهلل تعالى قد فاكت بيف خمقو فيما أعطاىـ مف األمكاؿ

قاؿ :ال ،غير أني أحببتو في اهلل ،قاؿ :فإني رسكؿ اهلل إليؾ،

كاألرزاؽ كالعقكؿ ،كغير ذلؾ مف القكل الظاىرة كالباطنة ،ليسخر

بأف اهلل قد أحبؾ كما أحببتو فيو) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب

بعضيـ بعضان في األعماؿ الحتياج كؿ كاحد منيـ لآلخر ،كأف

البر كالصمة ،باب فضؿ الحب في اهلل تعالى/ ،ح،6549 :

رحمة اهلل بخمقو خير ليـ مما بأيدييـ مف األمكاؿ كمتاع الحياة

ص.)1125

ض ىدرج و
ات
ض يك ٍـ فى ٍك ى
ؽ ىب ٍع و ى ى
{كىرفى ىع ىب ٍع ى
الدنيا[ .]27كما قاؿ تعالى :ى
لّْىيٍبمي ىك يك ٍـ ًفي ىما آتىا يك ٍـ}[ .األنعاـ .]165 :أم :فاكت بينكـ في
األرزاؽ ،كاألخبلؽ ،كالمحاسف كالمساكئ ،كالمناظر كاألشكاؿ

اهلل لو عمى مدرجتو ،ممكان ،فمما أتى عميو قاؿ :أيف تريد؟ قاؿ:

• ذىاب الغؿ بيف الناس :عف أبي ىريرة عف النبي صمى

ضا
ىب ٍع ن

اهلل

عميو كسمـ قاؿ( :تيادكا تحابكا ،كتصافحكا يذىب الغؿ عنكـ)
[( .]45الجامع الصغير ،ج/ ،1ح ،3374 :ص.)202

كاأللكاف ،كلو الحكمة في ذلؾ ليختبر الغني في غناه كيسألو عف

القناعة:

شكره ،كالفقير في فقره فيسألو عف صبره [ .]27كقاؿ سبحانو:

القناعة لغة :الرضى باليسير ،كمعنى قىنًع :ر ً
ض ىي ،كرجؿ قنعاف:
ى ى
يرضى باليسير ،كالقيينكع :الرضا ،كالقانع :الراضي [ .]16كيعرؼ

ً
اجا ّْم ٍنيي ٍـ ىزٍى ىرةى ا ٍل ىحىي ًاة ُّ
الد ىنيا
{كالى تى يم َّد َّف ىع ٍيىن ٍي ىؾ إًلىى ىما ىمتَّ ٍعىنا بًو أ ٍىزىك ن
ى
لًىن ٍفتًىنيـ ًف ً
ؾ ىخ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى}[ .طو .]131 :أم :ال تمد
ؽ ىرّْب ى
يو ىكًرٍز ي
يٍ

إف القناعة ال تعني الكسؿ كالتقاعس عف العمؿ بحجة الرضى

كالممتعيف بيا مف المآكؿ كالمشارب المذيذة كالمبلبس الفاخرة

عف الحاؿ ،كانما ىي عمؿ اإلنساف الدائـ لؤلسباب الممكنة

كالبيكت المزخرفة كالنساء المجممة ،فإف ذلؾ كمو زىرة الحياة

كسعيو لتغيير األحكاؿ لؤلفضؿ كفؽ ضكابط الشرع ،كأف يرضى

الدنيا تبتيج بيا نفكس المغتريف كتقطعيـ عف النظر لآلخرة ،ثـ

بعد ذلؾ بما يقسـ اهلل تعالى لو ،فبل يتسخط ،كال يحزف ،كال

تذىب سريعان ،فيندمكف ،فاهلل تعالى قد جعميا اختبا انر ليـ ليعمـ

يتحسر ،كال ينظر لما في أيدم الناس مف متاع الدنيا ،كال يذؿ

مف يقؼ عندىا كيغتر بيا ممف ىك أحسف عمبلن [.]28

عينيؾ معجبان ،كال تكرر النظر مستحسنان إلى أحكاؿ الدنيا

الغزالي القناعة بأنيا :حسف تدبير المعاش مف غير خب ]24[.
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إف القناعة عامؿ ميـ في تحقيؽ سعادة اإلنساف ،فاإلنساف غير

فعؿ ،فإف لك تفتح عمؿ الشيطاف)[( .]32صحيح مسمـ ،كتاب

القانع سيعيش حياتو في شقاء مستمر ألنو لك ترؾ النفس عمى

القدر ،باب اإليماف بالقدر كاإلذعاف لو/ ،ح،6774 :

ىكاىا فإنيا ال تشبع ،فبل تشعر بطمأنينة كال رضى ،كال أمف ،كال

ص.)1161

انشراح صدر ،كال فرح ،كال استبشار ،فيك يعيش في ىمع كجزع،

• الحصكؿ عمى الغنى كالرزؽ كالعفاؼ مف اهلل تعالى :عف

كمبلحقة ال نياية ليا ترىؽ النفس كالجسد لسراب الحياة الدنيا.

حكيـ بف حزاـ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :كمف

عف ابف عباس قاؿ :سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ:

يستعفؼ يعفو اهلل ،كمف يستغف يغنو اهلل) [( .]37صحيح

(لك كاف البف آدـ كادياف مف ماؿ البتغى ثالثان ،كال يمؤل جكؼ

البخارم ،كتاب الزكاة ،باب ال صدقة إال عف ظير غنى/ ،ح:

ابف آدـ إال التراب) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب

 ،1427ص .)231كعف عبداهلل بف مسعكد قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

ما يتقى مف فتنة الماؿ/ ،ح ،6436 :ص.)1117كمما يدؿ

صمى اهلل عميو كسمـ( :مف نزلت بو فاقة فأنزليا بالناس لـ تسد

عمى دكر القناعة في تحقيؽ السعادة:

فاقتو ،كمف نزلت بو فاقة فأنزليا باهلل فيكشؾ اهلل لو برزؽ عاجؿ

• االستبشار بالفكز بالجنة :عف ثكباف قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

أك آجؿ) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب الزىد ،باب ما جاء في

اهلل عميو كسمـ( :مف تكفؿ لي أف ال يسأؿ الناس شيئان فأتكفؿ لو

اليـ في الدنيا كحبيا/ ،ح ،2326 :ص.)532

بالجنة؟) [( .]44سنف أبي داكد ،كتاب الزكاة ،باب كراىية

• تحقؽ الغنى الحقيقي لمنفس :عف أبي ىريرة يقكؿ :سمعت

المسألة/ ،ح ،1643 :ص.)244

النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :ليس الغنى عف كثرة العرض،

• الفبلح :عف عبداهلل بف عمرك بف العاص أف رسكؿ اهلل صمى

كلكف الغنى غنى النفس) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب

اهلل عميو كسمـ قاؿ( :قد أفمح مف أسمـ ،كرزؽ كفافان ،كقنعو اهلل

الرقاؽ ،باب الغنى غنى النفس/ ،ح ،6446 :ص.)1119

بما آتاه) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الزكاة ،باب في الكفاؼ

• حصكؿ البركة :عف حكيـ بف حزاـ قاؿ :سألت النبي صمى اهلل

كالقناعة/ ،ح ،2426 :ص ص .)424-423

عميو كسمـ فأعطاني ،ثـ سألتو فأعطاني ،ثـ سألتو فأعطاني ،ثـ

• محبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ :عف عمر بف تغمب أف

قاؿ( :إف ىذا الماؿ خضرة حمكة ،فمف أخذه بطيب نفس بكرؾ لو

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أتي بماؿ أك بشيء فقسمو

فيو ،كمف أخذه بإشراؼ نفس لـ يبارؾ لو فيو ،ككاف كالذم يأكؿ

فأعطى رجاالن كترؾ رجاالن فبمغو أف الذيف ترؾ عتبكا ،فحمد اهلل

كال يشبع ،كاليد العميا خير مف اليد السفمى) [( .]37صحيح

كأثنى عميو ثـ قاؿ( :أما بعد فكاهلل إني ألعطي الرجؿ كأدع

البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب ىذا الماؿ خضرة حمكة  ،كقكلو

الرجؿ ،كالذم أدع أحب إلي مف الذم أعطي ،كلكني أعطي

تعالى(:زيف لمناس حب الشيكات مف النساء كالبنيف )[.آؿ

أقكامان لما أرل في قمكبيـ مف الجزع كاليمع ،كأ ً
ىك يؿ أقكامان إلى ما

عمراف/ ،.]14:ح ،6441 :ص.)1117عف معاكية قاؿ :قاؿ

جعؿ اهلل في قمكبيـ مف الغنى كالخير) [( .]37صحيح البخارم،

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :ال تمحفكا في المسألة ،فك اهلل

كتاب الجمعة ،باب مف قاؿ في الخطبة بعد الثناء :أما بعد،

ال يسألني أحد منكـ شيئان ،فتخرج لو مسألتو مني شيئان كأنا لو

/ح ،923 :ص.)148

كاره ،فيبارؾ لو فيما أعطيتو) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب

• الجم ػ ػع بيف السع ػ ػي كالعم ػ ػؿ مػ ػع الرض ػى بالقضاء كالقدر :عف

الزكاة ،باب النيي عف المسألة/ ،ح ،2390 :ص.)417كعف

أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :احرص

أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف سأؿ

عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز ،كاف أصابؾ شيء فبل

الناس أمكاليـ تكث انر ،فإنما يسأؿ جم انر ،فميستقؿ أك ليستكثر)

تقؿ :لك أني فعمت كاف كذا ككذا ،كلكف قؿ :قدر اهلل ،كما شاء

[( .]32صحيػ ػح مسم ػـ ،كتػاب الزكاة ،باب كراىة المسألة لمناس،
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/ح ،2399 :ص.)418

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :الراحمكف يرحميـ الرحمف ،ارحمكا

• انشراح الصدر كزكاؿ اليـ كالغـ :إف القناعة تعطي اإلنساف

مف في األرض يرحمكـ مف في السماء) [( .]31جامع الترمذم،

مساحة كاسعة لتأمؿ نعـ اهلل عميو ،فإذا تأمميا كجد أف اهلل تعالى

كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في رحمة الناس/ ،ح،1924 :

قد كىبو خي انر عظيماى .عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

ص .)448كعف أسامة بف زيد قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

اهلل عميو كسمـ( :انظركا إلى مف ىك أسفؿ منكـ ،كال تنظركا إلى

عميو كسمـ( :كال يرحـ اهلل مف عباده إال الرحماء) [.]37

مف ىك فكقكـ ،فيك أجدر أال تزدركا نعمة اهلل) [( .]32صحيح

(صحيح البخارم ،كتاب المرض ،باب عيادة الصبياف/ ،ح:

مسمـ ،كتاب الزىد ،باب (الدنيا سجف لممؤمف كجنة لمكافر)،

 ،5655ص .)1001كعف جرير بف عبداهلل قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

/ح ،7430 :ص  .)1283فعند تطبيؽ اإلنساف لقكؿ الرسكؿ

صمى اهلل عميو كسمـ( :ال يرحـ اهلل مف ال يرحـ الناس) [.]37

صمى اهلل عميو كسمـ فإنو سيرل أنو يفكؽ كثي انر مف الخمؽ في

(صحيح البخارم ،كتاب التكحيد ،باب قكلو تعالى(:قؿ ادعكا اهلل

العافية كالرزؽ ،فيزكؿ قمقو كىمو كغمو ،كيزداد سركره كاغتباطو

أك ادعكا الرحمف أيا ما تدعك فمو األسماء الحسنى )[.اإلسراء:

بنعـ اهلل عميو [.]51

/ ،.]110ح ،7376 :ص.)1269

• جمع الشمؿ ،كاقباؿ الدنيا :عف أنس بف مالؾ قاؿ :قاؿ رسكؿ

• الفكز بشكر اهلل كمغفرتو :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف كانت اآلخرة ىمو جعؿ اهلل غناه

صمى اهلل عميو كسمـ( :بينما رجؿ يمشي بطريؽ اشتد عميو

في قمبو كجمع لو شممو كأتتو الدنيا كىي راغمة ،كمف كانت

العطش ،فكجد بئ انر فنزؿ فييا ،فشرب ثـ خرج ،فإذا كمب يميث

الدنيا ىمو جعؿ اهلل فقره بيف عينيو كفرؽ عميو شممو كلـ يأتو

يأكؿ الثرل مف العطش ،فقاؿ الرجؿ :لقد بمغ ىذا الكمب مف

مف الدنيا إال ما قدر لو) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب صفة

العطش مثؿ الذم كاف بمغ بي ،فنزؿ البئر فمؤل خفو ،ثـ أمسكو

القيامة ،باب أحاديث :ابتمينا بالضراء ،كمف كانت اآلخرة ىمو،

بفيو ،فسقى الكمب ،فشكر اهلل لو ،فغفر لو) [( .]37صحيح

كابف آدـ تفرغ لعبادتي/ ،ح ،2465 :ص.)562

البخارم ،كتاب األدب ،باب رحمة الناس كالبيائـ/ ،ح،6009 :

الرحمة:

ص.)1051

الرحمة لغة :رقة القمب كعطفو ،كمعنى (تكاصكا بالمرحمة) :أم

• البعد عف الشقاء :عف أبي ىريرة قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل صمى

أكصى بعضيـ بعضان برحمة الضعيؼ كالتعطؼ عميو [.]16

اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :ال تنزع الرحمة إال مف شقي) [.]31

{مح َّم هد َّرسك يؿ المَّ ًو كالًَّذيف معو أ ً
ىش َّداء ىعمىى ا ٍل يكفَّ ًار
ى ى ىىي
قاؿ تعالى ُّ :ى
ي
ير ىح ىماء ىب ٍيىنيي ٍـ}[ .الفتح( .]29 :رحماء بينيـ) أم :متحابكف

(جامع الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في رحمة
الناس/ ،ح ،1923 :ص.)448
• الترابط كالتماسؾ بيف أفراد المجتمع :عف النعماف بف بشير

متعاطفكف كالجسد الكاحد ،يحب أحدىـ ألخيو ما يحب لنفسو

[ .]28كالرحمة في اإلسبلـ مطمكبة حتى مع الحيكانات،

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مثؿ المؤمنيف في

كلئلنساف فييا أجر كبير كبشرل عظيمة ،فالرحمة في قمب

تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ ،مثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضك،

اإلنساف نعمة عظيمة ،تيذب مف سمككو ،كتجعمو يشعر بألـ

تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى) [( .]32صحيح مسمـ،

اآلخريف ،مما يدفعو لمساعدتيـ ،كىذا مما يبعث السعادة في

كتاب الب ػ ػر كالصمػ ػة ،ب ػاب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ،

نفسو فيشعر بالرضى كانشراح الصدر كالفرح كاالستبشار ،كمما

/ح ،6586 :ص.)1131

يدؿ عمى ذلؾ:

العفك كالصفح:

• الفكز برحمة اهلل تعالى :عف عبداهلل بف عمرك قاؿ :قاؿ رسػ ػكؿ

العفك لغة :المحك كالطمس ،ككػ ػؿ مػ ػف استحػ ػؽ عقكبػ ػة فتػ ػرؾ فقد
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• الحصكؿ عمى العز مف اهلل تعالى :عف أبي ىريرة ،عف النبي
صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :كما زاد اهلل عبدان بعفك إال ع انز)
[( .]32صحيح مسمـ ،كتاب البر كالصمة ،باب استحباب العفك

أنفس الناس كما سيؿ عمييـ مف األعماؿ كاألخبلؽ ،فبل يكمفيـ
ما ال تسمح بو طبائعيـ بؿ يشكر كؿ ما يقابمو منيـ مف فعؿ

كالتكاضع/ ،ح ،6592 :ص ص.)1132-1131

جميؿ ،كيتجاكز عف تقصيرىـ كيغض طرفو عف نقصيـ [.]28

{كالى تى ٍستىًكم
• تحقيؽ الترابط داخؿ المجتمع كالتآلؼ :قاؿ تعالى :ى
ىح ىس يف فىًإ ىذا الًَّذم ىب ٍيىن ى
ا ٍل ىح ىسىنةي ىكالى السَّيىّْئةي ٍادفى ٍع بًالَّتًي ًى ىي أ ٍ
ؾ ىكىب ٍيىنوي

كقاؿ سبحانو{ :إًف تيٍب يدكٍا ىخ ٍي نار أ ٍىك تي ٍخفيكهي أ ٍىك تى ٍعفيكٍا ىعف يس ىكوء فىًإ َّف
اف ىعفيِّكا قىًد نيرا}[ .النساء .]149 :أم :إف عفكتـ عمف أساء
المٌوى ىك ى

ىع ىد ىاكةه ىكأَّىنوي ىكلً ّّي ىح ًميـ}[ .فصمت .]34 :فمف خبلؿ العفك تتحكؿ
العداكة إلى محبة كألفة ،كتقكل الركابط ،كتحؿ المشاعر اإليجابية

إليكـ ،فإف ذلؾ مما يقربكـ عند اهلل ،كيجزؿ ثكابكـ لديو ،فإف مف
صفاتو تعالى أف يعفك عف عباده مع قدرتو عمى عقابيـ [.]27

محؿ المشاعر السمبية ،كمف جرب العفك كدفع السيئة بالحسنة

الصفٍ ىح ا ٍل ىج ًميؿ}[ .الحجر .]85 :أم
اصفى ًح َّ
كقاؿ عز كجؿ{ :فى ٍ

فإنو يجد لذة عظيمة يدكـ أثرىا عم انر طكيبلن في النفس ،فيبعث
فييا الفرح كالرضى كالطمأنينة كانشراح الصدر كالشعكر بمحبة

الصفح الحسف الذم سمـ مف الحقد كاألذية القكلية كالفعمية

[ .]28إف العفك عف المسيء مع القدرة عميو خمؽ ار و
ؽ نبيؿ ينبع

اآلخريف ،بعكس االنتقاـ الذم يعقبو الندـ كاليـ كالحزف كالعداكة

مف نفس كريمة قكية ،كمف يتصؼ بيذا الخمؽ يجمب لنفسو

كالبغضاء.

السعادة قبؿ غيره ،حيث يشعر بالطمأنينة كاألمف كالرضى

• الحفاظ عمى الصحة ،كتخفيؼ الضغكط :إف العفك مف أكبر

كانشراح الصدر بسبب تخمصو مف الرغبة في االنتقاـ كالعداكة

التحديات التي يكاجييا اإلنساف في سعيو نحك السعادة ،إال أنو

كالبغضاء كالمشاحنة كالكراىية مع الناس مف جية ،كبسبب ما

يستحؽ منو ذلؾ فيك يساعده عمى التخمص مف مشاعر

تكلد عف عفكه مف تآلؼ كمحبة كمكدة معيـ مف جية ثانية ،كما

الضغينة كالحقد الداخمي التي تمثؿ عبئان ثقيبلن مدم انر لصحتو،

يشعر بالفرح كاالستبشار بفضؿ اهلل عميو كاألجر الكبير الذم

حيث أف ممارسة اإلنساف لحياتو كىك يحمؿ الغضب كالسخط

ينتظره مف اهلل تعالى ،فاآلثار المترتبة عمى ىذا الخمؽ عظيمة

يجعمو يستيمؾ طاقتو بشكؿ سيء ،كيزيد ضغكطان إضافية عمى

جدان كمنيا:

حياتو [.]41

{ك ىس ًاريعكٍا إًلىى ىم ٍغًف ىروة ّْمف
• االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ تعالى :ى
ات كاألىرض أ ً
و
ت لً ٍم يمتًَّقيف ()133
يع َّد ٍ
َّم ىاك ي ى ٍ ي
َّرّْب يك ٍـ ىك ىجَّنة ىع ٍر ي
ضيىا الس ى
ً
ًً
ً
ًَّ
يف ىع ًف
َّراء ىكالضَّ
كف ًفي السَّ
يف ا ٍل ىغ ٍي ى
ظ ىكا ٍل ىعاف ى
َّراء ىكا ٍل ىكاظم ى
يف يينفقي ى
الذ ى

العفة:
كي ٍج يم يؿ ،أم عؼ عف المحارـ
كالعفة لغة :الكؼ عما ال يحؿ ى
كاألطماع الدنيئة فيك عفيؼ ،كىك الصبر كالنزاىة عف الشيء

ؼ الًَّذيف الى ي ًج يد ً
[ .]16قاؿ تعالى{ :كٍليستىعًف ً
احا ىحتَّى
كف ن ىك ن
ى ى
ى
ىىٍ ٍ
ضمً ًو}[ .النكر .]33 :أم أف اهلل يأمر العاجز
يي ٍغنًىييي ٍـ المَّوي ًمف فى ٍ

الن ً
َّ
اس ىكالمٌوي يي ًح ُّ
ب ا ٍل يم ٍح ًسنًيف}[ .آؿ عمراف.[134-133 :
ً
ُّكف أىف ىي ٍغًف ىر
صفى يحكا أىالى تيحب ى
{كٍلىي ٍعفيكا ىكٍلىي ٍ
• المغفرة مف اهلل تعالى :ى
المَّوي لى يك ٍـ}[ .النكر.[22 :

عف النكاح إما لفقر أك غيره أف يكؼ عف المحرـ كيفعؿ

ب لًمتَّ ٍق ىكل}.
{كأىف تى ٍعفيكٍا أى ٍق ىر ي
• أقرب لتقكل العبد :قاؿ تعالى :ى
[البقرة .]237 :فمف عفا كاف أقرب لتقكاه ،لككنو إحسانػ ػان مكجب ػ ػان

األسباب-كالصكـ مثبلن -التي تكفو عنو كتصرؼ عف قمبو
األفكار التي قد تكقعو فيو [ .]28كفي سبيؿ تحقيؽ العفة قاؿ
سبحانو كتعالى{ قيؿ لٍّْممؤ ًمنًيف ي يغ ُّ ً
ص ًارًى ٍـ ىكىي ٍحفىظيكا
يٍ ى ى
ضكا م ٍف أ ٍىب ى
َّ
صىن يعكف ( )30ىكيقؿ
كجيي ٍـ ىذلً ى
فيير ى
ؾ أ ٍىزىكى لىيي ٍـ إً َّف الموى ىخبً هير بً ىما ىي ٍ
ً
ات ي ٍغض ٍ ً
ً
يف
ص ًارًى َّف ىكىي ٍحفى ٍ
ظ ىف فيير ى
لٍّْم يم ٍؤ ًمىن ى ي
كجيي َّف ىكالى يي ٍبد ى
ض ىف م ٍف أ ٍىب ى

النشراح الصدر [.]28
ىصمى ىح فىأ ٍ
• الحصكؿ عمى األجر مف اهلل تعالى{ :فى ىم ٍف ىعفىا ىكأ ٍ
ىج يرهي
ىعمىى المَّ ًو}[ .الشكرل.[40 :
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ض ًرٍب ىف بً يخ يم ًرًى َّف ىعمىى يجييكبً ًي َّف ىكالى
ًز ىينتىيي َّف إًالَّ ىما ظىيى ىر ًم ٍنيىا ىكٍلىي ٍ
ً
يف ًزيىنتىيي َّف إًالَّ لًيب يعكلىتً ًي َّف}[ .النكر .]31-30 :فقد أرشد اهلل
يي ٍبد ى

أمره [.]28
• االستبشار بالفكز بظؿ اهلل تعالى يكـ ال ظؿ إال ظمو :ففي
حديث السبعة الذيف يظميـ اهلل بظمو يكـ ال ظؿ إال ظمو تكضيح

تعالى عباده المؤمنيف إلى غض أبصارىـ عف العكرات كالنساء
األجنبيات كالمرداف الذيف يمكف أف يفتتف بيـ ،كما أمر

ألثر العفة في الفكز بذلؾ الفضؿ [( .]37صحيح البخارم،

المؤمنات بغض أبصارىف عف النظر إلى العكرات كالرجاؿ

كتاب األذاف ،باب مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة كفضؿ

بشيكة كنحك ذلؾ مف النظر الممنكع ،كأال يبديف زينتيف إال

المساجد/ ،ح ،660 :ص.)107

لمحارميف[.]28

• تفريج الكرب :ففي حديث (الصخرة) الذم ركاه ابف عمر عف
ابتغاء
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تكضيح ألثر العفة
ن

إف العفة ليا فضؿ عظيـ ،كدكر كبير في تحقيؽ السعادة كمما
يدؿ عمى ذلؾ:

لمرضاة اهلل تعالى في تفريج الكرب [( .]37صحيح البخارم،

• االستبشار بالفكز بالجنة كالفبلح :قاؿ تعالىًَّ :
يف يى ٍـ
{كالذ ى
ى
ت أ ٍىي ىم يانيي ٍـ
لًفييرك ًج ًي ٍـ ىح ًافظيكف ( )5إًالَّ ىعمىى أ ٍىزىكا ًج ًي ٍـ ٍأك ىما ىممى ىك ٍ

كتاب األدب ،باب إجابة دعاء مف بر كالديو/ ،ح،5974 :
ص.)1046

فىًإَّنيي ٍـ ىغ ٍي ير ىمميك ًميف}[ .المؤمنكف .]6-5 :ك كاف جزاؤىـ عمى
ًَّ
كف
ذلؾ في قكلو سبحانو{ :أ ٍيكلىئً ى
يف ىي ًرثي ى
ؾ يى يـ ا ٍل ىك ًارثيكف ( )10الذ ى
ا ٍلًف ٍرىد ٍك ىس يى ٍـ ًفييىا ىخ ًال يدكف}[ .المؤمنكف.[11-10 :
ًً
يف
{كا ٍل ىحافظ ى
• المغفرة كاألجر العظيـ مف اهلل تعالى :قاؿ تعالى :ى

األساس الجسمي:
لقد اىتـ اإلسبلـ بالجانب الجسمي لئلنساف ،حيث كضع
القكاعد كاألسس لمعناية بو كحمايتو ككقايتو ،كما بيف أف العبد
محاسب عمى جسده كسيسأؿ عنو يكـ القيامة فيما أببله ،كذلؾ

اك ًريف المَّو ىكثً ا َّ ً ً
فيركجيـ كا ٍلح ًاف ى ً َّ ً
ىع َّد المَّوي لىييـ
ير ىكالذاك ىرات أ ى
ي ى يٍ ى ى
ظات ىكالذ ى ى ن
ً
يما}[ .األحزاب.[35 :
َّم ٍغًف ىرةن ىكأ ٍ
ىج نار ىعظ ن
• التمكيف في األرض :قاؿ تعالى{ :ك ىك ىذًل ى َّ ً
ؼ ًفي
كس ى
ؾ ىمكّْنا ليي ي
ى
ً
األ ٍىر ً
يب بً ىر ٍح ىمتًىنا ىمف َّن ىشاء ىكالى
ض ىيتىىب َّكأي ًم ٍنيىا ىح ٍي ي
ث ىي ىشاء ينص ي
ً
ينضيعي
ىك ىك يانكٍا

لما لمجسـ مف أىمية بالغة في قياـ اإلنساف بدكره المناط بو في
ىذه الحياة ،كتحقيؽ الغاية مف خمقو كىي عبادة اهلل تعالى.
كترتبط الصحة ارتباطان كثيقان بالسعادة ،كىي غالبان سبب لمسعادة
كالشعكر بالرضى [ .]25كقد ال يرل كثيركف الرابط بيف الصحة

ًَّّْ
ً
آمينكٍا
ىج ىر ا ٍل يم ٍح ًسنًيف ( )56ىكأل ٍ
أٍ
ىج ير اآلخ ىرًة ىخ ٍيهر لمذ ى
يف ى
ىيتَّقيكف}[ .يكسؼ .]57-56 :أم أف اهلل تعالى قد مكف

كالسعادة إال بعد أف تمرض أجسادىـ [ .]41لقد كضح اإلسبلـ
ارتباط الصحة بالسعادة ،فعف ابف عباس قاؿ :قاؿ النبي صمى
اهلل عميو كسمـ( :نعمتاف مغبكف فييما كثير مف الناس :الصحة

ليكسؼ في الدنيا العيش الرغد كالنعمة الكاسعة كالجاه العريض،

كأجر خير مف ذلؾ في اآلخرة ،لمف جمع بيف التقكل كاإليماف،

كالفراغ) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب الصحة

فبالتقكل تترؾ األمكر المحرمة ،كباإليماف يحصؿ تصديؽ القمب

كالفراغ ،كال عيش إال عيش اآلخرة/ ،ح ،6412 :ص.)1113

بما أمر اهلل تعالى [ .]28فيكسؼ عميو السبلـ صبر عف

أم أنيما نعمتاف عظيمتاف فييما غبف لكثير مف الناس ،كىك

معصية اهلل تعالى كانصرؼ عف الفحشاء مع كجكد الداعي

الشراء بأضعاؼ الثمف أك البيع بدكف ثمف المثؿ ،حيث شبو

القكم ليا تقكل هلل عز كجؿ كنتيجة برىاف اإليماف الذم في قمبو

النبي صمى اهلل عميو كسمـ المكمؼ بالتاجر ،كالصحة في البدف

كما يقتضيو مف امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب زكاجره [.]28

كالفراغ برأس الماؿ ،ألنيما مف أسباب األرباح كمقدمات نيؿ

ً ً ًَّ
يف الى
{كٍلىي ٍستى ٍعفؼ الذ ى
• الكعد بالغنى مف اهلل تعالى :قاؿ تعالى :ى
ي ًج يد ً
ضمً ًو}[ .النكر .]33 :ففي
احا ىحتَّى يي ٍغنًىييي ٍـ المَّوي ًمف فى ٍ
كف ن ىك ن
ى ى

النجاح ،فمف امتثؿ ألكامر اهلل كابتدر الصحة كالفراغ يربح ،كمف
أطاع رأس مالو ندـ حيث ال ينفع الندـ [ .]49كعف أبي ىريرة
قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :المؤمف القكم خير

ىػ ػذه اآليػ ػة كعػ ػد مػ ػف اهلل تعالػ ػى لممستعفؼ أف اهلل سيغنيو كييسر
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كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ ،كفي كؿ خير) [.]32

العديد مف األمراض مثؿ الزىرم ،كالسيبلف كغيرىا مف األمراض

(صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،باب اإليماف بالقدر كاإلذعاف لو،

الخطيرة التي تقضي عمى النسؿ ،كتكىف الجسـ ،كتنشر الكباء

/ح ،6774 :ص .)1161كعف أبي بكر الصديؽ قاؿ :قاؿ

[ .]53عف عبد اهلل بف عمر قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (سمكا اهلل العفك كالعافية ،فإف

كسمـ( :يا معشر المياجريف خمس اذا ابتميتـ بيف ،كأعكذ باهلل

أحدان لـ يعط بعد اليقيف خي انر مف العافية) [( .]31جامع

أف تدرككىف :لـ تظير الفاحشة في قكـ قط ،حتى يعمنكا بيا ،إال

الترمذم ،كتاب الدعكات ،باب(سمكا اهلل العفك كالعافية)/ ،ح:

فشا فييـ الطاعكف كاألكجاع التي لـ تكف مضت في أسبلفيـ

 ،3558ص )811كعف سممة بف عبيد اهلل عف أبيو قاؿ :قاؿ

الذيف مضكا) [( .]46سنف ابف ماجة ،كتاب الفتف ،باب

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف أصبح منكـ آمنا في سربو

العقكبات/ ،ح ،4019 :ص ص.)580-579

معافى في جسده عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا) [.]31

ًَّ
يف
• األكؿ مف الرزؽ الطيب الحبلؿ :قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
آمينكٍا يكميكٍا ًمف طىيّْب ً
ات ىما ىرىزٍقىنا يك ٍـ ىكا ٍش يك يركٍا لًمٌ ًو}[ .البقرة.]172 :
ى
ى
فينا يأمر اهلل تعالى عباده باألكؿ مف طيبات ما رزقيـ ،كاألكؿ

كمف القكاعد كالتكجييات التي كضعيا اإلسبلـ لمحفاظ عمى جسـ

الحبلؿ سبب لتقبؿ الدعاء كالعبادة ،كما أف األكؿ الحراـ يمنع

اإلنساف ككقايتو:

{ياأىيُّيىا َّ
اس يكميكٍا ًم َّما
قبكؿ الدعاء كالعبادة[ .]27كقاؿ سبحانو :ى
الن ي
ًفي األ ٍىر ً
ض ىحبلىالن طىيّْبان}[ .البقرة .]168 :أم :جميع ما في

(جامع الترمذم ،كتاب الزىد ،باب :في الكصؼ مف حيزت لو
الدنيا/ ،ح ،2346 :ص.)536

ًَّ
يف
• تحريـ كؿ ما يضر بصحة اإلنساف :قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
ً
اب ىكاأل ٍىزالى يـ ًر ٍج هس ّْم ٍف ىع ىم ًؿ
ىنص ي
آمينكٍا إًَّن ىما ا ٍل ىخ ٍم ير ىكا ٍل ىم ٍيس ير ىكاأل ى
ى
َّ
طً
اجتىنًيبكهي لى ىعمَّ يك ٍـ تيٍفًم يحكف}[ .المائدة .]90 :كينادم كؿ مف
الش ٍي ى
اف فى ٍ

األرض محمؿ لكـ تناكلو مالـ يكف مغصكبان أك مسركقان أك

محصبلن بمعاممة محرمة ،كمالـ يكف خبيثان كالميتة كالدـ كلحـ

لكؾ كايكماف [ ]41بتجنب تناكؿ الكحكليات لما ليا مف تأثير
أنيا تمنع الكبد مف تحطيـ السكريات ،فتعكد لمجسـ في صكرة

الخنزير كالخبائث كميا [ .]28كقاؿ عز كجؿ{ :فى يكميكٍا ًم َّما ىرىزقى يك يـ
المٌوي ىحبلالن طىينّْبا}[ .النحؿ.[114 :

• الحث عمى النظافة :كالنظافة أساس ميـ تقكـ عميو صحة

دىكف ،باإلضافة إلى الشعكر بالتثاقؿ كالدكار في اليكـ التالي

الجسـ ،كالمسمـ مطالب بالطيارة كالنظافة لمصمكات الخمس كؿ

مف تعاطييا مما يضعؼ االستعداد لمعمؿ ،كما أنيا مف عكامؿ

يكـ .كقد حث اإلسبلـ عمى كؿ ما مف شأنو تحقيؽ النظافة

اإلصابة باالكتئاب [ .]41قاؿ تعالى{ :إًَّن ىما ىحَّرىـ ىعمىٍي يك يـ ا ٍل ىم ٍيتىةى
ير كما أ ً
ك َّ
الد ىـ ىكلى ٍح ىـ ا ٍل ًخ ً
يى َّؿ بً ًو لً ىغ ٍي ًر المٌ ًو}[ .البقرة .]173 :كقد
نز ً ى ى
ى
حرمت تمؾ الخبائث لطفان بالعباد كتنزييان ليـ عف المضر [.]28

كاالغتساؿ كالسكاؾ كتقميـ األظافر كغيرىا .عف عبد اهلل بف

سمبي عمى سعادة اإلنساف حيث أنيا تعيؽ التفكير كالعمؿ ،كما

عمر أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :إذا جاء أحدكـ
الجمعة فميغتسؿ) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب الجمعة ،باب

الزىنى إًَّنو ىكاف فى ً
{كالى تى ٍق ىريبكٍا ّْ
اح ىشةن ىك ىساء ىسبًيبل}.
ي ى
كقاؿ عز كجؿ :ى
[اإلسراء .]32 :كالنيي عف قرباف الزنا أبمغ مف النيي عف مجرد

عمى النساء؟/ ،ح ،877 :ص.)141كعف عائشة عف النبي

فعمو ألف ذلؾ يشمؿ النيي عف جميع مقدماتو كدكاعيو ،كقد

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :السكاؾ مطيرة لمفـ مرضاة لمرب)

كصؼ الزنا كقبحو بأنو فاحشة أم :يستفحش في الشرع كالعقؿ

[( .]43سنف النسائي ،كتاب الطيارة ،باب الترغيب في السكاؾ،

كالفطر لتضمنو الجرأة عمى الحرمة في حؽ اهلل كحؽ المرأة

/ح ،5 :ص .)1كعف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ

كأىميا كاختبلط األنساب كغير ذلؾ مف المفاسد [ .]28كالزنا

قاؿ( :الفطرة خمس :الختاف ،كاالستحداد ،كقص الشارب ،كتقميـ

باإلضافة إلى قبحو كفعؿ في حد ذاتو ،فإنو سبب في حصكؿ

األظفار ،كنتؼ اآلباط) [( .]37صحي ػح البخ ػارم ،كتاب المباس،

فضؿ الغسؿ يكـ الجمعة ،كىؿ عمى الصبي شيكد الجمعة ،أك
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باب تقميـ األظافر/ ،ح ،5891 :ص.)1036

محاكلتنا الكصكؿ إلى أفضؿ المعايير ،بينما الحياة تصبح أكثر

• الحث عمى التجمؿ :عف عبداهلل بف مسعكد ،عف النبي صمى

يس انر إذا ما تقبمنا عيكبنا ،كاحتفينا بنقاط قكتنا.

اهلل عميو كسمـ قاؿ( :إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ) [.]32

• الحث عمى الرياضة :كالرياضة باب كاسع جدان ،كمف أنكاعيا:

(صحيح مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب تحريـ الكبر كبيانو/ ،ح:

الرماية كالسباحة كرككب الخيؿ كالمشي ..إلى غير ذلؾ ،عف

 ،265ص.)54كمف التجمؿ التطيب كقد دعا اإلسبلـ إليو كبيف

عقبة بف عامر قاؿ ،سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك

فضمو .عف سمماف الفارسي قاؿ :قاؿ النبي صمى اهلل عميو

عمى المنبر يقكؿ( :كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف قكة أال إف القكة

كسمـ( :ال يغتسؿ رجؿ يكـ الجمعة كيتطير ما استطاع مف

الرمي ،أال إف القكة الرمي ،أال إف القكة الرمي) [( .]32صحيح

الطير ،كيدىف مف دىنو أك يمس مف طيب بيتو ،ثـ يخرج فبل

مسمـ ،كتاب الجياد ،باب فضؿ الرمي كالحث عميو ،كذـ مف

يفرؽ بيف اثنيف ،ثـ يصمي ما كتب لو ،ثـ ينصت إذا تكمـ اإلماـ

عممو ثـ نسيو/ ،ح ،4946 :ص  .)857كقد دعا عمر بف

إال غفر لو ما بينو كبيف الجمعة األخرل)[( .]37صحيح

الخطاب إلى تعميـ األبناء العديد مف الرياضات حيث يقكؿ:

البخارم ،كتاب الجمعة ،باب الدىف لمجمعة/ ،ح،883 :

(عممكا أكالدكـ العكـ كالرماية ،كمركىـ فميثبكا عمى الخيؿ كثبان)

ص.)142كعف عمرك بف شعيب ،عف أبيو عف جده ،عف النبي

[ .]54كيرل كؿ مف لكؾ كايكماف [ ]41أف مف مبادئ بمكغ

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :إف اهلل يحب أف يي ىرل أثر نعمتو عمى

السعادة تحريؾ الجسد ليعطي طاقة طبيعية ،كأنو ال بد مف
الحرص عمى ممارسة التماريف الرياضية لمدة ال تقؿ عف 30

عبده) [( .]31جامع الترمذم ،كتاب األدب ،باب ما جاء أف اهلل
تعالى يحب أف يرل أثر نعمتو عمى عبده/ ،ح،2819 :

دقيقة عمى األقؿ كؿ يكـ ،كأف تكضع التماريف كأكلكية في قائمة

ص .)635كما أمر اهلل تعالى بأخذ الزينة عند كؿ مسجد .قاؿ

المياـ ،حيث أف ممارسة الرياضة تحسف مف الحالة المزاجية

ند يك ّْؿ ىم ٍس ًج ود ك يكميكٍا ىكا ٍش ىريبكٍا ىكالى
آد ىـ يخ يذكٍا ًز ىينتى يك ٍـ ًع ى
{يا ىبنًي ى
تعالى ى
تي ٍس ًرفيكٍا}[ .األعراؼ .]31 :أم :استركا عكراتكـ عند الصبلة

لمفرد كتمنحو المزيد مف الطاقة.
• اتباع القكاعد الصحية المساعدة عمى حفظ الصحة :كمف تمؾ
القكاعد عمى سبيؿ المثاؿ:

كميا ،فإف سترىا زينة لمبدف ،كيحتمؿ أف يككف المراد بالزينة ىنا
ما فكؽ ذلؾ مف المباس النظيؼ الحسف ،ثـ نيى عف اإلسراؼ

• الحػ ػث عمػ ػى االعتػ ػداؿ فػ ػي األك ػؿ كالشػ ػرب كالنػكـ :قاؿ تعالى:

كذلؾ بالزيادة في الترفو في المأكؿ كالمشرب كالمباس [.]28

{ك يكميكٍا ىكا ٍش ىريبكٍا ىكالى تي ٍس ًرفيكٍا إًَّنوي الى يي ًح ُّ
ب ا ٍل يم ٍس ًرًفيف}[ .االعراؼ:
 .]31كاإلسراؼ إما أف يككف بالزيادة عمى القدر الكافي كالشره

منو ما يحمد ،كمنو ما يذـ ،فالمحمكد منو :ما كاف هلل ،كأعاف

المضر بالجسـ ،كاما يككف بزيادة الترؼ كالتأنؽ ،كاما بتجاكز

عمى طاعة اهلل ،كتنفيذ أكامره ،كاالستجابة لو ،كالمذمكـ منو :ما

الحبلؿ إلى الحراـ ،فاإلسراؼ مضر بالبدف كالمعاش [.]28

كاف لمدنيا كالرياسة كالفخر كالخيبلء كالتكسؿ إلى الشيكات ،كأف

كتشير الدراسات إلى أف النظـ الغذائية السيئة كعدـ النشاط

يككف ىك غاية العبد كأقصى مطمبو ،فإف ىناؾ نفكس ليس ليا

يؤدياف إلى مشكبلت صحية مثؿ البدانة كالصداع كالسكرم

ىمة إال في ذلؾ [ .]36فالجماؿ الذم يجمب السعادة ال يعني

كالسرطاف [ .]41كعف مقداـ بف معد بف يكرب قاؿ :سمعت

الكصكؿ ألفضؿ معايير الجماؿ الجسدم ألف ذلؾ غير ممكف

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :ما مؤل آدمي كعاء ش انر

مما يجعؿ اإلنساف يعيش في شقاء البحث عنو كيفكت عمى

مف بطف ،بحسب ابف آدـ أكبلت يقمف صمبو ،فإف كاف ال

نفسو تحصيؿ األمكر األخرل التي تستقيـ بيا حياتو ،كيقكؿ كؿ

محالة فثمث لطعامو كثمث لشرابو كثمث لنفسو) [( .]31جامع

مف لكؾ كايكماف [ :]41إننا نسيء إلى أنفسنا مف خبلؿ

الترمذم ،كتاب الزىد ،باب ما جاء في كراىية كثرة األكؿ/ ،ح:

كيذكر (ابف القيـ) :أف الجماؿ في الصكرة كالمباس كالييئة أنكاع،
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 ،2380ص .)542كيقكؿ (ابف القيـ) :إف الطعاـ إذا تعدل

بسببو الحركات ،كتككف فيو الراحة بعد نصب التعب في

حده كاإلسراؼ في الحبلؿ ،كالشبع المفرط فإنو يفسد القمب

َّ ً
ًَّ
اسا
{ك يى ىك الذم ىج ىع ىؿ لى يك يـ المٍي ىؿ لىب ن
النيار[ .]27كقاؿ سبحانو :ى
ىك َّ
الن ٍكىـ يسىباتنا}[ .الفرقاف .]47 :أم :إذا جاء الميؿ كسكف سكنت

كيثقمو عف الطاعات ،كيشغمو بالبحث عف الطعاـ كالظفر بو،
فإذا ظفر بو شغمو بالكقاية مف ضرره ،كالتأذم بثقمو ،كما يقكم

الحركات فاستراحت فحصؿ النكـ الذم فيو راحة البدف كالركح

عميو الشيكة ،كيكسع طرؽ كمجارم الشيطاف ،كفي المقابؿ فإف

مع نا [ .]27كعف البراء بف عازب قاؿ :قاؿ لي النبي صمى اهلل

الصكـ يضيؽ مجاريو كيسد عميو طرقو ،كمف أكؿ كثي انر شرب

عميو كسمـ( :إذا أتيت مضجعؾ فتكضأ كضكءؾ لمصبلة ،ثـ

كثي انر ،فناـ كثي انر ،فخسر كثي انر ،ككثرة النكـ تميت القمب ،كتثقؿ

اضطجع عمى شقؾ األيمف)( .]37[.صحيح البخارم ،كتاب

البدف ،كتضيع الكقت ،كتكرث كثرة الغفمة كالكسؿ .كأنفع النكـ ما

الكضكء ،باب فضؿ مف بات عمى الكضكء/ ،ح،247 :

كاف عند شدة الحاجة إليو ،كنكـ أكؿ الميؿ أحمد كأنفع مف آخره،

ص .)45فالحكمة مف النكـ عمى الشؽ األيمف كي ال يستغرؽ

كالنكـ بيف صبلة الصبح كطمكع الشمس يفكت عمى العبد فضبلن

النائـ في نكمو [ .]55كما أنو يسيؿ عممية التنفس ،كيريح

عظيمان ،ألنو أكؿ النيار كمفتاحو ،ككقت نزكؿ األرزاؽ ،كحمكؿ

الجسـ ،كال يسبب أم ضغط عمى القمب [.]56

البركة ،كأعدؿ النكـ كأنفعو نكـ نصؼ الميؿ األكؿ ،كسدسو

• الكقاية مف األمراض :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل

األخير ،كىك مقدار ثماف ساعات ،ككما أف كثرة النكـ مكرثة
لآلفات ،فمدافعتو كىجره مكرث آلفات أخرل عظاـ :مف سكء

ض عمى م ً
صح) [.]37
صمى اهلل عميو كسمـ( :ال يكردف يم ٍم ًر ه
ي

(صحيح البخارم ،كتاب الطب ،باب ال ىامة/ ،ح،5771 :

المزاج كيبسو ،كانحراؼ النفس ،قمة العكف عمى الفيـ كالعمؿ،

ص.)1019

كما تكرث أمراضان متمفة ال ينتفع صاحبيا بقمبو كال بدنو معيا،

• التداكم عند المرض :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

كما قاـ الكجكد إال بالعدؿ [.]29

شفاء) [.]37
داء إال أنزؿ لو
ن
اهلل عميو كسمـ( :ما أنزؿ اهلل ن

• النيي عف شرب الماء دفعة كاحدة ،كعف التنفس أثناء

داء إال أنزؿ لو
(صحيح البخارم ،كتاب الطب ،باب ما أنزؿ اهلل ن

الشرب :عف ابف عباس قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ( :ال تشربكا كاحدان كشرب البعير كلكف اشربكا مثنى كثبلث

شفاء/ ،ح ،5678 :ص .)1005كعف أسامة بف شريؾ قاؿ:
ن
قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :تداككا ،فإف اهلل تعالى لـ

كسمكا إذا أنتـ شربتـ ،كاحمدكا إذا أنتـ رفعتـ) [( .]31جامع

داء إال كضع لو دكاء غير داء كاحد :اليرـ) [( .]44سنف
يضع ن

الترمذم ،كتاب األشربة ،باب ما جاء في التنفس في اإلناء،

أبي داكد ،كتاب الطب ،باب الرجؿ يتداكل/ ،ح،3855 :

/ح ،1885 :ص.)441كالحكمة مف ذلؾ أف نيؿ الشراب دفعة

ص.)549

كاحدة يخاؼ منو الشرؽ بأف ينسد مجرل الشراب لكثرة الكارد

كفي ضكء المعطيات السابقة يمكف تمخيص أبرز اآلثار المترتبة

عميو فيغص بو [ .]55كعف أبي قتادة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى

عمى االىتماـ بالجسـ في جمب السعادة لئلنساف في أنو :عكف

اهلل عميو كسمـ( :إذا شرب أحدكـ فبل يتنفس في اإلناء) [.]37

لو عمى عبادة اهلل تعالى كطاعتو ،كخدمة النفس كاآلخريف،

(صحيح البخارم ،كتاب األشربة ،باب النيي عف التنفس في

كالقياـ بخبلفة األرض كعمارتيا ،كحصكؿ النشاط كالحيكية

اإلناء/ ،ح ،5630 :ص.)997

كالحمػ ػاس عن ػ ػد أداء األعم ػ ػاؿ ،كتحقي ػ ػؽ الرضا كانشراح الصدر،

• النكـ في الكقت المناسب ،كبالكضع المناسب :فالميؿ ىك

كمصدر قكة لممجتمع.

أنسب كقت لمنكـ .قاؿ تعالى {أىلى ٍـ ىي ىرٍكا أَّىنا ىج ىع ٍمىنا المٍَّي ىؿ لًىي ٍس يكينكا
ًف ً
يو}[ .النمؿ .]86 :أم :فيو ظبلـ تيدأ فيو األنفاس ،كتسكف

األساس العممي:
العمـ لغة :نقيض الجيؿ [ .]16كيعرؼ العمـ بأنو :ما قاـ بدليؿ
492

كرفع الجيؿ .فممعمـ عبلمة قبمو كىي ما قاـ بو الدليؿ ،كعبلمة

النافع الذم يستحؽ التزكية ىك كؿ عمـ يقرب مف اهلل عز كجؿ

بعده كىي رفع الجيؿ [.]29

كيزيد الخشية منو كيدفع إلى العمؿ الصالح ،كيدخؿ في ذلؾ
العمـ الشرعي أكالن .]13[ .ثـ بقية العمكـ التي يتحقؽ منيا

كيعبد ،كيذكر
كالعمـ في اإلسبلـ فضمو عظيـ ،بو ييعرؼ اهلل ي

مصمحة دينية أك دنيكية ،كال تمحؽ ضر انر ،عف زيد بف أرقـ

كيكحد ،كيحمد كيمجد ،كبو تعرؼ الشرائع كاألحكاـ ،كيتميز
الحبلؿ مف الحراـ ،كالعمـ قائد كالعمؿ تابع لو ،كىك الصاحب

رضي اهلل عنو قاؿ :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ:

في الغربة ،كاألنيس في الكحشة ،كالكاشؼ عف الشبية ،كالغنى

(الميـ إني أعكذ بؾ مف عمـ ال ينفع) [( .]32صحيح مسمـ،

الذم ال فقر عمى مف ظفر بكنزه [ .]29فالصراط المستقيـ ال

كتاب الذكر كالدعاء ،باب في األدعية/ ،ح،6906 :

يكصؿ إليو إال مف باب العمـ كاإلرادة ،فاإلرادة باب الكصكؿ

ص.)1181قاؿ تعالى{ :يعمىمكف ظى ً
اى نار ّْم ىف ا ٍل ىحىي ًاة ُّ
الد ٍنىيا ىك يى ٍـ ىع ًف
ىٍ ي ى
اآلخرًة يىـ ىغ ًافميكف ( )7أىكلىـ يتىفى َّكركا ًفي أىنفي ًس ًيـ ما ىخمى ى َّ
ً
ؽ الموي
ىٍ ى ي
ى ٍ
ٍ ى
الس ً
ض ك ىما ىب ٍيىنيي ىما إًالَّ بًا ٍل ىح ّْ
ىج وؿ ُّم ىس ِّمى}[ .الركـ:
ؽ ىكأ ى
ى
َّم ىاكات ىكاأل ٍىر ى ى
 .]8-7أم أكثر الناس ليس ليـ عمـ إال بالدنيا كشؤكنيا ،فيـ

إليو ،كالعمـ مفتاح ذلؾ الباب المتكقؼ فتحو عميو ،فمراتب
السعادة كالفبلح إنما تفكت العبد بتفكيت ىاتيف الجيتيف أك
إحداىما [ .]38كيرل الغزالي [ :]24أف السعادة ال تناؿ إال
بالعمـ كالعمؿ ،كأف السعادة القصكل تككف في القرب مف اهلل

حذاؽ أذكياء في تحصيميا ككجكه مكاسبيا ،كىـ غافمكف عما

كذلؾ باكتساب الكماؿ قدر اإلمكاف ،ككماؿ النفس بالعمـ

ينفعيـ في الدار اآلخرة ،ثـ ينبييـ اهلل تعالى عمى التفكر في

كالعمؿ ،مع حسف األخبلؽ.

مخمكقاتو الدالة عمى كجكده ،كأنو ما خمقيا سدل كال باطبلن
[.]27

كفي فضؿ العمـ يقكؿ الماكردم :إف العمـ كالعقؿ سعادة
كاقباؿ كاف قؿ معيما الماؿ ،كضاقت معيما الحاؿ ،كالجيؿ

كالحكمة ىي أعمى مرتبة مف مراتب العمـ التي تحقؽ السعادة

كالحمؽ حرماف كادبار كاف كثر معيما الماؿ كاتسعت معيما

لصاحبيا .كلمحكمة جانباف :عممي :كىك االطبلع عمى بكاطف

الحاؿ ،فكيؼ يككف الجاىؿ الغني سعيدان كالجيؿ يضعو ،أـ

األشياء ،كمعرفة ارتباط األسباب بمسبباتيا ،كعممي :كىك كضع

كيؼ يككف العالـ الفقير شقيان كالعمـ يرفعو؟ [ .]57كقاؿ (عمي

الشيء في مكضعو .كالحكمة عمى ثبلث درجات :األكلى:

بف أبي طالب) :العمـ خير مف الماؿ ،العمـ يحرسؾ كأنت تحرس

إعطاء كؿ شيء حقو ،كأال يتعدل حده ،كال يعجؿ عف كقتو ،كال

الماؿ ،العمـ يزكك عمى اإلنفاؽ كالماؿ تنقصو النفقة ،العمـ حاكـ

يؤخر عنو .أم فعؿ ما ينبغي عمى الكجو الذم ينبغي في الكقت

كالماؿ محككـ عميو ،العمـ يكسب العالـ الطاعة في حياتو

الذم ينبغي .كليا ثبلثة أركاف :العمـ ،كالحمـ ،كاألناة .كالدرجة

كجميؿ األحدكثة بعد كفاتو ،كصنيعة الماؿ تزكؿ بزكالو [.]38

الثانية لمحكمة :أف يشيد العبد نظر اهلل في كعده ،كيعرؼ عدلو

إف لمعمـ في اإلسبلـ أىمية بالغة كشأف عظيـ ،كقد فرضو

في حكمو ،كيمحظ بره في منعو ،كالدرجة الثالثة ىي :أف يبمغ

اهلل تعالى عمى كؿ مسمـ .عف أنس عف النبي صمى اهلل عميو

العبد في استداللو البصيرة ،كفي إرشاده الحقيقة ،كفي إشارتو

كسمـ قاؿ( :طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ)( .]45[.الجامع

الغاية ،كالبصيرة أعمى درجات العمـ ،كأعمى درجات العمماء،

{كقيؿ َّر ّْ
ب
الصغير ،ج/ ،2ح ،5266 :ص  .)325كقاؿ تعالى :ى
ًزٍدنًي ًع ٍم نما}[ .طو .]114 :أم :زدني منؾ عمما ،قاؿ (ابف

كارشاد الحقيقة أم إذا أرشد العبد أحدان يبمغ في إرشاده الحقيقة
كال يقؼ دكنيا ،كاشارة الغاية أم إذا أشار لـ يشر إال إلى الغاية
المطمكبة التي ليس كراءىا مرمى [.]29

عيينو) :كلـ يزؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في زيادة حتى

إف العمـ النافع طريؽ يكصؿ لسعادة اإلنساف ،كمف الدالئؿ

تكفاه اهلل تعالى [.]27

عمى ذلؾ:

كالعمػ ػـ الػذم يحقؽ السعادة لئلنساف ىك العمـ النافع ،كالعمـ
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• الكصكؿ إلى خشية اهلل تعالى :قاؿ تعالى{ :أىلىـ تىر أ َّ َّ
ىف الموى
ٍ ى
ىخر ٍجىنا بً ًو ثىمر و
أى ً
ات ُّم ٍختىمًفنا أىٍل ىك يانيىا ىك ًم ىف
ىى
َّماء ىماء فىأ ٍ ى
ىنز ىؿ م ىف الس ى
ا ٍل ًجىب ً
يب يسكد ()27
يض ىك يح ٍمهر ُّم ٍختىًم ه
اؿ يج ىد هد بً ه
ؼ أىٍل ىك يانيىا ىك ىغ ىاربً ي

• االستبشار بالجنة :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ( :كمف سمؾ طريقان يمتمس فيو عممان سيؿ اهلل لو
بو طريقان إلى الجنة) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الذكر

َّ
اس ك َّ
ك ًم ىف َّ ً
الد ىك ّْ
ؼ أىٍل ىك يانوي ىك ىذلً ى
اب ىكاأل ٍىن ىع ًاـ يم ٍختىًم ه
ؾ إًَّن ىما ىي ٍخ ىشى الموى
الن ى
ى
ًم ٍف ًعىب ًاد ًه ا ٍل يعمى ىماء}[ .فاطر .]28-27 :أم :إنما يخشى اهلل حؽ

كالدعاء ،باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر،
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َّ ًَّ
آمينكا ًمن يك ٍـ
• رفعة الدرجات عند اهلل تعالى :ى
{ي ٍرفى ًع الموي الذ ى
يف ى
كالًَّذيف أيكتيكا ا ٍل ًع ٍمـ ىدرج و
ات}[ .المجادلة .]11 :كقاؿ سبحانو{ :قي ٍؿ
ى ىى
ى ى
ًَّ
ًَّ
كف ًإَّن ىما ىيتى ىذ َّك ير أ ٍيكليكا
يف الى ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
ىى ٍؿ ىي ٍستىًكم الذ ى

خشيتو العمماء العارفكف بو ،ألنو كمما كانت المعرفة بو أتـ

كالعمـ بو أكمؿ ،كانت الخشية لو أعظـ كأكثر ،كقاؿ(ابف
عباس) :العالـ ىك الذم يعمـ أف اهلل عمى كؿ شيء قدير ،كال
يشرؾ بو شيئان ،كيحؿ حبللو كيحرـ حرامو ،كيحفظ كصيتو،

األىٍلىباب}[ .الزمر .]9 :أم أنو ال يستكم الذيف يعممكف ربيـ

كيكقف أنو مبلقيو كمحاسب بعممو ،كقاؿ (سعيد بف جبير):

كيعممكف دينو الشرعي كما لو في ذلؾ مف األسرار كالحكـ،

كالذيف ال يعممكف شيئان مف ذلؾ ،كما ال يستكم الميؿ كالنيار

الخشية ىي التي بيف العبد كبيف المعصية ،كقاؿ(ابف مسعكد):

كالضياء كالظبلـ ،كأنو ال يتذكر ذلؾ إال أىؿ العقكؿ الزكية

ليس العمـ عف كثرة الحديث ،كلكف العمـ عف كثرة الخشية [.]27

الذكية ،فيـ الذيف يؤثركف العمـ عمى الجيؿ كطاعة اهلل عمى

ًَّ
اءنا
كف لًقى ى
يف الى ىي ٍريج ى
• النجاة مف النار :قاؿ تعالى{ :إى َّف الذ ى
ًَّ
كرضكٍا بًا ٍلح ً
ياة ُّ
يف يى ٍـ ىع ٍف ىآياتًىنا ىغ ًافميكف
الد ٍنىيا ىكا ٍ
ى
ىى ي
ط ىمأُّىنكٍا بً ىيا ىكالذ ى
اى يـ ُّ
الن يار بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍك ًسيبكف}[ .يكنس.]8-7 :
( )7أ ٍيكلىػئً ى
ؾ ىمأ ىٍك ي

مخالفتو [.]28
• عظـ المنزلة عند اهلل تعالى { :ىش ًي ىد المٌوي أَّىنوي الى إًلىػوى إًالَّ يى ىك
ىكا ٍل ىمبلىئً ىكةي ىكأ ٍيكليكٍا ا ٍل ًع ٍمًـ قىآئً ىمان بًا ٍلًق ٍس ًط}[ .آؿ عمراف .]18 :حيث
قرف اهلل شيادة مبلئكتو كأكلي العمـ بشيادتو ،كىذه خصكصية

لشقاء العبد كىبلكو [.]36

عظيمة لمعمماء في ىذا المقاـ [ .]27كعف أبي الدرداء ،أف

• اغتباط العالـ في عممو :عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ :قاؿ

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :كاف فضؿ العالـ عمى

النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :ال حسد إال في اثنتيف :رجؿ آتاه

العابد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر الككاكب ،كاف العمماء

اهلل ماالن فسمط عمى ىمكتو في الحؽ ،كرجؿ آتاه اهلل الحكمة فيك

كرثة األنبياء ،كاف األنبياء لـ يكرثكا دينا انر كال درىمان كرثكا العمـ

يقضي بيا كيعمميا) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب العمـ ،باب

فمف أخذه أخذ بحظ كافر) [( .]44سنف أبي داكد ،كتاب العمـ،

االغتباط في العمـ كالحكمة/ ،ح ،73 :ص.)17

باب في فضؿ العمـ/ ،ح ،3641 :ص.)523

• استمرار العمؿ الصالح لئلنساف بعد مكتو :عف أبي ىريرة قاؿ:

{يؤتًي
• الحصكؿ عمى الخير العظيـ مف اهلل تعالى :قاؿ تعالى :ي

سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :إذا مات اإلنساف

فالغفمة عف معرفة آيات اهلل تعالى كتدبرىا كالعمؿ بيا ىي سبب

ت ا ٍل ًح ٍك ىمةى فىقى ٍد أيكتً ىي ىخ ٍي نار ىكثً نيرا}.
ا ٍل ًح ٍك ىمةى ىمف ىي ىشاء ىك ىمف يي ٍؤ ى
[البقرة .]269 :كالحكمة ىي العمكـ النافعة ،كالمعارؼ الصائبة،

ينتفع بو ،أك كلد صالح يدعك لو) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب

كالعقكؿ المسددة ،كاأللباب الرزينة ،كاصابة الصكاب في األقكاؿ

الكصية ،باب ما يمحؽ اإلنساف مف الثكاب بعد كفاتو/ ،ح:

كاألفعاؿ ،كىذا أفضؿ العطايا ،كأجؿ اليبات [ .]28كعف معاكية

 ،4223ص.)716

قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :مف يرد اهلل بو خي انر

ًَّ
يف أيكتيكا ا ٍل ًع ٍم ىـ
{كقىا ىؿ الذ ى
• اقتراف العمـ باإليماف :قاؿ تعالى :ى
ً
اف}[ .الركـ .]56 :أم :ىم َّف اهلل عمييـ بيما كصار كصفان
يم ى
ىكاإل ى

انقطع عنو عممو إال مف ثبلثة :إال مف صدقة جارية ،أك عمـ

يفقيو في الديف) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب العمـ ،باب مف

ليـ العمـ بالحؽ كاإليماف المستمزـ إليثار الحؽ ،كاذا كانكا

يرد اهلل بو خي انر يفقيو في الديف/ ،ح ،71 :ص.)17
494

عالميف بالحؽ مؤثريف لو لزـ أف يككف قكليـ مطابقان لمكاقع

دعكات عديدة لمنظر في مخمكقات اهلل تعالى كأقداره كالتفكر

مناسبان ألحكاليـ [ .]28إف أفضؿ ما اكتسبتو النفكس ،كحصمتو

فييا ،كتأمؿ مكاضع الجماؿ .قاؿ تعالى{ :كًفي األ ٍىر ً
ات
ض ىآي ه
ى
لٍّْممكًقنًيف ( )20كًفي أىنفي ًس يكـ أىفىبلى تيٍب ً
ص يركف}[ .الذاريات-20 :
ٍ
ي
ى
ً
كف إًلىى ً
ؼ يخمقىت}.
اإلبً ًؿ ىك ٍي ى
 .]21كقاؿ سبحانو{ :أىفىبلى ىينظيير ى

القمكب ،كناؿ بو العبد الرفعة كالسعادة في الدنيا كاآلخرة ىك العمـ
كاإليماف ،كليذا قرف بينيما سبحانو كتعالى في اآلية السابقة

[الغاشية .]17 :كقاؿ عز كجؿ{ :أ ىىكلى ٍـ
ً ًَّ
يف ًمف قىٍبمً ًي ٍـ
فىىينظي يركا ىك ٍي ى
اف ىعاقىبةي الذ ى
ؼ ىك ى

[.]36
ض ًريبيىا لً َّمن ً
اس
{كتًٍم ى
ؾ األ ٍىمثىا يؿ ىن ٍ
• اقتراف العمـ بالعقؿ :قاؿ تعالى :ى
ىك ىما ىي ٍعًقمييىا إًالَّ ا ٍل ىعالً يمكف}[ .العنكبكت .]43 :أم :ال يفيميا

ىي ًس ييركا ًفي األ ٍىر ً
ض
ىك يانكا أى ىش َّد ًم ٍنيي ٍـ قيَّكةن

{كلى يك ٍـ ًفييىا
ض ىك ىع ىم ير ى
ىكأىثى ياركا األ ٍىر ى
كىا}[ .الركـ .]9 :قاؿ تعالى :ى
ً
ً
يف تى ٍس ىر يحكف}[ .النحؿ .]6 :كيذكر
يف تيًر ي
كف ىكح ى
يح ى
ىج ىما هؿ ح ى

كيتدبرىا كيطبقيا عمى ما ضربت لو إال أىؿ العمـ الحقيقي الذيف

كصؿ العمـ إلى قمكبيـ ،كفي ذلؾ مدح لؤلمثاؿ كلمف يعقميا

(القرني) أف مف طرؽ االرتياح كانبساط الخاطر ،النظر في بديع

[.]28

خمؽ اهلل تعالى في السمكات كاألرض ،في الشجرة في الزىرة ،في

• نزكؿ السكينة كالرحمة عمى طبلب العمـ ،كذكر اهلل تعالى ليـ:

الجدكؿ ،في الخميمة ،في التؿ كالجبؿ ،في الميؿ كالنيار ،في

عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :كما

الشمس كالقمر ،مما يبعث في النفس األنس كالمتعة ،كتزداد

اجتمع قكـ في بيت مف بيكت اهلل يتمكف كتاب اهلل كيتدارسكنو

إيمانان كتسميمان كانقيادان لمخالؽ العظيـ [.]40

بينيـ إال نزلت عمييـ السكينة كغشيتيـ الرحمة كحفتيـ المبلئكة

• انشراح الصدر كطرد اليـ كالغـ :فمف أسباب دفع القمؽ،

كذكرىـ اهلل فيمف عنده) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الذكر

االشتغاؿ بعمؿ مف األعماؿ أك عمـ مف العمكـ النافعة ،ألنيا

كالدعاء ،باب فضؿ االجتماع عمى تبلكة القرآف كعمى الذكر،

تميي القمب عف االشتغاؿ بما أقمقو ،بؿ قد ينسى األسباب التي

/ح ،6853 :ص.)1173

جمبت لو اليـ كالغـ ،فتفرح نفسو ،كيزداد نشاطو ،كىذا األمر

• استغفار مف في السماكات كاألرض لمعالـ :عف أبي الدرداء،

مشترؾ بيف المؤمف كغيره ،كلكف المؤمف يمتاز بإيمانو كاخبلصو

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :كاف العالـ ليستغفر لو

كاحتسابو في اشتغالو بذلؾ العمـ [ .]51إف السركر كاالنشراح

مف في السماكات كاألرض ،كالحيتاف في جكؼ الماء) [.]44

يأتي مع العمـ ،ألف العمـ عثكر عمى الغامض ،كحصكؿ عمى

(سنف أبي داكد ،كتاب العمـ ،باب في فضؿ العمـ/ ،ح،3641 :

الضالة ،كاكتشاؼ لممستكر ،كالنفس مكلعة بمعرفة الجديد .أما

ص.)523

الجيؿ فيك ممؿ كحزف ،ألنو حياة ال جديد فييا ،فمف يريد

• الحصكؿ عمى سعادة التأمؿ كالتفكر :يرل أرسطك طاليس :أف

السعادة فعميو بطمب العمـ ،كالبحث عف المعرفة لتذىب عنو

جميع المزايا التي تنسب لمسعادة تكجد في تفكير المتأمؿ ،كىك

الغمكـ كاليمكـ كاألحزاف [.]40

يككف السعادة الكاممة لئلنساف إذا مؤل كؿ حياتو ،كأف حياة

األساس الشخصي:

التفكر ىي كحدىا المحبكبة لذاتيا ألنو ال يتنج عنيا إال العمـ

إف ما يمتمكو اإلنساف مف سمات شخصية إيجابية ،كميارات

كالػتأمؿ [ .]22أما الغزالي [ ]24فيرل :أف مف أكب بالتفكير

ذاتية متطكرة يعد أساسان ميمان تقكـ عميو السعادة .كمف أبرز تمؾ

كالنظر كمطالعة ممككت السمكات كاألرض ،بؿ كعمى مطالعة

السمات كالميارات:

نفسو ،كما خمؽ فييا مف العجائب ،فقد كصؿ إلى كمالو

 -القدرة عمى تحديد األىداؼ :إف كجكد اليدؼ في حياة

الخاص ،كسعد في الدنيا ،إذ ال معنى لمسعادة إال نيؿ النفس

اإلنساف يعد ضركرة ال غنى لو عنيا ،فيك المكجو لو كالمرشد

كماليا الممكف ليا ]24[ .كالمتتبع آليات القرآف الكريـ يجد فييا

لمطريؽ الذم ينبغي عميو أف يسمكو ،مما يجعمو يشعر بقيمة
495
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حياتو كعممو ككقتو ،كمف ثـ يككف سببان في تحقيؽ سعادتو.

ارتباط حسف استثمار الكقت بالسعادة مف خبلؿ عدة أمكر منيا:

كعبادة اهلل تعالى كحده ال شريؾ لو ىي الغاية كاليدؼ مف خمؽ

• االستبشار بالفكز بالجنة :قاؿ اهلل تعالى في كصؼ أىؿ الجنة

اإلنساف ،كلكي يتحقؽ ىذا اليدؼ الرئيس ال بد أف تكضع في

ككيؼ كاف استثمارىـ لمكقت في الدنيا{ :إً َّف ا ٍلمتًَّقيف ًفي جَّن و
ات
ى
ي ى
ًً
ؾ يم ٍح ًسنًيف
اى ٍـ ىربُّيي ٍـ إًَّنيي ٍـ ىك يانكا قىٍب ىؿ ىذلً ى
يف ىما آتى ي
ىك يعييكف ( )15آخذ ى
َّ
ً
ىس ىح ًار يى ٍـ
( )16ىك يانكا ىقميبلن ّْم ىف المٍي ًؿ ىما ىي ٍي ىج يعكف ( )17ىكبًاأل ٍ

ضكئو كتشتؽ منو أىداؼ طكيمة المدل ،كأخرل قصيرة المدل
يسيؿ تحقيقيا كتساعد في الكصكؿ إليو.
كيذكر كؿ مف لكؾ كايكماف [ ]41أنو مف المفيد لتحقيؽ الصحة

أكثر سعادة كصحة ،كأف تحديد أىداؼ صغيرة قصيرة المدل

ىي ٍستى ٍغًف يركف}[ .الذاريات .]18-15 :كقاؿ سبحانو{ :فىيي ىك ًفي
ًعي ىش وة َّر ً
اضىية (ً )21في ىجَّن وة ىعالًىية ( )22قيطيكفييىا ىدانًىية ()23
يكميكا كا ٍشريبكا ىىنً نيئا بًما أىسمى ٍفتيـ ًفي األىي ً
َّاـ ا ٍل ىخ ًالىية}[ .الحاقة-21 :
ى ٍ ٍ
ى ى
 .]24أم :أف ىذا جزاؤكـ عف األعماؿ الصالحة مف صبلة

يمكف تحقيقيا سكؼ يساعد عمى الكصكؿ إلى اليدؼ األكبر،

كصياـ كصدقة كحج كاحساف إلى الخمؽ كذكر هلل ،كترؾ

كما أنو ينمي اإلحساس باإلنجاز ،كيحافظ عمى الحماس في

األعماؿ السيئة ،فذلؾ ىك سبب دخكؿ الجنة كأصؿ سعادتيا

العمؿ لمكصكؿ إلى األىداؼ الكبرل ،لذا ال بد مف تخصيص

[.]28

كقت كؿ يكـ لمقياـ بشيء صغير يساىـ في تحقيؽ األىداؼ

• النجاة مف الحسرة كالندـ عمى التفريط بالكقت :كاآليات الكاردة

طكيمة المدل ،كاذا لـ يعرؼ اإلنساف ما الذم يريد تحقيقو في
أىداؼ لدل اإلنساف ىك أمر محبط لمغاية ،كيثبط ركحو
المعنكية.

يء ىي ٍك ىمئًوذ بً ىجيىَّن ىـ ىي ٍك ىمئًوذ
{ك ًج ى
في ذلؾ كثيرة منيا قكلو تعالى :ى
اإلنساف كأَّىنى لىوي ّْ
ىيتى ىذ َّك ير ً
ت
الذ ٍك ىرل ( )23ىيقيك يؿ ىيالىٍيتىنًي قى َّد ٍم ي
ى ي ى
ًل ىحىياتًي}[ .الفجر .]24-23 :أم :يتذكر اإلنساف عممو كما
أسمفو في قديـ دىره كحديثو ،فيندـ عمى ذلؾ ،كيكد لك أنو يرد

 -تنظيـ الكقت كاستثماره :إف كقت اإلنساف ىك عمره كحياتو،

إلى الدنيا كي يزداد مف األجر كالثكاب [ .]27كقكلو سبحانو:

فإف نظمو بشكؿ جيد فقد نظـ حياتو كميا ،كاف استثمره بشكؿ

األسممي قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ( :ال تزكؿ
قدما عبد يكـ القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما أفناه) [.]31

ً
ً ً
ت فىىيقيك ىؿ ىر ّْ
ب
ىح ىد يك يـ ا ٍل ىم ٍك ي
{كأىنفقيكا مف َّما ىرىزٍقىنا يكـ ّْمف قىٍب ًؿ أىف ىيأٍت ىي أ ى
ى
ً
ً
ً
ىج وؿ قى ًر و
لى ٍكالى أ َّ
الصالحيف}.
ؽ ىكأى يكف ّْم ىف
َّ
يب فىأ َّ
ىص َّد ى
ىخ ٍرتىني إًلىى أ ى
كف ًفييىا ىربىَّنا
صطى ًريخ ى
{ك يى ٍـ ىي ٍ
[المنافقكف .]10 :كقكلو عز كجؿ :ى
صالً نحا ىغ ٍي ىر الًَّذم يكَّنا ىن ٍع ىم يؿ أ ىىكلى ٍـ ين ىع ّْم ٍريكـ َّما ىيتى ىذ َّك ير
أٍ
ىخ ًر ٍجىنا ىن ٍع ىم ٍؿ ى
الن ًذير فى يذكقيكا فىما ًل َّ
مظ ًال ًميف ًمف َّن ً
ًً
َّ
صير}.
ى
فيو ىمف تى ىذك ىر ىك ىجاء يك يـ َّ ي
ى
[فاطر .]37 :فينا سألكا الرجعة في غير كقتيا ،فيقاؿ ليـ أكلـ

(جامع الترمذم ،كتاب صفة القيامة ،باب في القيامة]/ ،ح:

نمد لكـ في العمر كندر عميكـ األرزاؽ كنقيض لكـ أسباب

 ،2417ص ص.)551-550

الراحة ،ىييات فقد فات كقت اإلمكاف [.]28

إف اإلنساف إذا أحسف تنظيـ كقتو فإنو يستطيع أف يصنع الكثير

• تكفر كقت الفراغ نعمة عظيمة عند استثماره :عف ابف عباس

مف المنجزات بأقؿ كقت كجيد ،كما يستطيع أف يستمتع بكقتو

قاؿ :قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :نعمتاف مغبكف فييما

كعممو كيشعر بالرضى كانشراح الصدر بما يحققو ،كيتخمص مف

كثير مف الناس :الصحة كالفراغ) [( .]37صحيح البخارم،

القمؽ كالضغط الناتجيف عف تراكـ األعماؿ مف جية ،كعف

كتاب الرقاؽ ،باب الصحة كالفراغ ،كال عيش إال عيش اآلخرة،

ضياع الكقت دكف فائ ػدة كدكف إنجػ ػاز م ػف جي ػ ػة ثاني ػة .كيتض ػ ػح

/ح ،6412 :ص .)1113فالفراغ مف األشغاؿ كتكفر الكقت

البدنية كالعاطفية أف ينمي اإلنساف لديو اإلحساس باليدؼ،
فعندما ينغمس اإلنساف في تحقيؽ ىدفو يشعر بالرضى كيصبح

الحياة ،فإنو لف يحقؽ أم شيء ميـ بالنسبة لو .فعدـ كجكد أم

إيجابي كاف سببان لسعادتو في الدنيا كاآلخرة ،كاف ضيعو فيما
يضر كاف سببان لشقائو .كنظ انر ألىمية الكقت في اإلسبلـ فقد
كاف مف ضمف ما يحاسب عميو العبد يكـ القيامة .عف أبي برزة
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أماـ اإلنساف نعمة عظيمة ،لكف كثير مف الناس يفرطكف فييا،

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ( :ال عدكل كال طيرة،

كال يستثمركف تمؾ النعمة كما ينبغي ،فيندمكف بعد أال ينفع

كيعجبني الفأؿ الصالح ،الكممة الحسنة) [( .]37صحيح

الندـ ،ألف الكقت إذا ذىب ال يعكد ،كألف الفراغ إف لـ يستثمر

البخارم ،كتاب الطب ،باب الفأؿ/ ،ح ،5756 :ص.)1016

بشكؿ إيجابي كاف خطره كبير عمى صاحبو.

إف حسف الظف باهلل يقكد إلى التفاؤؿ ،كالتفاؤؿ كما يرل القاسـ

• الشعكر بفرح اإلنجاز كسركره كالتخمص مف األسباب الجالبة

[ :]3ىك حسف ظف باهلل .كىما أمراف ميماف في حياة أم إنساف

لميـ كالحزف :فمف أسباب فرح اإلنساف كسركره أف يرل آثار

لما ليما مف تأثير كبير في نجاحو كسعادتو ،في حيف أف سكء

أعمالو الحميدة في أم مجاؿ مف المجاالت ،كالسبيؿ األمثؿ

الظف باهلل كالتشاؤـ يساىماف بشكؿ مباشر في فشؿ اإلنساف

لئلنجاز ىك أف يضع لبنة كاحدة كؿ يكـ فيما عزـ عميو مف

كشقائو .كمما يدؿ عمى عبلقة حسف الظف باهلل كالتفاؤؿ في

عمؿ كىكذا حتى يكتمؿ البناء [ .]4فعندما يجعؿ اإلنساف

تحقيؽ السعادة:

األمكر النافعة نصب عينيو كيعمؿ عمى تحقيقيا ،كيجمع نفسو

• االستبشار بكعد اهلل تعالى :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ النبي

عمى األمكر الميمة ،فإنو بذلؾ يبتعد عف األسباب الجالبة لميـ

صمى اهلل عميو كسمـ( :يقكؿ اهلل تعالى :أنا عند ظف عبدم بي،

كالحزف [ .]51عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل

كأنا معو إذا ذكرني فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي ،كاف

عميو كسمـ( :احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز)

ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل خير منيـ ،كاف تقرب شب انر إلي

[( .]32صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،باب اإليماف بالقدر

تقربت إليو ذراعان ،كاف تقرب إلي ذراعان تقربت إليو باعان ،كاف

كاإلذعاف لو/ ،ح ،6774 :ص  .)1161فاإلنساف إذا كاف

أتاني يمشي أتيتو ىركلة) [( .]37صحيح البخارم ،كتاب

مفتق انر لؤلعماؿ الراقية التي تستحؽ الجيد كالتعب ،فإنو ال يخسر

التكحيد ،باب قكلو تعالى( :كيحذركـ اهلل نفسو )[.آؿ

الكقت الثميف فحسب ،كانما تيجـ عميو اليمكـ ،كتتكلى عنو

عمراف .]28:كقكلو تعالى (:تعمـ ما في نفسي كال أعمـ ما في

السعادة كيفر منو السركر [.]4

نفسؾ ([.المائدة/ ،.]116:ح ،7405 :ص ص-1273

• الشعكر بالراحة كالطمأنينة عند االلتزاـ بالكقت :إف إنجاز

.)1274

األعماؿ في كقتيا مف األمكر النافعة التي تساعد عمى مكاجية

• النجاة مف عقاب اهلل :قاؿ تعالى{ :الظَّ ّْان ً َّ ً
َّكًء
ى
يف بالمو ظى َّف الس ٍ
َّ
ً
ً ً
ىع َّد لىيي ٍـ ىجيىَّن ىـ
ب الموي ىعمىٍي ًي ٍـ ىكلى ىعىنيي ٍـ ىكأ ى
َّكًء ىك ىغض ى
ىعمىٍيي ٍـ ىدائ ىرةي الس ٍ
كس ٍ ً
َّماء
ىى
{ك ىما ىخمى ٍقىنا الس ى
اءت ىمص نيرا}[ .الفتح .]6 :كقاؿ سبحانو :ى

المستقبؿ بقكة تفكير كقكة عمؿ ،ألف األعماؿ إف لـ تحسـ في
كقتيا تتراكـ كتشتد كطأتيا[ .]51فإذا فعؿ اإلنساف المطمكب منو
في زمنو المحدد فإنو سيشعر بالراحة كالسركر ،أما إذا قاـ
مما قد يتسبب في ضياع بعضيا مع أىميتو ،أك يؤدييا كاممة

ًَّّْ
ًَّ
كاألىرض كما ب ٍيىنيما ب ً
يف
اطبلن ىذلً ى
ى ٍ ى ى ى ى يى ى
يف ىكفىيركا فى ىكٍي هؿ لمذ ى
ؾ ظى ُّف الذ ى
ىكفى يركا ًم ىف َّ
النار}[ .ص.[27 :

• الشعكر بالطمأنينة كانشراح الصدر كالرضى :فمف يحسف الظف

لكف دكف المستكل المطمكب مما يضعؼ أثرىا كفائدتيا ،كفكؽ

باهلل كيتفاءؿ يرل الجانب المشرؽ مف الحياة حتى في أحمؾ

ذلؾ كمو عدـ شعكره بالراحة كاالطمئناف خبلؿ ذلؾ الكقت [.]4

الظركؼ كأصعبيا ،فإف أصابو شيئان يكرىو ،أك فاتو شيئان يحبو،

 -حسف الظف باهلل كالتفاؤؿ :عف جابر قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل

فإنو ال يرىؽ نفسو بالتسخط كالندـ كالحسرة ،كانما يككف عزاؤه

صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ( :ال يمكتف أحدكـ إال كىك يحسف باهلل

{ك ىع ىسى أىف تى ٍك ىريىكٍا ىش ٍينئا ىك يى ىك ىخ ٍيهر لَّ يك ٍـ ىك ىع ىسى أىف
قكؿ اهلل تعالى :ى
تي ًحُّبكٍا ىش ٍينئا ىك يى ىك ىشّّر لَّ يك ٍـ ىكالمٌوي ىي ٍعمى يـ ىكأىنتي ٍـ الى تى ٍعمى يمكف}[ .البقرة:

بتأجيؿ عممو كأىممو فستتراكـ األعماؿ عميو فيضيؽ عنيا كقتو

الظف) [( .]32صحيح مسمـ ،كتاب الفتف ،باب األمر بحسف

كى َّف فى ىع ىسى أىف تى ٍك ىريىكٍا ىش ٍينئا
 .]216كقكلو سبحانو{ :فىًإف ىك ًرٍىتي يم ي

الظف باهلل عند المكت/ ،ح ،7229 :ص  .)1246كعف أنس
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5

كي ٍجع ىؿ المٌو ًف ً
يو ىخ ٍي نار ىكثً نيرا}[ .النساء .]19 :كقكلو صمى اهلل عميو
ي
ىى ى

5

2016

• بعث الحماس في النفس :كاإلقباؿ عمى الحياة بركح يممؤىا
النشاط كالحيكية كاألمؿ باهلل تعالى ميما كانت العقبات .فمف

كسمـ( :كاف أصابؾ شيء فبل تقؿ :لك أني فعمت كاف كذا ككذا،

كلكف قؿ :قدر اهلل ،كما شاء فعؿ ،فإف لك تفتح عمؿ

يممؾ نظرة إيجابية يرل الحياة سعيدة ،كيتعامؿ مع إخفاقاتو عمى

الشيطاف)[ .]32الشيطاف)( .صحيح مسمـ ،كتاب القدر ،باب

أنيا تجارب يتعمـ منيا بدالن مف أف يراىا نكسات ،كبالتالي يتمتع

اإليماف بالقدر كاإلذعاف لو/ ،ح ،6774 :ص .)1161فمف

بقدر أكبر مف السعادة [.]41

كاف ىذا شأنو في التعامؿ مع أمكر دنياه فإنو يعيش حياة طيبة

• تحسيف الصحة :حيث يذكر كؿ مف لكؾ كايكماف [ ]41أف

ال تؤثر فييا المنغصات.

الدراسات أظيرت أف التفاؤؿ يعزز الصحة الذىنية كالبدنية ،في

• الشعكر باألمف :قاؿ تعالى { :ىفمى َّما تىىراءل ا ٍل ىج ٍم ىع ً
اف قىا ىؿ
كسى إًَّنا لى يم ٍد ىريككف ( )61قىا ىؿ ىكبلَّ إً َّف ىم ًع ىي ىربّْي
ىص ىح ي
أ ٍ
اب يم ى
سيي ًديف}[ .الشعراء .]62-61 :كقاؿ سبحانو{ :إً ٍذ يقيك يؿ لًص ً
احبً ًو
ى
ى
ىى ٍ

حيف أف التشاؤـ لو تأثير سمبي عمى المناعة.
 السعي المستمر نحك التغيير اإليجابي :إف الحياة الدنيامحفكفة بالفتف كالشيكات .كاذا ابتمي اإلنساف بالكقكع في

الى تى ٍح ىزٍف إً َّف المٌوى ىم ىعىنا}[ .التكبة.[40 :

المعاصي الجالبة لمشقاء كالتعاسة كالضيؽ ،فإف اإلسبلـ يكجيو

• تعزيز الثقة بالنفس :حيث تتحسف نظرة اإلنساف لنفسو ،كيميؿ

بأف يسعى نحك التغيير اإليجابي ،كيتطمب ذلؾ مراجعة مستمرة

لتأمؿ نقاط قكتو كانجازاتو بدالن مف التركيز عمى نقاط الضعؼ

لمنفس كتقكيـ ما بيا مف خمؿ أك عادات سيئة أك انحراؼ عف

كنقد الذات ،مما يساىـ في تحرره مف التردد كالحيرة كالخكؼ،

الطريؽ المستقيـ ،حتى يتغير حالو لؤلفضؿ كينتقؿ مف حاؿ

كدفعو لمعمؿ كمكاجية المشكبلت ،كاتخاذ الق اررات ،كالعزـ عمى
• تجنب سكء الظف :فالظف السيء باآلخريف يكلد العداكة

الشقاء إلى السعادة .قاؿ تعالى{ :إً َّف المٌوى الى يي ىغي يّْر ىما بًقى ٍكوـ ىحتَّى
يي ىغي يّْركٍا ىما بًأ ٍىنفي ًس ًي ٍـ}[ .الرعد .]11 :أم إذا غير العباد ما بأنفسيـ
مف المعصية فانتقمكا إلى طاعة اهلل غير اهلل عمييـ ما كانكا فيو

كالبغضاء بيف الناس ،كيدفع اإلنساف إلى القياـ بما يندـ كيتحسر

مف الشقاء إلى الخير كالسركر كالغبطة كالرحمة [ .]28كما حذر

عميو ،كبالتالي يحيؿ حياتو إلى شقاء كعذاب ال ينتيي ،كيفقده

اإلنساف مف التغيير السمبي لحالو حتى ال ينقمب مف
اإلسبلـ
ى
ي
ً
ؾ بًأ َّ
ؾ
ىف المٌوى لى ٍـ ىي ي
حياة السعادة إلى حياة الشقاء .قاؿ تعالى { :ىذل ى

تنفيذىا ،ألنو يحسف ظنو باهلل ،كيتفائؿ بالخير.

ًَّ
اجتىنًيبكا
آمينكا ٍ
راحة الباؿ كىناء العيش .قاؿ تعالى :ى
{ياأىيُّيىا الذ ى
يف ى
َّ
ض الظَّ ّْف إًثٍهـ}[ .الحجرات .]12 :فاهلل
ىكثً نا
ير ّْم ىف الظ ّْف إً َّف ىب ٍع ى

ّْر ّْن ٍع ىمةن أ ٍىن ىع ىميىا ىعمىى قى ٍكوـ ىحتَّى يي ىغي يّْركٍا ىما بًأىنفي ًس ًي ٍـ}[ .األنفاؿ:
يم ىغي نا
 .]53إف كقكع العذاب عمى األمـ المكذبة كزكاؿ ما ىـ فيو مف

تعالى ينيى عباده المؤمنيف عف كثير مف الظف ،كىك التيمة

كالتخكف لؤلىؿ كاألقارب كالناس في غير محمو ،ألف بعض ذلؾ

النعـ كالنعيـ كاف بسبب ذنكبيـ كتغييرىـ ما بأنفسيـ ،فاهلل تعالى

الظف يككف إثمان محضان .لذا عمييـ تجنب كثير منو احتياطان،

لـ يؾ يغير نعمة أنعميا عمى قكـ مف نعـ الديف كالدنيا بؿ إنو

كقد ركم عف عمر بف الخطاب قكلو (:كال تظنف بكممة خرجت

يبقييا ليـ كيزيدىـ منيا إف ازدادكا لو شك انر ،كلكف إف غيركا ما

مف أخيؾ إال خي انر) [ .]27كعف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل صمى

بأنفسيـ مف الطاعة إلى المعصية فكفركا بنعمة اهلل فإنو يسمبيـ

اهلل عميو كسمـ قاؿ( :إياكـ كالظف ،فإف الظف أكذب الحديث ،كال

إياىا كيغيرىا عمييـ كما غيركا ما بأنفسيـ [[28.

تحسسكا ،كال تجسسكا ،كال تناجشكا ،كال تحاسدكا ،كال تباغضكا،

 -التنمية المستمرة لمقدرات كالميارات :فالحياة اإلنسانية متجددة

كال تدابركا ،كككنكا عباد اهلل إخكانان) [( .]37صحيح البخارم،

كدائمة التطكر ،كما أف اإلنساف يمتمؾ قدرات ىائمة أكدعيا اهلل

كتاب األدب ،باب( ياأييا الذيف آمنكا اجتنبكا كثي انر مف الظف إف

فيو ،كلكي يقكـ المسمـ بدكره في خبلفة األرض كعمارتيا فعميو

بعض الظف إثـ)[.الحجرات/ ،]12:ح ،6066 :ص.)1059

أف يطكر مف قدراتو كمياراتو المختمفة بشكؿ مستمر ،حتى
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يكاكب التطكر الذم يعيشو كيستطيع التعامؿ بكفاءة معو مف

كنظ انر ألىمية دكرىما في التربية ،لذا سيتـ فيما يمي تناكؿ أبرز

جية ،كيشعره بسعادة النمك كالتطكر كالتعمـ المستمر مف جية

الجكانب التي ينبغي عمييما تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو

ثانية .كقد كاف السمؼ الصالح قدكة في استثمار طاقاتيـ
كقدراتيـ كتنميتيا ميما عبل شأنيـ فييا ،فقد كاف (مالؾ بف

بناء عمى األسس
لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي كذلؾ ن

التي تقكـ عمييا السعادة ،كحاجات الطفؿ كمطالب نمكه في

أنس) يقكؿ :ال ينبغي ألحد يككف عنده العمـ أف يترؾ التعمـ،

المرحمة الممتدة مف  6إلى  12سنة مف عمر الطفؿ:

كسئؿ (سفياف بف عيينة) :مف أحكج الناس إلى طمب العمـ ،قاؿ:

مف أبرز حاجات الطفؿ في ىذه المرحمة :الحاجات العضكية

أعمميـ ألف الخطأ منو أقبح ،أما (ابف المبارؾ) فقد سئؿ :إلى

الضركرية لبقاء الطفؿ كراحتو مثؿ الطعاـ كالماء كاليكاء كالكقاية

متى تطمب العمـ ،قاؿ :حتى الممات إف شاء اهلل لعؿ الكممة

مف األمراض كاألخطار ...،كغير ذلؾ .الشعكر باألمف العاطفي

التي تنفعني لـ أكتبيا بعد [.]58

كبحب اآلخريف كتقديرىـ لو كالتعاطؼ معو .الشعكر باالنتماء

تعميؽ عمى أبرز األسس التي تقكـ عمييا السعادة كفؽ المنظكر

لمكالديف كاألسرة ثـ جماعة الرفاؽ .الحاجة إلى التديف ،حيث

التربكم اإلسبلمي:

يشعر الطفؿ في داخمو بدافع يدفعو إلى التفكير في خالقو

كفي نياية عرض أبرز األسس التي تقكـ عمييا السعادة كفؽ

كعبادتو كااللتجاء إليو ،لذا ال بد مف تنمية ىذه الحاجة لديو.

المنظكر التربكم اإلسبلمي فإنو يمكف الخركج بالنتيجة التالية:

الحاجة إلى المعب كالحركة كممارسة األلعاب ،حيث يساىـ

أف السعادة الحقيقية ال يمكف أف تتحقؽ لئلنساف إذا لـ تكف

المعب بشكؿ كبير في النمك المغكم كالعقمي كاالجتماعي

مبنية عمى األساسيف االعتقادم كالتعبدم ،ألف المؤمف الذم

كاالنفعالي لمطفؿ .الحاجة إلى التكافؽ مع اآلخريف ،مف خبلؿ

يتعبد اهلل بكؿ أقكالو كأفعالو ميما افتقد لكؿ مباىج الحياة الدنيكية

التكفيؽ بيف رغباتو كمطالبو كبيف حقكؽ اآلخريف كمطالبيـ،

المادية مف ماؿ كصحة كجاه كغير ذلؾ ،فإنو يمتمؾ مككف

فيفيـ بأف حقكقو في كؿ شيء يقابميا حقكؽ لغيره في الشيء

أساسي لمسعادة كفيؿ بجعمو يعيش أسعد ممف يممؾ كؿ متاع

ذاتو ،كيساعد ىذا الفيـ في تحقيؽ السعادة لمطفؿ [.]59

{ك ىما أيكتًيتيـ ّْمف
الحياة الدنيا فيكفيو قكؿ اهلل تعالى في ىذه اآلية :ى
ىشي وء فى ىمتىاعي ا ٍل ىحىي ًاة ُّ
ند المَّ ًو ىخ ٍيهر ىكأ ٍىبقىى أىفىبلى
الد ٍنىيا ىكًز ىينتييىا ىك ىما ًع ى
ٍ
ًً
ً
تى ٍعقميكف ( )60أىفى ىمف ىك ىع ٍدىناهي ىك ٍع ندا ىح ىسننا فىيي ىك الىقيو ىك ىمف َّمتَّ ٍعىناهي
الد ٍنيا ثيَّـ يىك يكـ ا ٍلًقي ً ً
ً
ض ًريف}.
ىمتى ى
امة م ىف ا ٍل يم ٍح ى
اع ا ٍل ىحىياة ُّ ى
ىى
ى ىٍ ى

كمف أبرز مطالب نمك الطفؿ في ىذه المرحمة :تعمـ الميارات
الحركية البلزمة لؤللعاب كالنشاطات ،كالميارات األساسية مثؿ
القراءة كالكتابة كالحساب ،كميارات التعامؿ مع شؤكف الحياة
اليكمية ،كبناء اتجاىات إيجابية نحك الذات ،كتعمـ إنشاء
عبلقات مع األقراف ،كتعمـ الدكر الذم يميؽ بالجنس ،كتككيف

[القصص .]61-60 :في حيف أف مف يممؾ كؿ مقكمات الحياة
الدنيا كمتاعيا كىك يفتقد لؤلساسيف السابقيف فإنو ال يمكف أف

الضمير كمعايير األخبلؽ ،كتككيف اتجاىات إيجابية نحك

يشعر بسعادة حقيقية ،كيكفي شعكره بالخكؼ مف المكت أك

الجماعات كالمجتمع [.]59

المرض أك الفقر أك الفقد ،لذا فإنو كمما كانت بقية األسس مبنية

كفيما يمي عرض ألبرز الجكانب التي ينبغي تربية الطفؿ عمييا

عمى األساسيف االعتقادم كالتعبدم كمما كانت جالبة لمسعادة

لتحقيؽ سعادتو كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي في المرحمة

الحقيقية في الدنيا كاآلخرة.

الممتدة مف  12-6سنو مف العمر:
• االىتماـ بالتربية الدينية لمطفؿ:

أبػ ػرز الجكانػ ػب الت ػي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا

كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا:

لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي:

 -تكضي ػ ػح معنػ ػى اإليمػ ػاف لمطفػ ػؿ كأركان ػو كتبسي ػط معانيي ػ ػا لػو،

إف الكالديف ىما عماد أكؿ مؤسسة تربكيػ ػة ينش ػأ فيي ػا الطفؿ،
499

5

5

2016

كترسيخ اإليماف باهلل تعالى كحده ال شريؾ لو في نفس الطفؿ،

المرحمة تحتاج لصبر كبير مف الكالديف حتى يطمئنا عمى التزاـ

كالتعمؽ بو كحده سبحانو ،كتربيتو عمى محبة اهلل تعالى كمخافتو

طفميما بالصبلة .إف متابعة أمر الصبلة عند الطفؿ ينبغي أال

في السر كالعمف ،كتذكيره بنعمو ،كعظيـ قدرتو ،كاعجاز خمقو،

تتكقؼ عند سف معيف ،كانما كاف التأكيد عمى تمؾ الفترة الزمنية

كاحاطة عممو بكؿ شيء ،كحثو عمى التكجو بالسؤاؿ هلل تعالى

ألنيا مرحمة بناء كتأسيس ضركرية لما بعدىا ،كأم تياكف فييا

كاالستعانة بو كحده ،ليحفظو اهلل تعالى بذلؾ كيككف عكنان لو.

سيككف لو نتائج سمبية لما بعدىا مف مراح لقد يصعب

 -حث الطفؿ عمى تقكل اهلل في السر كالعمف باتباع أكامره

تصحيحيا الحقان .كمف الميـ لمكالديف تذكير الطفؿ بيف كقت

اجتناب نكاىيو ،كأف اهلل يراه أينما كاف ،كتربيتو عمى إخبلص

كآخر بفضؿ الصبلة كقيمتيا كدكرىا في تحقيؽ السعادة لئلنساف

النية هلل تعالى كحده ال شريؾ لو في جميع أعمالو كحركاتو

في الدنيا كاآلخرة.

كسكناتو ،كصدؽ التككؿ عميو في جميع أمكره ،كتذكيره ككعظو

 -تدريب األطفاؿ الذككر عمى صبلة الجماعة ،كحضكر

المكعظة الحسنة بذلؾ بشكؿ مستمر.

خطبتي كصبلة الجمعة.

 -استثمار األحداث كالمكاقؼ التي تحصؿ لمطفؿ أك لغيره لبث

 -تعكيد الطفؿ عمى صبلة االستخارة.

المزيد مف التربية اإليمانية في نفسو ،كتعميقيا في داخمو.

 -مساعدة الطفؿ في إخراج زكاة مالو إف كاف قد بمغ النصاب،

 -غرس حب الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في نفس الطفؿ،

كتكعيتو بمكانة الزكاة في اإلسبلـ ،كأىميتيا كفضميا في حياة

كيمكف

المسمميف.

لمكالديف القياـ بسرد مبسط لسيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 -تدريب الطفؿ عمى الصياـ في شير رمضاف حتى إذا كصؿ

عمى الطفؿ بشكؿ متكاصؿ ،لتصبح شخصية الرسكؿ صمى اهلل

لسف البمكغ صار معتادان عمى الصياـ كقاد انر عميو.

عميو كسمـ لو القدكة كالنمكذج ،ككذلؾ تذكير الطفؿ بتكجييات

 -إشراؾ الطفؿ في تكزيع زكاة الفطر ،حتى يدرؾ مكانتيا

الرسكؿ في مختمؼ المكاقؼ التي يمر بيا.

كأىميتيا.

 -تحفيز الطفؿ عمى حفظ أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 -اصطحاب الطفؿ لحضكر صبلة عيد الفطر كاالستماع

كتطبيقيا في حياتو.

لمخطبة ،كالباسو أفضؿ الثياب ،كاظيار مشاعر الفرح بالعيد مف

 -استثمار ميؿ الطفؿ لمقصص في ىذه المرحمة بسػ ػرد قص ػ ػ ػص

خبلؿ عدة أمكر مثؿ :الترتيب ليدايا بسيطة يساىـ الطفؿ في

األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عميو ،كتدريبو عمى استنتاج

إعدادىا لتكزيعيا عمى األطفاؿ في صبلة العيد ،كعمى أطفاؿ

الفكائد كالعبر منيا.

األقارب كالجيراف ،زيارة األقارب كمعايدتيـ ،تنظيـ االجتماعات

 -تييئة الطفؿ ألداء الصبلة قبؿ بمكغ السابعة مف العمر ،كبياف

العائمية لبلحتفاؿ بالعيد كشكر اهلل عمى نعمتو.

مكانتيا في اإلسبلـ ،كأىميتيا كفضميا عمى المسمـ ،حتى إذا بمغ

 -تعميؽ قمب الطفؿ بفريضة الحج ،كجعمو يعيش أجكاء الحج

سف السابعة يككف قاد انر عمى أداء الصبلة في أكقاتيا بأركانيا

في كؿ سنة ،كسرد الكالديف لمشاعرىما الجميمة عندما أديا

ككاجباتيا كشركطيا ،مدركان ألىميتيا كفضميا ،كخبلؿ الفترة ما

فريضة الحج ،كحث الطفؿ عمى صياـ يكـ عرفة ،كبياف فضمو.

بيف سف السابعة كالعاشرة مف عمر الطفؿ ينبغي عمى الكالديف

 -اصطحاب الطفؿ لحضكر صبلة عيد األضحى كاالستماع

حث الطفؿ بشكؿ مستمر عمى أداء كؿ صبلة في كقتيا،

لمخطبة ،كالباسو أفضؿ الثياب كأجمميا ،كاظيار مشاعر الفرح

كمبلحظة أم مشكمة تكاجو الطفؿ كتعيقو عف أداء الصبلة في

بالعيد مف خبلؿ عدة أمكر منيا :إحياء شعيرة ذبح األضاحي

كقتيا كمعالجتيا في حينيا قبؿ أف تتمكف مف الطفؿ ،كىذه

في صباح العيد ،كاإلفطار عمى لحكميا ،كاشراؾ الطفؿ في
500

تكزيعيا عمى األقارب كالجيراف كالمحتاجيف ،زيارة األقارب

كيشغؿ كقت فراغو بشيء مفيد ،كيساىـ في االستغناء عف

كمعايدتيـ ،تنظيـ االجتماعات العائمية لبلحتفاؿ بالعيد.

الكثير مف العمالة الكافدة عمى المدل القريب كالبعيد لما يبثو في

 -حث الطفؿ عمى دعاء اهلل تعالى في كؿ أحكالو ،كتكضيح

الطفؿ مف حب العمؿ كلمس فكائده االقتصادية كالتعمؽ بو ،كيعد

فضؿ الدعاء عميو في العاجؿ كاآلجؿ ،كقرب اهلل تعالى منو،

الطفؿ لمتنكيع في مصادر دخمو في المستقبؿ ،كيساىـ أيضان في

كتكضيح شركط الدعاء لو كالمتمثمة في إخبلص الدعاء هلل

بناء أخبلقيات العمؿ كترسيخيا في نفسو ،كما يساىـ في

كحده ،كاليقيف بقدرة اهلل تعالى عمى اإلجابة الدعاء ،كحضكر

استثمار نشاطو كحيكيتو كحماسو في ىذه المرحمة ،كيجنبو

القمب أثناء الدعاء ،كاطابة الماؿ كالمطعـ كالمشرب ،الدعاء

العجز كالكسؿ كاالتكالية.

بالمشركع كالبعد عف الدعاء بالمحظكر ،عدـ االعتداء في

 -تحديد األكلكيات عند اإلنفاؽ.

الدعاء ،األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،كتعميمو آداب

 -التكسط في اإلنفاؽ دكف إسراؼ كتبذير كال شح كبخؿ.

الدعاء كالمتمثمة في الثناء عمى اهلل ،كاستقباؿ القبمة ،كاإلقرار

 -تجنب االستيبلؾ غير المبرر ،كانفاؽ الماؿ في غير كجيو

بالذنب ،كالخضكع كالخشكع أثناء الدعاء ،كاإللحاح في الدعاء،

الصحيح ،حتى ال ينغمس الطفؿ في دائرة االستيبلؾ التي ال

كرفع اليديف ،كالتأميف بعد الدعاء ،كالدعاء بيف الجير كالمخافتو،

تنتيي ،كتؤدم إلى اإلضرار بو كبمجتمعو .ككقايتو مف االنجراؼ

كالدعاء بجكامع الكمـ ،كتحرم األكقات المفضمة لمدعاء مثؿ

فيما كقع فيو البعض مف المبالغة في السعي كراء الكماليات التي

جكؼ الميؿ ،كبيف اآلذاف كاإلقامة ،كأثناء الصبلة كبعدىا ،كفي

تشقي اإلنساف.

يكـ الجمعة ،كعند النداء ،ككقت المطر [.]60

 -تجنب الشراء بالديكف ما أمكف ذلؾ ،خاصة مع انتشار

 -ربط الطفؿ بالقرآف الكريـ تبلكة كحفظان كتدب انر كتفسي انر لمعانيو،

الدعاية اإلعبلمية القكية التي تركج لمبيع باألقساط ،كذلؾ لما ليا

مع تحفيز الطفؿ عمى ذلؾ ،كرصد الجكائز عمى إنجازاتو في

مف أضرار اقتصادية كنفسية كبيرة عمى الفرد.

ذلؾ.

 -البذؿ كالعطاء كاإلنفاؽ في سبيؿ الخير ،كفي األكجو

-حث الطفؿ عمى المداكمة عمى أذكار الصباح كالمساء ،كأذكار

المطمكبة.

النكـ كاالستيقاظ كالخركج مف المنزؿ كالدخكؿ إليو ..إلى غير

 -االدخار لمكاجية احتياجاتو اآلنية كالمستقبمية ،حتى ال يقؼ

ذلؾ ،كمساعدة الطفؿ عمى حفظيا.

عاج انز حسي انر أماميا ،أك يضطر لطمب مساعدة اآلخريف لو.

-حث الطفؿ عمى القياـ بالنكافؿ كبياف فضميا لو ،كدكرىا في

 -تعكيده عمى عدـ التخمص مف األشياء الخاصة بو لمجرد عدـ

تحقيؽ السعادة لو ،كاإلكثار مف الصدقة ميما كانت قميمة.

حاجتو إلييا ،كالمبلبس كالحقائب كغير ذلؾ ..كاشراكو في

• االىتماـ بالتربية االقتصادية لمطفؿ:

عممية تجميعيا كتنظيفيا كترتيبيا لمتبرع بيا لممحتاجيف.

كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا:

 -تعكيد الطفؿ عمى جمع األكراؽ التي ال يحتاج إلييا في مكاف

 -العمؿ كاإلنتاج ككسب الرزؽ الحبلؿ الطيب بالطرؽ

محدد ،تمييد أ لمتبرع بيا لمجيات التي تعمؿ عمى إعادة

المشركعة منذ سف مبكرة ،تحت إشراؼ األبكيف ،كبما ال يؤثر

تدكيرىا ،مع شرح تمؾ العممية لو كفكائدىا البيئية كاالقتصادية

عمى التحصيؿ العممي لمطفؿ ،ففي إعداد األبناء لمعمؿ كالكسب

عمى الفرد كالمجتمع.

منذ الطفكلة فكائد عديدة عمى الطفؿ كالمجتمع في آف كاحد ،فيك

 -تعكيده عمى ترشيد استيبلؾ الكيرباء كالماء كالماؿ.

يربي الطفؿ عمى تحمؿ المسؤكلية ،كينمي لديو الكثير مف

 -شرح الكضع االقتصادم لؤلسرة لمطفؿ بشكؿ مبسط،

الميارات االقتصادية كالعممية كاالجتماعية كيطبقيا عمميان،

كتكضيح األىداؼ االقتصادية التي تسعى األسرة لتحقيقيا ،كبناء
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منزؿ جديد ،أك شراء أثاث جديد ،أك سيارة جديدة ،أك القياـ

 -إلحاؽ الطفؿ في بعض البرامج التطكعية التي يساىـ مف

بمشركع اقتصادم ،أك غير ذلؾ حتى يصبح الطفؿ عمى كعي

خبلليا في خدمة الناس.

اقتصادم مف جية ،كيتفاعؿ مع أىداؼ أسرتو االقتصادية مف

 -إلحاؽ الطفؿ في برامج ىادفة أثناء العطمة الصيفية.

جية ثانية فيقمؿ مف الطمبات غير الضركرية لو ،كيقدر مكاقؼ

 -العناية بالبيئة كالمحافظة عمييا كعمى نظافتيا.

الكالديف عند عدـ القدرة عمى االستجابة لبعض متطمباتو

 -احتراـ األنظمة كالقكانيف التي تحكـ المجتمع.

الثانكية.

 -استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كفؽ ضكابط الديف

 -تعريؼ الطفؿ عند الخركج لمتسكؽ باليدؼ مف التسكؽ

اإلسبلمي ،بحيث ال تككف كسيمة ليدر الكقت فيما ال ينفع ،كال

كتعكيده عمى ذلؾ ،كاالتفاؽ عمى ضركرة االلتزاـ بيا قبؿ

تستخدـ ككسيمة لمتفاخر كالتباىي ،أك المشاحنة ،أك عرض

الخركج ،حتى ال تتكالى طمبات الطفؿ أثناء التسكؽ لكؿ ما يراه.

خصكصيات األسرة كما إلى ذلؾ.

• االىتماـ بالتربية االجتماعية لمطفؿ:

• االىتماـ بالتربية االنفعالية لمطفؿ:

كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا:

كيتطمب ذلؾ مف الكالديف تجنب استخداـ أساليب التنشئة

 -بر الكالديف ،كمف الكسائؿ المعينة عمى ذلؾ أف يرل الطفؿ

الخاطئة مع الطفؿ مف إفراط في التسامح كالتساىؿ ،أك الحماية

أبكاه قدكة حسنة لو في بر كالدييما كاإلحساف إلييما ،كأف يشركا

الزائدة ،أك السيطرة كالتسمط ،أك اإلىماؿ .كما ينبغي منيما

معيما الطفؿ في ممارسة البر بكالدييما.

الثبات في تكجيياتيما لو حتى ال يحدث تناقض لديو كتشتت في

 -صمة الرحـ كاإلحساف لؤلقارب كزيارتيـ ،كبذؿ الخير ليـ،

فيـ التكجييات ،كمف ثـ الحيرة في معرفة الصكاب مف الخطأ

كالترفع عف أم خبلفات قد تحصؿ بينو كبينيـ ،ككأدىا في

[.]62

حينيا ،حتى ال تتطكر كتؤدم إلى ما ال تحمد عقباه مف قطيعة

كما يتطمب أيضان تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا:

رحـ ،كتنشئة الطفؿ عمى المبادرة لمعفك كالصفح.

 -التنفيس كالتعبير االنفعالي مف خبلؿ المعب كالرسـ

 -اإلحساف لمجار ،كاالبتعاد عف كؿ ما يؤذيو .كعيادة المرضى.

كالتمثيؿ ،..حيث يساعد ذلؾ في إزالة التكتر عف الطفؿ،

كاجابة الدعكة كحضكر المناسبات االجتماعية.

كيعرؼ الكبار بحاجات الطفؿ غير المشبعة لمعمؿ عمى

 -اإلحساف لمفقراء كالمساكيف كالمحتاجيف كالضعفاء كمساعدتيـ

مساعدتو [.]63

ماديان ،كالمساىمة في قضاء حاجاتيـ.

 -تنمية الذكاء االنفعالي لدل الطفؿ ،كمساعدتو في السيطرة

 -إكراـ الضيؼ كالترحيب بو كالفرح بقدكمو ،كادخاؿ السركر

عمى انفعاالتو كضبطيا ،كأف يككف الكالداف قدكة حسنة في

إلى نفسو.

سمككيـ المعبر عف الذكاء االنفعالي [.]63

 -اختيار الصحبة الصالحة ،كبياف فضميا عميو في حياتو كبعد

 -تنمية الثقة بالنفس لدل الطفؿ بتشجيعو كتحفيزه كتذكيره بما

مماتو ،خاصة كأف مف خصائص الطفؿ في ىذه المرحمة التأثر

يميزه ،كالبعد عف السخرية بو ،كمنحو فرص إبداء الرأم،

باألقراف .فعند دخكؿ الطفؿ لممرحمة االبتدائية يقؿ اعتماده عمى

كالنقاش كالتشاكر في األمكر المختمفة ،كتنمية قدرتو عمى اتخاذ

كالديو كيصبح أكثر تركي انز عمى األقراف الذيف يقضي معيـ كقتان

الق اررات.

طكيبلن ،مما يجعؿ تأثيرىـ عميو يتزايد بشكؿ كبير ،كفي النصؼ

الشعكر باألمف كالتقدير كاالحتراـ كاالنتماء داخؿ األسرة ،كالحب

الثاني مف المرحمة االبتدائية يبدأ الطفؿ في استبداؿ معايير

كالعطؼ كالحناف مف خبلؿ التقبيؿ كاالحتضاف.

الكالديف كالمدرسيف بمعايير األقراف [.]61

العدؿ كالمساكاة بينو كبيف أخكتو.
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• االىتماـ بالتربية األخبلقية لمطفؿ:

ذلؾ الخمؽ عادة كالطبع فيخؼ عمى الطفؿ ما كاف يستثقمو مف

كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا:

الخير ،حيث يقكؿ الغزالي [ :]24مف أراد أف يحصؿ لنفسو خمؽ

-حياة الضمير كيقظتو في جميع الظركؼ كالمكاقؼ التي

الجكد فعميو أف يتكمؼ تعاطي فعؿ الجكاد كىك بذؿ الماؿ ،كال

تكاجيو ،ليحميو بمشيئة اهلل تعالى مف الخطأ في حؽ نفسو أك

يزاؿ يكاظب عميو حتى يتيسر عميو فيصير بنفسو جكادان ،ككذا

غيره.

مف أراد أف يحصؿ لنفسو خمؽ التكاضع كغمب عميو التكبر

-االلتزاـ بالقيـ األخبلؽ الفاضمة مف صدؽ ،عدؿ ،تكاضع،

فطريقتو أف يكاظب عمى أفعاؿ المتكاضعيف مكاظبة دائمة متكررة

صبر ،شكر ،شجاعة ،حمـ ،عفك ،عفة كرحمة ...إلى غير ذلؾ،

مع تقارب األكقات.

كبياف فضميا ،كدكرىا في تحقيؽ السعادة لو في الدنيا كاآلخرة.

• االىتماـ بالتربية الجسمية لمطفؿ:

-التذكر المستمر لنعـ اهلل تعالى عميو عند األكؿ كالشرب

كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا:

كالمبس كالنكـ ..كغير ذلؾ ،كدكاـ شكره عمييا.

 -تناكؿ الطعاـ الصحي المتنكع المعد داخؿ المنزؿ ،كتجنب

-االقتداء بأخبلؽ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،مف خبلؿ تقديـ

الكجبات السريعة غير الصحية ،كالمشركبات الضارة.

نماذج مف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ،كسير األنبياء

 -االعتداؿ في األكؿ كالشرب كالنكـ.

عمييـ الصبلة كالسبلـ ،كالسمؼ الصالح لو.

 -األكؿ كالشرب كالمبس مف الرزؽ الطيب الحبلؿ.

-القدكة الحسنة مف الكالديف في االلتزاـ بالقيـ األخبلقية الفاضمة.

 -الكقاية مف األمراض بمشيئة اهلل تعالى ،كالتداكم عند اإلصابة

ففي ىذه المرحمة يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ مبلحظتو لسمكؾ كالديو

بالمرض.

نحك بعضيما البعض ،كنحك أخكتو ،كنحك الجيراف ...كغيرىـ،

 -الكقاية مف األخطار كالحكادث بمشيئة اهلل تعالى.

حيث يعمؿ عمى محاكاة سمككيـ كتقمص شخصياتيـ[.]61

 -التعرض لمشمس في األكقات المناسبة.

-المكعظة الحسنة لمطفؿ عند تفريطو ببعض القيـ األخبلقية.

 -النكـ مبك انر بالميؿ ،كأف يككف عمى طيارة.

-استثمار المكاقؼ كاألحداث التي تحصؿ لمطفؿ أك لغيره في

 -تفقد حكاس الطفؿ ،كالتأكد مف سبلمتيا.

تكضيح أىمية االلتزاـ باألخبلؽ الفاضمة في الحياة لتتحقؽ

 -االلتزاـ بقكاعد النظافة في جميع األمكر.

السعادة لمفرد كالمجتمع.

 -اتقاف المبادئ األساسية لمتجمؿ.

 -تحفيز الطفؿ كتشجيعو كاثابتو عند االلتزاـ باألخبلؽ الفاضمة.

 -تييئة الطفؿ لمتغيرات الجسمية التي ستحدث لو في نياية

 -فتح نكافذ الحكار كالنقاش بشكؿ مستمر مع الطفؿ حكؿ

مرحمة الطفكلة كبداية مرحمة المراىقة قبؿ حدكثيا ،كتزكيده

مختمؼ المكاقؼ كاألحداث التي تحصؿ لو أك لغيره كتتضمف

باألساليب المناسبة لمتعامؿ معيا.

بعدان أخبلقيان.

 -ممارسة الرياضات المختمفة المناسبة لمسف كالجنس.

 -استثمار ميؿ الطفؿ لمقصص في ىذه المرحمة بسرد الكالديف

 -إتاحة الفرص لمطفؿ لممارسة المعب الذم يعد مف احتياجاتو

لمقصص التي تيدؼ إلى غرس األخبلؽ الفاضمة في النفس،

اليامة في ىذه المرحمة ،مف خبلؿ عدة أمكر منيا

كالحرص عمى مشاىدة الطفؿ لمقنكات اإلعبلمية اليادفة كالتي

 -تكفير مساحة كافية في المنزؿ خاصة بالمعب ،كيتكفر بيا

تيتـ ببناء الطفؿ دينيان كأخبلقيان.

المقكمات األساسية لمعب األطفاؿ ،ليستطيع الطفؿ ممارسة

 -تعكيد الطفؿ عمى االلتزاـ باألخبلؽ الفاضمة مف خبلؿ تكرار

المعب بحرية أكثر دكف مضايقتو لآلخريف أك مضايقة اآلخريف

الخمؽ المطمكب مع تقارب الزمف بيف فعؿ كآخر حتى يصبح

ل ػ ػو ،حيػ ػ ػث أف لػعػ ػ ػب الػطػف ػ ػؿ فػ ػي ى ػ ػذه الػمػرح ػمة يتمي ػز بالسرعػة
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كالحركة.

-غرس حب العمـ كالتعمـ في نفس الطفؿ ،كتربيتو عمى احتراـ

 -اصطحاب الطفؿ في نزىات برية كبحرية كلمحدائؽ العامة،

المعمميف كتقديرىـ ،كاحتراـ إدارة المدرسة كأنظمتيا .حيث أنو

حتى يستمتع الطفؿ بالمعب في مساحات كاسعة كفي أجكاء

كمما كاف اتجاه الكالديف إيجابيان نحك العممية التعميمية كالمعمميف

الطبيعة الجميمة ،مع لفت نظر الطفؿ لجماؿ الطبيعة ،كالتأمؿ

كقائمان عمى االحتراـ ليـ كمما ساىـ ذلؾ في تككف االتجاه

في خمؽ اهلل تعالى كالتفكر فيو.

اإليجابي لمطفؿ نحك المدرسة كالعمـ كالمعمـ [.]61

 -إشراؾ الطفؿ في العناية بحديقة المنزؿ.

 -مساعدة الطفؿ عمى اتقاف الميارات األساسية مف قراءة

 -اشتراؾ الكالديف في ممارسة المعب مع الطفؿ حيث يسعد

ككتابة كحساب ،كاستخداـ الحاسب اآللي.

الطفؿ كثي انر بذلؾ ،كاستثمار ىذا المكقؼ في تكجيو الطفؿ

 -متابعة مستكل الطفؿ العممي كالسمككي كاألخبلقي داخؿ

بطريقة غير مباشرة.

المدرسة ،كمعالجة جكانب القصكر لديو أكالن بأكؿ ،مع تجنب

• االىتماـ بالتربية العقمية كالعممية لمطفؿ:

استخداـ القسكة كالعنؼ مع الطفؿ.

كيككف ذلؾ مف خبلؿ عدة أمكر منيا:

 -التكاصؿ المستمر مع المدرسة ،كالحضكر لجميع الدعكات

 -حسف اختيار المدرسة التي سيمتحؽ بيا الطفؿ ،كليذه الخطكة

التي تكجييا المدرسة لمكالديف.

أىمية خاصة حيث سيمضي الطفؿ فييا كقتان طكيبلن مف حياتو،

 -تربية الطفؿ عمى أال يبني عممو عمى الظف أك التبعية

كيككف االختيار كفؽ معايير معينة مثؿ:

العمياء.

 -المستكل المتميز لممعمميف عمميان كخمقيان ،كحسف تعامميـ مع

 -تحفيز الطفؿ عمى القراءة المتنكعة في مختمؼ المجاالت.

األطفاؿ ،حيث أف المعمـ الجيد يساىـ في تطكر الطفؿ مف

تككيف مكتبة منزلية تساىـ في تحفيز الطفؿ عمى القراءة.

جميع الجكانب ،كيساىـ في نمك مفيكـ جيد عف الذات لدل

 -إجراء مسابقات في القراءة داخؿ األسرة.

الطفؿ.

 -إثارة حب االستطبلع ،كاثارة التفكير كالتأمؿ كالتدبر لدل

اإلدارة المدرسية الجيدة الممتزمة بتطبيؽ األنظمة كالقكانيف

الطفؿ في كؿ ما حكلو.

البلزمة لضبط المدرسة.

 -اإلجابة عف أسئمة الطفؿ كاستفساراتو.

-جػ ػ ػكدة المبنػ ػ ػى المدرس ػ ػي مػ ػ ػف حي ػ ػ ػث التصميػ ػـ كسعة الفصكؿ

 -تنمية مكاىب الطفؿ كقدراتو المختمفة.

كالتيكية الجيدة ،ككجكد الساحات الكاسعة التي تتيح لمطفؿ حرية

 -اصطحاب الطفؿ لممكتبات العامة لشراء الكتب.

الحركة كالمعب ،كتكفر المناظر الطبيعية الخبلبة التي تثير

• االىتماـ بالتربية الشخصية لمطفؿ:

البيجة كالمتعة في نفس الطفؿ ،كتساىـ في تذكقو لجماؿ

كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا:

الطبيعة.

 -تحديد أىدافو ،كجعميا مرتبطة بالغاية مف خمقو كىي عبادة

 -عدد مناسب مف األطفاؿ في الفصؿ الكاحد ،يتيح لممعمـ

اهلل تعالى ،بحيث تككف تمؾ األىداؼ متنكعة في مختمؼ

االىتماـ الكافي بيـ جميعان.

المجاالت سكاء دينية ،كاقتصادية ،كجسمية ،كعممية ،كشخصية،

 -تميز المدرسة بتنظيـ األنشطة كالرحبلت اليادفة كالممتعة.

كاجتماعية ،كأخبلقية.

 -تكفر المكتبة الغنية بمصادر المعمكمات.

 -إشراؾ الطفؿ في كضع أىداؼ لؤلسرة في مختمؼ المجاالت،

 -سعي المدرسة لتنمية جكانب شخصية الطفؿ المختمفة،

كالعمؿ عمى تحقيقيا كمراجعة ىذه األىداؼ بشكؿ مستمر.

كذكاءاتو المتعددة.

 تنظيـ الكقت كاستثماره بشكؿ إيجابي.504

 -حسف الظف باهلل تعالى كالتفاؤؿ بالخير دائمان ،كرؤية الجانب

مصدر ىاـ مف مصادر السعادة [.]25

المضيء مف كؿ أمر يحدث لو.

 -ميارات التفكير المختمفة .كالذكاءات المتعددة .كالحكار

 -حسف الظف باآلخريف ،كالتماس األعذار ليـ في كؿ ما أمكف

الفعاؿ - .ميارات األمف كالسبلمة كاإلسعاؼ األكلي.

فيو العذر.

 -ميارات تعمـ المغات ،كعمى رأسيا تعمـ المغة العربية كاتقانيا،

 -السعي نحك التغيير اإليجابي بشكؿ مستمر.

ثـ بقية المغات التي يحتاج إلييا المجتمع فيي تفتح لمطفؿ أبكابان

 -الحماس كالحيكية كالنشاط كالمثابرة عند أداء المياـ المناطة

لمعمـ كالمعرفة.

بو .فمف خبلؿ ذلؾ يتـ استثمار ما يتميز بو طفؿ ىذه المرحمة

 -ميارات استثمار أكقات الفراغ في ممارسة األنشطة الممتعة

مف مثابرة كاجتياد ككفاح ،مما يساعده عمى اإلنجاز كبالتالي

كالمفيدة.

الشعكر بالسعادة [.]59

 .5النتائج

 -التنمية المستمرة لمقدرات كالميارات الشخصية ،كمف األمثمة

 -1السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي ىي :عكف مف اهلل

عمى ذلؾ تنمية:

تعالى كتكفيؽ لمعبد ليعيش حياة طيبة يشعر فييا بالرضى عف

 -ميارات العمؿ ككسب الرزؽ كأخبلقياتو مثؿ البيع كالشراء،

جكانب حياتو المختمفة ،كبالطمأنينة كاألمف كانشراح الصدر

كالتسكيؽ ،كالمحاسبة ،أك الزراعة ،أك السباكة ،أك النجارة،..

كاالستبشار كالفرح نتيجة إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في

ككيفية جذب العمبلء ككسب ثقتيـ كالمحافظة عمييـ .حيث أف

عبادتو ،كىي طريؽ مؤدم لمسعادة األخركية.

مف خصائص ىذه المرحمة العمرية نمك اتجاه الطفؿ نحك العمؿ

 -2مف خصائص السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي أنيا:

كاإلنجاز نتيجة نمك إمكاناتو المختمفة التي تمكنو مف القياـ

ربانية ،عالمية ،متكازنة ،شاممة ،دنيكية كأخركية في آف كاحد.

بالعمؿ كاإلنجاز بالسعادة [.]61

 -3مف األسس التي تقكـ السعادة عمييا كفؽ المنظكر التربكم

 -ميارات خدمة الذات في األكؿ كالشرب ،كالنظافة الشخصية،

اإلسبلمي :األساس االعتقادم ،األساس التعبدم ،األساس

كترتيب غرفة النكـ كالمنزؿ.

االقتصػ ػادم ،األسػ ػاس االجتماعػ ػي ،األسػ ػاس األخبلقي ،األساس

 -ميارات الخدمة االجتماعية التي تتناسب مع عمر الطفؿ

الجسمي ،األساس العممي ،األساس الشخصي.

كجنسو ،فالفتاة يتـ تنمية مياراتيا في إعداد الطعاـ لؤلسرة،

 -4أف السعادة الحقيقية ال يمكف أف تتحقؽ لئلنساف إذا لـ تكف

كتنظيؼ المنزؿ كترتيبو ،كغسؿ المبلبس ،كاالعتناء باألطفاؿ

مبنية عمى األساسيف االعتقادم كالتعبدم ،ألف المؤمف الذم

الصغار ،كاستقباؿ ضيكفيا كضيكؼ أىميا كاكراميـ ككؿ ما مف

يتعبد اهلل بكؿ أقكالو كأفعالو ميما افتقد لكؿ مباىج الحياة الدنيكية

شأنو إعدادىا لمقياـ بمسؤكلياتيا في المستقبؿ ،أما الفتى فيتـ

المادية ،فإنو يمتمؾ مككف أساسي لمسعادة كفيؿ بجعمو يعيش

تنمية مياراتو في البيع كالشراء ،كقضاء احتياجات المنزؿ،

أسعد ممف يممؾ كؿ متاع الحياة الدنيا.

كاستقباؿ ضيكفو كضيكؼ أىمو كاكراميـ .كيرل سكيد [ ]64أف

 -5مف أبرز الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ

تنمية ميارات الطفؿ االجتماعية ليا أثر فعاؿ كايجابي في

عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي:

حياتو ،حيث يتعرؼ عمى ما يجيمو فيشعر بالفرح كنشكة المعرفة

التربية الدينية ،التربية االجتماعية ،التربية األخبلقية ،التربية

كالثق ػ ػة ف ػ ػي مكاجيػ ػة األمػ ػكر ،كيصبػ ػح فعػ ػاالن فػ ػي مستقبػم ػو نتيجة

االقتصادية ،التربية الجسمية ،التربية العممية ،التربية الشخصية،

اكتسابو لمميارات كالخبرات التي تمكنو مف متابعة حياتو بثبات.

كذلؾ بما يتبلءـ مع خصائص المرحمة العمرية التي يمر بيا

-الميػ ػارة كالكفػ ػاءة فػ ػي مكاقػ ػؼ التفاع ػؿ االجتمػاع ػي حي ػث أني ػ ػ ػ ػا

الطفؿ.
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المباشر ،التربية باألحداث ،الترغيب كالترىيب ،الممارسة

 .6التوصيات

العممية ،كالحكار كالنقاش ،...كذلؾ بما يتناسب مع المكاقؼ

كفي ضكء نتائج البحث تـ صياغة عدد مف التكصيات
قسمت كالتالي:

المختمفة.

 -تكصيات خاصة بالكالديف:

 -تكصيات خاصة بالمسؤكليف عف شؤكف التعميـ:

• إخبلص النية هلل تعالى عند اإلقداـ عمى الزكاج ،بحيث يككف

• أف يقكـ التعميـ في رؤيتو كرسالتو كأسسو كغايتو كأىدافو

اليدؼ مف الزكاج لدييما ىك طاعة اهلل تعالى ،كتحصيف النفس،

كخططو عمى تحقيؽ السعادة لمتبلميذ في الدنيا كاآلخرة.

كانجاب الذرية ،كتربيتيـ عمى عبادة اهلل تعالى .كأف يككنا عمى

• االىتماـ بالمباني المدرسية مف حيث سعة الفصكؿ كتيكيتيا

قدر المسؤكلية ،كحمؿ األمانة ،فالزكاج ليس مجرد عبلقة عابرة

الجيدة ،كتكفر الساحات الكاسعة كالحدائؽ ذات المناظر الطبيعية

كيمكف أف تنتيي في أم كقت ،كانما مسؤكلية عظيمة تحتاج

الجميمة التي تحفز السعادة في نفكس التبلميذ ،كتتيح ليـ حرية

لمكثير مف الصبر كالتضحيات كالعمؿ كالجدية.

الحركة كتذكؽ الجماؿ.

• حسف اختيار الزكجيف لبعضيما ،كىذا أمر ميـ لتحقيؽ

• العمؿ عمى جعؿ البيئة التعميمية بيئة جذابة ممتعة كمحفزة

السعادة ليما كلذريتيما.

لمعمـ كالعمؿ كالبحث كاالكتشاؼ كتطكير الميارات كاكتساب

• تييئة الزكج لمسكف المبلئـ لقياـ حياة زكجية ىانئة مستقرة.

الخبرات.

• إقامة حدكد اهلل تعالى داخؿ األسرة ،كذلؾ بطاعة اهلل تعالى

• إفراد مقرر خاص بمسمى(السعادة الحقيقية) ،أك عمى أقؿ

كالقياـ بما أمر بو كاالنتياء عما نيى عنو ،كأف يعيف الزكجاف

تقدير تضميف مفيكـ السعادة كاألسس التي تقكـ عمييا كفؽ

بعضيما البعض عمى ذلؾ.

المنظكر التربكم اإلسبلمي في المقررات الدراسية بشكؿ كبير

• تنمية الذات في مجاؿ تربية األبناء مف خبلؿ االطبلع عمى

ككاسع ،عمى أال يككف تعميميا بشكؿ نظرم فقط كانما يتـ
تطبيقيا كممارستيا عمميان.

المؤلفات في ىذا المجاؿ ،كحضكر الدكرات التدريبية ،ككؿ ما
مف شأنو تطكير قدراتيـ في ىذا الجانب.

• الحػ ػرص كالدقػ ػة عنػ ػد اختيار المتقدميف لمبرامج الخاصة بإعداد

• تجنيب األطفاؿ الشعكر بأم مشكبلت يمكف أف تحدث بيف

المعمميف كالمعممات ،بحيث يتـ انتقاء الصفكة منيـ كفؽ معايير

الكالديف ،كالعمؿ عمى عبلج تمؾ المشكبلت أكالن بأكؿ.

شاممة لجميع جكانب الشخصية.

• التعاكف عمى تربية األبناء ،كأف يككف كؿ كاحد منيما مكمؿ

• تكجيو المزيد مف االىتماـ لبرامج إعداد المعمميف كالمعممات

لدكر اآلخر ،كالتنسيؽ المستمر بينيما حتى ال يحدث تضارب

كتطكيرىا بشكؿ مستمر.

كتناقض في تربيتيما ليـ.

• الحرص كالدقة عند تكظيؼ المعمميف بحيث يتـ انتقاء مف

• التكجو المستمر بالدعاء هلل تعالى بصبلح األبناء كتكفيقيـ

يتمتع منيـ بالصحة النفسية ،كالقدرة العممية ،كالميارة التربكية،

كسعادتيـ في الدنيا كاآلخرة.

مع تييئة كافة السبؿ البلزمة الستق ارره كظيفي نا.

• تخصيص كقت يكمي محدد كثابت لجمكس أفراد األسرة مع

• التأكيد عمى كجكد مرشد طبلبي ،كأخصائي نفسي ،كأخصائي

بعضيـ لمتحاكر كالتشاكر.

اجتماعي ،كطبيب بكؿ مدرسة.

• التنكيع في استخداـ أساليب التربية مع األطفاؿ مػ ػا بيف أسمكب

• سف لكائح ممزمة تتضمف:

المكعظة الحسنة ،القدكة الحسنة ،الثكاب ،القصة ،ضرب

االىتماـ بالتغذية الصحية لمتبلميذ ،كمتابعة تنفيذىا عمى أرض

األمثاؿ ،التكرار أك التربية بالعادة ،التكجيو المباشر أك غير

الكاقع مف خبلؿ تكفير الكجبات الصحية لمتبلميذ مف جية ،كمنع
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بيع المنتجات الغذائية الضارة مف جية ثانية.

• أف يككف إماـ المسجد قدكة لممصميف في البشاشة كالتبسـ

كضع و
حد أعمى لعدد التبلميذ في الفصؿ الكاحد يتيح لممعمـ منح

كحسف التعامؿ.

االىتماـ الكافي بيـ جميع نا.

• أف يككف إماـ المسجد عمى كعيب مشكبلت المجتمع

 -تكصيات خاصة بالمدارس:

كاحتياجاتو ،ليقكـ بدكره في تكظيؼ خطب يكـ الجمعة ،كما

• قياـ المعمـ باألدكار المناطة بو في سبيؿ تحقيؽ سعادة التمميذ

سكاىا مف دركس أك مكاعظ أك محاضرات يكمية في عبلج تمؾ

مف خبلؿ تربيتو لمتمميذ مف مختمؼ جكانب شخصيتو ،كاتاحة

المشكبلت كتمبية تمؾ االحتياجات.

الفرصة لو لمحكار كالنقاش كابداء الرأم ،كاثارة دافعيتو لمتعمـ،

• العناية بنظافة المسجد كصيانتو كترتيبو كتطييبو.

كبث الحيكية كالنشاط كالحماس كالتفكير اإليجابي كالتفاؤؿ كالثقة

• الحرص كالدقة عند انتقاء القائميف عمى حمقات تحفيظ القرآف

في النفس لديو ،كاحاطتو بالمحبة كالمكدة كالحناف كالرفؽ،

الكريـ بالمساجد كفؽ معايير دينية كعممية كخمقية كنفسية

كتكجييو بالحكمة كالمكعظة الحسنة ،كالبشاشة كالتبسـ عند

كتربكية.

لقائو ،كالتزامو بالقدكة الحسنة في التعامؿ بالعدؿ كالصدؽ

• تكجيو عناية خاصة بالمصميف مف األطفاؿ ،كتنظيـ األنشطة

كالتكاضع كغير ذلؾ مف األخبلؽ الفاضمة ،كمراعاة الفركؽ

اليادفة ليـ مف خبلؿ تعاكف أكلياء أمكرىـ مع القائميف عمى

الفردية بيف التبلميذ.

المسجد.

• عقد دكرات تدريبية لممعمميف عف السعادة الحقيقية كسبؿ

 -تكصيات خاصة بكسائؿ اإلعبلـ:

الحصكؿ عمييا ،كتربية التبلميذ لمكصكؿ إلييا.

• أف تراجع كسائؿ اإلعبلـ رؤيتيا كرسالتيا كغايتيا كأىدافيا

• اضطبلع اإلدارة المدرسية بدكرىا في تحقيؽ الضبط داخؿ

لتككف متكائمة مع ما يحقؽ السعادة لمفرد كالمجتمع كفؽ

المدرسة لمعامميف فييا كلمتبلميذ ،كذلؾ كفؽ األساليب التربكية

المنظكر اإلسبلمي.

المناسبة ،كتممس احتياجات التبلميذ كتمبيتيا ،كفتح مجاالت

• أف تسعى كسائؿ اإلعبلـ بكافة صكرىا المسمكعة كالمقركءة

التكاصؿ مع التبلميذ ،كاحتراـ كجيات نظرىـ.

كالمرئي ػ ػة فػ ػي تكعي ػة أف ػراد المجتمػع بمفيكـ السعادة كاألسس التي

• فتح قنكات التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة لتسييؿ تكامؿ

يقكـ عمييا كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي.

األدكار التربكية بينيما.

• أف تبيف كسائؿ اإلعبلـ تميز المنظكر التربكم اإلسبلمي

• االىتماـ بتنظيـ الرحبلت العممية اليادفة ،كاعداد األنشطة

لمسعادة عما سكاه.

اليادفة كالممتعة.

• أف تكضح كسائؿ اإلعبلـ زيؼ الدعكات التي تركج لمسعادة

• تكعية الطفؿ بحقكقو ككاجباتو داخؿ المدرسة كخارجيا.

الكىمية باألدلة كالبراىيف كالقصص الكاقعية.

 -تكصيات خاصة بالمساجد:

• إعداد البرامج التي تبرز جكانب السعادة كأسبابيا في حياة

• إفراد خطب خاصة بمكضكع السعادة كسبؿ الكصكؿ إلييا.

األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ،كصحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل

• تفعيؿ دكر المسجد في التكاصؿ بيف سكاف الحي الكاحد ،كتفقد

عميو كسمـ كتابعييـ كمف تبعيـ بإحساف.

أحكاليـ.

• أف يقكـ المتخصصكف في أدب األطفاؿ بتأليؼ القصص

• حسف انتقاء أئمة المساجد كالمؤذنيف كفؽ معايير دينية كعممية

الت ػ ػي تغ ػ ػرس فػ ػي الطفػ ػؿ مبػ ػادئ السعػ ػادة كفػ ػؽ المنظػكر التربكم

كخمقية كنفسية ،باإلضافة إلى حسف الصكت ،كالقدرة عمى

اإلسبلمي.

الخطابة.

• أف يعمػ ػؿ المتخصص ػكف ف ػي البرام ػج المكجية لمطفؿ في إنتاج
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برامج كأفبلـ تكعي الطفؿ بمفيكـ السعادة كاألسس التي يقكـ

] [8عجاج ،عبير2007( .ـ)« .االستيبلؾ مف منظكر تربكم

عمييا كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي ،لتحؿ بدالن عف البرامج

إسبلمي :مع تصكر مقترح لمتطبيؽ في المدرسة الثانكية»،

كاألفبلـ التي تصكر السعادة في الماؿ كالشيرة كاالستيبلؾ

رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة اـ القرل.

كاإلسراؼ كالتبذير كالميك كالعبث كالبعد عف الحياء.

] [9يالجف ،مقداد1999( .ـ) .مناىج البحث كتطبيقاتيا في

المراجع

التربية اإلسبلمية ،الرياض ،دار عالـ الكتب.

] [1عبلـ ،سحر2008( .ـ)« .معدالت السعادة الحقيقية لدل

] [10عبد اهلل ،عبد الرحمف كحممي فكده1980( .ـ) .المرشد في

عينة مف طبلب المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية» ،مجمة

كتابة البحكث التربكية ،ط ،5مكة المكرمة ،مكتبة المنارة.

دراسات نفسية ،المجمد ،18العدد( ،)3ص ص -431
.465

] [11العامرم ،عبداهلل2005( .ـ) .السعادة مف منظكر
إسبلمي ،رسالة ماجستير منشكرة ،بيركت ،دار ابف حزـ

] [2جاف ،نادية2008( .ـ)« .الشعكر بالسعادة كعبلقتو بالتديف

لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

كالدعـ االجتماعي كالتكافؽ الزكاجي كالمستكل االقتصادم
كالحالة الصحية» ،مجمة دراسات نفسية ،المجمد ،18العدد

] [12العزاـ ،كسيمة2008( .ـ)« .منيج اإلسبلـ في تحقيؽ

( ،)4ص ص .648-601

السعادة :دراسة مقارنة» ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
الشريعة ،جامعة اليرمكؾ.

] [3القاسـ ،عبدالمحسف1427( .ىػ) .خطكات إلى السعادة،
ط ،2الرياض ،مطبعة سفير.

] [13إبراىيـ ،رىيفة2009( .ـ)« .سعادة اإلنساف في القرآف
الكريـ (دراسة مكضكعية)» ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

] [4العيداف ،عبداهلل1427( .ىػ) .اجعؿ حياتؾ سعيدة ،الرياض،

كمية أصكؿ الديف ،الجامعة اإلسبلمية بغزة.

دار الكرقات العممية لمنشر كالتكزيع.
] [5الكيبلني ،ماجد1988( .ـ)« .ابف تيمية» ،في كتاب :مف

] [14الفيركز آبادم ،مجد الديف بف محمد يعقكب( .ب .ت).

أعبلـ التربية العربية اإلسبلمية ،المجمد الثالث ،الرياض،

القامكس المحيط ،الجزء األكؿ ،بيركت ،دار الجيؿ،

مطبعة مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج .ص ص -247

المؤسسة العامة لمطباعة كالنشر.

.271

] [15مجمع المغة العربية1960( .ـ) ،المعجـ الكسيط ،الجزء
األكؿ ،إخراج :ابراىيـ مصطفى كآخركف ،مصر ،مطبعة

] [6الغنامي ،خالد2014( .ـ) .السعادة األبدية بيف الديف

مصر.

كالفمسفة ،الرياض.
] [7المحركقي ،عائشة2012( .ـ)« .مصادر السعادة لدل عينة

] [16ابف منظكر ،أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد2010( .ـ).

مف طالبات المرحمة المتكسطة كالثانكية كالجامعية في ضكء

لساف العرب ،المممكة العربية السعكدية ،ك ازرة الشؤكف

بعض الخصائص الديمكغرافية كاالجتماعية كاألكاديمية

اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.

بمدينة مكة المكرمة» .رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
التربية ،جامعة أـ القرل.
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] [26القعيد ،ابراىيـ1415( .ىػ) .دليمؾ الشخصي لمسعادة

] [17نخبة مف العمماء2009( .ـ) .التفسير الميسر ،ط،2

كالنجاح ،الرياض ،مكتبة دار السبلـ.

المدينة المنكرة ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ.

] [27ابف كثير ،عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ2009( .ـ).
تفسير القرآف العظيـ ،ط ،2الرياض ،دار كنكز إشبيميا

] [18بف زكريا ،أحمد بف فارس1970( .ـ) .معجـ مقاييس

لمنشر كالتكزيع.

المغة ،الجزء الثالث ،ط ،2تحقيؽ كضبط :عبدالسبلـ
ىاركف ،مصر ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي

] [28السعدم ،عبدالرحمف2005( .ـ) .تيسير الرحمف في

الحمبي كأكالده.

تفسير كبلـ المناف .القاىرة ،دار الحديث.

] [19األصفياني ،الراغب( .ب.ت).معجـ مفردات ألفاظ القرآف،

] [29ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبداهلل بف محمد.

تحقيؽ :نبيؿ مرعشمي ،بيركت ،دار الفكر ،لمطباعة كالنشر

(2005ـ) .مدارج السالكيف بيف إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف،

كالتكزيع.

تحقيؽ :عماد عامر ،القاىرة ،دار الحديث.

] [20يالجف ،مقداد1987( .ـ) .طريؽ السعادة ،الرياض ،مطابع

] [30مجمع المغة العربية1953( .ـ) .معجـ ألفاظ القرآف الكريـ،

البكيرية.

القاىرة ،المطبعة األميرية.

] [21معيد اإلنماء العربي1986( .ـ) .المكسكعة الفمسفية

] [31الترمذم ،أبك عيسى محمد بف عيسى2002( .ـ) .جامع

العربية ،المجمد األكؿ (االصطبلحات كالمفاىيـ) ،رئيس

الترمذم ،ط ،2الرياض ،دار السبلـ لمنشر كالتكزيع.

التحرير :معف زيادة.

] [32بف مسمـ ،أبك الحسيف مسمـ ابف الحجاج2000( .ـ).

] [22أرسطك طاليس2008( .ـ) .عمـ األخبلؽ إلى

صحيح مسمـ ،ط ،2الرياض ،دار السبلـ.

نيقكماخكس ،ج ،2ترجمو مف اليكنانية إلى الفرنسية :بارتمي

] [33عبد الدايـ ،عبداهلل1987( .ـ) .التربية عبر التاريخ ،ط،6

سانتيمير ،نقمو إلى العربية :أحمد لطفي السيد ،القاىرة،

بيركت ،دار العمـ لممبلييف.

الييئة المصرية العامة لمكتاب.

] [34مرسي ،سعد2004( .ـ) .تطكر الفكر التربكم ،ط،12

] [23مسككيو ،أبي عمي أحمد بف محمد بف يعقكب2011( .ـ).

القاىرة ،عالـ الكتب.

تيذيب األخبلؽ ،دراسة كتحقيؽ :عماد اليبللي ،بيركت،
منشكرات الجمؿ.

] [35النحبلكم ،عبدالرحمف1983( .ـ) .أصكؿ التربية
اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع ،ط،2

] [24الغزالي ،أبك حامد1964( .ـ) .ميزاف العمؿ ،تحقيؽ

دمشؽ ،دار الفكر.

سميماف دنيا ،القاىرة ،دار المعارؼ.
] [25أرجايؿ ،مايكؿ1993( .ـ) .سيككلكجية السعادة ،ترجمة:

] [36ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبداهلل بف محمد.

فيصؿ يكسؼ ،الككيت ،سمسمة كتب شيرية يصدرىا :عالـ

(2014ـ) .الفكائد ،تحقيؽ :محمد الفاضمي ،بيركت،

المعرفة المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.

المكتبة العصرية.

509

5

5

2016

] [37البخارم ،أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ1999( .ـ)

] [48ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبداهلل بف محمد.

صحيح البخارم ،ط ،2الرياض ،دار السبلـ لمنشر

(2014ـ) .مختصر زاد المعاد في ىدم خير العباد،

كالتكزيع.

تأليؼ :محمد بف عبد الكىاب ،بيركت ،المكتبة العصرية.

] [38ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبداهلل بف محمد( .ب.

] [49النككم ،أبي زكريا يحيى1991( .ـ) .رياض الصالحيف،

ت) .مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة،

تحقيؽ :عبدالعزيز رباح كيكسؼ الدقاؽ ،ط13دمشؽ ،دار

بيركت ،دار الكتب العممية.

الثقافة العربية ،كدار الفيحاء لمطباعة كالنشر ،الرياض،
مكتبة دار السبلـ.

] [39مكقع الدرر السنية ،المكسكعة العقدية ،كتاب اإليماف
بالمبلئكة ،باب دكر المبلئكة تجاه المؤمنيف ككاجب

] [50بف بمباف ،عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي1987( .ـ).

المؤمنيف تجاه المبلئكةwww. dorar. net/enc/aqad :

اإلحساف بترتيب صحيح ابف حباف ،قدـ لو كضبط نصو:

ia/1742

كماؿ الحكت ،المجمد ،6بيركت ،دار الكتب العممية.

] [40القرني ،عائض2005( .ـ) .ال تحزف ،ط ،19الرياض،

] [51السعدم ،عبدالرحمف2003( .ـ) .الكسائؿ المفيدة لمحياة

مكتبة العبيكاف.

السعيدة ،ط ،4الرياض ،رئاسة إدارة البحكث العممية
كاإلفتاء.

] [41لكؾ ،أليكس ،كىيميف إيكماف2015( .ـ) .مبادئ بسيطة
لبلستمتاع بالحياة كبمكغ السعادة ،الرياض ،مكتبة جرير.

] [52ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبداهلل بف محمد.
(2014ـ) .عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف ،تحقيؽ :محمد

] [42ابف تيمية ،تقي الديف بف أحمد1997( .ـ) .العبكدية،

الفاضمي ،بيركت ،المكتبة العصرية.

بيركت ،دار الكتب العممية.

] [53عمكاف ،عبداهلل ناصح1997( .ـ) .تربية األكالد في

] [43النسائي ،أبي عبدالرحمف أحمد بف شعيب1999( .ـ).

اإلسبلـ ،ط ،31القاىره ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر

سنف النسائي ،الرياض ،دار السبلـ لمنشر كالتكزيع.

كالتكزيع.

] [44السجستاني ،أبي داكد سميماف1999( .ـ) .سنف أبي داكد،

] [54أبك العينيف ،عمي1988( .ـ)« .عمر بف الخطاب

الرياض ،دار السبلـ لمنشر كالتكزيع.

كاىتماماتو التربكية» ،في كتاب :مف أعبلـ التربية العربية

] [45السيكطي ،جبلؿ الديف1990( .ـ) .الجامع الصغير في

اإلسبلمية ،المجمد األكؿ ،الرياض ،مكتب التربية العربي

أحاديث البشير النذير ،بيركت ،دار الكتب العممية.

لدكؿ الخميج.

] [46ابف ماجو ،أبك عبداهلل محمد1999( .ـ) .سنف ابف ماجو،

] [55ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبداهلل بف محمد.

الرياض ،دار السبلـ لمنشر كالتكزيع.

(1989ـ) .الطب النبكم ،ط ،2المادة العممية :محمد بكر
عمي ،االسكندرية ،دار الدعكة لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

] [47ابف قيـ الجكزية ،شمس الديف أبي عبداهلل بف محمد.
(2013ـ) .مختصر طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف،

] [56البابطيف ،عبد الرحمف1419( .ق) .مرجع اآلباء في تربية

اختصره :أحمد المزيد ،ط ،2مدار لمنشر.

األبناء ،الرياض ،دار النجاح لمنشر كالتكزيع.
510

][57

] [61الزعبي ،أحمد2006( .ـ) .عمـ نفس الطفكلة كالمراىقة،

الماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد البصرم.

ط ،2الرياض ،مكتبة الرشد.

(1987ـ) .أدب الدنيا كالديف ،بيركت ،دار الكتب العممية.

] [62الكحيمي ،كجداف ،كفاديو حماـ ،كعمي مصطفى.

] [58ابف عبد البر ،أبكع مر يكسؼ القرطبي األندلسي( .ب.

(2007ـ) .الصحة النفسية ،ط ،3الرياض ،مكتبة الرشد.

ت) .جامع بياف العمـ كفضمو ،بيركت ،دار الكتب العممية.

] [63زىراف ،حامد2005( .ـ) .عمـ نفس النمك الطفكلة

] [59أخرس ،نائؿ ،كتاج السر الشيخ2005( .ـ) .عمـ نفس

كالمراىقة .ط ،6القاىرة ،عالـ الكتب.

النمك ،الرياض ،مكتبة الرشد.

] [64سكيد ،محمد1998( .ـ) .منيج التربية النبكية لمطفؿ،

] [60الصغير ،فالح2013( .ـ) .حياة السعداء ،الرياض ،دار

دمشؽ ،دار ابف كثير.

ابف األثير.

511

2016

5

5

HAPPINESS FROM AN ISLAMIC
EDUCATIONAL PERSPECTIVE
LATIFH ABDUL-AZIZ AL-MANGOR
Assistant Professor of Foundations of Education
Princess Nora University
ABSTRACT _The current research aimed at identifying the concept, characteristics, and
foundations of happiness, and the most prominent aspects the parents should follow to raise a
child in order to attain happiness, according to the Islamic educational perspective. The deductive
approach was used to achieve the objectives of the research. The most prominent concluded
results were: 1. Happiness, according to the Islamic educational perspective, is: a relief from
Allah, the Almighty, and a grant for the slave to live a good life in which he can feel satisfaction
with the different aspects of his life, tranquility, security, exhilaration of heart, optimism, and joy,
as a result of his faith in Allah, the Almighty, and sincerity in worship, which are considered the
way to attain the eschatological happiness. 2. The characteristics of happiness, according to the
Islamic educational perspective, include that it is heavenly, universal, balanced, comprehensive,
mundane and eschatological at the same time. 3. The foundations of happiness, according to the
Islamic educational perspective, include: the belief foundation, the worship foundation, the
economic foundation, the social foundation, the moral foundation, the physical foundation, the
scientific foundation, and the personal foundation. 4. Real happiness cannot be attained by man, if
it is not based on the two foundations of belief and worship, as the believer who worships Allah
with all his words and deeds, no matter what he loses of the delights of the physical mundane life,
has an essential component of happiness that is enough to make him live happier than that who
has all the pleasures of the mundane life. 5. the most prominent aspects according to which the
parents should raise the child in order to attain happiness, according to the Islamic educational
perspective, include: religious education, social education, moral education, economic education,
physical education, scientific education, and personal education, in accordance with the
characteristics of the age level the child undergoes.
KEYWORDS: Happiness, Islam, education, the child, the parents.
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