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 السعادة من منظور تربوي إسالمي

، ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مفيـك السعادة_  ممخصال
كأبرز الجكانب التي ينبغي ، كاألسس التي تقـك عمييا، كخصائصيا

لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر عمى الكالديف القياـ بيا لتربية الطفؿ 
التربكم اإلسبلمي. كتـ استخداـ المنيج االستنباطي لتحقيؽ أىداؼ 

 :كمف أبرز النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، البحث
السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي ىي: عكف مف اهلل تعالى  -

تو كتكفيؽ لمعبد ليعيش حياة طيبة يشعر فييا بالرضى عف جكانب حيا
كبالطمأنينة كاألمف كانشراح الصدر كاالستبشار كالفرح نتيجة ، المختمفة

كىي طريؽ مؤدم لمسعادة ، إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في عبادتو
 .األخركية

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

مف األسس التي تقـك السعادة عمييا كفؽ المنظكر التربكم  -
األساس ، األساس التعبدم، االعتقادماإلسبلمي: األساس 

األساس ، األساس األخبلقي، األساس االجتماعي، االقتصادم
 .األساس الشخصي، األساس العممي، الجسمي

أف السعادة الحقيقية ال يمكف أف تتحقؽ لئلنساف إذا لـ تكف مبنية  -
ألف المؤمف الذم يتعبد اهلل بكؿ ، كالتعبدم االعتقادمعمى األساسيف 

فإنو يمتمؾ ، أقكالو كأفعالو ميما افتقد لكؿ مباىج الحياة الدنيكية المادية
مككف أساسي لمسعادة كفيؿ بجعمو يعيش أسعد ممف يممؾ كؿ متاع 

 .لحياة الدنياا
مف أبرز الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا  -

، لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي: التربية الدينية
التربية ، التربية االقتصادية، التربية األخبلقية، التربية االجتماعية

مع  يتبلءـا كذلؾ بم، التربية الشخصية، التربية العممية، الجسمية
 .خصائص المرحمة العمرية التي يمر بيا الطفؿ

 الكالديف.، الطفؿ، تربية،  اإلسبلـ، الكممات المفتاحية: السعادة
 المقدمة. 1

لقد كاف سعي الناس في مختمؼ العصكر كالمجتمعات يسير    
نحك غاية كاحدة ىي تحقيؽ السعادة كذلؾ بالرغـ مف اختبلؼ 
دياناتيـ كمعتقداتيـ كلغاتيـ كبمدانيـ كأعراقيـ. فحتى مف يقكمكف 

بأعماؿ فييا تعذيب ألجسادىـ كحرماف ألنفسيـ ىـ ينشدكف مف 
أم أف تحقيؽ ، نكع ماسعادة مف  - حسب اعتقادىـ - كراء ذلؾ

 .السعادة كاف مقصدىـ مف تمؾ األعماؿ
، مفيـك عالمي-كفقان لنتائج األبحاث -فالسعادة في حقيقتيا    

كليا أىمية متماثمة في مختمؼ مجتمعات العالـ بدءن بالمجتمعات 
  [1].األكثر تقدمان كانتياءن بالمجتمعات األكثر بدائية

اة األفراد كالمجتمعات إال كمع أف السعادة ىدؼ أساسي في حي
أنيـ يختمفكف حكؿ تعريفيا كتحديد مفيكميا كالعكامؿ التي تؤدم 

 2].] إلييا
كمنيـ ، حيث يظف بعض الناس أف السعادة في الماؿ كالثراء   

كمنيـ مف بحث عنيا في ، مف يظنيا في المنصب كالجاه
، [. كمنيـ مف بحث عنيا في السفر لمدكؿ المختمفة3] المحرمات

 ].4] كالمشارب المتنكعة، كآخركف ظنكا أنيا في المآكؿ المذيذة
كال شؾ أف ذلؾ االختبلؼ بيف الناس في تحديد مفيـك    

السعادة كاألسباب المؤدية إلييا يتطمب جيكدان تربكية مكثفة 
كمف ، لتحديد المفيـك الحقيقي لمسعادة كاألسس التي تقـك عمييا

 .كتربيتيـ عميياثـ تعريؼ الناس كتكعيتيـ بيا 
 دراسةالمشكمة . 2

رغـ سعي اإلنساف الحثيث نحك تحقيؽ السعادة إال أنو قد    
بؿ قد يمضي عمره في ، يخطئ طريقيا كيسمؾ دربان غير دربيا

كانت قريبة منو لكنو ال يعمـ  البحث عنيا ثـ يكتشؼ متأخران أنيا
 .بيا أك يجيميا

ينفعو  لمحصكؿ عمى ماكيرل "ابف تيمية" أف اإلنساف بحاجة    
كلكنو ال ، كدفع ما يضره كيسبب لو العذاب، كيحقؽ لو السعادة

لممصدر الحؽ الذم يمنحو النفع كالسعادة كيدفع -دائمان  -يتكجو
تعمـ كيفية التكجو إلى ى لذا فيك بحاجة إل، عنو الضرر كالعذاب

في تعاممو مع الككف    كالتمقي عنو، ىذا المصدر كالتعرؼ عميو
 5].] اهلل سبحانو كتعالى كىذا المصدر ىك، يطالمح
 رفة العميقة الدقيقة التي ػاج لممعػػرة تحتػػة كبيػػادة قضيػػإف السع    
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ألف الكعي بالسعادة يؤدم إلى ، تمكف اإلنساف مف الكصكؿ إلييا
 .]6] مزيد منيا

في الحياة  إلى أف تحقيؽ السعادة [7كتشير المحركقي ]   
كأنو ال بد أف ييدىرس في المدارس ، منيجية دقيقةيتطمب دراسات 

الدراسة كالتعمـ يتـ  فمف خبلؿ، كالجامعات كالحياة العممية
كما ، التعرؼ عمى مصادر السعادة كعمى ما يعطي لمحياة معنى

 .يمكف تحديد عكامؿ تحقيؽ السعادة كطرقيا
تظير الحاجة إلى تأصيؿ تربكم ، سبؽ كبناءن عمى ما   

عادة يكضح مفيكميا كاألسس التي تقـك عمييا إسبلمي لمس
 .كالجكانب التي ينبغي التربية عمييا لمكصكؿ إلييا

في حدكد  – كحيث أنو ال تكجد دراسة عممية سابقة تناكلت ذلؾ
في الجممة  ةالحالي دراسةفسيتـ تحديد مشكمة ال - عمـ الباحثة

 )التالية: )السعادة مف منظكر تربكم إسبلمي
 دراسةالأسئمة أ. 
 مفيـك السعادة مف المنظكر التربكم اإلسبلمي؟ ما -1
 خصائص السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي؟ ما -2
التربكم  ما األسس التي تقـك عمييا السعادة مف المنظكر -3

 اإلسبلمي؟
الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ  أبرز ما -4

 نظكر التربكم اإلسبلمي؟عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ الم
 دراسةالأهمية ب. 

 :مف دراسةتنبع أىمية ال
فيما أساس مصادر ، أىمية القرآف الكريـ كالسنة النبكية -1

فالقرآف كبلـ اهلل تعالى خالؽ اإلنساف كاألعمـ بو ، التشريع لنا
صمى اهلل عميو كسمـ ينطؽ بما يكحى  كالرسكؿ، كبطريؽ سعادتو

 .إليو مف ربو سبحانو
أف السعادة مطمب إنساني عالمي مشترؾ عمى مدار  -2

 .التاريخ
في تكعية أفراد المجتمع اإلنساني  دراسةال هسيـ ىذتقد  -3

 بشكؿ عاـ كالعامميف في المجاؿ التربكم بشكؿ خاص بالسعادة
 .كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي

سعي المجتمعات الرأسمالية في تصدير النزعة االستيبلكية  -4
لتصبح ثقافة االستيبلؾ لدييـ ليست ، لمجتمعات الناميةإلى ا

نما تتعداه إلى إشباع ، لحاجاتو األساسية مجرد إشباع اإلنساف كا 
فالرأسمالية تيتـ بالجانب المادم ، كؿ ما يرغب فيو كيتمناه

كترل أف االستيبلؾ غاية تحقؽ ، سكاه لئلنساف كتيمؿ ما
يتطمب مزيد مف البحث [. كىذا 8 ] السعادة كالرفاىية لئلنساف

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

تكصيات العديد مف الدراسات بضركرة االىتماـ بمكضكع  -5
جراء المزيد مف الدراسات حكليا  .السعادة كا 

المجاؿ لممزيد مف الدراسات قد تسيـ ىذه الدراسة في فتح  -6
 .المستقبمية في مكضكع السعادة

 دراسةالأهداف ج. 
 :إلى تحقيؽ األىداؼ التالية ةالحالي دراسةسعى الت
 .تجمية مفيـك السعادة في المنظكر التربكم اإلسبلمي -1
التعرؼ عمى خصائص السعادة كفؽ المنظكر التربكم  -2

 .اإلسبلمي
تربكم  عمييا السعادة مف منظكرتكضيح األسس التي تقـك  -3

 .إسبلمي
الكشؼ عف أبرز الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية  -4

الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم 
 .اإلسبلمي

 دراسةالمصطمحات د. 
 :السعادة -1

تعرؼ السعادة في ىذا البحث بأنيا: )عكف مف اهلل تعالى كتكفيؽ 
اة طيبة يشعر فييا بالرضى عف جكانب حياتو لمعبد ليعيش حي

كبالطمأنينة كاألمف كانشراح الصدر كاالستبشار كالفرح ، المختمفة
كىي طريؽ ، نتيجة إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في عبادتو

 (.مؤدم لمسعادة األخركية
المنظكر التربكم اإلسبلمي: كيقصد بو في ىذا البحث أم:  -2

 .الكريـ كالسنة النبكية الشريفةالمستمد مف القرآف 
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 دراسةالحدود ه. 
، باألسس التربكية التالية: اإليمانية ه الدراسةحدد ىذت    

، كالجسمية، كاألخبلقية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، كالتعبدية
حيث تعد تمؾ األسس شاممة ألىـ القكاعد ، كالشخصية، كالعممية
بأبرز الجكانب التي  دراسةحدد التكما ، ـك عمييا السعادةالتي تق

ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ 
كذلؾ عمى أساس أف الكالديف ىـ ، المنظكر التربكم اإلسبلمي

ستمرة ال ترتبط بزماف أكؿ مف يتكلى تربية الطفؿ كعبلقتيما بو م
، سنة 12-6بالمرحمة العمرية التي تتراكح مف  حددتكما ، محدد

حيث تعد مف المراحؿ الحاسمة في حياة اإلنساف كفييا تتشكؿ 
 .معظـ معالـ شخصيتو

 دراسةمنهج الو. 
: كالذم يعرؼ ه الدراسةـ المنيج االستنباطي في ىذتـ استخدا   

كمعمكمات مف  طريقة مف طرؽ البحث الستنتاج أفكار"بأنو: 
 .]9] "النصكص كغيرىا..

الباحث أقصى جيده عند  كما يعرؼ بأنو طريقة يبذؿ فييا   
دراسة النصكص بيدؼ استخراج مبادئ تربكية مدعمة باألدلة 

 10].] الكاضحة
 الدراسات السابقة اإلطار النظري و . 3

[ إلى التعرؼ عمى السعادة 11ىدفت دراسة العامرم ]   
كعبلج ، كمنغصاتيا، كأصناؼ الباحثيف عنيا، كأنكاعيا كحقيقتيا

منيجية البحث تقـك عمى نسب اآليات تمؾ المنغصات. ككانت 
، كالرجكع إلى كتب التفسير القديمة كالحديثة، القرآنية إلى سكرىا

، ككتب الحديث مع التركيز عمى صحيحي البخارم كمسمـ
كمف أبرز نتائج ، كأميات الكتب القديمة كالحديثة لتدعيـ البحث

البحث: أف الباحثيف عف السعادة صنفاف صنؼ بحث عف 
إلسعاد أنفسيـ كغيرىـ في الدنيا كاآلخرة كىـ األنبياء  حقيقتيا

كصنؼ بحث عف ، كالصحابة كالتابعكف كاألكلياء كالدعاة
كمنيـ مف بحث ، كىميتيا فمنيـ مف حصرىا في جانب معيف

عنيا في مجاالت شتى كىـ الطغاة كالجبابرة كالعصاة. كأف مف 
، ضى بالقدرعدـ الر ، منغصات السعادة: التعمؽ بغير اهلل تعالى

الحزف عمى ، الحزف عمى ما فات، اإلعراض عف ذكر اهلل تعالى
مصاحبة أىؿ ، الزكجة السكء، األرؽ الزائد، الحاضر كالمستقبؿ

الغضب. كأف عبلج تمؾ ، الحقد، الكبر، الحسد المذمـك، السكء
اتباع سنة ، المنغصات يتمثؿ في: اإليماف بجميع أركانو الستة

 .كالحج، كالزكاة، كالصياـ، الصبلة، كسمـصمى اهلل عميو  النبي
[ فقد ىدؼ إلى التعرؼ عمى 12أما بحث كسيمة العزاـ ]   

مفيـك السعادة كأسبابيا كمعكقاتيا مف كجيتي النظر اإلسبلمية 
كالتعرؼ عمى دكر المدرسة اإلسبلمية ، كالمقارنة بينيما، كالغربية

الباحثة في غرس السعادة كتنميتيا في المتعمـ. كاستخدمت 
كالمنيج المقارف. كمف ، كالمنيج االستنباطي، المنيج االستقرائي

أبرز نتائج البحث: أف أسباب السعادة مف كجية النظر 
الزكاج الناجح ، العمـ، العمؿ، الصحة، ىي: الماؿ اإلسبلمية

، العبلقات االجتماعية الناجحة، العزة الحقيقية، كالذرية الصالحة
، الصبر، الصدؽ، اإلخبلص، العبادات أداء، اإليماف باهلل تعالى

التككؿ. كأف ىناؾ أسباب مشتركة لمسعادة بيف كجيتي النظر 
إال أف االختبلؼ يعكد إلى ترتيب تمؾ ، اإلسبلمية كالغربية
كمنيجية التعامؿ معيا. كأف مف معكقات ، األسباب كأىميتيا

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

، الجزع كاالنييار أماـ الشدائد، الترؼ، الفقر، في الشيكات
، الحسد، األنانية، األمراض النفسية كاإلحباط كاليأس كالقمؽ

، فقداف الحرية، البطالة، جحكد النعمة، االضطرابات األسرية
تفاؽ المنظكريف اإلسبلمي كالغربي كقت الفراغ. كأنو بالرغـ مف ا
إال أف المنظكر الغربي جعؿ ، في بعض معكقات السعادة

أما المنظكر اإلسبلمي ، المعكقات تعكد ألسباب مادية كاجتماعية
فشمؿ الجكانب االجتماعية كالركحية كالمادية. كأف دكر المدرسة 
في تحقيؽ السعادة لممتعمـ يككف مف خبلؿ قياـ أىـ عناصر 

دارة مدرسية العم مية التعميمية مف معمـ كمتعمـ كمقرر دراسي كا 
 .باألدكار المطمكبة منيـ في ذلؾ

 إلى التعرؼ عمى [13دؼ بحث رىيفة إبراىيـ ]ػػفي حيف ى   
كاستخدمت الباحثة ، منيج القرآف في إسعاد النفس اإلنسانية
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. كمف أبرز نتائج البحث: أف السعادة االستقرائيالمنيج 
أما ، كالطمأنينة كالسركر في ىذه الدنيا ألىؿ اإليماف كالتقكل

الكفار فيـ في كحشة كضيؽ صدر كلك ممككا كنكز األرض 
كمناصبيا. كأف الماؿ كالبنكف كالمنصب كالجاه كالنساء كالدكر 

لكنيا ليست سبب سعادة ، كالقصكر ىي زىرة الحياة الدنيا
خبلؼ فييا مف قبؿ اإلنساف بنفسيا إف لـ تتكج بمفيـك االست

كأنيا قد تككف سبب شقائو كبؤسو. كأف أساليب البشر ، صاحبيا
ككسائميـ ميما تقدمت عاجزة عف إسعاد اإلنساف إذا كاف منقطع 
الصمة مع ربو. كأف ديف اإلسبلـ يربط الدنيا باآلخرة دكف 

فيمكف لممسمـ أف يجمع بيف خيرم الدنيا ، تعارض أك تضارب
كأف أىؿ العمـ خير الناس ، رفعة لصاحبوكاآلخرة. كأف العمـ 

 .كأسعدىـ كأعبلىـ درجة في اآلخرة
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

تفردت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة باقتراح صيغة  -
كبالبحث ، جديدة لمفيـك السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي

كأبرز الجكانب ، في خصائص السعادة كاألسس التي تقـك عمييا
التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة 

 .مف المنظكر التربكم اإلسبلمي
استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة مع غيرىا مف  -

، في استخبلص مفيـك السعادة، المصادر كالمراجع
كأبرز الجكانب التي ، اكاألسس التي تقـك عميي، كخصائصيا

عمى الكالديف تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو لمسعادة مف ينبغي 
 .المنظكر التربكم اإلسبلمي

 :مفهوم السعادة وفق المنظور التربوي اإلسالمي
 :المعنى المغكم لمسعادة -1

 -[. كىي مشتقة مف سىعىدى 14] السعادة لغة: خبلؼ الشقاكة
، فيك سعيدسعادة: سىعىدى:  -سىًعدى ، كسيعيكدان: نقيض شقي، سىٍعدان 

كأسعده اهلل: أم كفقو فيك مسعد كمسعكد. كالسعادة ىي: معاكنة 
 15].] اهلل لئلنساف عمى نيؿ الخير كتضاد الشقاكة

 ،كالسعد ىك اليمف كىك نقيض النحس، كالسعيد نقيض الشقي  
 كمعنى ، كأسعده: أعانو، كالمساعدة: المعاكنة، كاإلسعاد: المعكنة

لما يرضيو عنو فيسعد بذلؾ  أم: كفقو اهللأسعد اهلل العبد كسىعىدىه 
[. كفي القرآف الكريـ كرد اشتقاقاف لغكياف لمسعادة في 16] سعادة

كذلؾ في سكرة ىكد كىما سعيد كسعدكا. قاؿ ، مكضعيف فقط منو
سىًعيد{تعالى: }يىٍكـى يىٍأًت الى تىكىمَّـي نىٍفسه ًإالَّ ًبًإٍذنً  ـٍ شىًقيّّ كى  ًو فىًمٍنيي

ا  .)105ىكد: ( اًلًديفى ًفييىا مى نًَّة خى ا الًَّذيفى سيًعديكٍا فىًفي اٍلجى }كىأىمَّ
بُّؾى عىطىاء غىٍيرى مىٍجذيكذ{ ا شىاء رى  دىامىًت السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي ًإالَّ مى

 . )108ىكد: (
إف الشقي في ضكء اآليات السابقة ىك المستحؽ لمعذاب يـك 

أما ، [17].الدنياكسكء عممو في ، القيامة بسبب فساد عقيدتو
السعيد فيك مف تفضؿ اهلل تعالى عميو بالنعيـ يـك القيامة فيدخؿ 

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

 19].] كيضاده الشقاكة، األمكر اإلليية لئلنساف عمى نيؿ الخير
 :كيتضح مما سبؽ

كتكفيؽ لمعبد لنيؿ الخير أف السعادة ىي عكف مف اهلل تعالى  -
 كالخمكد في نعيـ الجنة في، كالعمؿ بما يرضيو سبحانو في الدنيا

 .اآلخرة
ف ارتباط االشتقاقات المغكية لمسعادة الكاردة في القرآف الكريـ أ -

بالسعادة األخركية دكف الدنيكية يعطي داللة عمى أنو ال سبيؿ 
كف ارتباطيا لئلنساف لمحصكؿ عمى سعادة الدنيا الحقيقية د

 .باألسباب كالطرؽ المكصمة لسعادة اآلخرة
  :المعنى االصطبلحي لمسعادة -

كتعددت االتجاىات ، اختمؼ الباحثكف في تحديد مفيـك السعادة
أنو لـ يستطع أحد مف  رىيفة ابراىيـ [. كتذكر20] في تفسيره

يقدمكا لو تعريفان جامعان الفبلسفة كعمماء النفس أك التربكييف أف 
 :[. كقد يعكد ذلؾ إلى أمريف13] انعان م

 ].21] األكؿ: أنو مف المفاىيـ صعبة التحديد
الفكرية  -في ىذا المفيـك -كالثاني: ىك اختبلؼ خمفية الباحثيف

كاالعتقادية كالتاريخية كالثقافية بؿ كاختبلؼ سماتيـ الشخصية. 
 ف ػػػدد مػػكع، ةػػػػبلسفػػػض الفػػػعػراض آراء بػػػػعػـ استػػػتػي سيػػػػا يمػػػكفيم

 :التعريفات االصطبلحية لمسعادة
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أف السعادة ىي الغرض كىي غاية  [22]أرسطك طاليس  يرل -
كتككف في األفعاؿ التي يختارىا كيرغبيا اإلنساف ، أفعاؿ اإلنساف

نما تكتفي ، لذكاتيا كليس ألجؿ غيرىا كىي ال تحتاج لشيء كا 
المطابؽ لمفضيمة كالمتمثؿ في  كىي الفعؿ، بذاتيا الكفاية الكاممة

التفكر كالتأمؿ المؤدم لمفيـ كىذه ىي السعادة الكاممة. كالحياة 
كىي حياة جد كاجتياد كال تتركب ، السعيدة ىي المطابقة لمفضيمة

كحياة الفيـ ىي أسعد حياة يمكف أف يحياىا ، مف ليك فارغ
 كتتككف السعادة الكاممة لئلنساف إذا مؤل كؿ حياتو، المرء

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

كالتماـ ىك الذم إذا بمغنا إليو لـ نحتج معو إلى شيء ، كغاياتيا
كلكف نحتاج في ىذا التماـ إلى ، كىي أفضؿ الخيرات، آخر

سعادات أخر كىي التي في البدف كالتي خارج البدف. كما يرل 
التاـ ىك الذم تكفر حظو مف الحكمة فيك مقيـ أف السعيد 

بركحانيتو بيف المؤل األعمى يستمد منيـ لطائؼ الحكمة كيستنير 
كقمة ، كيستزيد مف فضائمو بحسب عنايتو بيا، بالنكر اإلليي
كمسركران ، لذلؾ يككف خاليان مف اآلالـ كالحسرات، عكائقو عنيا

كال ، اب مف أىؿ الدنياال يبالي بفراؽ األحب، بذاتو مغتبطان بحالو
كىك الذم ال يفعؿ إال ما ، يتحسر عمى ما يفكتو مف التنعـ فييا

كال يمتفت ، كال يخالفو إلى شيء مف شيكاتو الرديئة، أراده اهلل منو
 .لشيء يعكقو عف سعادتو

، أف السعادة الحقيقية ىي السعادة اآلخركية [24] يرل الغزالي -
كغنى ببل ، كسركر ببل حزف، عناءكلذة ببل ، كىي: بقاء ببل فناء

كىي كؿ ما يتصكر أف ، كعز ببل ذؿ، ككماؿ ببل نقصاف، فقر
عمى ، كذلؾ أبد اآلباد، كمرغكب راغب، يككف مطمكب طالب

كجو ال تنقصو تصـر األحقاب كاآلجاؿ. كما يرل أف ماعدا ىذه 
كالسعادة الدنيكية التي ، السعادة سميت سعادة إما مجازان أك غمطان 

ما صدقان ال  كلكف االسـ عمى األخركية  - تعيف عمى اآلخرة. كا 
كذلؾ أف كؿ ما يكصؿ إلى السعادة األخركية كيعيف  - أصدؽ

 .عمييا قد يسمى خيران كسعادة
 كر المستمر ػػػالشع": اػػادة بأنيػػػالسع [20] فػػداد يالجػػػرؼ مقػػػكع -

الشعكر السعيد كىذا ، كالبيجة، كاألريحية، بالغبطة كالطمأنينة
، كخيرية الحياة، يأتي نتيجة لئلحساس الدائـ بخيرية الذات

  ."كخيرية المصير
 أنو يمكف فيـ السعادة بكصفيا [25] كيرل مايكؿ أرجايؿ -
أك بكصفيا انعكاسان ، انعكاسان لدرجة الرضا عف الحياة))

لمعدالت تكرار حدكث االنفعاالت السارة كشدة ىذه 
 ((.االنفعاالت

حالة نفسية مف مشاعر ))فعرفيا بأنيا:  [26أما القعيد ] -
الراحة كالطمأنينة كالرضا عف النفس كالقناعة بما كتب اهلل 

كىي أمر أميؿ إلى الديمكمة كاالستمرار في ، سبحانو كتعالى
كتعتبر مؤشران عمى مدل عبلقتو بربو ، نفس اإلنساف إجماالن 

 ((.كخالقو كرازقو
شعكر نفسي يصحبو : "أف السعادة ىي [11] كيرل العامرم - 

األخركية رضان يجده المرء عند تكفيقو بيف مصالحو الدنيكية ك 
  .ـ"كفؽ ضكابط شريعة اإلسبل

أف السعادة تعني: تحقيؽ اإلنساف لؤلىداؼ  [12] كترل العزاـ -
، الصحيحة التي يحددىا اهلل تعالى كفؽ المبادئ المشركعة

كعدـ االضطراب في كؿ  فتحقيقيا يحدث الشعكر بالسعادة
كعدـ ، حاجاتو الشخصية كالنفسية كالمادية كالركحية كاالجتماعية

أم أف السعادة ىي الحصكؿ ، تحققيا يحدث الشعكر بالتعاسة
كيقتضي تحقيؽ األىداؼ ، عمى المأمكؿ كفؽ إمكانيات الفرد

 .معرفة الذات
 :مفيـك السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي -
كبعد ، التعريفات السابقة المغكية كاالصطبلحيةفي ضكء    

المتاف تناكلتا  [13] [ ابراىيـ12مراجعة الباحثة لدراستي العزاـ ]
األلفاظ الكاردة في القرآف الكريـ ذات الصمة بالسعادة كالفرؽ بيف 

قرة ، الفرح، السركر، ىعانييا كمعنى السعادة كىي: )الرضم
كح، البشرل، اليناء، البيجة، المذة، العيف ، الطمأنينة، الرَّ

الحبكر(. فإنو يمكف ، األمف، الحياة الطيبة، االنشراح، السكينة
السعادة ىي: )عكف مف اهلل  :تعريؼ السعادة عمى النحك التالي

تعالى كتكفيؽ لمعبد ليعيش حياة طيبة يشعر فييا بالرضى عف 



552016
 

446 

كبالطمأنينة كاألمف كانشراح الصدر ، جكانب حياتو المختمفة
االستبشار كالفرح نتيجة إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في ك 

 (.كىي طريؽ مؤدم لمسعادة األخركية، عبادتو
 :كفيما يمي تكضيح لمعاني األلفاظ الكاردة في التعريؼ

 :الحياة الطيبة -
ا مّْف ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيكى ميٍؤًمفه  اًلحن قاؿ تعالى: }مىٍف عىًمؿى صى

ا  ـٍ أىٍجرىىيـ ًبأىٍحسىًف مى لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيّْبىةن كى ميكف{فىمىنيٍحًييىنَّوي حى  كىانيكٍا يىٍعمى
ففي ىذه اآلية الكريمة تكضيح مف اهلل تعالى  (.97النحؿ: )

آلخرة كالمتمثؿ في القياـ بالعمؿ لطريؽ السعادة في الدنيا كا
صمى اهلل عميو  الصالح المكافؽ لكتاب اهلل تعالى كسنة نبيو

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

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

[. كىي طمأنينة قمب المؤمف 27] الراحة مف أم جية كانت
كالرزؽ الحبلؿ ، كعدـ التفاتو لما يشكش عميو قمبو، كسككف نفسو

 28].] الطيب مف اهلل تعالى
صمى اهلل  فالعمؿ الصالح المقركف باإليماف باهلل تعالى كرسكلو

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

كبيجتو ، حياة القمب كنعيموـ الجكزية الحياة الطيبة بأنيا: ابف قي
، إلنابة إليوكا، كمحبتو، توكمعرفباهلل تعالى كسركره باإليماف 
نعيـ فكؽ بل حياة أطيب مف حياة صاحبيا. كال كالتككؿ عميو. ف

 .[29] نعيـ الجنة إال، نعيمو
 :الطمأنينة -

[. قاؿ 29] كعدـ اضطرابو أك قمقو، مأنينة ىي: سككف القمبالط
تىٍطمىًئفُّ قيميكبيييـ ًبًذٍكًر الٌمًو أىالى ًبًذٍكًر الٌمًو  تعالى: }الًَّذيفى آمىنيكٍا كى

. أم: يزكؿ قمقيا كاضطرابيا (28الرعد: ) ٍطمىًئفُّ اٍلقيميكب{تى 
كحقيؽ بيا كحرم أال تطمئف لشيء ، كلذاتياكتحضرىا أفراحيا 

فبل ألذ لمقمكب ، غير ذكره مف تسبيح كتيميؿ كتكبير كغير ذلؾ
كال أحمى مف محبة خالقيا كاألنس بو كمعرفتو كذكره كقيؿ: إف 

المراد بذكر اهلل كتابو الذم أنزلو ذكرل لممؤمنيف فمعرفة العبد 
لمعاني القرآف كأحكامو تؤدم إلى طمأنينة قمبو ألنيا تدؿ عمى 

[. كفسرىا ابف كثير 28] المبيف المؤيد باألدلة كالبراىيفالحؽ 
كتسكف عند ، تعالى كتركف إلى جانب اهللكتطمئف تطيب بأنيا: 
 27].] صيران كن ربان كترضى بو ، ذكره

ًئنَّة بًّْؾ  (27) كقاؿ سبحانو: }يىاأىيَّتييىا النٍَّفسي اٍلميٍطمى اٍرًجًعي ًإلىى رى
. كالنفس المطمئنة ىي التي (28-27الفجر: ) رىاًضيىةن مٍَّرًضيَّة{

 28].] كسكنت لحبو، قرت عينيا باهلل كذكره
 :األمف -

آمف ، [. أمف أمنان: لـ يخؼ فيك آمف16األمف ضد الخكؼ ]
األمىنىة: عدـ ، آمنكـ: أثؽ بكـ، يؤمف إيمانان: أذعف كصدؽ

[. قاؿ 30] كمعاني المادة كميا ترجع إلى االطمئناف، الخكؼ
ف جيكعو الًَّذم أىٍطعىمىييـ مّْ  (3) تعالى: }فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ ىىذىا اٍلبىٍيت

ٍكؼ{ نىييـ مٍّْف خى . أم: أف اهلل تعالى تفضؿ (4-3قريش: ) كىآمى
فعمييـ أف يفردكا العبادة هلل كحده ، قريش باألمف كالرخص عمى

كأف مف استجاب ليذا األمر جمع اهلل لو بيف أمف ، ال شريؾ لو
[. قاؿ تعالى: 27] كمف عصاه سمبيما منو، الدنيا كأمف االخرة

ًئنَّةن يىٍأًتييىا ًرٍزقييىا  رىبى الٌموي مىثىبلن قىٍريىةن كىانىٍت آًمنىةن مٍُّطمى رىغىدنا مّْف }كىضى
كٍ  كًع كىاٍلخى ٍت ًبأىٍنعيـً الٌمًو فىأىذىاقىيىا الٌموي ًلبىاسى اٍلجي ًؼ ًبمىا كيؿّْ مىكىافو فىكىفىرى

 . )112النحؿ: ) كىانيكٍا يىٍصنىعيكف{.
صمى اهلل  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبيو كعف سممة بف عبيد اهلل

ه عميو كسمـ: )مف أصبح منكـ آمنا في سربو معافى في جسد
، الترمذم جامع) 31].] عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا(

/ح: ، الدنيا لو حيزت مفل الكصؼ في :باب، الزىد كتاب
 (.536ص، 2346

 :انشراح الصدر -
فانشرح أم كسعو لقبكؿ الحؽ فاتسع  شرح اهلل صدره لقبكؿ الخير

ٍدرىهي ًلئًلٍسبلىـً [. قاؿ تعالى: }فىمىف ييًرًد الٌموي أىف يىٍيًديىوي 16] يىٍشرىٍح صى
ا كىأىنَّ  رىجن يّْقنا حى ٍدرىهي ضى مىف ييًرٍد أىف ييًضمَّوي يىٍجعىٍؿ صى عَّدي ًفي كى ا يىصَّ مى

و كيكسع . أم ييسره لو كينشطو كيسيم(125األنعاـ: ) السَّمىاء{
[. كقاؿ 27الخير. ] كىذا عبلمة عمى، يمافقمبو لمتكحيد كاإل
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ـٍ نىٍشرىٍح  حمدسبحانو مخاطبان رسكلو م صمى اهلل عميو كسمـ: }أىلى
ٍدرىؾ{ نكرناه كجعمناه فسيحان رحيبان... ». أم: (1الشرح: ) لىؾى صى

 ].27] «كاسعان سمحان سيبلن ال حرج فيو كال إصر كال ضيؽ
  :االستبشار -

كالبشرل يراد بيا أمراف: ، استفعاؿ مف البشرل االستبشار: ىك
، كمعنى أىٍبشىرى الرجؿ: فىًرحى .[29].ٍ الميٍخبىركسركر ، بشارة الميٍخًبٍر 

ىك الكجو المنبسط كىك  كالًبٍشر، كمعنى يىٍبشيريؾ: يىسيرُّؾ كييٍفًرحيؾ
كمعنى يىٍبشيريؾ كييبىشّْريؾ مف البشارة ، طبلقة الكجو كبشاشتو

[. كالبشارة 16] كأصؿ ىذا أف بشرة االنساف تنبسط عند السركر
كمعنى استبشر: أم كجد ما يبشر فيك  كالبشرل: الخبر السار

 30].] مستبشر
ـي  مىٍيًي بُّنىا المَّوي ثيَـّ اٍستىقىاميكا تىتىنىزَّؿي عى قاؿ تعالى: }ًإفَّ الًَّذيفى قىاليكا رى

نًَّة الًَّتي كينتيـٍ  كا ًباٍلجى نيكا كىأىٍبًشري افيكا كىالى تىٍحزى  تيكعىديكف{ اٍلمىبلىًئكىةي أىالَّ تىخى
ٍسًفرىة. ك (30فصمت: ) ًئذو مُّ كهه يىٍكمى  (38) قاؿ سبحانو: }كيجي

ٍستىٍبًشرىة{ اًحكىةه مُّ . كقاؿ تعالى: }ًإفَّ الٌموى (39-38عبس: ) ضى
نَّةى ييقىاًتميكفى ًفي  ـٍ كىأىٍمكىالىييـ ًبأىفَّ لىييـي الجى اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىنفيسىيي

ييٍقتىميكفى كى  قِّا ًفي التٍَّكرىاًة كىاإًلنًجيًؿ سىًبيًؿ الٌمًو فىيىٍقتيميكفى كى مىٍيًو حى ٍعدنا عى
ـي الًَّذم بىايىٍعتـي  كٍا ًببىٍيًعكي ٍف أىٍكفىى ًبعىٍيًدًه ًمفى الٌمًو فىاٍستىٍبًشري مى كىاٍلقيٍرآًف كى

ذى  ذىا مىا (111التكبة: ) ًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظيـ{.ًبًو كى . قاؿ تعالى: }كىاً 
ا الًَّذيفى أينًزلىٍت سيكرىةه فىًمنٍ  اننا فىأىمَّ ـٍ زىادىٍتوي ىىػًذًه ًإيمى ييـ مَّف يىقيكؿي أىيُّكي
ـٍ إً  كف{.آمىنيكٍا فىزىادىٍتيي ـٍ يىٍستىٍبًشري اننا كىىي . قاؿ (124التكبة: ) يمى

نيكف ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى  سبحانو: }أىال ًإفَّ أىٍكًليىاء الٌمًو الى خى
كىانيكٍا يىتَّقيكف الًَّذيفى آمىنيكاٍ  (62) ياًة  (63) كى لىييـي اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحى

اًت الٌمًو ذى  ًفي اآلًخرىًة الى تىٍبًديؿى ًلكىًممى  ًلؾى ىيكى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظيـ{.الدٍُّنيىا كى
 (.64-63-62يكنس: )
 :الفرح -

، [. كالفرح لذة في القمب بإدراؾ المراد16] الفرح نقيض الحزف
، لد مف إدراكو حالة تسمى الفرح كالسركرفيتك ، كنيؿ المشتيى

فكؿ فرح ، أف: الفرح بالشيء فكؽ الرضى بو )ابف القيـ( كيرل
، لذا كاف الفرح ضد الحزف، كليس كؿ راضو فرحاى ، راضو 

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

االستبشار: إال إف كاف مع العجز عف االنتقاـ. كالفرؽ بينو كبيف 
أما االستبشار ، المراد يككف بعد حصكلو أف الفرح بالمحبكب أك

 فيككف الفرح بو قبؿ حصكلو إذا كاف عمى ثقة مف حصكلو
كٍا ىيكى 29] ًتًو فىًبذىًلؾى فىٍميىٍفرىحي ًبرىٍحمى [. قاؿ تعالى: }قيٍؿ ًبفىٍضًؿ الٌمًو كى

يٍ  ا يىٍجمىعيكف{خى ؿ اهلل ىك . كالمقصكد بفض(58يكنس: ) ره مّْمَّ
أما ، القرآف الذم ىك أعظـ نعمة تفضؿ اهلل بيا عمى عباده

المقصكد برحمتو فيك الديف كااليماف كعبادة اهلل كمحبتو 
كقد أمر اهلل تعالى بالفرح بفضمو كرحمتو ألنو مما ، كمعرفتو

يكجب انبساط النفس كنشاطيا كشكرىا هلل تعالى كقكتيا كشدة 
داعي لبلزدياد منيما كىذا فرح محمكد الرغبة في العمـ كااليماف ال

فنعمة ، الفرح بالباطؿ بخبلؼ الفرح بشيكات الدنيا كلذاتيا أك
الديف المتصمة بسعادة الداريف خير منيا كال نسبة بينيا كبيف ما 

ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ [. قاؿ تعالى: }28] يجمع مف متاع الدنيا الزائؿ
قصكد بالفرحيف أم: األشريف . كالم(76القصص: ) اٍلفىًرًحيف{.

[. كقاؿ سبحانو 27] آتاىـ البطريف الذيف ال يشكركف اهلل عمى ما
لىًئٍف أىذىٍقنىاهي  في تصكير حاؿ بعض مف تصيبو نعمة بعد نقمة: }كى

رَّاء مىسٍَّتوي لىيىقيكلىفَّ ذىىىبى السَّيّْئىاتي عى  نّْي ًإنَّوي لىفىًرحه نىٍعمىاء بىٍعدى ضى
. أم يقكؿ: ما بقي بعد ىذا ضيـ كال سكء (10ىكد: . )فىخيكر{

[. فالفرح الذم 27فيك فرح بما في يده بطر فخكر عمى غيره. ]
كيستخدـ تمؾ النعمة ، ينسي اإلنساف شكر اهلل كاالعتراؼ بفضمو
  .في البطر كالفخر عمى غيره ىك فرح مذمـك

 :الرضى -
 [. كقيؿ:16] كأرضاه: أعطاه ما يرضى بو، الرضى ضد السخط

كقيؿ أنو: استقباؿ ، الرضى: ارتفاع الجزع في أم حكـ كاف
، كما قيؿ: ىك سككف القمب تحت مجارم األحكاـ، األحكاـ بفرح

كقيؿ إف الرضى سككف القمب إلى قديـ اختيار اهلل لمعبد أنو 
 بقكلو: اختار لو األفضؿ. فيرضى بو. كيعمؽ ابف القيـ عمى ذلؾ

ثمرة الرضى: ىي أف ك  كأفضؿ.أعمى مف ىذا  اهللالرضا بأف 
[. ركل العباس بف عبد 29] الفرح كالسركر باهلل تبارؾ كتعالى

المطمب أنو سمع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )ذاؽ 
صمى  كبمحمد، كباإلسبلـ دينان ، طعـ اإليماف مف رضي باهلل ربان 
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باب ، كتاب االيماف، صحيح مسمـ) .[32] اهلل عميو كسمـ رسكالن(
صمى كبمحمد  الدليؿ عمى أف مف رضي باهلل ربا باإلسبلـ دينان 

فيك مؤمف كاف ارتكب المعاصي ، رسكالن  اهلل عمية كسمـ
كيتضمف ىذا الحديث الرضى ، (38ص، 56/ح: الكبائر

فاألكؿ يتضمف رضى العبد بما يؤمر ، بألكىيتو سبحانو كربكبيتو
ما أعميو. ك كالثاني يتضمف رضاه بما يقدر ، بو مف اهلل تعالى

، كالتسميـ المطمؽ إليو، الرضى برسكلو فيتضمف كماؿ االنقياد لو
أك نيى: رضي ، أك أمر، أكحكـ، كأما الرضى بدينو: فإذا قاؿ

كسمـ لو تسميمان كلك كاف مخالفا لمراد نفسو أك ، كؿ الرضى
 29].] أك قكؿ شيخو كطائفتو، ىكاىا

 :خصائص السعادة وفق المنظور التربوي اإلسالمي
إف لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي خصائص عديدة    

 :كمف ذلؾ أنيا
 :ربانية -1
كسنة رسكلو صمى اهلل ، أم أنيا مستمدة مف كتاب اهلل تعالى   

عميو كسمـ الذم ينطؽ بما يكحى إليو مف ربو. قاؿ تعالى: }قىاؿى 
ـٍ ًلبىٍعضو عىديكّّ  كي ًميعنا بىٍعضي نّْي ىيدنل اٍىًبطىا ًمٍنيىا جى ا يىٍأًتيىنَّكيـ مّْ فىًإمَّ

ًف اتَّبىعى ىيدىامى فىبلى يىًضؿُّ كىالى يىٍشقىى ٍف أىٍعرىضى عىف 123) فىمى مى ( كى
نكنا{.ًذٍكًرم  . فاهلل سبحانو (124-123و: ط) فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضى

كتعالى ىك خالؽ اإلنساف كاألعمـ بو سبحانو. قاؿ تعالى: }أىالى 
مىؽى يىٍعمىـي  ًبير{. مىٍف خى  .)14الممؾ: ) كىىيكى المًَّطيؼي اٍلخى
  :عالمية -2
كال بزماف دكف ، أم أنيا ليست مختصة بمكاف دكف أخر  

نما ىي لمناس جميعا في كؿ زماف كمكاف. قاؿ تعالى: ، زماف كا 
لىًكفَّ  نىًذيرنا كى ٍمنىاؾى ًإالَّ كىافَّةن لّْمنَّاًس بىًشيرنا كى ا أىٍرسى مى أىٍكثىرى النَّاًس الى }كى

ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن (28سبأ: ) يىٍعمىميكف{. ا أىٍرسى مى . كقاؿ سبحانو: }كى
 .)107األنبياء: ) لٍّْمعىالىًميف{.

 :متوازنة -3
 لقد تعددت االتجاىات التي حددت مفيـك السعادة كعناصرىا   

كمف تمؾ االتجاىات: االتجاه الركحي ، كالطرؽ المؤدية إلييا
الذم يرل بأف سعادة اإلنساف ىي سعادة ركحية كأنيا ال تتحقؽ 

ىماؿ الجسـ [. 20] إال بتطيير النفس مف العبلئؽ المادية كا 
كأف مصدر ، فالفمسفة البكذية مثبلن ترل أف الحياة شر كشقاء

الشقاء اإلنساني ىك ما يثيره اليكل المتكلد مف الشيكات 
كأنو ال خبلص لئلنساف منيا إال التبلشي المادم الذم ، لجسميةا

ال يتحقؽ إال بالزىد كالتعفؼ عما في الحياة مف ممذات ليحقؽ 
لنفسو )النرفانا( كالتي تعني: حالة السعادة التي يصؿ إلييا الفرد 

الطمأنينة التامة كما تعني ، بابتعاده عف الشيكات الجسمية
كيتضح مما سبؽ أف البكذية منيج .[34]، [33] كالحكمة كالخير

كما أنيا ال تؤمف بالجنة ، شقي حزيف عاجز عف مكاجية الحياة
لذا فقد كقعت ، كال بالنار بؿ ال يكجد في ىذا المعتقد إلو خالؽ

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

كيتزعميا  )أم مذىب المذة( األمثمة عميو المدرسة الييدكنية
كيقـك مذىبو عمى ، الفيمسكؼ أرسطبكس كىك أحد تبلمذة سقراط

كأف السعي لتحصيؿ المذة ، أف المذة الراىنة ىي أساس السمكؾ
، اك التحرر مف ألـ ينبغي أف يككف لمذة ذاتيا كليس لسبب آخر

كأف كاجب اإلنساف العاقؿ ىك ، ف الحياةكأف المذة ىي الغاية م
الطمب الدائـ لمذة كاٍلعىبَّ منيا ما استطاع ما داـ أنيا ال تتحكؿ 

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

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

يربط السعادة بالتأمؿ كالتفكر كالفيـ كالعمـ. كمف األمثمة عمى 
ذلؾ ما يراه الفيمسكؼ أرسطك مف أف السعادة الكاممة ىي الفعؿ 

كأف ، المطابؽ لمفضيمة كالمتمثؿ في التفكر كالتأمؿ المؤدم لمفيـ
كأف ، تعاطي الحكمة كالعمـأكثر األفعاؿ تحقيقان لمرضى ىك 

كأف جميع ، الطمأنينة كالسكينة تككف بقدر ما يصيب المرء منيا
فحياة الفيـ ، المزايا المنسكبة لمسعادة تكجد في تفكير المتأمؿ

 [. كفي ضكء ما سبؽ22] ىي أسعد حياة يمكف أف يحياىا المرء
لمسعادة عما سكاه بكجكد  المنظكر التربكم اإلسبلمي يتضح تميز

 .تكازف بيف جميع الجكانب الركحية كالمادية كالعقمية
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 :شاممة -4
أم أنيا تتحقؽ مف خبلؿ االىتماـ الشامؿ بجميع جكانب    

االجتماعية حياة اإلنساف الدينية كالجسمية كالعقمية كالعممية ك 
 .كاالقتصادية كالشخصية كاألخبلقية

استثناء كما أنيا ممكنة التحقيؽ لجميع أفراد المجتمع دكف    
أك ، أك جنس دكف آخر، في فئة دكف أخرل كليست محصكرة

أك صحيح ، أك في غني دكف فقير، مرحمة عمرية دكف أخرل
ا مّْف ذىكىرو أىٍك أينثىى  اًلحن دكف مريض. قاؿ تعالى: }مىٍف عىًمؿى صى

ـٍ أىٍجرىىيـ  لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيّْبىةن كى ا كىانيكٍا ًبأىحٍ كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى سىًف مى
ميكف{.  .)97النحؿ: ) يىٍعمى

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

فبل تنتيي أك تتكقؼ بمكت ، تتحقؽ في الحياتيف الدنيا كاآلخرة
نما ينتقؿ إلى السعادة األبدية  بؿ إف، في الحياة اآلخرة اإلنساف كا 

يككف سببان في حصكلو عمى ا ما يؤدم لسعادة المسمـ في الدني
 .السعادة األخركية

األسس التي تقوم عميها السعادة وفق المنظور التربوي  
 :اإلسالمي

تقـك السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي عمى مجمكعة    
مف األصكؿ كاألسس التي إذا تمت تربية الفرد عمييا كانت 

كفيما يمي ، تعالى كفيمة بإسعاده في الدنيا كاآلخرة بمشيئة اهلل
 :عرض ألبرز تمؾ األسس

  :األساس االعتقادم -1
كتصدر ، كالعقيدة ىي األفكار التي يؤمف بيا اإلنساف   

كاإليماف ىك أساس العقيدة اإلسبلمية. ، تصرفاتو كسمككو كفقيا
الرفعة [. كيذكر ابف القيـ أف اإليماف الذم يناؿ بو العبد 35]

جاء  ىك حقيقة مركبة مف معرفة ما، كالسعادة في الدنيا كاآلخرة
، كالتصديؽ بو عقدان ، عممان  صمى اهلل عميو كسمـ بو الرسكؿ

كالعمؿ بو ظاىران ، كاالنقياد لو محبة كخضكعان ، كاإلقرار بو نطقان 
كأف يككف اهلل إليو ، كتنفيذه كالدعكة إليو بحسب اإلمكاف، كباطنان 

 [.36] كمعبكده

كأركاف اإليماف ىي كما ركل عمر ، كيقـك اإليماف عمى أركاف  
بف الخطاب عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: )أف 

كتؤمف ، كاليـك اآلخر، كرسمو، ككتبو، توكمبلئك، تؤمف باهلل
بالقدر خيره كشره(. كذلؾ عندما سألو جبريؿ عميو السبلـ عف 

باب بياف اإليماف ، كتاب االيماف، صحيح مسمـ) [.32] اإليماف
كاإلحساف ككجكب اإليماف بإثبات قدر اهلل سبحانو كتعالى.كبياف 

غبلظ القكؿ في حقو، الدليؿ عمى التبرم ممف ال يؤمف بالقدر ، كا 
كفيما يمي تكضيح لدكر اإليماف ، (25-24صص ، 1/ح: 

 :كفؽ المنظكر اإلسبلمي في تحقيؽ السعادة
في ىذه الحياة لدل اإلنساف: قاؿ كضكح اليدؼ كالغاية  -

مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإًلنسى إً  مىا خى . (56لذاريات: )ا الَّ ًليىٍعبيديكف{تعالى: }كى
كيعد ذلؾ مف أىـ مقكمات السعادة ألنو يرسـ لئلنساف الطريؽ 
الصحيح المكصؿ لمغاية التي خمؽ مف أجميا فيتكجو بجميع 

ٍحيىامى قاؿ سبحانو: }قيٍؿ ًإفَّ ، أعمالو نحكىا مى نيسيًكي كى بلىًتي كى صى
اًتي ًلٌمًو رىبّْ اٍلعىالىًميف مىمى ًبذىًلؾى أيًمٍرتي كى  (162) كى أىنىٍا الى شىًريؾى لىوي كى

ؿي اٍلميٍسًمًميف{. . كما يشعر باالستقرار (163-162األنعاـ: ) أىكَّ
كالثبات ألنو يتمقى أكامره كنكاىيو مف إلو كاحد ال شريؾ لو. قاؿ 

رىبى المَّوي مىثىبلن رَّجيبلن ًفيًو شيرىكىاء ميتىشىاًكسيكفى كىرىجيبلن تعالى: }ضى 
ـٍ الى يىٍعمىميكف{ ٍمدي ًلمًَّو بىٍؿ أىٍكثىريىي ؿو ىىٍؿ يىٍستىًكيىاًف مىثىبلن اٍلحى ا لّْرىجي مىمن  سى

. أم ىؿ يستكم الرجؿ الذم يممكو أكثر مف مالؾ (29الزمر: )
أـ الرجؿ الذم ال يممكو ، ـيتنازعكف في ىذا العبد المشترؾ بيني

، فكذلؾ حاؿ المشرؾ الذم يعبد آلية مع اهلل، إال مالؾ كاحد
 27].]  يعبد إال اهلل كحده ال شريؾ لوكالمؤمف المخمص الذم ال

تحرير اإلنساف مف العبكدية لغير اهلل تعالى: فبل يذؿ نفسو كال  -
نفس يتعمؽ كال يخضع لبشر أك حيكاف أك جماد أك ماؿ أك ىكل 

كىذه الحرية كفيمة بتحقيؽ العزة كالكرامة البلزمتيف ، أك غير ذلؾ
عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ: ، لسعادة اإلنساف

، )تعس عبد الدينار كالدرىـ كالقطيفة كالخميصة إف أعطي رضي
ف لـ يعط لـ يرض( ، كتاب الرقاؽ، البخارم صحيح. )[37] كا 

قاؿ  .(1117ص، 6435/ح: ، الماؿباب ما يتقى مف فتنة 
مىى ًعٍمـو  مَّوي المَّوي عى ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي كىأىضى ًف اتَّخى اهلل تعالى: }أىفىرىأىٍيتى مى
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ًرًه ًغشىاكىةن فىمىف يىٍيًديًو ًمف  مىى بىصى عىؿى عى قىٍمًبًو كىجى مىى سىٍمًعًو كى تىـى عى كىخى
كف{. . كقاؿ عز كجؿ: }الَّ (23الجاثية: ) بىٍعًد المًَّو أىفىبلى تىذىكَّري

رى فىتىٍقعيدى مىذٍ  . (22اإلسراء: ) ميكمنا مٍَّخذيكال{.تىٍجعىؿ مىعى الٌمًو ًإلىػينا آخى
ٍمتـي مّْف ديكًنًو فىبلى يىٍمًمكيكفى  كقاؿ سبحانو: }قيًؿ اٍدعيكٍا الًَّذيفى زىعى

ـٍ كىالى تىٍحًكيبل{.كىٍشؼى الضُّ  ال . فاهلل تعالى (56اإلسراء: ) رّْ عىنكي
كالذم ال ، ينصر مف يشرؾ بو بؿ يكمو إلى الذم عبده معو

 [. 27] يممؾ لو ضران كال نفعان 
قاؿ تعالى:  يتحقؽ باإليماف. األمففالحصكؿ عمى األمف:  -

انىييـ ًبظيٍمـو أيٍكلىػًئؾى لىييـي األىٍمفي كىىيـ  ـٍ يىٍمًبسيكٍا ًإيمى لى }الًَّذيفى آمىنيكٍا كى
ٍيتىديكف{.  .)82 األنعاـ:) مُّ

الحصكؿ عمى الطمأنينة كالسكينة: إف الشعكر بالطمأنينة  -
سككف القمب كزكاؿ القمؽ كاالضطراب كىذا طريؽ  دليؿ عمى

تىٍطمىًئفُّ قيميكبيييـ ًبًذٍكًر ، يؤدم لمسعادة قاؿ تعالى: }الًَّذيفى آمىنيكٍا كى
. كقاؿ عز (28الرعد: ) قيميكب{.الٌمًو أىالى ًبًذٍكًر الٌمًو تىٍطمىًئفُّ الٍ 

رىًة  كجؿ: }لىقىٍد رىًضيى المَّوي عىًف اٍلميٍؤًمًنيفى ًإٍذ ييبىاًيعيكنىؾى تىٍحتى الشَّجى
ـٍ  مىٍيًي ـٍ فىأىنزىؿى السًَّكينىةى عى ا ًفي قيميكًبًي ـى مى ا قىًريبنا{فىعىًم ـٍ فىٍتحن  كىأىثىابىيي

كالفتح القريب ، . كالمقصكد بالسكينة ىك الطمأنينة(18لفتح: ا)
 27].] نصر كالرفعة كالعز في الدنيا كاآلخرةىك ال

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:  محبة العبد هلل: عف أنس عف النبي -
)ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف: أف يككف اهلل كرسكلو 

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

، (6ص، 16: /ح، باب حبلكة اإليماف، كتاب اإليماف، البخارم
إف محبة العبد هلل تعالى مف ثمرات اإليماف التي تجمب السعادة 

)ابف القيـ(: إف محبة اهلل كحده ىي غاية كماؿ العبد  يقكؿ، لو
[. 38] كسعادتو التي ال كماؿ لو كال سعادة بدكنيا أصبلن 

لقيـ بأنو ال نعيـ لئلنساف كال لذة كال ابتياج كال كيضيؼ ابف ا
كالفرح ، كمحبتو كالطمأنينة بذكرهتعالى كماؿ إال بمعرفة اهلل 

كما أنو ، فيذه جنتو العاجمة، كالشكؽ إلى لقائو، كاالبتياج بقربو
إال بجكاره في دار النعيـ في الجنة ، ال نعيـ لو في اآلخرة

  ةػػؿ جنػػـ يدخػػػا إف لػػػة منيمػػػؿ الثانيػػخدػػياف. ال ػتػو جنػػمػف، ةػػػاآلجم

 إف »يقكؿ:  تيمية( )ابف ـ أنو سمعػػف القيػػر ابػػ[. كيذك29] األكلى
 29].] «في الدنيا جنة مف لـ يدخميا لـ يدخؿ جنة اآلخرة

الحصكؿ عمى القكة بالتككؿ عمى اهلل كحده سبحانو: قاؿ  -
ـٍ تعالى: }الًَّذيفى قىاؿى لىييـي  ـٍ فىاٍخشىٍكىي مىعيكٍا لىكي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى

ًكيؿ ـى اٍلكى ًنٍع ٍسبينىا الٌموي كى قىاليكٍا حى انان كى ـٍ ًإيمى فىانقىمىبيكٍا ًبًنٍعمىةو  (173) فىزىادىىي
ـٍ يىٍمسىٍسييـٍ سيكءه كىاتَّبىعيكٍا ًرٍضكىافى الٌمًو كىالٌموي ذيك  فىٍضؿو لَّ مّْفى الٌمًو كى

. إف اإليماف باهلل تعالى (174-173اؿ عمراف: ) عىًظيـ{. ٍضؿو فى 
فالمؤمنكف يزدادكف ، يمنح المؤمف قكة عظيمة ال ترىبيا أم قكة

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

 27].] كيدىـأىميـ كيرد بأس مف أراد 
 الثبات في الدنيا كاآلخرة: قاؿ تعالى: }ييثىبّْتي الٌموي الًَّذيفى آمىنيكٍا  -

ًفي اآلًخرىًة{. )ابراىيـ:  يىاًة الدٍُّنيىا كى (. أم 27ًباٍلقىٍكًؿ الثَّاًبًت ًفي اٍلحى
أف اهلل تعالى يثبت عباده المؤمنيف الذيف قامكا بما عمييـ مف 

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

كفي اآلخرة عند ، تقديـ ما يحبو اهلل عمى ىكل النفس كمرادىا
كفي ، المكت بالثبات عمى الديف اإلسبلمي كالخاتمة الحسنة

 28].] القبر بالجكاب الصحيح عند سؤاؿ الممكيف لو
مىف ييٍؤًمف ًبالمَّ  - ًو يىٍيًد اليداية مف اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }كى

ًليُّ الًَّذيفى آمىنيكٍا (11لتغابف: )ا قىٍمبىوي{. . كقاؿ عز كجؿ: }الٌموي كى
اًت ًإلىى النُّكيًر{. ]البقرة:  ييـ مّْفى الظُّميمى [. فاهلل سبحانو 257ييٍخًرجي

باده المؤمنيف مف كيخرج ع، كتعالى ييدم مف اتبع رضكانو
ي ظممات الكفر كالشؾ كالريب إلى نكر الحؽ الكاضح الجم

ف اليدل مستمـز إ [. يقكؿ ابف القيـ:27] المبيف السيؿ المنير
 38].] ؿاجكالنعيـ العالطيبة حياة لمك لسعادة الدنيا 

المكانة العظيمة في الدنيا كاآلخرة: قاؿ تعالى: }ذىًلؾى ًبأىفَّ المَّوى  -
ٍكلىى  ٍكلىى لىييـ{.الًَّذيفى آمىنيكا كىأىفَّ اٍلكىاًفًريمى . (11محمد: ) فى الى مى

ـٍ  كا السَّيّْئىاًت ٌأف نٍَّجعىمىيي ًسبى الًَّذيفى اٍجتىرىحي ـٍ حى كقاؿ سبحانو: }أى
ًممي ػػػكىالًَّذيفى آمىني  اًلحى ػػػكا كىعى ـٍ سى ػػػػكا الصَّ اتييي مىمى ٍحيىاىيـ كى  ا ػاء مى ػػػاًت سىكىاء مَّ
 ].21]الجاثية:  يىٍحكيميكف{



 
 

451 

ـٍ ػػػػى ليػػػػظ اهلل تعالػػػحف - مىٍيًي  ـ: قاؿ تعالى: }ًإفَّ ًعبىاًدم لىٍيسى لىؾى عى
ًكيبل{. ]اإلسراء:  بّْؾى كى كىفىى ًبرى [. فينا يخبر اهلل تعالى 65سيٍمطىافه كى
كحراستو ليـ مف الشيطاف بتأييده لعباده المؤمنيف كحفظو إياىـ 

 27].] الرجيـ
اًت  - اًلحى ًمميكٍا الصَّ المنقمب الحسف: قاؿ تعالى: }الًَّذيفى آمىنيكٍا كىعى

ٍسفي مىآب{. ]الرعد:  ـٍ كىحي [. أم أف الذيف آمنكا 29طيكبىى لىيي
بقمكبيـ باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كصدقكا ىذا 
اإليماف باألعماؿ الصالحة ليـ حاؿ طيبة كمرجع حسف كذلؾ 

كأف ليـ ، كف مف رضكاف اهلل ككرامتو في الدنيا كاآلخرةبما ينال
 28].] كماؿ الراحة كتماـ الطمأنينة

ًمميكا  - مكدة الناس ليـ: قاؿ تعالى: }ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
اًت سىيىٍجعىؿي لىييـي  اًلحى دِّا{. الصَّ أم: أف اهلل ( 96مريـ: ) الرٍَّحمىفي كي

ذيف يعممكف الصالحات في قمكب تعالى يغرس لعباده المؤمنيف ال
 27].] عباده الصالحيف مكدة

االنشراح كاالستبشار كاألنس كالطمأنينة كاألمف عند اإليماف  -
كمعرفة األدكار التي تقـك بيا في حياة المؤمف حيث ، بالمبلئكة

، كيشيدكف مجالس العمـ، كيستغفركف ليـ، أنيـ يحبكف المؤمنيف
كيتنزلكف مف السماء ، جنحتيـكيحفكف أىميا بأ، كحمؽ الذكر

صمى اهلل عميو كسمـ  كيبمغكف رسكؿ اهلل، عندما يقرأ القرآف
كيشيدكف جنازة ، كيبشركف المؤمنيف، السبلـ عف أمتو

كيصمكف عمييـ: أم ، كيظمكف الشييد بأجنحتيـ، الصالحيف
 كمف ينتظر صبلة يدعكف كيستغفركف لمف يعمـ الناس الخير

كمف يسد الفرج بيف ، الصؼ األكؿكمف يصمي في ، الجماعة
صمى اهلل عميو  كمف يصمي عمى النبي، كالمتسحريف، الصفكؼ

[. قاؿ تعالى: }سىكىاء مّْنكيـ مٍَّف 39]..كمف يعكد مريضان ، كسمـ
سىاًربه  مىٍف ىيكى ميٍستىٍخؼو ًبالمٍَّيًؿ كى يىرى ًبًو كى مىف جى أىسىرَّ اٍلقىٍكؿى كى

ٍمًفًو يىٍحفىظيكنىوي ًمٍف لىوي ميعىقّْبى  (10) ًبالنَّيىار ًمٍف خى اته مّْف بىٍيًف يىدىٍيًو كى
(. أم أف لئلنساف مبلئكة يتعاقبكف 11-10أىٍمًر الٌمًو{. )الرعد: 

، في الميؿ كالنيار يحفظكف بدنو كركحو مف كؿ مف يريد بو سكء
[. كقاؿ عز 28] كيحفظكف عميو أعمالو كىـ مبلزمكف لو دائمان 

مىيٍ  فَّ عى اًفًظيفكجؿ: }كىاً  ـٍ لىحى ا كىاًتًبيف{. )االنفطار:  (10) كي ًكرىامن

(. أم أف اهلل قد أقاـ عميكـ مبلئكة كراما يكتبكف أقكالكـ 10-11
مىٍييىا 28] كأفعالكـ كيعممكنيا [. كقاؿ سبحانو: }ًإف كيؿُّ نىٍفسو لَّمَّا عى
اًفظ{. ]الطارؽ:  [. أم أف كؿ نفس عمييا حافظ يحرسيا مف 4حى

 27].] اآلفات
الفبلح كالفكز: فالقرآف الكريـ كتاب اهلل تعالى ىك مصدر  -

مىٍيؾى اٍلقيٍرآفى  (1) سعادة اإلنساف. قاؿ تعالى: }طو ٍلنىا عى ا أىنزى مى
نزاؿ 2-1ًلتىٍشقىى{. )طو:  (. أم أنو ليس المقصكد بالكحي كا 

نما جعمو اهلل ، القرآف ليشقى المكمفكف كتعجز عنو قكل العالميف كا 
كيسر كؿ ، كسيمو غاية التسييؿ، لمسعادة كالفبلح كالفكزمكصبلن 

 28].] كجعمو غذاء لمقمكب كاألركاح كراحة لؤلبداف، طرقو كأبكابو
السعادة بكجكد القدكة الحسنة: فعندما يتربى اإلنساف عمى  -

، اإليماف بأف الرسكؿ مؤيد بالكحي كاإللياـ مف عند اهلل تعالى
فإنو عند ذلؾ يشعر بسعادة  ،كأنو أميف قد بمغ رساالت ربو

عظيمة كمما اقتدل بأمر مف أكامره أك أسمكب مف أساليبو في 
[. إف في قصص األنبياء كسيرىـ عمييـ الصبلة 35] الحياة

كقد ضربكا فييا أركع األمثمة في ، عظة كعبرة كقدكة كالسبلـ
خبلص العبادة لو باألخبلؽ  كااللتزاـ، اإليماف باهلل تعالى كتقكاه كا 

فاضمة التي عند تأمميا كاالقتداء بيا تتحقؽ السعادة لئلنساف ال
 .في حياتو الدنيا كاآلخرة

الشعكر بعدالة المصير: فالفطرة السميمة كالعقؿ الصحيح  -
الذم يتفكر في ىذا الككف كيتأمؿ كيتدبر دكف تحيز يصؿ إلى 
أنو ال يمكف أف يككف المكت كمفارقة الحياة الدنيا ىك نياية 

، كالصالح كالطالح، دكف تمييز بيف المحسف كالظالـ، اإلنساف
كما ال يمكف القبكؿ بأف يككف خمؽ ىذا الككف البديع بكؿ ما فيو 

كبناءن عمى ذلؾ فإف العقؿ الصحيح الخالي ، بدكف ىدؼ أك غاية
مف التحيز لميكل يدرؾ أف الذم خمؽ الككف كاإلنساف أكؿ مرة 

[. كىذا يجعؿ اإلنساف 35] قادر عمى إعادتيما خمقان جديدان 
ـى في الدنيا أيٍنًصؼى في اآلخرة، يطمئف لعدؿ اهلل تعالى ، فمف ظيًم

[. قاؿ تعالى: 40] كمف ظىمىـى في الدنيا عيكًقبى في اآلخرة.
عيكف ـٍ ًإلىٍينىا الى تيٍرجى بىثنا كىأىنَّكي ـٍ عى مىٍقنىاكي ًسٍبتيـٍ أىنَّمىا خى فىتىعىالىى  (115) }أىفىحى

ؽُّ الى ًإلىوى ًإالَّ ىي المَّوي اٍلمى  المؤمنكف: ) كى رىبُّ اٍلعىٍرًش اٍلكىًريـ{.ًمؾي اٍلحى
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. إف اإليماف باليـك اآلخر كما فيو مف الحساب (115-116
كالجزاء يجيب عف سؤاؿ جكىرم مصيرم سيمضي اإلنساف 

فمف يتربى عمى ، عمره كامبلن في البحث عنو إف لـ يتربى عميو
مف أركاف اإليماف يشعر بكضكح  اإليماف بيذا الركف الياـ

الطريؽ كتحديد اليدؼ كالغاية كما يترتب عمى ذلؾ مف 
االستقرار كالثبات كالقكة كالصبر عمى االبتبلء كالمصائب 
كتقمبات الحياة كالطمأنينة كالرضى كالعمؿ الجاد ليذا المصير 

عيكفى ًفيًو ًإلىى ال ا تيٍرجى فَّى العادؿ. قاؿ تعالى: }كىاتَّقيكٍا يىٍكمن ٌمًو ثيَـّ تيكى
. كقاؿ (281البقره: )الى ييٍظمىميكف{.  كيؿُّ نىٍفسو مَّا كىسىبىٍت كىىيـٍ 

ٍيرنا يىرىه ٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى ٍؿ ًمٍثقىاؿى  (7) سبحانو: }فىمىف يىٍعمى مىف يىٍعمى  كى
 .)8-7الزلزلة: ) ذىرَّةو شىرِّا يىرىه{.

ابى ًمف مًُّصيبىةو الشعكر بالرضى كالراحة: قاؿ تعالى: }مىا  - أىصى
ـٍ ًإالَّ ًفي ًكتىابو مّْف قىٍبًؿ أىف نٍَّبرىأىىىا ًإفَّ  ًفي األىٍرًض كىالى ًفي أىنفيًسكي

مىى المًَّو يىًسير كا  (22) ذىًلؾى عى ـٍ كىالى تىٍفرىحي ا فىاتىكي مىى مى ًلكىٍيبلى تىٍأسىٍكا عى
} ـٍ ا آتىاكي سابؽ في (. أم أف قدر اهلل تعالى 23-22)الحديد:  ًبمى

 عمـ اإلنساف أف مالي، األنفس قبؿ أف يخمؽ الخميقةاآلفاؽ كفي 
حتى ال ، كما أخطأه لـ يكف ليصيبو، أصابو لـ يكف ليخطئو
يفخر عمى  كال يفرح بما أتاه أم: ال، فاتو يأسى كيحزف عمى ما

نما ىك عف ، الناس بما أنعـ اهلل بو عميو ألنو ليس بسعيو ككده كا 
فبل يتخذ نعـ اهلل أشران كبطران يفخر بيا عمى ، قدر اهلل كرزقو لو

[. كتكضح اآلية السابقة أىمية اإليماف بالقدر خيره 27] الناس
حيث ترشده لمتعامؿ ، كشره كدكره في تحقيؽ السعادة لئلنساف

، األمثؿ مع أحداث الحياة كمكاجيتيا في حاالت الحزف كالفرح
فبل ، ة الحياة الدنياكمتفقة مع طبيع، بحيث تككف انفعاالتو متزنة

يغرؽ في الحزف كالحسرة كالسخط عمى ما حصؿ لو أك فاتو ألف 
كيككف متكاضعان عند ، ذلؾ لف يغير مف األمر المقدر شيئان 

مطمئنان راضيان بقدر ، الفرح. مما يجعمو قادران عمى ضبط نفسو
بما عنده. عف صييب قاؿ: قاؿ رسكؿ  كمستبشران ، شاكران لو، اهلل
إف أمره كمو لو ، اهلل عميو كسمـ: )عجبان ألمر المؤمفصمى  اهلل
إف أصابتو سراء شكر فكاف ، كليس ذلؾ ألحد إال لممؤمف، خير

ف أصابتو ضراء صبر، خيران لو  صحيح. )[32] فكاف خيران لو( كا 

/ح: ، باب المؤمف أمره كمو خير، كتاب الزىد كالرقائؽ، مسمـ
يكماف ]كيذكر كؿ مف لكؾ  (.1295ص ، 7500 أنو  [41كا 

عند سؤاؿ أسعد الناس عف السر كراء شعكرىـ بالرضى فعمى 
ألنو يقدـ ، األرجح سيقكلكف إف سعادتيـ تنبع مف اإليماف بالقدر

أما غير المؤمف فإنو ، اإلجابات عندما ال تبدك في األفؽ إجابات
في الغالب يعجز عف الكصكؿ إلجابات. إف اإليماف بأف كؿ 

زء مف تخطيط قدرم أكبر يعطي اإلنساف شيء يحدث ألنو ج
 .الصحية وكما أنو يحسف مف حالت، راحة كبيرة لمغاية

 :األساس التعبدم -3
إف غاية خمؽ اهلل تعالى لئلنساف ىك عبادتو سبحانو. قاؿ    

مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإًلنسى إً  مىا خى . (56الذاريات: ) الَّ ًليىٍعبيديكف{تعالى: }كى
اسـ جامع لكؿ ما يحبو اهلل »كالعبادة كما عرفيا ابف تيمية ىي: 

[. كىي 42] «كيرضاه مف األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة
، كصدؽ الحديث، كالحج، كالصياـ، كالزكاة، بذلؾ تشمؿ الصبلة

، كصمة األرحاـ، كبر الكالديف، كالذكر، كالدعاء، كأداء األمانة
كاألمر ، كالكفاء بالعيكد، تيـ كالمسكيفكاإلحساف إلى الجار كالي

خبلص ، كحب اهلل كرسكلو، كالنيي عف المنكر، بالمعركؼ كا 
، كالرضا بقضائو، كالشكر لنعمو، كالصبر لحكمو، الديف هلل

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

 :تحقيؽ السعادة
 :الصبلة

، المفركضة عمى المسمـ مف أعظـ النعـ عميو الصمكاتإف    
تبث في نفسو الرضا ، كدكاء ألمراضو، فيي عبلج لمآسيو

[. كمما يدؿ عمى دكر الصبلة في تحقيؽ السعادة ما 40] كاليقيف
 :يمي
كٍا اٍبًتغىاء  • بىري االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ تعالى: }كىالًَّذيفى صى

ـٍ  بًّْي ـٍ ًسرِّاكىٍجًو رى ٍقنىاىي زى بلىةى كىأىنفىقيكٍا ًممَّا رى كىعىبلىًنيىةن      كىأىقىاميكٍا الصَّ
ـٍ عيٍقبىى سىنىًة السَّيّْئىةى أيٍكلىًئؾى لىيي ؤيكفى ًباٍلحى يىٍدرى نَّاتي  (22الدَّار)      كى جى

ـٍ كىأىٍزكىاًجًيـٍ  مىحى ًمٍف آبىاًئًي مىٍف صى ميكنىيىا كى ٍدفو يىٍدخي {. عى ـٍ يَّاًتًي ذيرّْ  كى
 .)23-22الرعد: )
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ـٍ ًفي  (1) اؿ تعالى: }قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفػبلح: قػػػػؿ الفػػػػني •  الًَّذيفى ىي
اًشعيكف{. ـٍ خى بلىًتًي . أم فازكا كسيعدكا (2-1المؤمنكف: ) صى

كحصمكا عمى الفبلح. كالخشكع في الصبلة ىك: حضكر القمب 
بذلؾ قمبو كتطمئف نفسو كتسكف حركاتو فيسكف ، بيف يدم اهلل

كيستحضر جميع ما يقكلو كيفعمو في صبلتو مف أكليا إلى 
كىذا ركح الصبلة ، آخرىا فتنتفي بذلؾ الكساكس كاألفكار الرديئة

كاشتغؿ ، يحصؿ لمف فىٌرغ قمبو ليا كىك [.28] كالمقصكد منيا
قرة كحينئذ تككف راحة لو ك ، كآثرىا عمى غيرىا، بيا عما عداىا

 [.27]عيف
قرة العيف كالراحة: عف أنس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل  •

)سنف [. 43] عميو كسمـ: )كجعمت قرة عيني في الصبلة(
، 3392/ح: ، باب حب النساء، كتاب عشرة النساء، النسائي

يقكؿ: )قـ يا ببلؿ  صمى اهلل عميو كسمـ ككاف الرسكؿ(.469ص
باب في ، كتاب األدب، داكدسنف أبي . )[44] فأرحنا بالصبلة(

 (.702ص، 4986/ ح:، صبلة العتمة
بلىًة  • ٍبًر كىالصَّ عكف لمعبد في حياتو: قاؿ تعالى: }كىاٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ

نَّيىا لىكىًبيرىةه ًإالَّ  اًشًعيف{.كىاً  مىى اٍلخى . حيث يأمر اهلل )45البقرة: ) عى
عمى ما تعالى عباده باالستعانة بالصبر كالصبلة لمحصكؿ 

يؤممكنو مف خيرم الدنيا كاآلخرة فيما مف أكبر العكف عمى 
نيكٍا اٍستىًعينيكٍا  [.27]الثبات في األمر كقاؿ سبحانو: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى

اًبًريف{. بلىًة ًإفَّ الٌموى مىعى الصَّ ٍبًر كىالصَّ . فينا (153البقرة: ) ًبالصَّ
عمى تحمؿ المصائب يكضح اهلل تعالى أف أجكد ما يستعاف بو 

[. كىذا ما كاف يفعمو رسكؿ اهلل صمى اهلل 27] الصبر كالصبلة
عميو كسمـ فعف حذيفة رضي اهلل عنو قاؿ: )كاف النبي صمى اهلل 

كتاب ، سنف أبي داكد. )[44] إذا حزبو أمر صمى( عميو كسمـ
، مف الميؿ صمى اهلل عميو كسمـ باب كقت قياـ النبي، الصبلة
كالصبلة عكف لمعبد أيضان عمى تيذيب  (.197ص، 1319/ح: 

ًمؽى ىىميكعنا  طبعو الذم يعيؽ سعادتو. قاؿ تعالى: }ًإفَّ اإًلنسىافى خي
كعنا (19) زي ٍيري مىنيكعنا (20) ًإذىا مىسَّوي الشَّرُّ جى ذىا مىسَّوي اٍلخى  (21) كىاً 

مّْيف ـٍ  (22) ًإالَّ اٍلميصى بلىًتًي مىى صى ـٍ عى المعارج: ) دىاًئميكف{.الًَّذيفى ىي
ىمكع يجزع إذا أصابو فقر أك مرض  . فاإلنساف بطبعو(19-23

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

إال المصميف الذيف يداكمكف عمى الصبلة في أكقاتيا ، في السراء
طيا كمكمبلتيا فإنيـ إذا مسيـ الخير شكركا اهلل كأنفقكا مما بشرك 
ذا مسيـ الشر صبركا كاحتسبكا، رزقيـ  [.28] كا 

بلىًة  • الحصكؿ عمى الرزؽ: قاؿ تعالى: }كىٍأميٍر أىٍىمىؾى ًبالصَّ
مىٍييىا الى نىٍسأىليؾى ًرٍزقنا نٍَّحفي نىٍرزيقيؾى كىالٍ   عىاًقبىةي ًلمتٍَّقكىل{.كىاٍصطىًبٍر عى

كاصطبر عمى ، . أم حث أىمؾ عمى إقاـ الصبلة(132طو: )
فإنؾ إف فعمت ذلؾ أتاؾ ، إقامتيا بحدكدىا كأركانيا كخشكعيا

 الرزؽ مف حيث ال تحتسب. فبل يشغمؾ طمب الرزؽ عف الصبلة
[27[ .]28.] 
حماية المسمـ مف ارتكاب الفكاحش كالمنكرات: كالتي تعد سببان  •

بلىةى  بلىةى ًإفَّ الصَّ مباشران في تعاستو كشقائو. قاؿ تعالى: }كىأىًقـً الصَّ
ًف اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر{. ]العنكبكت:  [. كالفحشاء: كؿ 45تىٍنيىى عى

، ما استعظـ كاستفحش مف المعاصي التي تشتيييا النفكس
فمف كاف مقيمان ، نكر: كؿ معصية تنكرىا العقكؿ كالفطركالم

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

 [.28]الشر
الصبلة لتعيد  تكفير الذنكب: فعند ارتكاب المسمـ لمذنب تأتي •

، مادل في الذنب فتشقى بالمعصية مف جيةلمنفس تكازنيا فبل تت
فتطمئف كتسعد برحمة ، كال يرىقيا اليأس كالقنكط مف جية أخرل

اهلل كفضمو عمييا. عف عثماف قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل 
، عميو كسمـ يقكؿ: )ما مف امرئو مسمـ تحضره صبلة مكتكبة

ا إال كانت كفارة لما قبمي، فيحسف كضكءىا كخشكعيا كرككعيا
 صحيح. )[32ما لـ يأت كبيرة كذلؾ الدىر كمو(]، مف الذنكب

/ح: ، فضؿ الكضكء كالصبلة عقبو باب، كتاب الطيارة، مسمـ
 . (116-115ص ص، 543

 رح ػػػػػدر كالفػػػراح الصػػػة كانشػػػػف كالطمأنينػػػى األمػػػكؿ عمػػػػالحص -
يأتي ، باألخطاركاالستبشار: ففي حيف أف الحياة الدنيا محفكفة 

عف الصبلة ليبث في  حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
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نفس المصمي األمف كالطمأنينة كانشراح الصدر كالفرح 
صمى اهلل عميو  كاالستبشار. فعف جندب بف عبداهلل عف النبي

 صحيح. )[32] قاؿ: )مف صمى الصبح فيك في ذمة اهلل( كسمـ
العشاء كالصبح في  باب فضؿ صبلة، كتاب المساجد، مسمـ

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

صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )بشر المشائيف في الظمـ إلى 
كتاب ، )جامع الترمذم [.31] المساجد بالنكر التاـ يـك القيامة(

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

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

، كالحث عمييما كتخفيفيما كالمحافظة عمييما، ركعتي سنة الفجر

 .(294ص، 1688/ح: ، كبياف ما يستحب أف يقرأ فييما
كطيب النفس: عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل النشاط  •

صمى اهلل عميو كسمـ: )يعقد الشيطاف عمى قافية رأس أحدكـ إذا 
يضرب عمى مكاف كؿ عقدة عميؾ ليؿ طكيؿ ، ىك ناـ ثبلث عقد

فإف تكضأ انحمت ، فإف استيقظ فذكر اهلل انحمت عقدة، فارقد
ال ، سفإف صمى انحمت عقدة فأصبح نشيطان طيب النف، عقدة كا 

 كتاب، البخارم صحيح. )[37] أصبح خبيث النفس كسبلف(
، بالميؿ يصؿ لـ إذا الرأس قافية عمى الشيطاف عقد باب، التيجد
 (.183ص، 1142/ح: 

مبلذ المسمـ يمجأ ليا في مختمؼ أكقاتو كفي كؿ الصبلة  •
كعند الحيرة  ف كخكؼ كىـ كغـ كرجاءأحكالو مف فرح كحز 

الركاتب كقياـ الميؿ كالكتر كصبلة العيديف كالسنف ، كالتردد
كصبلة الخسكؼ كصبلة الكسكؼ كصبلة االستسقاء كالصبلة 

مما يزيد مف ، عمى الميت كصبلة الضحى كصبلة االستخارة
و كيخفؼ فرح المسمـ كبيجتو بيا كيطرد ىمو كغمو كيبدد خكف

كيقكم عزمو كتككمو عمى اهلل تعالى كيجعمو  حزنو كمصيبتو
كقد ركل ، بخيرم الدنيا كاآلخرة التي كعد اهلل تعالى بيايستبشر 

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

، كمف سعادة ابف آدـ رضاه بما قضى اهلل، آدـ استخارتو اهلل
 كمف شقاكة ابف آدـ، كمف شقاكة ابف آدـ تركو استخارة اهلل

، الصغير الجامع) .حسف حديث[.45سخطو بما قضى اهلل لو(]
المسمـ يرضى  االستخارةبعد ك (.504ص، 8252/ح: 2الجزء
 .قسـ اهلل تعالى لو ميما كاف كيعمـ أف فيو الخير كالخيرة لوبما 

  :الزكاة
ىاـ مف مصادر الفبلح كالسعادة. قاؿ تعالى: }ًإفَّ  كىي مصدر

اًت كىأىقىاميكٍا  اًلحى ًمميكٍا الصَّ ـٍ الًَّذيفى آمىنيكٍا كىعى بلىةى كىآتىكيٍا الزَّكىاةى لىيي الصَّ
نيكف{. ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًّْي ـٍ ًعندى رى البقرة: ) أىٍجريىي

ا تيقىدّْميكٍا (277 مى بلىةى كىآتيكٍا الزَّكىاةى كى . كقاؿ سبحانو: }كىأىًقيميكٍا الصَّ
ٍيرو تىًجديكهي  . ففي ىذه (110البقرة: ) ًعندى الٌمًو{.ألىنفيًسكيـ مٍّْف خى

يتاء الزكاة حتى  اآلية يحث اهلل تعالى عباده عمى إقاـ الصبلة كا 
كقاؿ تعالى: ، [27يمكف ليـ النصر في الحياة الدنيا كاآلخرة. ]

ًسعىٍت كيؿَّ شىٍيءو فىسىأىٍكتيبييىا ًلمًَّذيفى يىتَّ  ييٍؤتيكفى }كىرىٍحمىًتي كى قيكفى كى
كىػاةى{. . أم رحمة اهلل تعالى كسعت كؿ (156األعراؼ: ) الزَّ
إال أف الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا كاآلخرة ، مخمكؽ

نما ىي لمف يتقكف المعاصي صغارىا ، ليست لكؿ أحد كا 
[. قاؿ تعالى: 28] كيؤتكف الزكاة الكاجبة لمستحقييا، ككبارىا

ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كىىيـ  بلىةى كى ـٍ ييكًقنيكف}الًَّذيفى ييًقيميكفى الصَّ  (4) ًباآلًخرىًة ىي
ـٍ كى  بًّْي مىى ىيدنل مّْف رَّ ـي اٍلميٍفًمحيكف{.أيٍكلىًئؾى عى -4لقماف: ) أيٍكلىًئؾى ىي

الزكاة المفركضة  الصبلة كيؤتكا . أم أف مف يقيمكا(5
كأنيـ مفمحكف ، لمستحقييا ىـ عمى بصيرة كمنيج كاضح كجمي

صاحبيا مف الصفات  كأف الزكاة تزكي، [27] في الدنيا كاآلخرة
كتدؿ عمى إيثاره لمحبة ، الرذيمة كتنفع أخاه المسمـ كتسد حاجتو

اهلل تعالى عمى محبة الماؿ حيث يخرج محبكبو مف الماؿ لما 
كأنو بذلؾ أدرؾ ، ىك أحب إليو كىك طمب مرضاة اهلل تعالى

[. إف فريضة الزكاة 28] رضى ربو كثكابو الدنيكم كاألخركم
، الفطرم لمماؿ فتحد بذلؾ مف جشعو كأنانيتو تعالج حب اإلنساف

فالمسمـ ، كتحرره مف عبكدية الماؿ التي تجمب التعاسة كالشقاء
ينفؽ الماؿ عمى مستحقيو كىك راضو كمبتيج ألنو يتعبد اهلل 

عنده مف الثكاب العظيـ  تعالى بذلؾ كيمتثؿ ألمره كيستبشر بما
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حقيف لمزكاة كيممس سعادة المست، في الدنيا كاآلخرة مف جية
مما يشعره ، كتفريجيا لضيقيـ كسدىا لحاجتيـ مف جية ثانية

 .بدكره تجاه المجتمع الذم يعيش فيو
 :لصياـا

كفيو مف الفضؿ العظيـ كالبشارات ما يبعث السعادة في نفس 
ـي كىمىا  قاؿ تعالى: }يىا، المسمـ يىا ـي الصّْ مىٍيكي أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا كيًتبى عى
ـٍ لىعى كيًتبى  مىى الًَّذيفى ًمف قىٍبًمكي ـٍ تىتَّقيكف{.عى . (183البقرة: ) مَّكي

ألف فيو امتثاؿ ألمر اهلل ، فالصياـ مف أكبر أسباب التقكل
، كما أنو يدرب الصائـ عمى مراقبة اهلل تعالى، كاجتناب لنكاىيو

، لعممو باطبلع اهلل عميو، فيترؾ ما تيكل نفسو مع قدرتو عميو
، عؼ نفكذ الشيطاف مما يقمؿ مف المعاصيكمع الصياـ يض

 [. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل28] كيكثر مف الطاعات
 صمى اهلل عميو كسمـ: )إذا جاء رمضاف فتحت أبكاب الجنة(

، باب ىؿ يقاؿ: رمضاف، كتاب الصـك، )صحيح البخارم [.37]
، 1898/ح: ، كمف رأل كمو كاسعان  أك شير رمضاف؟

النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: )مف  كعنو عف .(305ص
كمف ، قاـ ليمة القدر إيمانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ مف ذنبو
. [37] صاـ رمضاف إيمانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ مف ذنبو(

باب مف صاـ رمضاف إيمانان ، كتاب الصـك، البخارم صحيح)
صمى كعنو عف النبي .(306ص، 1901/ح: ، كاحتسابان كنية

اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ: )قاؿ اهلل: كؿ عمؿ ابف آدـ لو إال 
ذا كاف يـك صـك ، كالصياـ جنة، الصياـ فإنو لي كأنا أجزم بو كا 
فإف سابو أحد أك قاتمو فميقؿ إني ، أحدكـ فبل يرفث كال يصخب

كالذم نفس محمد بيده لخمكؼ فـ الصائـ أطيب ، امرؤ صائـ
ئـ فرحتاف يفرحيما: إذا أفطر لمصا، عند اهلل مف ريح المسؾ

ذا لقي ربو فرح بصكمو(، فرح كتاب ، البخارم صحيح. )[37] كا 
 ،1904/ح: ، إذا شتـ، باب ىؿ يقكؿ إني صائـ، الصـك
، كمراقبتو، إف الصـك عكف عمى تقكل اهلل تعالى .(306ص

، كتيذيب لؤلخبلؽ، ةكتقكية لئلراد، كصبر، كيقظة في الضمير
حساس ، كصحة لمبدف كفرح بفضؿ ، كترابط لممجتمع، باآلخريفكا 

 .كاستبشار باألجر العظيـ في الدنيا كاآلخرة، اهلل تعالى

 :الحج
جَّ فىبلى  ٍعميكمىاته فىمىف فىرىضى ًفيًيفَّ اٍلحى جُّ أىٍشييره مَّ قاؿ تعالى: }اٍلحى

ٍيرو  ا تىٍفعىميكٍا ًمٍف خى مى جّْ كى فىثى كىالى فيسيكؽى كىالى ًجدىاؿى ًفي اٍلحى يىٍعمىٍموي الٌموي رى
ٍيرى الزَّاًد التٍَّقكىل كىاتَّقيكًف يىا ديكٍا فىًإفَّ خى كَّ تىزى البقرة: ) أيٍكًلي األىٍلبىاب{. كى

. كشعكر السعادة الذم يحصؿ لممسمـ في الحج منذ أف (197
يصعب كصفو  انقضائولو كبعد  أدائويعقد العـز عميو كأثناء 

ريضة بنية خالصة هلل كلف يدركو إال مف أدل ىذه الف، كحصره
فالحج نقمة نكعية في حياة ، تعالى طمعان في رضاه كفضمو

، المسمـ يشعره بحجـ الحياة الدنيا كحقيقتيا فيعيد حساباتو فييا
، كييذب نفسو، كيعمقو بالحياة اآلخرة، كيقربو مف اهلل عز كجؿ

كيغمره بالطمأنينة كاألمف كالسكينة كالرضى ، كيرتقي بأخبلقو
قاؿ: قاؿ  الصدر كالفرح كاالستبشار. عف أبي ىريرةكانشراح 
صمى اهلل عميو كسمـ: )مف حج هلل فمـ يرفث كلـ يفسؽ  رسكؿ اهلل

، كتاب الحج، )صحيح البخارم [.37] رجع كيـك كلدتو أمو(
عف ، كعنو.(247ص، 1521/ح: ، باب فضؿ الحج المبركر

كفارة لما النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )العمرة إلى العمرة 
)صحيح  37].] كالحج المبركر ليس لو جزاء إال الجنة(، بينيما

/ح: ، باب كجكب العمرة كفضميا، كتاب العمرة، البخارم
 (.285ص، 1773
  :التقكل

[. 28] التقكل تككف بامتثاؿ أكامر اهلل تعالى كاجتناب نكاىيو
 كفي جميع األحكاؿ مف سراء كضراء، كذلؾ في السر كالعمف

لك لـ يكف في ترؾ  كفي فضؿ ذلؾ يقكؿ ابف القيـ:[. 28]
كحفظ ، كصكف العرض، الذنكب كالمعاصي إال إقامة المركءة

كصيانة الماؿ الذم جعمو اهلل قكامان لمصالح الدنيا ، الجاه
، كطيب النفس، كقكة القمب، كراحة البدف، كمحبة الخمؽ، كاآلخرة

الفساؽ كاألمف مف مخاكؼ ، كانشراح الصدر، كنعيـ القمب
الرزؽ  كتيسير، كعز النفس، فكقمة اليـ كالغـ كالحز ، كالفجار

، يؿ الطاعات عميوكتسي، مف حيث ال يحتسب ى العبدعم
كزكاؿ ، كسرعة إجابة دعائو، ككثرة الدعاء لو، كتيسير العمـ

كبعد شياطيف ، كقرب المبلئكة منو، الكحشة التي بينو كبيف اهلل
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بؿ يفرح بو لقدكمو ، المكت كعدـ خكفو مف، اإلنس كالجف عنو
ككبر ، ا في قمبوكصغر الدني، عمى ربو كلقائو لو كمصيره إليو

، عرش كمف حكلو مف المبلئكة لوكدعاء حممة ال، اآلخرة عنده
يمانو كمعرفتو كحصكؿ محبة اهلل لو ، كالزيادة في عقمو كفيمو كا 

قبالو عميو  كىكذا يجازيو بفرح كسركر ال نسبة، كفرحو بتكبتو، كا 
 [.36]ه ركره بالمعصية بكجو مف الكجك لو إلى فرحو كس

كمما يدؿ أيضان عمى أف تقكل اهلل تعالى طريؽ لمسعادة ىك ما 
 : يتحقؽ لممتقي مف

نًَّة الًَّتي كيًعدى  • االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ تعالى: }مَّثىؿي اٍلجى
عيٍقبىى  دىآًئـه ًكًظمُّيىا ًتٍمؾى اٍلميتَّقيكفى تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري أيكيمييىا 

 .)35الرعد: ) الًَّذيفى اتَّقىكٍا{.
كالبشرل في الدنيا كاآلخرة: قاؿ تعالى: }أىال ًإفَّ أىٍكًليىاء ، األمف •

نيكف ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى كىانيكٍا 62) الٌمًو الى خى ( الًَّذيفى آمىنيكٍا كى
ًفي اآلًخرىًة الى تىٍبًديؿى لىييـي  (63) يىتَّقيكف ياًة الدٍُّنيىا كى اٍلبيٍشرىل ًفي اٍلحى

اًت الٌمًو ذىًلؾى ىيكى الٍ  . فكؿ (64-62يكنس: ) فىٍكزي اٍلعىًظيـ{.ًلكىًممى
كأكلياء اهلل ثبت ليـ األمف ، مف كاف مؤمنان تقيان كاف هلل كليان 

أف ليـ  كما، كالسعادة كالخير الكثير الذم ال يعممو إال اهلل تعالى
البشارة في الدنيا كىي الثناء الحسف كالمكدة في قمكب المؤمنيف 
كالرؤيا الصالحة كلطؼ اهلل بيـ كتيسيرىـ ألحسف األعماؿ 

كالبشارة في اآلخرة ، كاألخبلؽ كصرفيـ عف مساكئ األخبلؽ
 [.28] بالجنة

النصر كالتأييد في الدنيا كاآلخرة: قاؿ سبحانو: }كىاتَّقيكٍا الٌموى  •
. أم أف اهلل تعالى (194البقرة: ) مىعى اٍلميتًَّقيف{.كىاٍعمىميكٍا أىفَّ الٌموى 

 [.27] مع الذيف اتقكا بالنصر كالتأييد في الدنيا كاآلخرة
 }ًيا أىيُّيىا  ى:ػػػػػػاؿ تعالػػكمغفرة الذنكب: ق، معرفة الحؽ مف الباطؿ •

ـٍ سىيّْ  ييكىفٍّْر عىنكي ـٍ فيٍرقىانان كى ـٍ الًَّذيفى آمىنيكٍا إىف تىتَّقيكٍا الٌموى يىٍجعىؿ لَّكي ئىاًتكي
ـٍ {. يىٍغًفٍر لىكي . أم أف مف اتقى اهلل بفعؿ أكامره )29األنفاؿ: ) كى
 فكاف ذلؾ سبب ، ؽ مف الباطؿػػػػة الحػػػؽ لمعرفػػػػكف، رهػػػػكترؾ زكاج

، عادتو يـك القيامةكس، نصره كنجاتو كمخرجو مف أمكر الدنيا
 .[27] كتكفير ذنكبو

 أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا  رحمة اهلل تعالى كمغفرتو: قاؿ تعالى: }يىا •

ـٍ نيكرنا  يىٍجعىؿ لَّكي ًتًو كى ـٍ ًكٍفمىٍيًف ًمف رٍَّحمى المَّوى كىآًمنيكا ًبرىسيكًلًو ييٍؤًتكي
ـٍ كىالمَّ  يىٍغًفٍر لىكي . أم (28الحديد: ) وي غىفيكره رًَّحيـ{.تىٍمشيكفى ًبًو كى

يعطيكـ ضعفيف مف رحمتو تعالى كىدل كنكران تبصركف بيا في 
  [.27] كمغفرة لكـ، ظممات الجيؿ

لىٍك أىفَّ أىٍىؿى ، الفرجتحقؽ ك ، ة الرزؽ كبركتوكثر  • قاؿ تعالى: }كى
لىػًكف اٍلقيرىل آمىنيكٍا  كىاتو مّْفى السَّمىاء كىاألىٍرًض كى مىٍيًيـ بىرى كىاتَّقىكٍا لىفىتىٍحنىا عى

ا كىانيكٍا يىٍكًسبيكف{. ]األعراؼ:  ٍذنىاىيـ ًبمى [. أم لك أف 96كىذَّبيكٍا فىأىخى
 كاتقكا اهلل ظاىران كباطنان بترؾ جميع ما، بيـأىؿ القرل آمنكا بقمك 

فأرسؿ السماء ، اء كاألرضلفتح عمييـ بركات مف السم حـر اهلل
بو يعيشكف كتعيش  كأنبت ليـ مف األرض ما، عمييـ مدراران 

بيائميـ في أخصب عيش كأغزر رزؽ مف غير عناء كال تعب 
فأخذناىـ بالعقكبات  كلكنيـ لـ يؤمنكا كيتقكا، كال كد كال نصب

مىف  [.28] كالببليا كنزع البركات ككثرة اآلفات كقاؿ سبحانو: }كى
ايىتًَّؽ  يٍ  (2) المَّوى يىٍجعىؿ لَّوي مىٍخرىجن ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي {.كى  ثي الى يىٍحتىًسبي

. فكؿ مف اتقى اهلل كالـز مرضاتو في جميع (3-2الطبلؽ: )
كذلؾ بأف يجعؿ لو فرجان ، أحكالو فإف اهلل يثيبو في الدنيا كاآلخرة

كما يسكؽ لو الرزؽ مف كجو ال ، كمخرجان مف كؿ شدة كمشقة
 [.28] ال يشعر بويحتسبو ك 

ًقيؿى  • السركر كطمأنينة القمب كالعيشة اليانئة: قاؿ تعالى: }كى
ٍيرنا لّْمًَّذيفى أىٍحسىنيكٍا ًفي ىىًذًه الدٍُّنيىا  ـٍ قىاليكٍا خى بُّكي اذىا أىنزىؿى رى ًلمًَّذيفى اتَّقىٍكٍا مى

ـى دىاري اٍلميتًَّقيف{. لىًنٍع ٍيره كى لىدىاري اآلًخرىًة خى سىنىةه كى . أم: (30النحؿ: ) حى
أف ليـ في الحياة الدنيا رزؽ كاسع كعيشة ىنية كطمأنينة قمب 

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

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

قاؿ  [.28] فمىفَّ اهلل عميو بالتمكيف في الدنيا كتجاكز المحف
مىٍينىا ًإنَّوي مىف يىتًَّؽ  تعالى: }قىاؿى أىنىٍا ييكسيؼي كىىىػذىا أىًخي قىٍد مىفَّ الٌموي عى

ًيٍصًبٍر فىًإفَّ الٌموى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيف{.  .)90 يكسؼ:) كى
 :اإلخبلص

 أم ال يمازج عمؿ ، ف كؿ شكبػؿ مػػػة العمػػك تصفيػػبلص ىػػػاإلخ
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التزيف في  بمط كبو مف شكائب إرادات النفس مثؿ:العبد ما يش
أك خدمتيـ ، أمكاليـأك ، أك طمب تعظيميـ، قمكب الناس

أك اليرب مف ، أك طمب مدحيـ، كقضائيـ حكائجو، كمحبتيـ
ا إرادة م :يايربط بينالعمؿ كالشكائب التي  أك غير ذلؾ مف، ذميـ

إف في إخبلص النية هلل  [.29] كائنان ما كاف، سكل اهلل بعممو
كحده عند القياـ بأم عمؿ يجعؿ العبد راضيان طيب النفس 

فبل يضيؽ صدره ، ال ينتظر جزاءن كال شكران مف الخمؽ، مبتيجان 
، أك يكافأأك يمتدح  كال يحزف عندما ال يشكر عممو أك يقدر

فاليدؼ ىك رضى اهلل كحده. كمف األدلة عمى أف اإلخبلص هلل 
 :يمي تعالى كحده طريؽ لمسعادة ما

ـٍ ًلكىٍجًو المًَّو  • ا نيٍطًعميكي االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ تعالى: }ًإنَّمى
زىاء كىالى شيكيكرنا ـٍ جى بّْنىا يىٍكمن  (9) الى نيًريدي ًمنكي اؼي ًمف رَّ بيكسنا ًإنَّا نىخى ا عى

كرنا (10) قىٍمطىًريرنا سيري ـٍ نىٍضرىةن كى لىقَّاىي ـي المَّوي شىرَّ ذىًلؾى اٍليىٍكـً كى قىاىي  فىكى
ًريرنا{. (11) نَّةن كىحى كا جى بىري زىاىيـ ًبمىا صى . (12-9اإلنساف: ) كىجى

طيب الحياة ، اإلخبلص كالتكحيدإف ثمرة [: 36] يقكؿ ابف القيـ
ككما أف ثمار الجنة ال ، المقيـ في اآلخرةكالنعيـ ، في الدنيا

 .لتكحيد كاإلخبلص في الدنيا كذلؾفثمرة ا، مقطكعة كال ممنكعة
ال تحصؿ ، كالفرح كاالبتياج بو، أف لذة األنس باهلل كالشكؽ إليوك 

ف كاف مف أىؿ العبادة كالزىد كالعمـ، في قمب فيو غيره فاهلل ، كا 
كالغنى فقران ، غنى مع اهللتعالى يكدع ذخائره في قمب يرل الفقر 

، كالنعيـ عذابان دكنو، كالذؿ عزان معو، كالعز ذالن دكنو، دكف اهلل
كجنة ، كالعذاب نعيمان معو. فيذا لو جنتاف: جنة في الدنيا معجمة

 .القيامةيـك 
: يقكؿ في السكء كالفحشاءكمف الكقكع ، فيطاالشي فة مكقايال •

صار قمبو مستعبدان لربو  ابف تيمية: مف لـ يكف مخمصان هلل قد
، فإف الشياطيف تستكلي عمى قمبو كتغكيو، كحده ال شريؾ لو

[. قاؿ 42] كيصير فيو مف السكء كالفحشاء ما اهلل بو عميـ
ـٍ أىٍجمىًعيف ًتؾى أليٍغًكيىنَّيي ٍنييـي ًإالَّ ًعبىادىؾى مً  (82) تعالى: }قىاؿى فىًبًعزَّ

كىذىًلؾى ًلنىٍصًرؼى نو: }ا. كقاؿ سبح(83-82ص: ) اٍلميٍخمىًصيف{.
ٍنوي السُّكءى كىاٍلفىٍحشىاء ًإنَّوي   .)24يكسؼ: ) ًمٍف ًعبىاًدنىا اٍلميٍخمىًصيف{.عى

 األجر مف اهلل تعالى: فالمسمـ يؤجر عمى كؿ عمؿ يقـك بو في  •

حياتو اليكمية مف أكؿ كشرب كنـك كنفقة... كغير ذلؾ إذا 
عف أبي مسعكد قاؿ: قاؿ ، أخمص النية هلل تعالى كاحتسبيا عنده

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )إف المسمـ إذا أنفؽ عمى أىمو 
، )صحيح مسمـ [.32كانت لو صدقة( ]، كىك يحتسبيا، نفقة

باب فضؿ النفقة ك الصدقة عمى األقربيف كالزكج ، كتاب الزكاة
ص ، 2322/ح: ، كاألكالد كالكالديف كلك كانكا مشركيف

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

 كلك لـ تصبو(، أعطييا، عميو كسمـ: )مف طمب الشيادة صادقان 
 طمب استحباب باب، اإلمارة كتاب، مسمـ صحيح. )[32]

 (.854ص، 4929/ح: ، اهلل سبيؿ في الشيادة
كتيسر أسباب الرزؽ: عف زيد بف ثابت ، كالقناعة، جمع األمر •

قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )مف كانت 
كلـ يأتو ، كجعؿ فقره بيف عينيو، فرؽ اهلل عميو أمره، الدنيا ىمو

جمع اهلل لو ، كمف كانت اآلخرة نيتو، مف الدنيا إال ما كتب لو
. 46].] (كأتتو الدنيا كىي راغمة، كجعؿ غناه في قمبو، أمره
، 4105/ح:  ،بالدنيا اليـ باب، الزىد كتاب، ماجو ابف سنف)

 (.599ص
 :الدعاء

كمفتاحو ىك ، إف التكفيؽ لمخير بيد اهلل تعالى ال بيد العبد   
الدعاء كاالفتقار كصدؽ المجكء إلى اهلل كالرغبة كالرىبة إليو. كقد 
قاؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب: )إني ال أحمؿ ىـ 

 فإذا أليمت الدعاء فإف اإلجابة معو(، كلكف ىـ الدعاء، اإلجابة
[36]. 

مطمقة غير مقيدة بمكاف كال زماف كال ، كالدعاء عبادة ميسكرة
كيمنع كقكع ، كىك يكشؼ الببليا كالمصائب بإذف اهلل، حاؿ

بو ، ما استجمبت النعـ كال استدفعت النقـ بمثمو، العذاب كاليبلؾ
[. كمف أعظـ أسباب السعادة لمعبد 3] الغمـكتفرج اليمـك كتزكؿ 

[. كمف فضائؿ 38] الدعاء كالتضرع كاالبتياؿ هلل كاالستعانة بو
 :يمي الدعاء العديدة في تحقيؽ السعادة ما

ذىا سىأىلىؾى ػػة الدعػػإجابػػد بػػػى لمعبػػػػػد اهلل تعالػػػكع •  اء: قاؿ تعالى: }كىاً 
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اًف فىٍميىٍستىًجيبيكٍا ًعبىاًدم عىنّْي فىًإنّْي  قىًريبه أيًجيبي دىٍعكىةى الدَّاًع ًإذىا دىعى
ـٍ يىٍرشيديكف{. ٍلييٍؤًمنيكٍا ًبي لىعىمَّيي  . فاهلل تعالى(186البقرة: ) ًلي كى

فمف ، كىك قريب مف داعيو باإلجابة، مطمع عمى السر كأخفى
كأتى بأسباب إجابة ، كدعاء مشركع، دعا ربو بقمب حاضر

كلـ ، اإليماف باهلل تعالى كاالنقياد ألكامره كترؾ نكاىيوالدعاء مف 
فإف اهلل قد ، يمنع مانع مف إجابة الدعاء كأكؿ الحراـ كنحكه

ٍفيىةن 28] كعده باإلجابة رُّعنا كىخي ـٍ تىضى بَّكي [. كقاؿ سبحانو: }اٍدعيكٍا رى
ٍعتىًديف بىٍعدى ًإٍصبلىًحيىا  كىالى تيٍفًسديكٍا ًفي األىٍرضً  (55) ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلمي

طىمىعنا ًإفَّ رىٍحمىتى الٌمًو قىًريبه مّْفى اٍلميٍحًسًنيف{ ٍكفنا كى  كىاٍدعيكهي خى
[. أم ألحكا عمى اهلل في المسألة دكف جير 56-55]األعراؼ: 

كادعكه خكفان مف عقابو كطمعان في ، أك عبلنية يخاؼ منو الرياء
دعاء مف أعجبتو  ال، طمعان في قبكليا كخكفان مف ردىا، ثكابو
[. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ 28] أك دعاء مف ىك غافؿ اله، نفسو

صمى اهلل عميو كسمـ: )ادعكا اهلل كأنتـ مكقنكف  رسكؿ اهلل
 كاعممكا أف اهلل ال يستجيب دعاء مف قمب غافؿ اله(، باإلجابة

 الدعاء إيجاب في باب، الدعكات كتاب، الترمذم جامع. )[31]
، صمى اهلل عميو كسمـ النبي عمى كالصبلة كالثناء الحمد بتقديـ
كعف أبي ىريرة قاؿ رسكؿ اهلل صمى  (.794ص، 3479/ح: 

اهلل عميو كسمـ: )يستجاب ألحدكـ ما لـ يعجؿ فيقكؿ: قد دعكت 
باب ، كتاب الكتر، سنف أبي داكد. )[44] فمـ يستجب لي(

 كعف سمماف قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل (.220ص، 1484/ح: الدعاء
صمى اهلل عميو كسمـ: )إف ربكـ حيي كريـ يستحيي مف عبده إذا 

 كتاب، داكد أبي سنف)[. 44] أف يردىما صفران(، رفع يديو إليو
قاؿ تعالى: }قىاؿى رىبّْ (.221ص، 1488/ح: الدعاء باب، الكتر

اًئؾى  ـٍ أىكيف ًبديعى لى رىبّْ ًإنّْي كىىىفى اٍلعىٍظـي ًمنّْي كىاٍشتىعىؿى الرٍَّأسي شىٍيبنا كى
. فينا دعا نبي اهلل زكريا عميو السبلـ ربو (4مريـ: ) شىًقيِّا{

كىذا مف أحب الكسائؿ إلى اهلل ألنو ، كتكسؿ إليو بضعفو كعجزه
، كؿ كالقكة كتعمؽ القمب بحكؿ اهلل كقكتويدؿ عمى التبرم مف الح

جابة دعكاتو السابقة فسأؿ  كما تكسؿ إلى اهلل بإنعامو عميو كا 
  [.28]الذم أحسف سابقان أف يتمـ إحسانو الحقان 

اهي ػػػػػاؿ تعالػػػركب: قػػػج الكػػػػريػػػػتف •   ى: }أىمَّف ييًجيبي اٍلميٍضطىرَّ ًإذىا دىعى

يىٍكًشؼي السُّكءى  مىفىاء األىٍرًض أىًإلىوه مَّعى المًَّو قىًميبلن مَّا كى ـٍ خي يىٍجعىميكي كى
كف{. . أم: ىؿ يجيب المضطر الذم أقمقتو (62النمؿ: ) تىذىكَّري

كمف يكشؼ الببلء  الكركب كتعسر عميو المطمكب إال اهلل كحده؟
كمف يجعمكـ خمفاء األرض يمكنكـ ، كالشر كالنقمة إال اهلل كحده؟

  [.28] زؽ كيكصؿ إليكـ نعمو إال اهلل كحدهكيمدكـ بالر 
عف ابف عباس ، النجاة مف الشقاء كالتعاسة في الدنيا كاآلخرة •

غبلـ إني أعممؾ  صمى اهلل عميو كسمـ: )يا قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل
إذا سألت ، احفظ اهلل تجده تجاىؾ، كممات احفظ اهلل يحفظؾ

ذا استعنت فاستعف باهلل(، فاسأؿ اهلل ، الترمذم جامع) [.31] كا 
/ح: حنظمة حديث باب، كالكرع كالرقائؽ القيامة صفة كتاب

كبعض ، فإذا كجو الدعاء لغير اهلل تعالى (.572ص، 2516
، غير ذلؾ األشجار أك الحيكانات أك أك، األمكات أك الصالحيف

صار ىذا الدعاء مصدر شقاء كتعاسة كبؤس لصاحبة في الدنيا 
 .أحدان في العبادة تعالى اهلل عف ذلؾكاآلخرة ألنو أشرؾ مع اهلل 

كاالستبشار: قاؿ تعالى:  نينة كاألمف كالرضىالشعكر بالطمأ •
كفى عىٍف ًعبىادىًتي  ـٍ ًإفَّ الًَّذيفى يىٍستىٍكًبري ـي اٍدعيكًني أىٍستىًجٍب لىكي بُّكي قىاؿى رى }كى

ـى دىاًخًريف{. يىنَّ ميكفى جى  نعمة عظيمةالدعاء  . إف(60غافر: ) سىيىٍدخي
فاهلل ، لمعبد ال يحتاج فييا لكسيط لبث شككاه كحزنو كألمو إلى اهلل

 كما، إجابة دعائوالكريـ العظيـ قد دعاه لذلؾ كرغبو فيو ككعده ب
فيك قريب يجيب ، حاجة ألخذ مكعد لمقائو عز كجؿأنو ليس ب

كفي أم حاؿ ، في أم كقت ليؿ أك نيار، دعكة الداع إذا دعاه
كالدعاء متاح لكؿ فئات ، ر اـ سفر..حض، لمعبد قياـ أـ قعكد

كىك ، كسقيـ كصحيح، كرجؿ كامرأة، المجتمع مف فقير كغني
فكاف الدعاء  كطغيانو سبلح المظمـك الذم أنيكو ظمـ الظالـ

متنفسو الذم يمتص غضبو كضيقو كيشعره بالرضى كاالستبشار 
باالستجابة لدعائو. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 

يو كسمـ: )ثبلث دعكات يستجاب ليف ال شؾ فييف: دعكة عم
 ابف سنف) .[46] كدعكة الكالد لكلده(، كدعكة المسافر، المظمـك
/ح: المظمـك كدعكة الكالد دعكة باب، الدعاء كتاب، ماجو

قاؿ تعالى عمى لساف نبيو يعقكب عميو  (.552ص، 3862
ٍزًني  ا أىٍشكيك بىثّْي كىحي السبلـ كىك في قمة حزنو كىمو: }قىاؿى ًإنَّمى
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. أم: )86يكسؼ: ( ًإلىى الٌمًو كىأىٍعمىـي ًمفى الٌمًو مىا الى تىٍعمىميكف{.
ني أرجك منو ، أشككا ىمي كما أنا فيو مف حزف إلى اهلل كحده كا 

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

صمى اهلل عميو كسمـ: )ما عمى األرض  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل
مسمـ يدعك اهلل تعالى بدعكة إال آتاه اهلل إياىا أك صرؼ عنو مف 

 جامع) .[31] السكء مثميا ما لـ يدع بمأثـ أك قطيعة رحـ(
/ح: ، ذلؾ كغير الفرج انتظار في باب، الدعكات كتاب، الترمذم
  (.815-814ص ص، 3573

 :التككؿ عمى اهلل تعالى
كلجميع ، إف التككؿ أصؿ لجميع مقامات اإليماف كاإلحساف   

ف منزلتو منيا منزلة الجسد مف الرأس فكما ال ، أعماؿ اإلسبلـ كا 
فكذلؾ ال يقـك اإليماف إال عمى ساؽ ، يقـك الرأس إال عمى البدف

كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكف{.[. قاؿ تعالى: 47] التككؿ مىى الٌمًو فىٍميىتىكى اؿ ) }كىعى
كعصميـ ، . فإنيـ إف تككمكا عميو كفاىـ كأعانيـ(122عمراف: 

كعمى حسب إيماف العبد ، مف كقكع ما يضرىـ في دينيـ كدنياىـ
كالتككؿ ىك: اعتماد العبد عمى ربو في حصكؿ ، يككف تككمو

  [.28] كدفع مضاره، منافعو
ال تتـ  القيـ أف التككؿ حاؿ مركبة مف مجمكع أمكركيرل ابف 

، حقيقة التككؿ إال بيا كىي: معرفة بالرب كصفاتو مف قدرتو
كصدكرىا عف ، كانتياء األمكر إلى عممو، كقيكميتو، ككفايتو

ثبات األسباب كالمسببات كعدـ نفييا، مشيئتو كقدرتو فالتككؿ ، كا 
كيندفع بيا ، مف أعظـ األسباب التي يحصؿ بيا المطمكب

كلكف مف تماـ ، فمف أنكر األسباب لـ يستقـ منو التككؿ، المكركه
نما يككف ، التككؿ عدـ رككف القمب إلى األسباب كتعمقو بيا كا 

مع قياـ البدف ، اعتماد القمب كرككنو إلى اهلل تعالى كحده
كالجكارح باألسباب. كال يصح تككؿ العبد حتى يصح لو تكحيده 

فبل ، د قمبو عمى اهلل كاستناده إليو كسككنو إليوكاعتما، هلل تعالى
كال يضطرب قمبو عند إدبار ما ، يبالي بإقباؿ األسباب أك إدبارىا

قباؿ ما، يحب منيا يكره. كالتككؿ يتضمف أيضان حسف الظف  كا 
 ان كاختياران ال ػو طمبػػػر لػػػػض األمػػػكتفكي، وػػػمب لػػػبلـ القػػػكاستس، باهلل

 [.29] ثـ الرضى بقضاء اهلل لو، كاضطراران كرىان 
مىى المًَّو ًإنَّؾى  كٍَّؿ عى قاؿ اهلل تعالى لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ: }فىتىكى

ؽّْ اٍلميًبيف{. مىى اٍلحى . فصاحب الحؽ يعمـ كيثؽ (79النمؿ: ) عى
بأف اهلل كلي الحؽ كناصره كأنو نعـ الككيؿ كأال أحد يقـك مقامو 

، ان مف التككؿ عميو كأف يطمئف كيسكف إليوفبل يجد بد، في ذلؾ
كيفكض أمره إليو كيرضى بتصرفو لو فكؽ رضاه بتصرفو ىك 

 [.47] لنفسو
، كالتككؿ عمى اهلل ال يعني التكاكؿ كالقعكد عف األخذ باألسباب

نما تبذؿ األسباب كلكف اعتماد القمب يككف عمى اهلل تعالى  كا 
تعالى: }فىًبمىا رىٍحمىةو مّْفى الٌمًو األسباب. قاؿ  كحده كليس عمى تمؾ

ٍكًلؾى فىاٍعؼي  كٍا ًمٍف حى ًميظى اٍلقىٍمًب الىنفىضُّ لىٍك كينتى فىظِّا غى ـٍ كى ًلنتى لىيي
مىى  كٍَّؿ عى ـٍ ًفي األىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي ـٍ كى ـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ٍنيي عى

كّْ الٌمًو ًإفَّ ال  (.159آؿ عمراف:  (ًميف{.ٌموى ييًحبُّ اٍلميتىكى
إف مف تككؿ عمى اهلل حؽ التككؿ في جميع شؤكنو فقد فاز 

 :يمي كمف الدالئؿ عمى ذلؾ ما، بالسعادة في الدنيا كاآلخرة
 بالجنة: عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل االستبشار بالفكز -

صمى اهلل عميو كسمـ: )يدخؿ الجنة مف أمتي سبعكف ألفان بغير 
كعمى ربيـ ، الذيف ال يسترقكف كال يتطيركفىـ ، حساب

 كمف (:باب، الرقاؽ كتاب، البخارم صحيح. )[37] يتككمكف(
 ص، 6472/ح: ، [3:الطبلؽ.](حسبو فيك اهلل عمى يتككؿ
 (.1123-1122ص
ٌموى ييًحبُّ محبة اهلل تعالى ليـ: قاؿ عز كجؿ: }ًإفَّ ال -

كًّْميف{.  .)159اؿ عمراف: ) اٍلميتىكى
ا تىٍكًفيًقي ًإالَّ ًبالٌمًو  - مى ارتباط التكفيؽ بالتككؿ: قاؿ تعالى: }كى

مىٍيًو  لىٍيًو أيًنيب{.عى كٍَّمتي كىاً    (.88ىكد: ) تىكى
الحصكؿ عمى الرزؽ: عف عمر بف الخطاب قاؿ: قاؿ رسكؿ  -
صمى اهلل عميو كسمـ: )لك أنكـ كنتـ تككمكف عمى اهلل حؽ  اهلل

. [31] ير تغدك خماصان كتركح بطانان(تككمو لرزقتـ كما ترزؽ الط
 ، اهلل ىػػعم ؿػػػالتكك يػػػف :باب، الزىد كتاب، الترمذم جامع)

 (.536ص، 2344/ح: 
 كالسبلمة ، ة كالرضى كالفرح كانشراح الصدرػكر بالطمأنينػػػالشع -
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[ عف تككؿ العبد: مف ترؾ 36] مف اليـ كالحزف: يقكؿ ابف القيـ
أك ، أك خكؼ مف نقصاف، طمب زيادةاالختيار كالتدبير في 

كعمـ أف اهلل عمى ، طمب صحة أك فرار مف سقـ تككبلن عمى اهلل
، كأف تدبيره لعبده خير مف تدبير العبد لنفسو، كؿ شيء قدير

كعمـ أنو ال ، كأرحـ بو منو بنفسو، كأنو أنصح لمعبد منو لنفسو
عف كال يتأخر ، يستطيع أف يتقدـ بيف يدم تدبيره خطكة كاحدة

كسمـ األمر كمو ، فألقى نفسو بيف يديو، تدبيره لو خطكة كاحدة
استراح حينئذ مف اليمـك كالغمـك ، كرضي بما يقضيو لو، إليو

كاىتمامو بحظو ، كمف أبى إال تدبيره لنفسو، كاألحزاف كالحسرات
فكقع في النكد كالنصب كالتعب ، خبله كما اختاره، دكف حؽ ربو
كال ، كالغـ كالحزف فبل قمب يصفككحضره اليـ ، كسكء الحاؿ
كال لذة يتينى ، كال راحة يفكز بيا، كال أمؿ يحصؿ، عمؿ يزكك

فيك يكدح في ، بؿ حيؿ بينو كبيف مسرتو كفرحو كقرة عينو، بيا
كال يتزكد منيا لمعاد. ، الدنيا كدح الكحش كال يظفر منيا بأمؿ
ا النٍَّجكىل ًمفى الشٍَّيطىاًف  لىٍيسى قاؿ تعالى: }ًإنَّمى ًليىٍحزيفى الًَّذيفى آمىنيكا كى

مىى المًَّو فى  ـٍ شىٍيئنا ًإالَّ ًبًإٍذًف المًَّو كىعى ارًّْى كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكف{.ًبضى  ٍميىتىكى
 .)10لمجادلو: )ا
تحقؽ الفرج كالنصر: عف أبي بكر قاؿ: كنت مع النبي صمى  -

كؿ قمت: يا رس، اهلل عميو كسمـ في الغار فرأيت آثار المشركيف
)ما ظنؾ باثنيف اهلل قاؿ:، لك أف أحدىـ رفع قدمو رآنا، اهلل

: قكلو: باب، التفسير كتاب، البخارم صحيح. )[37] ثالثيما(
 اهلل إف تحزف ال لصاحبو يقكؿ إذ الغار في ىما إذ اثنيف ثاني)

. ككانت نتيجة (800ص، 4663/ح: [.40:التكبة.](معنا
وي التككؿ في قكلو تعالى: }ًإالَّ  رىهي الٌموي ًإٍذ أىٍخرىجى كهي فىقىٍد نىصى ري تىنصي

اًحًبًو الى  ا ًفي اٍلغىاًر ًإٍذ يىقيكؿي ًلصى كٍا ثىاًنيى اٍثنىٍيًف ًإٍذ ىيمى الًَّذيفى كىفىري
ٍكىىا  ـٍ تىرى نيكدو لَّ مىٍيًو كىأىيَّدىهي ًبجي ٍف ًإفَّ الٌموى مىعىنىا فىأىنزىؿى الٌموي سىًكينىتىوي عى تىٍحزى

عىؿى  كىًممىةي المٌ كىجى كٍا السٍُّفمىى كى التكبة: ) ًو ًىيى اٍلعيٍميىا{.كىًممىةى الًَّذيفى كىفىري
. فعندما انتشر األعداء لمبحث عف رسكؿ اهلل صمى اهلل (40

ذىبا إلى غار ، كأبي بكر رضي اهلل عنو ليقتمكىما عميو كسمـ
كفي تمؾ الحالة الحرجة قاؿ ، ثكر فمكثا فيو ليبرد عنيما الطمب

ى اهلل عميو كسمـ لصاحبو أبي بكر لما اشتد قمقو كحزنو ال صم

فأنزؿ اهلل عميو الثبات ، تحزف إف اهلل معنا بعكنو كنصره كتأييده
كنصره عمى ، كأيده بحرس مف المبلئكة، كالطمأنينة كالسككف

مىى المًَّو فىييكى 28] عدك اهلل كعدكه كٍَّؿ عى مىف يىتىكى [. قاؿ عز كجؿ: }كى
ٍسبيوي ًإفَّ  عىؿى المَّوي ًلكي  حى الطبلؽ: ) ؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا{.المَّوى بىاًلغي أىٍمًرًه قىٍد جى

. أم: مف يتككؿ عمى اهلل في أمر دينو كدنياه بأف يعتمد (3
عمى اهلل في جمب ما ينفعو كدفع ما يضره كيثؽ بو في تسييؿ 

كربما اقتضت ، فإف اهلل كافيو األمر الذم تككؿ عميو فيو، ذلؾ
إال أنو ال ، اإلليية تأخير ذلؾ األمر إلى الكقت المناسب الحكمة

بد مف نفكذ قضائو كقدره كلكف في كقت كمقدار ال يتعداه كال 
 [.28] يقصر عنو

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

اهلل أمر عباده بذكره  فا، بينو كبيف عبده مالـ يغمقو العبد بغفمتو
كعمى جنكبيـ. فبالذكر تستدفع ، في كؿ حاؿ: قيامان كقعكدان 

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

يدع القمب الحزيف ، كرؤكس أمكاؿ سعادتو التي بيا يتجر
بؿ يدع الذاكر ، كيكصؿ الذاكر إلى المذككر، ضاحكان مسركران 

كا المَّوى ًذٍكرنا [.29] مذككران  . قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍذكيري
بَّؾى ًفي نىٍفًسؾى 41كىًثيرنا{. ]األحزاب:  [. كقاؿ سبحانو: }كىاٍذكير رَّ

ٍيًر ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًبالٍ  ديكفى اٍلجى رُّعان كىًخيفىةن كى اًؿ كىالى تىكيف تىضى غيديكّْ كىاآلصى
 .)205األعراؼ: ) مّْفى اٍلغىاًفًميف{.

بؿ ، ككاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أكمؿ ذكران هلل عز كجؿ
بؿ حتى سككتو كاف ذكران ، كاف كبلمو كمو في ذكر اهلل كما كااله

، فذكره هلل يجرم مع أنفاسو قائمان كقاعدان كعمى جنبو، هلل بقمبو
قامتو، كرككبو كسيره كنزكلوكفي مشيو  في الصباح ، كسفره كا 

 كلبس ، عند األكؿ، ركج منوػػت كالخػػػػيػػكؿ البػػػػد دخػػػػكعن، اءػػػكالمس
 [.48] إلى غير ذلؾ، الثكب كدخكؿ الخبلء

 إف ذكر اهلل عندما يككف مبلزمان لمعبد في كؿ كقت يمنحو األنس 
، كالقكة كاالستبشار كالطمأنينة كالرضى كانشراح الصدر كاألمف

كالقدرة عمى ضبط ، كالقدرة عمى مكاجية األحداث المختمفة
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هلل تعالى عند العبد  فذكر، الت عند الفرح كعند الحزفاالنفعا
فبل يطغى كال يبطر ، نعمة الفرح يجعمو يبادر بشكر اهلل عمييا

كما ، و ال بحكلو ىك كقكتوألنو يعمـ بأنيا حصمت بحكؿ اهلل كقكت
المصيبة عميو ييكف  كاالبتبلء يبةهلل تعالى عند المص هأف ذكر 

كيقمؿ مف حجميا فبل يتحسر كال ييأس كيقنط مف رحمة اهلل 
عند كما يجعؿ المصاب كالمبتمى يستبشر بكعد اهلل لو ، تعالى

صمى  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي مكسى الصبر كاالحتساب.
يذكر ربو مثؿ اهلل عميو كسمـ: )مثؿ الذم يذكر ربو كالذم ال 

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

، كىك أحد مسميات القرآف الكريـ، كالذكر باب كاسع ال حصر لو
نَّ  ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً  اًفظيكف{.قاؿ تعالى: }ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ الحجر: ) ا لىوي لىحى

 28].] كفيو يتذكر مف أراد التذكر، لكؿ شيء . كفيو ذكر(9
كمف الدالئؿ ، إف دكاـ ذكر المسمـ هلل تعالى يجمب السعادة لو

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

اهلل عميو كسمـ قاؿ: )سيد االستغفار أف يقكؿ: الميـ أنت ربي ال 
كأنا عمى عيدؾ ككعدؾ ما ، إلو إال أنت خمقتني كأنا عبدؾ

أبكء لؾ بنعمتؾ عمي ، أعكذ بؾ مف شر ما صنعت، استطعت
قاؿ: )كمف  الذنكب إال أنت( كأبكء بذنبي فاغفر لي إنو ال يغفر

فيك ، قاليا مف النيار مكقنان بيا فمات مف يكمو قبؿ أف يمسي
فمات قبؿ ، كىك مكقف بيا، كمف قاليا مف الميؿ، مف أىؿ الجنة
 كتاب، البخارم صحيح) 37].] ك مف أىؿ الجنة(أف يصبح في

 (.1097ص، 6306/ح: ، االستغفار أفضؿ باب، الدعكات
زيادة اإليماف في قمب المسمـ كالبعد عف الذنكب: قاؿ تعالى:  •

ـٍ  مىٍيًي ذىا تيًميىٍت عى ـٍ كىاً  ا اٍلميٍؤًمنيكفى الًَّذيفى ًإذىا ذيًكرى الٌموي كىًجمىٍت قيميكبييي }ًإنَّمى
بّْ  مىى رى اننا كىعى ـٍ ًإيمى كَّميكف{.آيىاتيوي زىادىٍتيي ـٍ يىتىكى . فذكر اهلل (2األنفاؿ: ) ًي

تعالى يبعث خشية اهلل في قمكب المؤمنيف مما يحجزىـ عف 
كما أف سماعيـ لمقرآف الكريـ كتدبرىـ لمعانيو يذكرىـ ، الذنكب

      ، كيزيدىـ رغبة في الخير، كيعمميـ ما جيمكه، ما نسكه
    زداد بو ػػػا يػػػكزجران عف المعصية ككؿ ىذا مم، مف العقكبة ككجبلن 

 28].] اإليماف
 ٍطمىًئفُّ اٍلقيميكب{.طمأنينة القمب: قاؿ تعالى: }أىالى ًبًذٍكًر الٌمًو تى  •
ٍف أىٍعرىضى عىف ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي (28الرعد: ) مى . كقاؿ سبحانو: }كى

نىٍحشيريهي  نكنا كى ًة أىٍعمىى{. يىٍكـى مىًعيشىةن ضى كالمعيشة  (124طو: ) اٍلًقيىامى
بؿ ، كال انشراح لصدره، فبل طمأنينة لو، الضنؾ: أم في الدنيا

ف تنعـ ظاىره مف لبس كأكؿ ، صدره ضيؽ حرج لضبللو كا 
  27].]كقيؿ بأنو عذاب القبر كضيقو، كسكف

ـي أىنَّؾى يىًضيؽي  • لىقىٍد نىٍعمى ٍدريؾى ًبمىا انشراح الصدر: قاؿ تعالى: }كى صى
كيف مّْ  (97) يىقيكليكف بّْؾى كى ٍمًد رى الحجر: ) فى السَّاًجًديف{.فىسىبٍّْح ًبحى

. أم: أكثر مف ذكر اهلل كتسبيحو كتحميده كالصبلة (97-98
[. كقاؿ 28] فإف ذلؾ يكسع الصدر كيشرحو كيعينؾ عمى أمكرؾ

سىبٍّْح  ا يىقيكليكفى كى مىى مى بّْؾى قىٍبؿى طيميكًع سبحانو: }فىاٍصًبٍر عى ٍمًد رى ًبحى
كب قىٍبؿى اٍلغيري ًمفى المٍَّيًؿ فىسىبٍّْحوي كىأىٍدبىارى السُّجيكد{. (39) الشٍَّمًس كى  كى

رسكلو صمى اهلل عميو  . فينا يكجو اهلل تعالى(40-39ؽ: )
، ما يقاؿ لو مف الذـ كالتكذيب بما جاء بو كسمـ بالصبر عمى

كتسبيحو ألكؿ النيار كآخره في كاالشتغاؿ عف ذلؾ بطاعة اهلل 
أكقات الميؿ كأدبار الصمكات فإف ذكر اهلل مسؿو لمنفس مؤنس ليا 

 [.28] ميكف لمصبر
ذىاب اليـ كقضاء الديف: عف أبي سعيد الخدرم قاؿ: دخؿ  •

ذات يـك المسجد فإذا ىك برجؿ  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
فقاؿ: )يا أبا أمامة مالي أراؾ ، مف األنصار يقاؿ لو أبك أمامة

قاؿ: ىمـك لزمتني ( جالسان في المسجد في غير كقت الصبلة؟
قاؿ: )أفبل أعممؾ كبلمان إذا قمتو أذىب اهلل ، رسكؿ اهلل كديكف يا

رسكؿ اهلل. قاؿ:  قاؿ: قمت: بمى يا( ىمؾ كقضى عنؾ دينؾ؟
ذا أمسيت: الميـ إني أعكذ بؾ مف اليـ  )قؿ: إذا أصبحت كا 

كأعكذ بؾ مف الجبف ، كأعكذ بؾ مف العجز كالكسؿ، حزفكال
قاؿ: ففعمت  كأعكذ بؾ مف غمبة الديف كقير الرجاؿ(، كالبخؿ

، داككد أبي سنف) [44].ذلؾ فأذىب اهلل ىمي كقضى عني ديني
 ص ص، 1555:ح/ ، االستعاذة في باب، الصبلة كتاب
228-229.) 

 ة منيـ: قاؿ تعالى: ػػػكالحمايـ ػػف ككساكسيػػػف الشياطيػػػة مػػػالكقاي •
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ًف نيقىيٍّْض لىوي شىٍيطىاننا فىييكى لىوي قىًريف{.  مىف يىٍعشي عىف ًذٍكًر الرٍَّحمى }كى
[. أم: شيطانان يصاحبو كيعده كيمنيو كيؤزه إلى 36]الزخرؼ: 

ـي الشٍَّيطىافي 28] المعاصي أزان  مىٍيًي ذى عى [. كقاؿ سبحانو: }اٍستىٍحكى
ـٍ  ًذٍكرى المًَّو أيٍكلىًئؾى ًحٍزبي الشٍَّيطىاًف أىالى ًإفَّ ًحٍزبى الشٍَّيطىاًف فىأىنسىاىي

كف{.ىي  اًسري أم: الذيف خسركا دينيـ ( 19المجادلة: ) ـي اٍلخى
ا يىنزىغىنَّؾى ًمفى 28] كدنياىـ كأىمييـ مَّ [. كقاؿ عز كجؿ: }كىاً 

. (200األعراؼ: ) ًميـ{.سىًميعه عى  الشٍَّيطىاًف نىٍزغه فىاٍستىًعٍذ ًبالٌمًو ًإنَّوي 
أم: في أم كقت تحس مف الشيطاف بكسكسة كتثبيط عف الخير 
أك حث عمى الشر فالتجئ إلى اهلل كاعتصـ بو كاحتـ بحماه فيك 

[. 28] عميـ بنيتؾ كقكة التجائؾ فسيحميؾ منو كيقيؾ كسكستو
ًمًؾ النَّاس (1) كقاؿ تعالى: }قيٍؿ أىعيكذي ًبرىبّْ النَّاس ًو ( ًإلى 2) مى

نَّاس (3) النَّاس ٍسكىاًس اٍلخى ٍسًكسي فً 4) ًمف شىرّْ اٍلكى ي ( الًَّذم ييكى
ديكًر النَّاس{. . فالشيطاف دائمان يكسكس ثـ (5-1الناس: ) صي

يخنس أم: يتأخر عف الكسكسة إذا ذكر العبد ربو كاستعاف بو 
 [. 28] عمى دفعو

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

كغشيتيـ ، )ال يقعد قـك يذكركف اهلل عز كجؿ إال حفتيـ المبلئكة
. [32] كذكرىـ اهلل فيمف عنده(، كنزلت عمييـ السكينة، الرحمة

 عمى االجتماع فضؿ باب، كالدعاء الذكر كتاب، مسمـ صحيح)
كالسكينة (.1173ص، 6855/ح: ، الذكر كعمى القرآف تبلكة

كىي الحالة التي يطمئف بيا القمب فبل ينزعج ، مف السككف
، لطارئ دنيكم لعممو بإحاطة قدرة اهلل تعالى لسائر الكائنات

 49].] فيسكف القمب كيطمئف بمكعكد األجر
ـٍ ًإنَّوي كىافى  • بَّكي كا رى  غىفَّارناالرزؽ الكفير: قاؿ تعالى: }فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري
ٍدرىارنا (10) مىٍيكيـ مّْ بىًنيفى  (11) ييٍرًسًؿ السَّمىاء عى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي كى

يىٍجعىؿ  نَّاتو كى ـٍ جى يىٍجعىؿ لَّكي ـٍ أىٍنيىارنا{.كى . كقاؿ (12-10نكح: ) لَّكي
ـٍ ثيَـّ تيكبيكٍا ًإلىٍيًو ييمىتٍّْعكيـ مَّ  بَّكي كٍا رى سىننا عز كجؿ: }كىأىًف اٍستىٍغًفري تىاعنا حى

لٍَّكٍا فىًإنّْيى  ف تىكى ييٍؤًت كيؿَّ ًذم فىٍضؿو فىٍضمىوي كىاً  ؿو مُّسىمِّى كى ًإلىى أىجى
ـٍ عىذىابى يىٍكـو كىًبير{. مىٍيكي اؼي عى       . أم: يعطيكـ (3ىكد: ) أىخى

 كيجازيكـ ، و كتنتفعكف إلى كقت كفاتكـػػػكف بػػػػا تتمتعػػػو مػػػف رزقػػػم

  [28].كف كدفع ما تكرىكفبحصكؿ ما تحب
نينىزّْؿي  الشفاء مف األمراض بمشيئة اهلل تعالى: قاؿ عز • كجؿ: }كى

{.ًمفى اٍلقيٍرآًف مىا ىيكى ًشفىا . كقاؿ (82اإلسراء: ) ء كىرىٍحمىةه لٍّْمميٍؤًمًنيفى
ًشفىاء{.سبحانو: }قيٍؿ ىيكى ًلمَّ  . (44فصمت: ) ًذيفى آمىنيكا ىيدنل كى

ًشفىاء  كقاؿ تعالى: }يىا ـٍ كى بّْكي ٍكًعظىةه مّْف رَّ اءٍتكيـ مَّ أىيُّيىا النَّاسي قىٍد جى
ديكًر كىىيدن  ا ًفي الصُّ  .)57يكنس: ) ل كىرىٍحمىةه لٍّْمميٍؤًمًنيف{.لّْمى

ـٍ  يبةتخفيؼ المص • نَّكي لىنىٍبميكى كاالستبشار باألجر: قاؿ تعالى: }كى
نىٍقصو مّْفى  كًع كى كٍؼ كىاٍلجي األىمىكىاًؿ كىاألنفيًس كىالثَّمىرىاًت  ًبشىٍيءو مّْفى اٍلخى

اًبًريف بىشًّْر الصَّ ابىٍتييـ مًُّصيبىةه قىاليكٍا ًإنَّا ًلٌمًو  (155) كى الًَّذيفى ًإذىا أىصى
نَّػا ًإلىٍيًو رىاًجعكف ـٍ كىرىٍحمىةه  (156) كىاً  بًّْي مىكىاته مّْف رَّ ـٍ صى مىٍيًي أيكلىػًئؾى عى

ـي  ٍيتىديكف{.كىأيكلىػًئؾى ىي . كقاؿ سبحانو: }ًإفَّ (157-155البقرة: ) اٍلمي
ميكفى  ٍؤًمًنيفى الًَّذيفى يىٍعمى ييبىشّْري اٍلمي ـي كى ىىػذىا اٍلقيٍرآفى ًيٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى أىٍقكى

اتً  اًلحى ـٍ أىٍجرنا كىًبيرنا{ الصَّ  .)9إلسراء: ) أىفَّ لىيي
الدنيا: قاؿ  دكاـ سركرىا كنفعيا لمعبد مقارنة بمتع الحياة •

اتي  اًلحى يىاًة الدٍُّنيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ تعالى: }اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى
ٍيره أىمىبلن{. بّْؾى ثىكىابنا كىخى ٍيره ًعندى رى فعمى الرغـ مف ( 46الكيؼ: ) خى

ككف الماؿ كالبنكف زينة في الحياة الدنيا إال أنو ليس كراء ذلؾ 
، الزكاؿ بؿ ربما لحقت اإلنساف مضرتو شيء حيث مصيره إلى

كأف الذم يبقى لئلنساف كينفعو كيسره الباقيات الصالحات كىي 
فيذه ، تشمؿ جميع الطاعات بما فييا مف تسبيح كتحميد كتيميؿ

 ثكابيا يبقى كيتضاعؼ كيؤمؿ أجرىا كبرىا كنفعيا عند الحاجة
 دنيا[. كيناؿ بيا صاحبيا في اآلخرة ما كاف يأممو في ال28]
[.[17 
ـٍ  • مىا كىافى الٌموي ًلييعىذّْبىيي النجاة مف عذاب الدنيا: قاؿ تعالى: }كى

مىا كىافى الٌموي ميعىذّْ  ـٍ كى كف{.كىأىنتى ًفيًي ـٍ يىٍستىٍغًفري ـٍ كىىي األنفاؿ: ) بىيي
33(. 
 ى يـك ال ظؿ إال ظمو: عف أبي ىريرة عف ػؿ اهلل تعالػػػكز بظػػالف •

قاؿ: )سبعة يظميـ اهلل في ظمو يـك  كسمـصمى اهلل عميو  النبي
كرجؿ ، ربو كشاب نشأ في عبادة، ال ظؿ إال ظمو: اإلماـ العادؿ

كرجبلف تحابا في اهلل اجتمعا عمى ذلؾ ، قمبو معمؽ في المساجد
كرجؿ طمبتو امرأة ذات منصب كجماؿ فقاؿ: إني ، كتفرقا عميو
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تنفؽ كرجؿ تصدؽ أخفى حتى ال تعمـ شمالو ما ، أخاؼ اهلل
 صحيح) 37].] كرجؿ ذكر اهلل خاليان ففاضت عيناه(، يمينو

 ينتظر المسجد في جمس مف باب، األذاف كتاب، البخارم
 (.107ص، 660/ح: ، المساجد كفضؿ الصبلة

• .} ـٍ كًني أىٍذكيٍركي . (152البقرة: ) ذكر اهلل ليـ: قاؿ تعالى: }فىاٍذكيري
ا أيكًحيى ًإلىٍيؾى  بلىةى ًإفَّ  كقاؿ سبحانو: }اٍتؿي مى ًمفى اٍلًكتىاًب كىأىًقـً الصَّ

لىًذٍكري المًَّو أىٍكبىري كىالمَّوي يىٍعمىـي مىا بلىةى تىٍنيىى عىًف اٍلفىٍحشىاء كىاٍلمينكىًر كى  الصَّ
. يقكؿ ابف عباس: كلذكر اهلل لعباده (45العنكبكت: ) تىٍصنىعيكف{.

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

قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: )يقكؿ اهلل تعالى: أنا عند ظف 
كأنا معو إذا ذكرني فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في ، عبدم بي

ف ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل خير، نفسي  .[37] منيـ( كا 
 اهلل كيحذركـ): تعالى قكلو باب، التكحيد كتاب، البخارم صحيح)

 كال نفسي في ما تعمـ) :تعالى اهلل كقكؿ[.28:عمراف آؿ] (نفسو
 ص ص، 7405/ح:  [.116:المائدة] (نفسؾ في ما أعمـ

1273-1274.) 
 :التقرب هلل بالنكافؿ

كىي ما يفعمو ، النفؿ كالنافمة لغة ىي: ما كاف زيادة عمى األصؿ
كالصدقة ، مثؿ صبلة التطكع، عميواإلنساف مما ال يجب 

 16].كنحكىا]
صبلة ، قياـ الميؿ، كمف األمثمة عمى النكافؿ: صبلة الكتر

، صياـ عاشكراء، صياـ يـك عرفة، السنف الركاتب، الضحى
صياـ يـك ، صياـ يكمي األثنيف كالخميس، صياـ أياـ البيض

فطار يـك  .العمرة، حج النافمة، الصدقة، كا 
كمف ، بالنكافؿ مف أسباب السعادة في الدنيا كاآلخرةكالتقرب هلل 

 :األدلة عمى ذلؾ
نَّاتو  - االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ تعالى: }ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي جى

ـٍ كىانيكا قىٍبؿى ذىًلؾى ميٍحًسًنيف (15) كىعيييكف ـٍ ًإنَّيي بُّيي ـٍ رى ا آتىاىي  آًخًذيفى مى
عيكفكىانيكا قىًميبلن مّْفى ال (16) ا يىٍيجى ـٍ  (17) مٍَّيًؿ مى اًر ىي ًباألىٍسحى كى

كف { (18) يىٍستىٍغًفري ـك ـٍ حىؽّّ لّْمسَّاًئًؿ كىاٍلمىٍحري ًفي أىٍمكىاًلًي ]الذاريات:  كى

صمى اهلل عميو كسمـ:  [. كعف عمي قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل15-19
كبطكنيا مف ، )إف في الجنة غرفان ترل ظيكرىا مف بطكنيا

فقاؿ: )لمف  رابي فقاؿ: لمف ىي يا رسكؿ اهلل؟فقاـ أع ظيكرىا(
كصمى ]هلل[ بالميؿ ، كأداـ الصياـ، كأطعـ الطعاـ، أطاب الكبلـ
 ما باب، كالصمة البر كتاب، الترمذم جامع. )[31] كالناس نياـ(

كعف أـ حبيبة  (.459ص، 1984/ح: ، المعركؼ قكؿ في جاء
قالت: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )مف صمى 

 بني لو بيف بيت في الجنة(، اثنتي عشرة ركعة في يـك كليمة
 الراتبة السنف فضؿ باب، الصبلة كتاب، مسمـ صحيح) 32].]

 (.295ص، 1694/ح: ، عددىف كبياف، كبعدىف الفرائض قبؿ
، كمحبة المبلئكة كالناس، الحصكؿ عمى محبة اهلل تعالى -

جابة  : عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل الدعاءكا 
فقد آذنتو ، عميو كسمـ: )إف اهلل تعالى قاؿ: مف عادل لي كليان 

كما تقرب إلي عبدم بشيء أحب إلي مما افترضتو ، بالحرب
عميو. كما زاؿ عبدم يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحببتو فكنت 

كيده التي يبطش ، كبصره الذم يبصر بو، يسمع بوسمعو الذم 
ف سألني ألعطينو، كرجمو التي يمشي بيا، بيا ف استعاذني ، كا  كا 

كما ترددت عف شيء أنا فاعمو ترددم عف نفس ، ألعيذنو
، البخارم صحيح. )[37] المؤمف يكره المكت كأنا أكره مساءتو(

كعنو  (.1127ص، 6502/ح: ، التكاضع باب، الرقاؽ كتاب
عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: )إذا أحب اهلل العبد نادل 

فينادم جبريؿ ، فيحبو جبريؿ، جبريؿ: إف اهلل يحب فبلنان فأحببو
، فيحبو أىؿ السماء، في أىؿ السماء: إف اهلل يحب فبلنان فأحبكه

 كتاب، البخارم صحيح. )[37] ثـ يكضع لو القبكؿ في األرض(
، 3209/ح: ، عمييـ اهلل صمكات المبلئكة ذكر باب، الخمؽ بدء
يجتمع لمف قامو لكجو ، كفي الثمث اآلخر مف الميؿ(.536ص

كفضؿ نزكؿ اهلل ، فضؿ النافمة، اهلل تعالى فضبلف عظيماف
باإلضافة إلى البشرل العظيمة التي ، تعالى إلى السماء الدنيا

د مف تجمب األمف كالطمأنينة لو عندما يناجي اهلل كيبث لو ما يري
صمى  أمكر الدنيا كاآلخرة. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل

اهلل عميو كسمـ: )ينزؿ ربنا تبارؾ كتعالى كؿ ليمة إلى السماء 
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فيقكؿ: مف يدعكني فأستجيب ، الدنيا حيف يبقى ثمث الميؿ اآلخر
. [32] كمف يستغفرني فأغفر لو(، كمف يسألني فأعطيو، لو
 كالذكر الدعاء في الترغيب باب، الصبلة كتاب، مسمـ صحيح)

 (.307ص، 1772/ح: ، فيو كاإلجابة الميؿ آخر في
دىقىاًت{. - ييٍرًبي الصَّ بىا كى ؽي الٌموي اٍلرّْ  زيادة الرزؽ: قاؿ تعالى: }يىٍمحى
 عكس ما، . فاهلل تعالى يربي صدقات المنفقيف(276البقرة: )

، الماؿيتبادر ألذىاف كثير مف الخمؽ مف أف اإلنفاؽ ينقص 
[. كقاؿ سبحانو: 28] فمادة الرزؽ كحصكؿ ثمراتو مف اهلل تعالى

مىا  يىٍقًدري لىوي كى ٍزؽى ًلمىف يىشىاء ًمٍف ًعبىاًدًه كى بّْي يىٍبسيطي الرّْ }قيٍؿ ًإفَّ رى
ٍيري الرَّاًزًقيف{. ]سبأ:  [. أم: 39أىنفىٍقتـي مّْف شىٍيءو فىييكى ييٍخًمفيوي كىىيكى خى

كفي ، دنياو اهلل لكـ بالبدؿ في الحياة الأف ما تنفقكنو يعكض
كعف أبي كبشة األنمارم قاؿ: أنو سمع  [.17] .اآلخرة بالثكاب

نقص ماؿ عبد مف  النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )ما
 مثؿ جاء ما باب، الزىد كتاب، الترمذم جامع()31].] صدقة(.

 (.532ص، 2325/ح: ، نفر أربعة مثؿ الدنيا
صمى اهلل  عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل مغفرة الذنكب: -

عميو كسمـ: )مف قاـ رمضاف إيمانان كاحتسابان غفر لو ما تقدـ مف 
 قياـ تطكع باب، اإليماف كتاب، البخارم صحيح. )[37] ذنبو(

عف أبي قتادة قاؿ: قاؿ (.9 ص، 37/ح: ، اإليماف مف رمضاف
احتسب عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )صياـ يـك عرفة 
كصياـ يـك ، اهلل أف يكفر السنة التي قبمو كالسنة التي بعده

. [32] عاشكراء أحتسب عمى اهلل أف يكفر السنة التي قبمو(
 أياـ ثبلثة صياـ استحباب باب، الصياـ كتاب، مسمـ صحيح)

، كالخميس كاالثنيف كعاشكراء عرفة يـك كصـك، شير كؿ مف
أبي ىريرة قاؿ: قاؿ كعف  (.477-476 ص ص، 2746/ح: 

صمى اهلل عميو كسمـ: )العمرة إلى العمرة كفارة لما  رسكؿ اهلل
 كجكب باب، العمرة كتاب، البخارم صحيح) [.37] (يمابين

 (.285ص، 1773/ح: ، كفضميا العمرة
 دفع ميتة السكء: عف أنس بف مالؾ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  -

الرب كتدفع ميتة اهلل عميو كسمـ: )إف الصدقة لتطفئ غضب 
  يػػػػػف اءػػػج اػػػم ابػػػب، الزكاة كتاب، الترمذم جامع. )[31] السكء(

 (.170ص، 664/ح: ، الصدقة فضؿ
كماليا: عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل -  إتماـ الفرائض كا 

صمى اهلل عميو كسمـ: )إف أكؿ ما يحاسب الناس بو يـك القيامة 
يقكؿ ربنا عز كجؿ لمبلئكتو كىك قاؿ: ، مف أعماليـ الصبلة

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

تطكع؟ فإف كاف لو تطكع قاؿ: أتمكا لعبدم فريضتو  لعبدم مف
، داكد أبي سنف)44].] ثـ تؤخذ األعماؿ عمى ذاؾ(، مف تطكعو

 صبلة كؿ) صمى اهلل عميو كسمـ النبي قكؿ باب، الصبلة كتاب
-133ص ص، 864/ح: ، (تطكعو مف تتـ صاحبيا يتميا ال

134.) 
 :االقتصادماألساس  -3

يساعد في تحقيؽ  اقتصاديان لقد كضع اإلسبلـ نظامان   متكامبل ن
كيتضمف ىذا النظاـ مبادئ ، السعادة لممسمـ في الدنيا كاآلخرة

تساىـ عند االلتزاـ بيا مجتمعة في جعؿ ، كتكجييات مترابطة
نعمة عمى صاحبو كسبيبلن  –الذم ىك عصب االقتصاد  -الماؿ 

كعند إىماليا أك البعد عنيا يصبح الماؿ نقمة عمى ، لسعادتو
 :صاحبو كسببان في شقائو. كمف ىذه المبادئ كالتكجييات

عىؿى العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ: قاؿ تعالى: }ىيكى الًَّذم  - جى
لىٍيًو  ٍزًقًو كىاً  كيميكا ًمف رّْ نىاًكًبيىا كى ـي األىٍرضى ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى لىكي

الذم سخر لكـ األرض كذلميا  . أم: ىك(15الممؾ: ) النُّشيكر{.
لتدرككا منيا كؿ ما تعمقت بو حاجتكـ مف غرس كبناء كحرث 
كا كطرؽ تكصؿ إلى األقطار النائية كالبمداف الشاسعة لتطمب

بلىةي 28] الرزؽ كالمكاسب فييا [. كقاؿ سبحانو: }فىًإذىا قيًضيىًت الصَّ
كا المَّوى كىًثيرنا  كا ًفي األىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري فىانتىًشري

ـٍ تيٍفًمحيكف{. ]الجمعة:  [. أم: انتشركا لطمب المكاسب 10لَّعىمَّكي
 ألنو مف أكبر أسباب الفبلحمع اإلكثار مف ذكر اهلل ، كالتجارات

صمى اهلل عميو كسمـ:  [. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل28]
ف ، )ما أكؿ أحد طعامان قط خيران مف أف يأكؿ مف عمؿ يده كا 
 [.37] نبي اهلل داكد عميو السبلـ كاف يأكؿ مف عمؿ يده(

، بيده كعممو الرجؿ كسب باب، البيكع كتاب، البخارم صحيح)
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أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كعنو (.333 ص، 2072/ح: 
قاؿ: )ألف يحتطب أحدكـ حزمة عمى ظيره خير مف أف يسأؿ 

فيعطيو أك يمنعو(. ، البيكع كتاب، البخارم صحيح) [37] أحدا ن
إف  (.333 ص، 2074/ح: ، بيده كعممو الرجؿ كسب باب

العمؿ كالسعي في طمب الرزؽ الـز عمى المسمـ حتى يقـك بدكره 
كخميفة في األرض كمعمر ليا. قاؿ تعالى: }ىيكى أىنشىأىكيـ مّْفى 

ـٍ ًفييىا{.األىٍرًض كىا كي أم: جعمكـ فييا عماران ( 61ىكد: ) ٍستىٍعمىرى
[. كما أنو ضركرة لئلنفاؽ عمى نفسو 27] كتستغمكنيا تعمركنيا

كمف يعكؿ كمف ثـ الحفاظ عمى كرامتو ككرامتيـ مف ذؿ 
فالذم ال يممؾ ثمف أكمو كشربو ، الحراـ أك الكقكع في، المسألة

كلبسو كمسكنو كضركريات حياتو يفتقد الطمأنينة كاألمف 
كالرضى كيمكف أف يقكده ذلؾ لكؿ أمر سيء. باإلضافة إلى أف 
العمؿ كطمب الرزؽ يشغؿ كقت اإلنساف بالفائدة كيشعره 

، أف العمؿ مف مصادر السعادة [25باإلنجاز. كيذكر أرجايؿ ]
كتحقيؽ النجاح ، الفرد لمعمؿ كاستخدامو لمياراتوأداء حيث أف 

 .أك اإلنجاز فيو يشعره بالرضى
أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا  طمب الرزؽ الطيب الحبلؿ: قاؿ تعالى: }يىا -

كٍا ًلٌمًو ًإف كينتيـٍ ًإيَّاهي تىٍعبيديكف{.  ـٍ كىاٍشكيري ٍقنىاكي زى كيميكٍا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى
[. أم: كمكا مف الحبلؿ الذم ىك سبب في تقبؿ 172]البقرة: 
صمى اهلل عميو  [. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل27] الدعاء

ف اهلل أمر ، كسمـ: )أييا الناس إف اهلل طيب ال يقبؿ إال طيبان  كا 
أىيُّيىا الرُّسيؿي كيميكا ًمفى  فقاؿ: }يىا، المؤمنيف بما أمر بو المرسميف

ًميـ{. ]المؤمنكف: الطَّيّْبىاًت كىاٍعمى  ميكفى عى ا تىٍعمى ا ًإنّْي ًبمى اًلحن ميكا صى
51 .} ـٍ ٍقنىاكي زى [. كقاؿ: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى

يمد ، أشعث أغبر، الرجؿ يطيؿ السفر [. ثـ ذكر172]البقرة: 
، كمشربو حراـ، رب كمطعمو حراـ رب يا يا، يديو إلى السماء

. [32] فأنى يستجاب لذلؾ؟(، كغذم بالحراـ، كممبسو حراـ
 الكسب مف الصدقة قبكؿ باب، الزكاة كتاب، مسمـ صحيح)

لذا فاإلسبلـ يدعك  (.409 ص، 2346: ح/، كتربيتيا الطيب
كقد سف ، إلى طمب الرزؽ بالطرؽ المشركعة ليككف طيبان حبلالن 
، تحريـ الربالذلؾ العديد مف الضكابط منيا عمى سبيؿ المثاؿ: 

بىا{. ]البقرة:  ـى الرّْ رَّ ؿَّ الٌموي اٍلبىٍيعى كىحى [. كقاؿ 275قاؿ تعالى: }كىأىحى
دىقىاًت{. ]البقرة:  ييٍرًبي الصَّ بىا كى ؽي الٌموي اٍلرّْ [. 276سبحانو: }يىٍمحى

أك يحرمو بركة مالو فبل ، أم: يذىبو إما بالكمية مف يد صاحبو
[. 27] ا كيعاقبو عميو في اآلخرةبؿ يعذبو بو في الدني، ينتفع بو

ا بىًقيى ًمفى  كقاؿ عز كجؿ: }يىا كٍا مى ذىري أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا اتَّقيكٍا الٌموى كى
ٍؤًمًنيف بىا ًإف كينتـي مُّ ٍربو مّْفى الٌمًو  (278) الرّْ ـٍ تىٍفعىميكٍا فىٍأذىنيكٍا ًبحى فىًإف لَّ

ـٍ  ف تيٍبتيـٍ فىمىكي ـٍ الى تىٍظًمميكفى كىالى تيٍظمىميكف{كىرىسيكًلًو كىاً  ؤيكسي أىٍمكىاًلكي  ري
  [.27][. أم: استيقنكا بحرب مف اهلل كرسكلو279-278]البقرة: 

الكسطية في التعامؿ مع المكارد االقتصادية: كيككف ذلؾ مف  -
كتجنب البخؿ كالشح ، خبلؿ تجنب اإلسراؼ كالتبذير مف جية

نما التكسط بينيما، مف جية أخرل . قاؿ تعالى: }كىالى تىٍجعىٍؿ كا 
ا  ميكمن ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى كىالى تىٍبسيٍطيىا كيؿَّ اٍلبىٍسًط فىتىٍقعيدى مى يىدىؾى مى

[. فينا يأمر اهلل تعالى باالقتصاد في 29مٍَّحسيكرنا{. ]اإلسراء: 
فبل يككف العبد بخيبلن ، العيش ذامان البخؿ كناىيان عف اإلسراؼ

، كال يسرؼ في اإلنفاؽ فكؽ طاقتو، أحدان شيئان ال يعطي ، منكعان 
فيبلـ إف بخؿ كيذمو الناس كيستغنكف ، كيخرج أكثر مف دخمو

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

ـٍ  كيقكؿ اهلل تعالى في صفات عباده المؤمنيف: }كىالًَّذيفى  ًإذىا أىنفىقيكا لى
كىافى بىٍيفى ذىًلؾى قىكى  كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ا{. ]الفرقاف: ييٍسًرفيكا كى نيى قد [. ك 67امن

اهلل تعالى عف التبذير كشبو المبذريف بإخكاف الشياطيف. قاؿ 
قَّوي كىاٍلًمٍسًكيفى كىاٍبفى السًَّبيًؿ كىالى تيبىذٍّْر  تعالى: }كىآًت ذىا اٍلقيٍربىى حى

كىافى الشٍَّيطىافي  (26) تىٍبًذيرنا ًإفَّ اٍلميبىذًّْريفى كىانيكٍا ًإٍخكىافى الشَّيىاًطيًف كى
بًّْو كىفيك  ككضح سبحانو كتعالى عاقبة [. 27-26رنا{. ]اإلسراء: ًلرى
كىذَّبى  (8) . قاؿ عز كجؿ: }كىأىمَّا مىف بىًخؿى كىاٍستىٍغنىىالبخؿ كى

ٍسنىى اليوي ًإذىا  (10) ًلٍمعيٍسرىلفىسىنييىسّْريهي  (9) ًباٍلحي ٍنوي مى ا ييٍغًني عى مى كى
دَّل{. ]الميؿ:  [. أم: مف بخؿ كترؾ اإلنفاؽ الكاجب 11-8تىرى

كاستغنى عف اهلل كترؾ ، كالمستحب كلـ تسمح نفسو بذلؾ
فسكؼ يككف ، ككذب بما أكجب اهلل عمى عباده، عبكديتو جانبان 

كأف مالو ، عاصيكمقيضان لو فعؿ الم، ميسران لمشر أينما كاف
 [.28] الذم لـ يخرج منو الكاجب سيككف كباالن عميو
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ا  ى: }يىاػػػاؿ تعالػػاؽ: قػػاإلنف -  أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا أىنًفقيكٍا ًمف طىيّْبىاًت مى
ا أىٍخرىٍجنىا لىكيـ مّْفى األىٍرًض{. ]البقرة:  ًممَّ [. إف إلنفاؽ 267كىسىٍبتيـٍ كى

كيبتغى بو كجو اهلل ، كاف في سبيؿ الخيرالماؿ فضؿ عظيـ إذا 
صمى اهلل عميو كسمـ:  تعالى. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل

فيقكؿ أحدىما: ، إال ممكاف ينزالف، )ما مف يـك يصبح العباد فيو
 كيقكؿ اآلخر: الميـ أعط ممسكان تمفان(، الميـ أعط منفقان خمفان 

، كالممسؾ المنفؽ في باب، الزكاة كتاب، مسمـ صحيح)[. 32]
صمى اهلل عميو كسمـ  عف النبي كعنو(.408ص، 2336/ح: 

قاؿ: )ال حسد إال في اثنتيف: رجؿ عممو اهلل القرآف فيك يتمكه 
فسمعو جار لو فقاؿ: ليتني أكتيت مثؿ ، آناء الميؿ كآناء النيار

فيك كرجؿ آتاه اهلل ماالن ، ما أكتي فبلف فعممت مثؿ ما يعمؿ
، أكتي فبلف ني أكتيت مثؿ مافقاؿ رجؿ ليت، ييمكو في الحؽ

 فضائؿ كتاب، البخارم صحيح. )[37] فعممت مثؿ ما يعمؿ(
 ص، 5026/ح: ، القرآف صاحب اغتباط باب، القرآف
كعف حكيـ بف حزاـ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى (.901-900ص

كاليد العميا خير ، اهلل عميو كسمـ: )أفضؿ الصدقة عف ظير غنى
 كتاب، مسمـ صحيح)32].] كابدأ بمف تعكؿ(، مف اليد السفمى

 اليد كأف، السفمى اليد مف خير العميا اليد أف بياف باب، الزكاة
 ص، 2386/ح: ، اآلخذة ىي السفمى كأف، المنفقة ىي العميا
 (.417-416ص
 البدء بالنفقة عمى النفس كمف يعكؿ: كالمنفؽ يبدأ بنفسو كبمف  -

ياىـ  كعميو أف يحتسب ، لسؤاؿ الناسيعكؿ حتى ال يحتاج ىك كا 
صمى اهلل  عف أبي مسعكد البدرم عف النبي، األجر في ذلؾ

عميو كسمـ قاؿ: )إف المسمـ إذا أنفؽ عمى أىمو نفقة كىك 
، الزكاة كتاب، مسمـ صحيح. )[32] يحتسبيا كانت لو صدقة(

 كاألكالد كالزكج األقربيف عمى كالصدقة النفقة فضؿ باب
-405 ص ص، 2322/ح: ، مشركيف كانكا كلك، كالكالديف

كعف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  (.406
كدينار ، كدينار أنفقتو في رقبة، كسمـ: )دينار أنفقتو في سبيؿ اهلل

أعظميا ، كدينار أنفقتو عمى أىمؾ، تصدقت بو عمى مسكيف
 كتاب، مسمـ صحيح. )[32] أجران الذم أنفقتو عمى أىمؾ(

ثـ، كالمممكؾ العياؿ عمى النفقة فضؿ باب، الزكاة  ضيعيـ مف كا 
عف جابر قاؿ: (.403ص، 2311/ح: ، عنيـ نفقتيـ حبس أك

فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل ، أعتؽ رجؿ مف بني عذرة عبدان لو عف دبر
فقاؿ: ، صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: )ألؾ ماؿ غيره؟( فقاؿ: ال

فجاء ، م بثمانمائة درىـالعدك فاشتراه نعيـ  )مف يشتريو مني؟(
بدأ اثـ قاؿ: )، بيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فدفعيا إليو

فإف فضؿ عف ، فإف فضؿ شيء فؤلىمؾ، بنفسؾ فتصدؽ عمييا
فإف فضؿ عف ذم قرابتؾ شيء فيكذا ، أىمؾ شيء فمذم قرابتؾ

 في االبتداء باب، الزكاة كتاب، مسمـ صحيح. )[32] كىكذا(
 كعف(.404ص، 2313/ح: ، القرابة ثـ أىمو ثـ بالنفس النفقة

صمى اهلل عميو كسمـ: )كفى بالمرء  خيثمة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل
 كتاب، مسمـ صحيح. )[32] إثمان أف يحبس عمف يممؾ قكتو(

ثـ، كالمممكؾ العياؿ عمى النفقة فضؿ باب، الزكاة  ضيعيـ مف كا 
كقد (.404-403ص ص، 2312/ح:  عنيـ نفقتيـ حبس أك

اإلسبلـ المسمـ عمى أال يترؾ كرثتو بعد مكتو عالة يسألكف حث 
الناس. فعف عامر بف سعد عف أبيو قاؿ: عادني رسكؿ اهلل 

مف كجع أشفيت منو عمى ، صمى اهلل عميو كسمـ في حجة الكداع
كأنا ذك ، رسكؿ اهلل بمغ بي ما ترل مف الكجع قمت: يا، المكت
 تصدؽ بثمثي مالي؟ قاؿأفأ، كال يرثني إال ابنة لي كاحدة، ماؿ
إنؾ ، كالثمث كثير، الثمث، قاؿ: )ال قمت أفأتصدؽ بشطره؟ )ال(

، إف تذر كرثتؾ أغنياء خير مف أف تذرىـ عالة يتكففكف الناس
حتى المقمة ، أجرت بيا كلست تنفؽ نفقة تبتغي بيا كجو اهلل إال

، الكصية كتاب، مسمـ صحيح) [.32] امرأتؾ(في في تجعميا 
  (.714 ص، 4209/ح: ، بالثمث الكصية باب
إنفاؽ الماؿ في تكفير االحتياجات األساسية: عف سعد بف  -

أربع مف :)صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ أبي كقاص عف النبي
السعادة: المرأة الصالحة كالمسكف الكاسع كالجار الصالح 

كأربع مف الشقاكة: الجار السكء كالمرأة السكء ، كالمركب الينيء
، حباف ابف صحيح) [.50] الضيؽ كالمركب السكء( كالمسكف
كعف سممة  (.135 ص، 4021/ح: ، النكاح كتاب، 6المجمد

قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  بف عبيد اهلل عف أبيو
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)مف أصبح منكـ آمنا في سربو معافى في جسده عنده قكت 
 كتاب، الترمذم جامع) [.31] يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا(

، 2346/ح: ، الدنيا لو حيزت لمف الكصؼ في :باب، الزىد
كال شؾ أف الطعاـ كالشراب كالزكاج بالزكجة ( 536 ص

كالمركب الينيء مف الضركريات التي  الصالحة كالمسكف الكاسع
ككميا تتطمب ، كتسعده، دكره في الحياة أداءتعيف المسمـ عمى 

األمكر التي [: إف 42كفي ذلؾ يقكؿ ابف تيمية ]، لتحقيقيا ماالن 
ف: األكلى: يطمبيا العبد مف اهلل كيرغب ايطمب فييا الماؿ نكع

إليو فييا مف أجؿ تأميف حاجتو مف الطعاـ كالشراب كالمسكف 
: كالثانية، كالمنكح كالمركب فبل يستعبده ذلؾ الماؿ كال يسترقو

يطمبيا في أمكر ليس بحاجة ليا فيذه ال ينبغي أف يعمؽ قمبو 
كربما صار معتمدان ، تعمؽ قمبو بيا صار مستعبدان ليا فإذا، بيا

كال حقيقة ، فبل يبقى معو حقيقة العبادة هلل، عمى غير اهلل فييا
كشعبة مف ، بؿ فيو شعبة مف العبادة لغير اهلل، التككؿ عميو

التككؿ عمى غير اهلل. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى 
ر كالدرىـ كالقطيفة كالخميصة اهلل عميو كسمـ: )تعس عبد الدينا

ف لـ يعط لـ يرض(، إف أعطي رضي  صحيح) [.37] كا 
/ح: ، الماؿ فتنة مف يتقى ما باب، الرقاؽ كتاب، البخارم
القائـ ، أم: ىمؾ الحريص عمى جمعيا (.1117 ص، 6435

 49].] فكاف لذلؾ عبدىا، عمى حفظيا
 .آداء الزكاة: كسبؽ الحديث عنيا في األساس التعبدم -
كقد ، الصدقة: كأبكاب الصدقة كاسعة ككثيرة كال يمكف حصرىا -

أعظـ الناس صدقة مما ممكت  كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
ككاف يتنكع في ، كال يستقمو، كال يستكثر شيئان أعطاه هلل، يمينو

، إلى اليدية، إلى المباس، أصناؼ العطاء كالصدقة فمف الطعاـ
ككاف ، ـ يعطي البائع السمعة كالثمفإلى شراء شيء ث، إلى اليبة

يقبؿ اليدية كيكافئ عمييا بأكثر منيا.. كغير ذلؾ. لذا كاف 
فإف لمصدقة كالمعركؼ تأثيران ، كأطيبيـ نفسان ، أشرح الخمؽ صدران 

أما البخيؿ فإنو محرـك مف سركر الركح ، عجيبان في شرح الصدر
 48].] كلذتو

 :االجتماعياألساس 

 كقكانيف كضكابط ، ةػادئ تربكيػػي مبػػف اإلسبلمػػالديع ػػد كضػلق    
اجتماعية تساىـ في تحقيؽ السعادة لئلنساف في الدنيا كاآلخرة 

 :كمف األمثمة عمى ذلؾ، عمييا إف التـز بيا كطبقيا كسار
بر الكالديف: لقد أمر الديف اإلسبلمي ببر الكالديف كحذر مف  •

األبناء كتحمؿ المشاؽ عقكقيما لما ليما مف فضؿ في تربية 
كبيف الفضؿ المترتب عميو. كبر ، كالمصاعب في سبيؿ ذلؾ

كلو آثار عظيمة عمى ، الكالديف صكرة مف صكر الكفاء الجميمة
فيك يساعد عمى ترابط المجتمع كتماسكو ، المجتمع كالفرد

كتكافمو بؿ كينشر السعادة في نفكس الناس عندما يركف صكر 
، البار قبؿ كالديو بفلبليجمب السعادة كما أنو ، مبيجةالبر ال

قىضىى  كيشعره بانشراح الصدر كالفرح كاالستبشار. قاؿ تعالى: }كى
ا يىٍبميغىفَّ ًعندىؾى اٍلًكبىرى  ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ًإمَّ بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكٍا ًإالَّ ًإيَّاهي كى رى

ا فىبلى تىقيؿ لَّييمىآ  ا أىٍك ًكبلىىيمى ديىيمى ا قىٍكالن أىحى قيؿ لَّييمى أيؼٍّ كىالى تىٍنيىٍرىيمىا كى
ا قيؿ رَّبّْ  (23) كىًريمن ًة كى نىاحى الذُّؿّْ ًمفى الرٍَّحمى كىاٍخًفٍض لىييمىا جى

ًغيرنا{. ]اإلسراء:  بَّيىاًني صى ٍمييمىا كىمىا رى [. أم: أحسنكا 24-23اٍرحى
بطاعة ، إلييما بالقكؿ الكريـ كالخطاب المطيؼ كالفعؿ الجميؿ

كراـ مف لو تعمؽ ، كاإلنفاؽ عمييما، أمرىما كاجتناب نيييما كا 
ألف ليما مف ، كصمة الرحـ التي ال تكصؿ إال بيما، بيما

 المحبة لمكلد كاإلحساف إليو ما يقتضي تأكد الحؽ ككجكب البر
بىرِّا 28] [. كقاؿ سبحانو عمى لساف عيسى عميو السبلـ: }كى

ـٍ يىٍجعىٍمًني جى  لى [. أم: كأمرني ببر 32بَّارنا شىًقيِّا{. ]مريـ: ًبكىاًلدىًتي كى
كلـ يجعمني مستكبران عف عبادتو كطاعتو كبر كالدتي ، كالدتي

كقاؿ بعض السمؼ: ال تجد عاقان لكالديو إال كجدتو ، فأشقى بذلؾ
 [. عف عبداهلل بف مسعكد قاؿ: سألت رسكؿ اهلل27] جباران شقيان 

قاؿ:  اهلل عز كجؿ؟ صمى اهلل عميو كسمـ: أم العمؿ أحب إلى
قاؿ: ، قاؿ: )ثـ بر الكالديف(، قاؿ: ثـ أم؟، )الصبلة عمى كقتيا(

، البخارم صحيح) .[37] ثـ أم: قاؿ: )الجياد في سبيؿ اهلل(
 (.1045 ص، 5970/ح: ، كالصمة البر باب، األدب كتاب

 كسبب لرضى اهلل، كىما طريؽ لمجنة، كلمكالديف دعكة مستجابة
صمى  عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل الكرب.كتفريج ، تعالى

اهلل عميو كسمـ: )ثبلث دعكات مستجابات ال شؾ فييف: دعكة 
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(، كدعكة المسافر، الكالد ، داكد ابي سنف) [.44] كدعكة المظمـك
 (.226ص، 1536/ح:  الغيب بظير الدعاء باب، الكتر كتاب

ثـ رغـ ، صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )رغـ أنؼ كعنو عف النبي
قاؿ: )مف أدرؾ أبكيو  رسكؿ اهلل؟ قيؿ: مف يا ثـ رغـ أنؼ(، أنؼ

 )صحيح [.32] فمـ يدخؿ الجنة(، أحدىما أك كمييما، عند الكبر
 أبكيو أدرؾ مف رغـ باب، كاألدب كالصمة البر كتاب، مسمـ

 (.1119ص، 6510/ح:  الجنة يدخؿ فمـ، الكبر عند أحدىما
كعف عبداهلل بف عمرك عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

 رضى الكالد كسخط الرب في سخط الكالد( )رضى الرب في
 مف جاء ما باب، كالصمة البر كتاب، الترمذم جامع) .[31]

كفي (. 444 ص، 1899/ح: ، الكالديف رضى في الفضؿ
صمى اهلل  عف رسكؿ اهلل الذم ركاه ابف عمر )الصخرة( حديث

لمرضاة اهلل تعالى  الكالديف ابتغاءن  تكضيح ألثر بر عميو كسمـ
 باب، األدب كتاب، البخارم صحيح) .[37]في تفريج الكرب

  (.1046 ص، 5974/ح: ، كالديو بر مف دعاء إجابة
ًمٍف آيىاًتًو أىٍف  • نجاب الذرية كتربيتيـ: قاؿ تعالى: }كى الزكاج كا 

ـٍ  ٍف أىنفيًسكي مىؽى لىكيـ مّْ دَّةن خى عىؿى بىٍينىكيـ مَّكى ا لّْتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى أىٍزكىاجن
 : كف{. ]الرـك [. أم: أف 21كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو لّْقىٍكـو يىتىفىكَّري

مف عظمة اهلل ككماؿ قدرتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجان 
فتحصؿ المكدة كالرحمة بيف ، تطمئف نفكسكـ إلييا كتسكف

فبل يكجد بيف اثنيف في الغالب مثؿ ما بيف الزكجيف ، الزكجيف
. كالزكاج المكفؽ ىك الذم يقـك [28]، [17] مف المكدة كالرحمة

فالزكجة الصالحة مف أسباب ، مف الطرفيف عمى االختيار المكفؽ
كما أنيا مف أسباب الشقاء ، السعادة لئلنساف إذا أحسف اختيارىا

سعد بف أبي كقاص عف النبي صمى  عف، إذا لـ يحسف اختيارىا
أربع مف السعادة: المرأة الصالحة كالمسكف  :)مـ قاؿاهلل عميو كس

كأربع مف الشقاكة: ، الكاسع كالجار الصالح كالمركب الينيء
 الجار السكء كالمرأة السكء كالمسكف الضيؽ كالمركب السكء(

/ح: ، النكاح كتاب، 6 المجمد، حباف ابف صحيح) [.50]
كعف عبداهلل بف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  (.135 ص، 4021

صمى اهلل عميو كسمـ: )الدنيا متاع كخير متاع الدنيا المرأة 

 متاع خير باب، الطبلؽ كتاب، مسمـ صحيح) [.32] الصالحة(
كعف أبي ىريرة  (.627 ص، 3649/ح: ، الصالحة المرأة الدنيا

المرأة ألربع: صمى اهلل عميو كسمـ: )تنكح  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل
فاظفر بذات الديف تربت ، كلدينيا، كجماليا، كلحسبيا، لماليا
 في األكفاء باب، النكاح كتاب، البخارم صحيح. )[37] يداؾ(
 كعنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل (.910 ص، 5090/ح: ، الديف

، صمى اهلل عميو كسمـ: )إذا خطب إليكـ مف ترضكف دينو كخمقو
 [.31] فتنة في األرض كفساد عريض(إال تفعمكا تكف ، فزكجكه

 دينو ترضكف فيمف جاء ما باب، النكاح كتاب، الترمذم جامع)
كبعد الزكاج البد أف يقـك كؿ  (.261ص، 1084/ح: ، فزكجكه

كأف تقـك العبلقة ، طرؼ بحقكؽ اآلخر عمى الكجو المشركع
كأف يتغاضى كؿ طرؼ عما ، بينيما عمى العشرة بالمعركؼ

، فيو محذكر شرعي ما لـ يكف في الطرؼ اآلخرمف خمؽ  يكرىو
صمى اهلل  فالكماؿ هلل كحده. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل

إف كره منيا خمقان رضي ، عميو كسمـ: )ال يفرؾ مؤمف مؤمنة
 الكصية باب، الرضاع كتاب، مسمـ صحيح) [.32] منيا آخر(

كمف فضائؿ الزكاج أف  (.626 ص، 3645/ح: ، بالنساء
يشعر الزكجيف بالمسؤكلية تجاه أسرتيما كيؤجراف عمى ذلؾ إذا 
احتسباه عند اهلل تعالى. عف سعد بف أبي كقاص قاؿ: قاؿ 

صمى اهلل عميو كسمـ: )إنؾ لف تنفؽ نفقة تبتغي بيا  رسكؿ اهلل
 [.37] كجو اهلل إال أجرت عمييا حتى ما تجعؿ في فـ امرأتؾ(

 بالنية األعماؿ أف باب، اإليماف كتاب، مالبخار  صحيح)
كمف األىداؼ السامية لمزكاج  (.13 ص، 56/ح: ، كالحسبة

عف معقؿ بف ، إنجاب الذرية كتربيتيـ عمى عبادة اهلل تعالى
يسار قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )تزكجكا الكلكد 

، النكاح كتاب، النسائي سنف) [.43] الكدكد فإني مكاثر بكـ(
ككما أف (. 446 ص، 3229/ح: ، العقيـ تزكيج كراىية باب

قاؿ تعالى: }اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي ، البنكف زينة في الحياة الدنيا
يىاًة الدٍُّنيىا{. ]الكيؼ:  [. إال أنيـ يمكف أف يككنكا أعداءن 46اٍلحى

ـٍ ألباءىـ قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإفَّ مً  ـٍ كىأىٍكالىًدكي ٍف أىٍزكىاًجكي
{. ]التغابف:  ـٍ كىي ـٍ فىاٍحذىري [. كألف النفس مجبكلة عمى 14عىديكِّا لَّكي
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فينا يحذر اهلل تعالى مف االنقياد ، محبة األزكاج كاألكالد
[. لذا ال بد مف الحرص 28] لمطالبيـ التي فييا محذكر شرعي

، كاإلحساف إلييـ، عمى تربيتيـ عمى طاعة اهلل كاجتناب معاصيو
حتى تككف ثمرتيـ طيبة تسر النفس كتبيجيا في الدنيا كاآلخرة. 
عف أبي ىريرة قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
يقكؿ: )إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ثبلثة: إال مف 

. [32] أك كلد صالح يدعك لو(، أك عمـ ينتفع بو، صدقة جارية
 الثكاب مف اإلنساف يمحؽ ما باب، الكصية تابك، مسمـ صحيح)

كعف أبي سعيد الخدرم (. 716 ص، 4223/ح: ، كفاتو بعد
قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )ال يككف ألحدكـ 
 ثبلث بنات أك ثبلث أخكات فيحسف إلييف إال دخؿ الجنة(

 في جاء ما باب، كالصمة البر كتاب، الترمذم جامع) [.31]
-446 ص ص، 1912/ح: ، كاألخكات البنات عمى النفقة
447.)  

صمة الرحـ كاإلحساف لؤلقارب: قاؿ تعالى: }كىاٍعبيديكٍا الٌموى كىالى • 
ًبًذم اٍلقيٍربىى{. ]النساء:  ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى  [36تيٍشًركيكٍا ًبًو شىٍيئنا كى

كأال ، فعؿقربكا أك بعدكا بالقكؿ كال، أم: اإلحساف لجميع األقارب
عف النبي صمى  عف أبي ىريرة[. 28] يقطع رحمو بقكؿ أك فعؿ

اهلل عميو كسمـ قاؿ: )كمف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر فميصؿ 
 إكراـ باب، األدب كتاب، البخارم صحيح) [.37] رحمو(
إف  (.1069 ص، 6138/ح: ، بنفسو إياه كخدمتو الضيؼ

كاآلخرة مما يبعث في صمة الرحـ ليا فضؿ عظيـ في الدنيا 
كمف ، امتداد لبر الكالديف فيي، ؾالنفس االستبشار كالفرح بذل

، عمييـ مضاعؼ عما سكاىـكأجر الصدقة ، دخكؿ الجنةب اسبأ
عف البراء قاؿ: . رزؽ كطكؿ العمرال زيادةسبب في كما أنيا 

 .[37] صمى اهلل عميو كسمـ: )الخالة بمنزلة األـ( قاؿ رسكؿ اهلل
 ما ىذا :يكتب كيؼ باب، الصمح كتاب، البخارم صحيح)

ف، فبلف بف كفبلف فبلف بف فبلف صالح  قبيمتو إلى ينسبو لـ كا 
عف أبي أيكب ك  (.441-440 ص ص، 2699/ح: ، نسبو أك

قاؿ: يا أخبرني بعمؿ يدخمني ، رسكؿ اهلل األنصارم: أف رجبل ن
اهلل عميو كسمـ: )تعبد اهلل ال تشرؾ  اهلل صمىفقاؿ رسكؿ  الجنة؟

 [.37( ]كتصؿ الرحـ، كتؤتي الزكاة، كتقيـ الصبلة، بو شيئان 
/ح: ، الرحـ صمة فضؿ باب، األدب كتاب، البخارم صحيح)

عف سمماف بف عامر عف  (.1048-1047 ص ص، 5983
، صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )الصدقة عمى المسكيف صدقة النبي

 جامع. )[31] ثنتاف صدقة كصمة( كىي عمى ذم الرحـ
 ذم عمى الصدقة في جاء ما باب، الزكاة كتاب، الترمذم
قاؿ: سمعت  عف أبي ىريرة (.168ص، 658/ح: ، القرابة

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )مف سره أف يبسط لو في 
 صحيح) [.37( ]كأف ينسأ لو في أثره فميصؿ رحمو، رزقو

، الرحـ لصمة الرزؽ في لو بسط مف باب، األدب كتاب، البخارم
 (.1048 ص، 5985/ح: 

، اإلحساف لمجار: إف لمجار أىمية كبيرة في حياة اإلنساف •
 -إف كاف صالحان -كىك، كذلؾ ألف مبلـز لو في مكانو كؿ الكقت

فإذا ، يصبح مصدر أمف كأماف كطمأنينة كأنس لو كألىؿ بيتو
ف ، أسباب سعادتوكفؽ اإلنساف في جار صالح كاف سببان مف  كا 

ابتمي بجار سكء كاف ذلؾ مف أسباب شقائو. لذلؾ فقد دعا 
كرامو بؿ كبيف أف ، كعدـ إيذائو، اإلسبلـ إلى اإلحساف إليو كا 

الحرماف مف الجنة جزاء مف ال يأمنو جاره. قاؿ تعالى: }كىاٍعبيديكٍا 
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسى  ًبًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى الٌموى كىالى تيٍشًركيكٍا ًبًو شىٍيئنا كى اننا كى

نيًب{. ]النساء:  اًر اٍلجي اًر ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍلجى [. 36كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلجى
كالجار ذم القربى: ىك الجار القريب الذم لو حقاف: حؽ الجكار 

، كالجار الجنب: ىك الجار الذم ليس لو قرابة، كحؽ القرابة
فينبغي لمجار أف ، كاف آكد حقان  ككمما كاف الجار أقرب بابان 

كالمطافة باألقكاؿ ، كالدعكة، كالصدقة، يتعاىده باليدية
: كسمـ قاؿاهلل عميو  النبي صمى[. كعف عائشة عف 28كاألفعاؿ]

. [37)مازاؿ جبريؿ يكصيني بالجار حتى ظننت أنو سيكرثو( ]
/ح: ، بالجار الكصاءة باب، األدب كتاب، البخارم صحيح)

 اهلل صمىكعف أبي ذر قاؿ: قاؿ رسكؿ (. 1052 ص، 6014
فأكثر ماءىا كتعاىد ، اهلل عميو كسمـ: )يا أبا ذر إذا طبخت مرقة

 الكصية باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح) [.32] جيرانؾ(
كعف أبي (. 1145 ص، 6688/ح: ، إليو كاإلحساف بالجار
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يؤمف باهلل ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )مف كاف 
، اإليماف كتاب، مسمـ صحيح. )[32] كاليـك اآلخر فميكـر جاره(

 عف إال الصمت كلزـك كالضيؼ الجار إكراـ عمى الحث باب
كعنو (. 41ص، 173/ح: ، اإليماف مف كمو ذلؾ كككف الخير

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )مف كاف يؤمف باهلل كاليـك 
، األدب كتاب، البخارم صحيح) [.37( ]اآلخر فبل يؤذ جاره

، 6136/ح: ، بنفسو إياه كخدمتو الضيؼ إكراـ باب
كعنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )ال (. 1069ص

، مسمـ صحيح. )[32( ]يدخؿ الجنة مف ال يأمف جاره بكائقو
، 172 :ح/، الجار إيذاء تحريـ بياف باب، اإليماف كتاب
، يدخؿ السركر عمى النفسكال شؾ أف اإلحساف لمجار (. 41ص

 .كيزيد مف المحبة كالمكدة بيف الجيراف
اإلحساف إلى الضعفاء مف اليتامى كاألرامؿ كالمساكيف  -

كالمممككيف: إف لئلحساف عمى الضعفاء لذة عظيمة كسعادة ال 
، فسعادة المحسف بإسعاده لمضعيؼ تككف مضاعفة، تكصؼ

تعالى. كأكجو اإلحساف فكيؼ إذا احتسب األجر العظيـ عند اهلل 
، متعددة منيا: التكاضع ليـ كجبر خكاطرىـ ككفالتيـ كدفع فقرىـ

اهلل عميو كسمـ بأف يصبر نفسو  رسكلو صمىكقد أمر اهلل تعالى 
ف كانكا فقراء ففي  مع المؤمنيف العباد كيصاحبيـ كيخالطيـ كا 

[. قاؿ تعالى: }كىاٍصًبٍر 28[ يحصى صحبتيـ مف الفكائد ما ال
بَّييـ ًباٍلغىدىاًة كىاٍلعىًشيّْ ييًريديكفى كىٍجيىوي كىالى نىفٍ  سىؾى مىعى الًَّذيفى يىٍدعيكفى رى

يىاًة الدٍُّنيىا كىالى تيًطٍع مىٍف أىٍغفىٍمنىا قىٍمبىوي  ـٍ تيًريدي ًزينىةى اٍلحى ٍنيي ٍينىاؾى عى تىٍعدي عى
كىافى أىٍمريهي فيريطنا{. ]ا [. كما كاف 28لكيؼ: عىف ًذٍكًرنىا كىاتَّبىعى ىىكىاهي كى

زقو حب يدعك اهلل تعالى أف ير  الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
مف الفضؿ العظيـ. عف معاذ بف  المساكيف كذلؾ لما عمـ لو

جبؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )الميـ إني أسألؾ فعؿ 
 جامع. )[31( ]كحب المساكيف، كترؾ المنكرات، الخيرات
، 3235: ح/ص سكرة كمف باب، القرآف تفسير كتاب، الترمذم

قاؿ تعالى: }كىاٍعبيديكٍا الٌموى كىالى تيٍشًركيكٍا  قاؿ(. 736-735ص ص
ًبًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف  ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى ًبًو شىٍيئنا كى

اًحًب ًبالجى  نيًب كىالصَّ اًر اٍلجي اًر ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍلجى نًب كىاٍبًف السًَّبيًؿ كىاٍلجى

ـٍ ًإفَّ الٌموى الى ييًحبُّ مىف كىافى ميٍختىاالن فىخيكرنا{. انيكي مىكىٍت أىٍيمى ا مى مى  كى
فميـ ، . كاليتامى ىـ الذيف فقدكا آباءىـ كىـ صغار(36لنساء: ا)

كذلؾ بكفالتيـ كبرىـ ، حؽ عمى المسمميف سكاء كانكا أقارب أـ ال
، تربية في مصالح دينيـ كدنياىـ كجبر خكاطرىـ كتربيتيـ أحسف

كالمساكيف: ىـ الذيف أسكنتيـ الحاجة كالفقر فمـ يحصمكا عمى 
فأمر اهلل تعالى باإلحساف إلييـ ، كال كفاية مف يعكلكف، كفايتيـ

، [. كما ممكت اليميف: ىـ األرقاء28] بسد حاجتيـ كدفع فاقتيـ
كيككف ، ألف الرقيؽ ضعيؼ الحيمة أسير في أيدم الناس

كأال ، اإلحساف ليـ بإطعاميـ ككسكتيـ مما يأكؿ المالؾ كيكتسي
كاهلل سبحانو كتعالى ال يحب مف يختاؿ ، يكمفيـ ما ال يطيقكف

[. عف سيؿ بف 27كيتكبر عمى الناس كيرل أنو خير منيـ ]
ا ككافؿ اليتيـ في : )أنكسمـ قاؿسعد عف النبي صمى اهلل عميو 

 صحيح) [.37] ة كالكسطىكقاؿ بإصبعيو السباب الجنة ىكذا(.
: ح/، يتيمان  يعكؿ مف فضؿ باب، األدب كتاب، البخارم
كعف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ  (.1051 -1050ص ص، 6005
اهلل عميو كسمـ: )الساعي عمى األرممة  اهلل صمىرسكؿ 

كالمسكيف كالمجاىد في سبيؿ اهلل(. كأحسبو قاؿ: )كالقائـ ال 
 كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]ككالصائـ ال يفطر، يفتر

 ص، 6007: ح/، المسكيف عمى الساعي باب، األدب
: كسمـ قاؿاهلل عميو  النبي صمىعف  عف أبي ىريرة(. 1051

( يدعى ليا األغنياء كيترؾ الفقراء، )شر الطعاـ طعاـ الكليمة
 فقد الدعكة ترؾ مف باب، النكاح كتاب، البخارم صحيح. )[37]

كعف مصعب بف (. 925ص، 5177/ح: كرسكلو اهلل عصى
سعد قاؿ: رأل سعد رضي اهلل عنو أف لو فضبلن عمى مف دكنو. 

اهلل عميو كسمـ: )ىؿ تنصركف كترزقكف إال  النبي صمىفقاؿ 
 باب، كالسير الجياد كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]بضعفائكـ

 ص، 2896/ح: ، الحرب في كالصالحيف بالضعفاء استعاف مف
بف سكيد قاؿ: رأيت أبا ذر  كعف المعركر(. 479-478 ص

فسألناه ، الغفارم رضي اهلل عنو كعميو حمة كعمى غبلمو حمة
اهلل  النبي صمىعف ذلؾ فقاؿ: إني ساببت رجبلن فشكاني إلى 

عميو كسمـ فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ: )أعيرتو بأمو؟( ثـ 



 
 

471 

فمف كاف أخكه ، قاؿ: )إف إخكانكـ خكلكـ جعميـ اهلل تحت أيديكـ
كال تكمفكىـ ما ، ت يده فميطعمو مما يأكؿ كليمبسو مما يمبستح

 صحيح) 37].] (فإف كمفتكىـ ما يغمبيـ فأعينكىـ، يغمبيـ
 كسمـ عميو اهلل صمى النبي قكؿ باب، العتؽ كتاب، البخارم

 (.411ص، 2545/ح:  (تأكمكف مما فأطعمكىـ كـنإخكا العبيد)
دخاؿ، كمكاساتيـ، قضاء حكائج المسمميف - السركر عمييـ:  كا 

فيك يزيد مف ، ففي ذلؾ سعادة لمفرد كالمجتمع عمى حد سكاء
أكاصر المحبة كالمكدة كالترابط بيف المسمميف مما ينعكس عمى 
نفكسيـ رضى كانشراح صدر كفرح كاستبشار بفضؿ اهلل تعالى 
كما يدخره مف الجزاء العظيـ في الدنيا كاآلخرة. عف أبي ىريرة 

اهلل عميو كسمـ: )مف نفس عف مؤمف  صمى اهللقاؿ: قاؿ رسكؿ 
، كربة مف كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة مف كرب يـك القيامة

كمف ، كمف يسر عمى معسر يسر اهلل عميو في الدنيا كاآلخرة
كاهلل في عكف العبد ، ستر عمى مسمـ ستره اهلل في الدنيا كاآلخرة

 الذكر كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]ما كاف العبد في عكف أخيو
، الذكر كعمى القرآف تبلكة عمى االجتماع فضؿ باب، كالدعاء
أك ، كمكاساة الناس قد تككف بالماؿ(. 1173ص، 6853/ح: 
أك ، أك الدعاء ليـ، أك النصيحة كاإلرشاد، أك الخدمة، الجاه

 [. يقكؿ36] كعمى قدر اإليماف يككف حجـ المكاساة، التكجع ليـ
مف األسباب التي تزيؿ اليـ كالغـ )عبدالرحمف السعدم(: إف 

كبيا ، كالقمؽ: اإلحساف إلى الخمؽ بالقكؿ كالفعؿ كأنكاع المعركؼ
كلكف لممؤمف منيا ، يدفع اهلل عف البر كالفاجر اليمـك كالغمـك

ألف إحسانو صادر عف إخبلص ، أكمؿ الحظ كالنصيب
فييكف اهلل عميو بذؿ المعركؼ لما يرجكه مف ، كاحتساب لثكابو

ككسائؿ  51].] عنو المكاره بإخبلصو كاحتسابو كيدفع، يرالخ
كعيادة ، إدخاؿ السركر عمى الناس كثيرة منيا: إكراـ الضيؼ

جابة الدعكة، كنصرة المظمـك، المريض فشاء السبلـ. عف ، كا  كا 
: )مف كاف يؤمف كسمـ قاؿأبي ىريرة عف النبي صمى اهلل عميو 

 كتاب، البخارم صحيح). [37](باهلل كاليـك اآلخر فميكـر ضيفو
 ص، 6136: ح/، بنفسو إياه كخدمتو الضيؼ إكراـ باب، األدب
كعنو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )حؽ (. 1069

كاتباع ، كعيادة المريض، المسمـ عمى المسمـ خمس: رد السبلـ
جابة الدعكة، الجنائز  صحيح. )[37](كتشميت العاطس، كا 
/ح: ، الجنائز باتباع األمر باب، الجنائز كتاب، البخارم
كعف ثكباف عف النبي صمى اهلل (. 199-198ص ص، 1240

لـ يزؿ في خرفة الجنة( قيؿ: ، عميو كسمـ قاؿ: )مف عاد مريضان 
، مسمـ صحيح)32].](يا رسكؿ اهلل كما خرفة الجنة؟ قاؿ: )جناىا

، 6554/ح: ، المريض عيادة فضؿ باب، كالصمة البر كتاب
 (.1126-1125 ص ص

الصحبة الصالحة: كىي مصدر أمف كأنس كطمأنينة كانشراح 
عمى  وفيـ تدل، كخير عظيـ لئلنساف في دنياه كآخرتو، صدر

في حيف أف الصحبة السيئة ، عميو وطاعة اهلل كعمى الخير كتعين
ف بدا عمى ظاىرىـ  مصدر خكؼ كقمؽ كانقباض صدر حتى كا 

كأعداء ، فيـ مفاتيح شر مغاليؽ خير في الدنيا، غير ذلؾ
ـٍ  يي ًئذو بىٍعضي لبعضيـ البعض في اآلخرة. قاؿ تعالى: }األىًخبلَّء يىٍكمى

[. كعف أبي مكسى عف 67ًلبىٍعضو عىديكّّ ًإالَّ اٍلميتًَّقيف{. ]الزخرؼ: 
الصالح  : )إنما مثؿ الجميسكسمـ قاؿاهلل عميو  النبي صمى

فحامؿ المسؾ إما أف ، كجميس السكء كحامؿ المسؾ كنافخ الكير
ما أف تبتاع منو، يحذيؾ ما أف تجد منو ريحان طيبان ، كا  كنافخ ، كا 

ما أف تجد ريحان خبيثة، الكير إما أف يحرؽ ثيابؾ . [32( ]كا 
 مجالسة استحباب باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح)

قد ك (. 1146ص، 6692/ح: ، السكء قرناء كمجانبة الصالحيف
يظميـ اهلل في الذيف سبعة أف مف الصمى اهلل عميو ذكر الرسكؿ 

رجبلف تحابا في اهلل اجتمعا عمى ذلؾ )يـك ال ظؿ إال ظمو: ظمو 
 .[37] ىريرةكذلؾ في الحديث الذم ركاه عنو أبك  (كتفرقا عميو

  دػػالمسج في سػػػمػج فػػػػم ابػػػب، األذاف ابػػػكت، ارمػػػالبخ حػػػ)صحي
 (.107ص، 660: ح/، المساجد كفضؿ الصبلة ينتظر

 :األساس األخبلقي
، لقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أحسف الناس أخبلقان 

ميؽو عىًظيـ{. ]القمـ:  نَّؾى لىعىمى خي  [. كما كاف يدعك4قاؿ تعالى: }كىاً 
الناس لحسف الخمؽ. عف عبداهلل بف عمرك  صمى اهلل عميو كسمـ

 يقكؿ: )إف مف خيركـ قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
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 لـ باب، األدب كتاب، البخارم صحيح. )[37أحسنكـ خمقان(. ]
 كمف(. 1053ص، 6029/ح: ، متفاحشان  كال فاحشان  النبي يكف

 :ثمرات حسف الخمؽ
االستبشار بالفكز بالجنة: عف أبي ىريرة قاؿ: سئؿ رسكؿ اهلل  -

قاؿ: ، عف أكثر ما يدخؿ الناس الجنة صمى اهلل عميو كسمـ
 البر كتاب، الترمذم جامع) [.31( ]الخمؽ)تقكل اهلل كحسف 

 ص، 2004/ح: الخمؽ حسف في جاء ما باب، كالصمة
اهلل  اهلل صمىكعف أبي أمامة قاؿ: قاؿ رسكؿ  (.463-462ص

ف  عميو كسمـ: )أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة لمف ترؾ المراء كا 
ف كاف ، كاف محقان  كببيت في كسط الجنة لمف ترؾ الكذب كا 

 أبي سنف)44].( ]كببيت في أعمى الجنة لمف حسف خمقو، مازحان 
، 4800/ح:  الخمؽ حسف في باب، األدب كتاب، داكد
 (.680ص
اهلل قاؿ: قاؿ رسكؿ  أنو مف كماؿ اإليماف: عف أبي ىريرة -

( اهلل عميو كسمـ: )أكمؿ المؤمنيف إيمانان أحسنيـ خمقان  صمى
 حؽ في جاء ما باب، الرضاع كتاب، الترمذم جامع) 31].]

 (.282ص، 1162/ح: ، زكجيا عمى المرأة
بو درجة الصائـ القائـ: عف عائشة قالت: سمعت رسكؿ  يدرؾ -

يقكؿ: )إف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقو  اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 باب، األدب كتاب، داكد أبي سنف) 44].( ]درجة الصائـ القائـ

 (.679ص، 4798/ح: ، الخمؽ حسف في
في مكازيف العبد يـك القيامة: عف أبي الدرداء  أثقؿ ما يككف -

عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )ما مف شيء أثقؿ في 
، األدب كتاب، داكد أبي سنف) [.44( ]الميزاف مف حسف الخمؽ

إف اإلنساف في (.679ص، 4799/ح: ، الخمؽ حسف في باب
 تعاممو مع الناس يحتاج لمعايير أخبلقية مف مصدر رباني يسير

 األخبلؽ أبرز  كاألعمـ بيـ. كمفألف اهلل ىك خالؽ الناس ، عمييا
 :التي حث عمييا اإلسبلـ

  :الصدؽ
كىك حصكؿ ، كىك اسـ لحقيقة الشيء بعينو حصكالن ككجكدان 

كما يقاؿ حبلكة ، كاجتماع أجزائو، ككماؿ قكتو، الشيء كتمامو

، شيءصادقة إذا كانت قكية تامة ثابتة الحقيقة لـ ينقص منيا 
[. ككؿ عمؿ 29] كيعبر عنو أيضان بأنو: استكاء السر كالعبلنية

أما الرياء كالعجب كالكبر ، صالح ظاىر أك باطف فأصمو الصدؽ
كالفخر كالخيبلء كالبطر كاألشر كالعجز كالكسؿ كالجبف كالميانة 

كاهلل يعاقب الكذاب بأف يقعده كيثبطو ، كغيرىا فأصميا الكذب
يثيب الصادؽ بأف يكفقو لمقياـ بمصالح ك ، عف مصالحو كمنافعة

 فما استجمبت مصالح الدنيا كاآلخرة بمثؿ الصدؽ، دنياه كأخرتو
  :[. كمف أبرز األدلة عمى آثار الصدؽ في سعادة اإلنساف36]
االستبشار بالفكز برضى اهلل كالجنة: قاؿ تعالى: }ىىذىا يىٍكـي يىنفىعي  •

نَّ  ـٍ جى ـٍ لىيي اًدًقيفى ًصٍدقييي اًلًديفى الصَّ اته تىٍجًرم ًمف تىٍحًتيىا األىٍنيىاري خى
كٍا عىنٍ  ـٍ كىرىضي ٍنيي  وي ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظيـ{.ًفييىا أىبىدنا رًَّضيى الٌموي عى

كسمـ عف النبي صمى اهلل عميو ، . كعف عبداهلل(119المائدة: )
ف البر ييدم إلى الجنة، : )إف الصدؽ ييدم إلى البرقاؿ ، كا 

ف الرجؿ ف الكذب ييدم إلى ، ليصدؽ حتى يككف صديقان  كا  كا 
ف الفجكر ييدم إلى النار ف الرجؿ ليكذب حتى ، الفجكر كا  كا 

، األدب كتاب، البخارم صحيح) 37].] (يكتب عند اهلل كذابان 
 مع كككنكا اهلل اتقكا آمنكا الذيف ياأييا) تعالى اهلل قكؿ باب

 (.1063ص، 6094:ح/، [119:التكبة](الصادقيف
مىف ييًطًع  • مرافقة األنبياء كالشيداء كالصالحيف: قاؿ تعالى: }كى

مىٍيًيـ مّْفى النًَّبيّْيفى  ـى الٌموي عى الٌموى كىالرَّسيكؿى فىأيٍكلىػًئؾى مىعى الًَّذيفى أىٍنعى
اًلًحيفى  دّْيًقيفى كىالشُّيىدىاء كىالصَّ ًفيقنا{. كىالصّْ سيفى أيكلىػًئؾى رى النساء: ) كىحى

69(. 
الشعكر بالطمأنينة كاألمف: عف الحسف بف عمي قاؿ: حفظت  •

يريبؾ إلى ما ال  اهلل عميو كسمـ: )دع ما اهلل صمىمف رسكؿ 
ف الكذب ريبة، يريبؾ  جامع. )[31( ]فإف الصدؽ طمأنينة كا 

/ح: ، كتككؿ اعقميا حديث باب، القيامة صفة كتاب، الترمذم
يكماف ]، كيذكر كؿ مف لكؾ(. 572ص، 2518 [: أنو ال 41كا 

تكجد مشاعر تضاىي الرضا كراحة الباؿ النابعة مف االستقامة 
ف كاف ذلؾ ، كقكؿ الصدؽ لذا فبل بد مف قكؿ الحقيقة حتى كا 

، حيث أف الكذب يجعؿ اإلنساف يشعر بالذنب في داخمو، صعبان 
 كالعيش مع ، ي كاالنفعاليػػط البدنػػػف الضغػػػػر مػػػػو الكثيػػػػب لػػػكيسب
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  ة.اإلنساف مف الشعكر بالسعادكيحـر ، األكاذيب يدمر الذات
 اهلل صمىالبركة في البيع: عف حكيـ بف حزاـ قاؿ: قاؿ رسكؿ  •

فإف صدقا كبينا ، اهلل عميو كسمـ: )البيعاف بالخيار مالـ يتفرقا
ف كتما ككذبا محقت بركة بيعيما، بكرؾ ليما في بيعيما ( كا 

 كلـ البيعاف بينا إذا باب، البيكع كتاب، البخارم صحيح) .[37]
 (.334ص، 2079/ح: ، كنصحا يكتما
 :العدؿ

[. 90قاؿ تعالى: }ًإفَّ الٌموى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإًلٍحسىاًف{. ]النحؿ: 
كيككف بأداء ، [. كالعدؿ كاجب27] فالعدؿ ىك القسط كالمكازنة

حقو  العبد لما أكجب اهلل عميو مف الحقكؽ المالية كالبدنية في
[. كقد أمر اهلل 28] كيعامؿ الخمؽ بالعدؿ التاـ، كحؽ عباده

تعالى بتطبيؽ العدؿ حتى مع العدك. قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى 
مىى  ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي آمىنيكٍا كيكنيكٍا قىكَّاًميفى ًلٌمًو شييىدىاء ًباٍلًقٍسًط كىالى يىٍجًرمى

[. أم: ال 8ٍا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل{. ]المائدة: أىالَّ تىٍعًدليكٍا اٍعًدليك 
بؿ استعممكا العدؿ في ، يحممنكـ بغض قـك عمى ترؾ العدؿ فييـ

سبحانو: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى  [. كقاؿ27] كؿ أحد صديقان كاف أك عدكان 
مىى أىنفيسً  لىٍك عى ـٍ أىًك آمىنيكٍا كيكنيكٍا قىكَّاًميفى ًباٍلًقٍسًط شييىدىاء ًلٌمًو كى كي

ا فىبلى  ًنيِّا أىٍك فىقىيرنا فىالٌموي أىٍكلىى ًبًيمى ًبيفى ًإف يىكيٍف غى اٍلكىاًلدىٍيًف كىاألىٍقرى
[. فاهلل تعالى يأمر عباده 135تىتًَّبعيكٍا اٍليىكىل أىف تىٍعًدليكٍا{. ]النساء: 

لكجو اهلل  كذلؾ ابتغاءن ، بالعدؿ كأال تأخذىـ في اهلل لكمة الئـ
يشيد المؤمف بالحؽ كلك عاد ضرره عميو فإف اهلل كأف ، تعالى

ف ، سيجعؿ لمف أطاعو فرجان كمخرجان مف كؿ أمر يضيؽ عميو كا 
، كانت الشيادة عمى الكالديف أك األقارب فبل ينبغي مراعاتيـ فييا

ف عاد ضررىا عمييـ كما ال ينبغي ، بؿ يجب الشيادة بالحؽ كا 
لفقره فاهلل أكلى بيما ى فقير كال اإلشفاؽ عم، مراعاة غني لغناه

اليكل  كما يجب أال يحمؿ، فيو صبلحيما كأعمـ بما، ومن
 حاؿ في كؿ العدؿاـ بز لتااليجب بؿ  عمى ترؾ العدؿ كالعصبية

[. كمف األمثمة الدالة عمى دكر العدؿ في تحقيؽ السعادة 27]
 :لمفرد كالمجتمع

في كالمجتمع ، تحقؽ األمف كاألماف كالطمأنينة في نفس الفرد •
كال الخكؼ مف العقكبة ، آف كاحد: فبل يشقى بتأنيب الضمير

في حيف أف ، بؿ ىك في مأمف مف ذلؾ كمو، كسكء المصير
، الظالـ ميما طاؿ بو األمد سيتعذب بتأنيب الضمير مف جية

كالخكؼ مف العقكبة العاجمة أك اآلجمة مف جية ثانية. قاؿ 
اًفبلن  ـٍ تعالى: }كىالى تىٍحسىبىفَّ الٌموى غى ريىي ا ييؤىخّْ ا يىٍعمىؿي الظَّاًلميكفى ًإنَّمى عىمَّ

ار{. ]ابراىيـ:  [. عف أبي ىريرة قاؿ: 42ًليىٍكـو تىٍشخىصي ًفيًو األىٍبصى
اهلل عميو كسمـ: )ثبلث دعكات مستجابات  اهلل صمىقاؿ رسكؿ 

( كدعكة المظمـك، كدعكة المسافر، ال شؾ فييف: دعكة الكالد
 بظير الدعاء باب، الكتر كتاب، داكد ابي سنف. )[44]

كعف ابف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ (. 226ص، 1536/ح: الغيب
. [32( ]اهلل عميو كسمـ: )إف الظمـ ظممات يـك القيامة اهلل صمى

/ح: ، الظمـ تحريـ باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح)
اهلل كعف أبي مكسى قاؿ: قاؿ رسكؿ (. 1129ص، 6577
فإذا أخذه ، اهلل عميو كسمـ: )إف اهلل عز كجؿ يممي لمظالـ صمى

 تحريـ باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]لـ يفمتو
كبشيكع العدؿ داخؿ المجتمع  (.1130ص، 6581/ح: ، الظمـ

قريب ، فيسعد الجميع فقير كغني، تحفظ حقكؽ الناس كال تضيع
 كالطمأنينة صديؽ كعدك كينعمكف باألمف كالرضى، كبعيد

 .كالمحبة كالترابط بينيـ
كثكابو ، انشراح الصدر كالفرح كاالستبشار بحب اهلل تعالى •

العظيـ لممقسطيف: قاؿ تعالى: }كىأىٍقًسطيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ 
اهلل [. كعف ابف عمر قاؿ: قاؿ رسكؿ 9اٍلميٍقًسًطيف{. ]الحجرات: 

اهلل عميو كسمـ: )إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف  صمى
الذيف ، ككمتا يديو يميف، عف يميف الرحمف عز كجؿ، نكر

، مسمـ صحيح. )[32( ]يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلكا
 كالحث، الجائر كعقكبة العادؿ األمير فضيمة باب، اإلمارة كتاب
/ح: ، عمييـ المشقة إدخاؿ عف كالنيي، بالرعية الرفؽ عمى

رسكؿ اهلل  كعف عياض بف حمار قاؿ: قاؿ(. 819ص، 4721
صمى اهلل عميو كسمـ: )كأىؿ الجنة ثبلثة: ذك سمطاف مقسط 

، كرجؿ رحيـ رقيؽ القمب لكؿ ذم قربى كمسمـ، متصدؽ مكفؽ
 الجنة كتاب، مسمـ صحيح) 32].( ]كعفيؼ متعفؼ ذك عياؿ

  الجنة أىؿ الدنيا يػػػف اػػػبي رؼػػػػيع يػػػالت اتػػػػالصف ابػػػػب، اػػػكنعيمي
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 (.1241ص، 7207/ح: ، النار كأىؿ
 :التكاضع •

كالذؿ كاالنقياد ، عرؼ التكاضع بأنو: الخضكع لسمطاف الحؽ
بحيث يككف الحؽ متصرفان فيو تصرؼ ، كالدخكؿ تحت رقو

كاحتقار ، المالؾ في مممككو. أما الكبر فيك رد الحؽ كجحده
[. كقد أمر عز كجؿ 29] بحقكقيـ كجحدىاالناس كاالستيانة 

ؾى ًلمىًف ، بالتكاضع نىاحى كنيى عف الكبر. قاؿ تعالى: }كىاٍخًفٍض جى
[. أم: بميف جانبؾ كلطؼ 215اتَّبىعىؾى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيف{. ]الشعراء: 

خطابؾ ليـ كتكددؾ كتحببؾ إلييـ كحسف خمقؾ كاإلحساف التاـ 
دَّؾى ًلمنَّاًس كىالى تىٍمًش ًفي [. كقاؿ سبحانو: }كىالى تيصى 28] ليـ عٍّْر خى

ا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ كيؿَّ ميٍختىاؿو فىخيكر{. ]لقماف:  [. 18األىٍرًض مىرىحن
أم: تميمو كتعرض بو  كمعنى قكلو تعالى: )تصعر خدؾ لمناس(

[. كعف 49] كمعنى )المرح(: التبختر، عف الناس تكبران عمييـ
اهلل عميو كسمـ:  اهلل صمىسكؿ عياض بف حمار قاؿ: قاؿ ر 

ف اهلل أكحى إلي أف تكاضعكا حتى ال يفخر أحد عمى أحد ( )كا 
 التي الصفات باب، كنعيميا الجنة كتاب، مسمـ صحيح. )[32]

، 7210/ح: ، النار كأىؿ الجنة أىؿ الدنيا في بيا يعرؼ
كلممجتمع ، كالتكاضع ىك مصدر سعادة لصاحبو (.1242ص

تسكد المحبة في اهلل بيف أفراد المجتمع  حيث، الذم ينتشر فيو
 :كتزداد الركابط كاأللفة بينيـ. كمف أبرز األدلة عمى ذلؾ

كالنجاة مف النار: قاؿ تعالى: }ًتٍمؾى ، االستبشار بالفكز بالجنة •
ميكِّا ًفي األىٍرًض كىالى فىسىادنا  الدَّاري اآلًخرىةي نىٍجعىمييىا ًلمًَّذيفى الى ييًريديكفى عي

[. فاهلل تعالى يخبر أف الدار 83كىاٍلعىاًقبىةي ًلٍمميتًَّقيف{. ]القصص: 
جعميا اهلل لعباده ، اآلخرة كما فييا مف النعيـ المقيـ الخالد

[. 27] المؤمنيف المتكاضعيف الذيف ال يريدكف عمؿ المعاصي
كالتكاضع مف صفات عباد اهلل الذيف يدخمكف الجنة بمشيئتو 

مىى األىٍرًض تعالى. قاؿ تعالى: } ًف الًَّذيفى يىٍمشيكفى عى كىًعبىادي الرٍَّحمى
ا{. ]الفرقاف:  اًىميكفى قىاليكا سىبلىمن اطىبىييـي اٍلجى ذىا خى [. أم: 63ىىٍكننا كىاً 

 في [. فيككف جزاؤىـ27] يمشكف بسكينة ككقار مف غير استكبار
كا كى  بىري ٍكفى اٍلغيٍرفىةى ًبمىا صى ييمىقٍَّكفى ًفييىا تىًحيَّةن قكلو تعالى: }أيٍكلىًئؾى ييٍجزى

ا{ سىبلىمن النبي عف ، [. كعف عبداهلل بف مسعكد75]الفرقاف:  كى

: )ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو كسمـ قاؿاهلل عميو  صمى
مثقاؿ ذرة مف كبر(. قاؿ رجؿ: إف الرجؿ يحب أف يككف ثكبو 

الكبر: ، كنعمو حسنة. قاؿ: )إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ، حسنان 
، اإليماف كتاب، مسمـ )صحيح .[32كغمط الناس( ]، الحؽ بطر
كبطر الحؽ: أم (. 54ص، 265/ح: ، كبيانو الكبر تحريـ باب

[. كعف ابف 49] كغمط الناس: احتقارىـ، دفعو كرده عمى قائمو
: )أال أخبركـ كسمـ قاؿعف النبي صمى اهلل عميو ، كىب الخزاعي
أال ، اهلل ألبره كؿ ضعيؼ متضاعؼ لك أقسـ عمى بأىؿ الجنة؟

 صحيح. )[37] (أخبركـ بأىؿ النار؟ كؿ عتؿ جكاظ مستكبر
 (.1060ص، 6071/ح: ، الكبر باب، األدب كتاب، البخارم

كالطمأنينة لنفس المتكاضع: فالتكاضع يبعد عف  حصكؿ األمف •
نفس صاحبو الخكؼ كالقمؽ مف زكاؿ ما يممكو كيتكبر عمى 

حدث:  صمى اهلل عميو كسمـأف رسكؿ اهلل ب الناس بو. عف جند
ف اهلل تعالى قاؿ: مف ، )أف رجبلن قاؿ: كاهلل ال يغفر اهلل لفبلف كا 
، فإني قد غفرت لفبلف، ذا الذم يتألى عمي أف ال أغفر لفبلف

 باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]كأحبطت عممؾ
، 6681/ح: ، تعالى اهلل رحمة مف اإلنساف تقنيط عف النيي
إف في احتقار اآلخريف لقمة ذات أيدييـ أك جاىيـ  (.1144ص

كنقص في كماؿ ، أك عدـ حسف صكرتيـ ىك ضعؼ في العقؿ
فالحياة كزينتيا كغناىا كجاىيا ، كقمة في اإليماف، اإلدراؾ

، ككـ فقير اغتنى، فكـ مف غني افتقر، كزخرفيا دكؿ بيف الناس
غناه أك جاىو  لذا فالمتكبر يعيش في قمؽ ككجؿ مف زكاؿ نعمة

 [.3] أك مكانتو أك صكرتو
 عف النبي صمى اهلل ، رةػػػي ىريػػػف أبػػى: عػػػػػػف اهلل تعالػػػة مػػػالرفع •

. [32( ]: )كما تكاضع أحد هلل إال رفعو اهللكسمـ قاؿعميو 
 العفك استحباب باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح)

 (.1132-1131ص ص، 6592/ح: ، كالتكاضع
كقاية المسمـ مف شر الغيبة كاحتقار الناس: فالغيبة كاحتقار  •

كعكاقبيما كخيمة عمى الفرد ، الناس نتيجة متكقعة لمكبر
ٍر قىكـه مّْف قىٍكـو ، كالمجتمع قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى يىٍسخى

ـٍ كىالى ًنسىاء مّْف نّْسىاء  ٍنيي ٍيرنا مّْ عىسىى أىف يىكيفَّ عىسىى أىف يىكيكنيكا خى
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{. ]الحجرات:  ٍيرنا مٍّْنييفَّ [. كعف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ 11خى
أف يحقر أخاه  اهلل عميو كسمـ: )بحسب امرئ مف الشر اهلل صمى

 تحريـ باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح) [.32] (المسمـ
، 6541: ح/، كمالو كعرضو كدمو كاحتقاره كخذلو المسمـ ظمـ
 (.1124ص
الفرح كاالستبشار بمحبة اهلل: قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا  •

ييًحبُّكنىوي  ـٍ كى ـٍ عىف ًديًنًو فىسىٍكؼى يىٍأًتي الٌموي ًبقىٍكـو ييًحبُّيي مىف يىٍرتىدَّ ًمنكي
{. ]المائدة:  مىى اٍلكىاًفًريفى مىى اٍلميٍؤًمًنيفى أىًعزَّةو عى [. 54أىًذلَّةو عى

كلو تعالى: )أذلة عمى المؤمنيف(أم: متكاضعيف كالمقصكد بق
 [.27] إلخكانيـ المؤمنيف

 :الحياء •
كعمى حسب حياة القمب تككف قكة خمؽ الحياء ، الحياء مف الحياة

كقد عيرّْؼى الحياء بأنو: حالة حاصمة مف امتزاج [.29] فيو
كما عرؼ بأنو: ، فإذا اقترنا تكلد بينيما الحياء، التعظيـ بالمكدة

[. ككاف 29] كرؤية التقصير، ة تتكلد مف مشاىدة النعـحال
 أشد حياءن مف العذراء في خدرىا رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

/ح: ، الحياء باب، األدب كتاب، البخارم صحيح. )[37]
)الفضيؿ بف عياض(: خمس مف  كقد قاؿ(. 1067ص، 6119

، كقمة الحياء، كجمكد العيف، عبلمات الشقكة: القسكة في القمب
[. كمما يدؿ عمى دكر 29] كطكؿ األمؿ، كالرغبة في الدنيا

ىك ما يحصؿ لصاحب ىذا الخمؽ ، الحياء في تحقيؽ السعادة
مف سكينة كانشراح صدر كفرح كاستبشار بالفضؿ العظيـ 

 :المترتب عميو مثؿ
 اهلل رة قاؿ: قاؿ رسكؿ ػػػي ىريػػف أبػػػة: عػػػاالستبشار بالفكز بالجن •

، كاإليماف في الجنة، يو كسمـ: )الحياء مف اإليمافاهلل عم صمى
، الترمذم جامع. )[31]( كالجفاء في النار، كالبذاء مف الجفاء

/ح: ، اءػػػػالحي يػػػػػف اءػػػػج اػػػػم ابػػػػب، ةػػػػكالصم رػػػػالب ابػػػػكت
2009 ، 

 (.463ص
  اهلل جمب الخير: عف عمراف بف حصيف قاؿ: قاؿ رسكؿ  •

  )صحيح .[37]( اهلل عميو كسمـ: )الحياء ال يأتي إال بخير صمى

 (.1066ص، 6117/ح: ، الحياء باب، األدب كتاب، البخارم
كترؾ الشر: عف أبي مسعكد قاؿ: قاؿ ، دفع الفرد لفعؿ الخير •

اهلل عميو كسمـ: )إف مما أدرؾ الناس مف كبلـ النبكة  النبي صمى
، البخارم صحيح. )[37( ]شئت األكلى: إذا لـ تستح فاصنع ما

، 6120/ح: ، شئت ما فاصنع تستح لـ إذا باب، األدب كتاب
كقد قاؿ )الجنيد(: إف حقيقة الحياء أنو خمؽ يبعث (. 1067ص

 كيمنع مف التفريط في حؽ صاحب الحؽ، عمى ترؾ القبائح
[29.] 

 :الصبر
كىك: ، كأصؿ الصبر: الحبس، الصبر لغة: الصبر نقيض الجزع

)ابف القيـ( الصبر بأنو:  [. كيعرؼ16] عف الجزعحبس النفس 
كحبس المساف عف الشككل ، حبس النفس عف الجزع كالتسخط

كحبس الجكارح عف التشكيش مف لطـ الخدكد كشؽ ، كالتشكي
كما يرل ابف القيـ أف حقيقة .[52]، [29] الثياب كنحكىما

الصبر ىي أنو: خمؽ فاضؿ مف أخبلؽ النفس يمتنع بو مف فعؿ 
كىك قكة مف قكل النفس التي بيا صبلح ، ال يحسف كال يجمؿما 

ف سعادة الدنيا كاآلخرة متكقفة عمى أمريف  شأنيا كقكاـ أمرىا. كا 
الًَّذيفى آمىنيكٍا  قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا .[52] ىما: الصبر كالشكر

كٍا{. ]آؿ عمراف:  اًبري كٍا كىصى [. كقاؿ سبحانو: }كىاٍصًبٍر 200اٍصًبري
ٍبريؾى ًإالَّ ًبالٌمًو{. ]النحؿ:  مىا صى [. ككاف نبي اهلل يعقكب 127كى

عميو السبلـ مثاالن يحتذل في الصبر الجميؿ الذم يككف سالمان 
فقد ابنو مف السخط كالتشكي إلى الخمؽ كذلؾ عندما أصيب ب

 .[28] يكسؼ عميو السبلـ
 أداءفيك الـز عند ، إف لمصبر أىمية كبيرة في حياة اإلنساف    

كعند ، كعند مكاجية المصائب كاالبتبلءات، األعماؿ كالكاجبات
كيمكف ، كىك الـز أيضان لكؼ النفس عف المحرمات، طمب العمـ

كيزداد ، القكؿ بأف اإلنساف يحتاج لمصبر في جميع شؤكف حياتو
مسككيو  كيذكر، نصيبو مف السعادة أك ينقص بمقدار صبره

[: أف السعيد يرد عميو مف المحف كالمصائب ماداـ حيان مثمو 23]
إال أنو ال يذعر منيا كال يمحقو ما يمحؽ غيره مف ، مثؿ غيره

فيك يضبط نفسو كيبل تنقمو عف السعادة ، المشقة في احتماليا
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كذلؾ لما لديو ، د السعادة البتةبؿ ال تخرجو عف ح، إلى ضدىا
مف قدرة عمى المحافظة عمى شركط الشجاعة كالصبر عمى ما 

  .يجزع منو أصحاب النفكس الضعيفة
كمما يدؿ عمى أف الصبر سبب عظيـ لسعادة اإلنساف ما   

 :يمي
ا  • ٍيتيييـي اٍليىٍكـى ًبمى زى االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ تعالى: }ًإنّْي جى

كا أى  بىري كف{. ]المؤمنكف: صى ـي اٍلفىاًئزي ـٍ ىي [. كقاؿ سبحانو: 111نَّيي
ـى عيٍقبىى الدَّار{. ]الرعد:  بىٍرتيـٍ فىًنٍع مىٍيكيـ ًبمىا صى [. عف 24}سىبلىـه عى

 أنس بف مالؾ قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
يقكؿ: )إف اهلل تعالى قاؿ: إذا ابتميت عبدم بحبيبتيو فصبر 

، المرض كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]الجنة عكضتو منيما
  (.1001ص، 5653/ح: ، بصره ذىب مف فضؿ باب

محبة اهلل تعالى لمصابريف: قاؿ تعالى: }كىالٌموي ييًحبُّ  •
اًبًريف{. ]آؿ عمراف:   ].146الصَّ

كٍا  ربط الفبلح بالصبر: قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا • الًَّذيفى آمىنيكٍا اٍصًبري
ـٍ تيٍفًمحيكف{. ]آؿ عمراف:  كٍا كىرىاًبطيكٍا كىاتَّقيكٍا الٌموى لىعىمَّكي اًبري  ].200كىصى

ًمميكٍا  مغفرة كأجر • كٍا كىعى بىري غير محدكد: قاؿ تعالى: }ًإالَّ الًَّذيفى صى
ٍغًفرىةه كىأىٍجره كىًبير{. ] اًت أيٍكلىػًئؾى لىييـ مَّ اًلحى [. كقاؿ 11ىكد: الصَّ

كا{. ]القصص:  بىري تىٍيًف ًبمىا صى سبحانو: }أيٍكلىًئؾى ييٍؤتىٍكفى أىٍجرىىيـ مَّرَّ
كفى أىٍجرىىيـ ًبغىٍيًر 54 اًبري فَّى الصَّ ا ييكى [. كقاؿ عز كجؿ: }ًإنَّمى

[. أم: أف جزاء الصبر بغير حد كال عد 10ًحسىاب{. ]الزمر: 
مى أقدار اهلل المؤلمة ع كالصبر ىنا عاـ مثؿ الصبر، كال مقدار

كالصبر عمى ، كالصبر عف معاصيو فبل يرتكبيا، فبل يتسخطيا
 .[28]طاعتو حتى يؤدييا

 كالعز مف اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }قىاليكٍا أىًإنَّؾى ، حسف العاقبة •
مىٍينىا ًإنَّوي مىف  ألىنتى ييكسيؼي قىاؿى أىنىٍا ييكسيؼي كىىىػذىا أىًخي قىٍد مىفَّ الٌموي عى

ًيٍصًبٍر فىًإفَّ الٌموى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيف قىاليكٍا تىالٌمًو  (90) يىتًَّؽ كى
مىٍينىا{. ]يكسؼ:  ٍثنىا 91-90لىقىٍد آثىرىؾى الٌموي عى [. كقاؿ سبحانو: }كىأىٍكرى

مىغىاًربىيىا الًَّتي  اٍلقىٍكـى الًَّذيفى كىانيكٍا ييٍستىٍضعىفيكفى مىشىاًرؽى األىٍرًض كى
مىى بىًني ًإٍسرىآًئيؿى ًبمىا بى  ٍسنىى عى بّْؾى اٍلحي تىمٍَّت كىًممىتي رى ٍكنىا ًفييىا كى ارى

كٍا{. ]األعراؼ:  بىري [. كعف أبي كبشة األنمارم قاؿ: أنو 137صى

ة سمع النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )كال ظمـ عبد مظمم
 كتاب، الترمذم جامع) .[31] صبر عمييا إال زاده اهلل عزان(

، 2325/ح: ، نفر أربعة مثؿ الدنيا مثؿ جاء ما باب، الزىد
 (.532ص
ٍيره • بىٍرتيـٍ لىييكى خى لىًئف صى الحصكؿ عمى الخير: قاؿ تعالى: }كى

اًبريف{. ]النحؿ:  ٍيره 126لّْمصَّ كٍا خى [. كقاؿ سبحانو: }كىأىف تىٍصًبري
{. ]النساء:  ـٍ [. عف صييب قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل 25لَّكي

كليس ، إف أمره كمو لو خير، يو كسمـ: )عجبان ألمر المؤمفعم
ف ، إف أصابتو سراء شكر فكاف خيران لو، لممؤمف ذلؾ ألحد إال كا 

، مسمـ صحيح. )[32] فكاف خيران لو(، أصابتو ضراء صبر
، 7500/ح: ، خير كمو أمره المؤمف باب، كالرقائؽ الزىد كتاب
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل ، عف أبي سعيد الخدرم(. 1295ص

كما أعطي أحد عطاءن ، : )كمف يتصبر يصبره اهللكسمـ قاؿعميو 
، الزكاة كتاب، البخارم صحيح)37].( ]خيران كأكسع مف الصبر

-238ص ص، 1469/ح: ، المسألة عف االستعفاؼ باب
239.) 

ـٍ أىًئمَّةن يىٍيديكفى  • عىٍمنىا ًمٍنيي ًبأىٍمًرنىا اإلمامة في الديف: قاؿ تعالى: }كىجى
كا{. ]السجدة:  بىري [. أم صبركا عمى التعمـ كالتعميـ 24لىمَّا صى

ككفكا نفكسيـ عف المعاصي ، كالدعكة إلى اهلل كاألذل في سبيمو
 28].] كاالسترساؿ في الشيكات

 العكف كالنصر كالتأييد مف اهلل تعالى: قاؿ عز كجؿ: }كىالٌموي مىعى  •
اًبًريف{. ]البقرة:  كقاؿ سبحانو: }ًإفَّ الٌموى مىعى [. 249الصَّ
اًبًريف{. ]األنفاؿ:  كٍا 46الصَّ [. كقاؿ عز كجؿ: }بىمىى ًإف تىٍصًبري

ٍمسىًة آالؼو مّْفى  بُّكيـ ًبخى ـٍ رى ـٍ ىىػذىا ييٍمًدٍدكي يىٍأتيككيـ مّْف فىٍكًرًى تىتَّقيكٍا كى كى
ًميف{. ]آؿ عمراف:   ].125اٍلمىآلًئكىًة ميسىكّْ

إساءة الناس باإلحساف إلييـ: قاؿ تعالى:  القدرة عمى مقابمة •
ًليّّ  دىاكىةه كىأىنَّوي كى بىٍينىوي عى }اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم بىٍينىؾى كى

ًميـ ا ييمىقَّاىىا ًإالَّ ذيك حىظٍّ  (34) حى مى كا كى بىري ا ييمىقَّاىىا ًإالَّ الًَّذيفى صى مى كى
اإلساءة باإلحساف تجعؿ  بمة[. فمقا35-34عىًظيـ{. ]فصمت: 

كال يكفؽ ليذه الخصمة إال الذيف صبركا ، العدك كأنو قريب شفيؽ
، عمى ما تكره نفكسيـ كأجبركىا عمى فعؿ ما يحبو اهلل تعالى
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، فالنفس مجبكلة عمى مقابمة المسيء باإلساءة كعدـ العفك
فالصبر مف خكاص الخمؽ التي يناؿ بيا العبد الرفعة في الدنيا 

[. كينتج عف ىذا السمكؾ انتشار التسامح كالمحبة 28] خرةكاآل
 .كتماسكيـ كينشر السعادة بينيـ فيزيد مف ترابطيـ، بيف الناس

تىتَّقيكٍا الى  • كٍا كى ف تىٍصًبري الكقاية مف كيد األعداء: قاؿ تعالى: }كىاً 
ـٍ شىٍيئنا{. ]آؿ عمراف:  ـٍ كىٍيديىي رُّكي  ].120يىضي

اًبًريفالبشارات العظيمة: قا • بىشًّْر الصَّ الًَّذيفى  (155) ؿ تعالى: }كى
نَّػا ًإلىٍيًو رىاًجعكف ابىٍتييـ مًُّصيبىةه قىاليكٍا ًإنَّا ًلٌمًو كىاً  أكلىػًئؾى  (156) ًإذىا أىصى

ٍيتىديكف{. ]البقرة:  ـي اٍلمي ةه كىأيكلىػًئؾى ىي رىٍحمى ـٍ كى بًّْي مىكىاته مّْف رَّ ـٍ صى مىٍيًي عى
البشارات تبعث في النفس الرضى [. إف ىذه 155-157

 .كالطمأنينة كالسكينة كاألمف فتعيف العبد عمى تجاكز المصيبة
ٍبًر  االستعانة • بو عمى أمكر الدنيا: قاؿ تعالى: }كىاٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ

بلىًة{. ]البقرة:  [. كقاؿ سبحانو: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا 45كىالصَّ
بٍ  اًبًريف{. ]البقرة: اٍستىًعينيكٍا ًبالصَّ بلىًة ًإفَّ الٌموى مىعى الصَّ ًر كىالصَّ

 28].] ىك المعكنة العظيمة عمى كؿ أمر [. فالصبر153
كآياتو ، كعقكبتو، العبرة كاالستفادة عند التذكير بنعمة اهلل تعالى •

ٍمنىا ميكسىى ًبآيىاًتنىا أىٍف أىٍخًرٍج  لىقىٍد أىٍرسى قىٍكمىؾى في الككف: قاؿ تعالى: }كى
ـٍ ًبأىيَّاـً الٌمًو ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو لّْكيؿّْ  ذىكٍّْرىي اًت ًإلىى النُّكًر كى ًمفى الظُّميمى

بَّارو شىكيكر{. ]ابراىيـ:  ـٍ تىرى أىفَّ اٍلفيٍمؾى 5صى [. كقاؿ سبحانو: }أىلى
ٍف آيىاًتًو ًإفَّ  ًفي ذىًلؾى آليىاتو تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبًنٍعمىًت المًَّو ًلييًريىكيـ مّْ

بَّارو شىكيكر{. ]لقماف:   ].31لّْكيؿّْ صى
القرب مف اهلل عز كجؿ: فالصبر يعكد العبد عمى ترؾ الشككل  •

كالتكجو إلى خالؽ الناس بالشككل كالدعاء كبث اليـ ، لمناس
 .كالحزف إليو سبحانو

 :الشكر
كىك مقابمة ، الشكر لغة: الثناء عمى المحسف عمى معركفو

بالقكؿ كالفعؿ كالنية فيثني عمى المنعـ بمسانو كيذيب  النعمة
كالشككر مف عباد اهلل ىك ، نفسو في طاعتو كيعتقد أنو مكلييا
[. كيعرؼ الشكر بأنو: 16] الذم يجتيد في شكر ربو بطاعتو

كمعرفتو تستمـز ، معرفة النعمة ألنيا السبيؿ لمعرفة المنعـ
ر ثبلثة: معرفة كمحبتو تستمـز شكره. كمعاني الشك، محبتو

ثـ الثناء بيا. كالشكر مبني عمى خمس ، ثـ قبكؿ النعمة، النعمة
، كاعترافو بنعمتو، كحبو لو، قكاعد: خضكع الشاكر لممشككر

[. قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا 29] كأال يستعمميا فيما يكره، كثناؤه عميو
ـٍ كى  ٍقنىاكي زى كٍا ًلٌمًو ًإف كينتيـٍ ًإيَّاهي الًَّذيفى آمىنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى اٍشكيري

كٍا ًلي كىالى 172تىٍعبيديكف{. ]البقرة:  [. كقاؿ سبحانو: }كىاٍشكيري
كف{. ]البقرة:  كبالنعـ ، [. فالشكر يككف بالقمب إقراران 152تىٍكفيري

، كبالجكارح طاعة هلل كانقيادان ألمره، كبالمساف ذكران كثناءن ، اعترافان 
كزيادة في النعـ ، فالشكر فيو بقاء النعـ المكجكدة، كاجتنابان لنييو

[. كقد دعا اهلل تعالى لشكر الكالديف في قكلو عز 28] المفقكدة
مىى كىٍىفو  مىٍتوي أيمُّوي كىٍىننا عى مى ٍينىا اإًلنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى كجؿ: }كىكىصَّ

ًلكىاًلدىٍيؾى ًإلىيَّ  ٍيًف أىًف اٍشكيٍر ًلي كى امى اليوي ًفي عى ًفصى اٍلمىًصير{. ]لقماف:  كى
[. أم باإلحساف إلييما بالقكؿ الميف كالكبلـ المطيؼ كالفعؿ 14

جبلليما كالقياـ بمؤنتيما  كراميما كا  الجميؿ كالتكاضع ليما كا 
[. كشكر اهلل تعالى 28] كاجتناب اإلساءة إلييما مف كؿ كجو

 اهلل صمىيتطمب شكر الناس. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ 
 جامع) [.31( ]كسمـ: )مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل اهلل عميو
 أحسف لمف الشكر في جاء ما باب، كالصمة البر كتاب، الترمذم

 (.454ص، 1954/ح: ، إليؾ
، رضى إف في دكاـ الشكر سعادة كبيرة تمؤل نفس الشاكر

كاستبشاران. كمف األدلة ، كفرحان ، كانشراح صدر، كطمأنينة كأمنان 
 :عمى ذلؾ

مَّده ًإالَّ  • مىا ميحى الجزاء العظيـ مف اهلل تعالى: قاؿ عز كجؿ: }كى
مىى  مىٍت ًمف قىٍبًمًو الرُّسيؿي أىفىًإف مَّاتى أىٍك قيًتؿى انقىمىٍبتيـٍ عى رىسيكؿه قىٍد خى
سىيىٍجًزم الٌموي  رَّ الٌموى شىٍيئنا كى ًقبىٍيًو فىمىف يىضي مىىى عى مىف يىنقىًمٍب عى ـٍ كى أىٍعقىاًبكي

مىا كىافى ًلنىٍفسو أىٍف تىميكتى ًإالَّ ًبًإٍذًف اهلل ًكتىابنا  (144) ًكًريفالشَّا كى
مىف ييًرٍد ثىكىابى اآلًخرىًة نيٍؤًتًو  مىف ييًرٍد ثىكىابى الدٍُّنيىا نيٍؤًتًو ًمٍنيىا كى بلن كى مُّؤىجَّ

سىنىٍجًزم الشَّاًكًريف{. ]آؿ عمراف:  [. ففي ىذه 145-144ًمٍنيىا كى
ف الشكر ال يككف إال بعبادة اهلل تعالى في كؿ اآليتيف يتضح أ

كما أف فييا إرشاد منو جؿ كعبل لعباده بأال يتزعزع ، حاؿ
صمى  إيمانيـ باهلل تحت أم ظرؼ حتى كلك كاف مكت الرسكؿ

، كيتضح أيضان أف جزاء اهلل لمشاكريف لـ يحدد، اهلل عميو كسمـ
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، الشكر كليعمـ أف الجزاء عمى قدر، ليدؿ عمى كثرتو كعظمتو
اهلل  النبي صمى[. كعف أبي ىريرة عف 28] قمة ككثرة كحسنان 

. [31]( : )الطاعـ الشاكر بمنزلة الصائـ الصابركسمـ قاؿعميو 
 الطاعـ حديث]باب، القيامة صفة كتاب، الترمذم جامع)

 (.566ص، 2486/ح: ، [الشاكر
ـٍ لىًئف  • بُّكي ٍذ تىأىذَّفى رى ـٍ زيادة النعـ: قاؿ تعالى: }كىاً  شىكىٍرتيـٍ ألىًزيدىنَّكي

ذىاًبي لىشىًديد{. ]ابراىيـ:  لىًئف كىفىٍرتيـٍ ًإفَّ عى ف 7كى [. كقاؿ سبحانو: }كىاً 
{. ]الزمر:  ـٍ وي لىكي كا يىٍرضى [. أم: يحبو منكـ كيزدكـ مف 7تىٍشكيري

[. كقاؿ عز كجؿ في كصؼ نبيو إبراىيـ عميو 27فضمو ]
ىٍنعيًمًو اٍجتى  ٍستىًقيـالسبلـ: }شىاًكرنا ألّْ  (121) بىاهي كىىىدىاهي ًإلىى ًصرىاطو مُّ

اًلًحيف{. ]النحؿ:  نَّوي ًفي اآلًخرىًة لىًمفى الصَّ سىنىةن كىاً  كىآتىٍينىاهي ًفي اٍلدٍُّنيىا حى
[. حيث أف إبراىيـ عميو السبلـ كاف شاكران لنعـ اهلل 121-122

كىداه إلى ، كأف اهلل تعالى قد اختاره كاصطفاه، تعالى عميو
كجمع لو خير ، عبادتو كحده ال شريؾ لو عمى شرع مرضي

 الدنيا مف جميع ما يحتاج المؤمف إليو في إكماؿ حياتو الطيبة
[.[27 
ا يىٍفعىؿي الٌموي  • النجاة مف عذاب اهلل تعالى: قاؿ عز كجؿ: }مَّ

ا{. ]النس ًميمن كىافى الٌموي شىاًكرنا عى نتيـٍ كى ـٍ ًإف شىكىٍرتيـٍ كىآمى اء: ًبعىذىاًبكي
ٍمنىا  (33) [. كقاؿ تعالى: }كىذَّبىٍت قىٍكـي ليكطو ًبالنُّذير147 ًإنَّا أىٍرسى

ر ٍينىاىيـ ًبسىحى اًصبنا ًإالَّ آؿى ليكطو نَّجَّ ـٍ حى مىٍيًي ٍف ًعنًدنىا  (34) عى ًنٍعمىةن مّْ
[. كقاؿ سبحانو: 35-33كىذىًلؾى نىٍجًزم مىف شىكىر{. ]القمر: 

رىبى الٌموي مىثىبلن قىرٍ  ًئنَّةن يىٍأًتييىا ًرٍزقييىا رىغىدنا مّْف }كىضى يىةن كىانىٍت آًمنىةن مٍُّطمى
ا  ٍكًؼ ًبمى كًع كىاٍلخى ٍت ًبأىٍنعيـً الٌمًو فىأىذىاقىيىا الٌموي ًلبىاسى اٍلجي كيؿّْ مىكىافو فىكىفىرى

[. كقاؿ تعالى: }لىقىٍد كىافى ًلسىبىإو ًفي 112كىانيكٍا يىٍصنىعيكف{. ]النحؿ: 
ًنًيـٍ  كا  مىٍسكى ـٍ كىاٍشكيري بّْكي ٍزًؽ رى ًشمىاؿو كيميكا ًمف رّْ نَّتىاًف عىف يىًميفو كى آيىةه جى

ـٍ سىٍيؿى 15) لىوي بىٍمدىةه طىيّْبىةه كىرىبّّ غىفيكر مىٍيًي ٍمنىا عى كا فىأىٍرسى ( فىأىٍعرىضي
ٍمطو كىأىٍثؿو  نَّتىٍيًف ذىكىاتىى أيكيؿو خى ـٍ جى نَّتىٍيًي بىدٍَّلنىاىيـ ًبجى شىٍيءو مّْف اٍلعىًرـً كى كى

اًزم ًإالَّ  (16) ًسٍدرو قىًميؿ كا كىىىٍؿ نيجى ا كىفىري ٍينىاىيـ ًبمى زى ذىًلؾى جى
نعمان  )قبيمة سبأ( [. فقد منح اهلل تعالى17-15اٍلكىفيكر{. ]سبأ: 

عظيمة تجمب السركر كالغبطة مثؿ البساتيف العظيمة التي تسقى 
كالرزؽ ، اتيفمف مياه السيكؿ المجتمعة في كاد يتكسط تمؾ البس

كاألمف الذم يجعؿ مف سفرىـ ألغراض ، كاليكاء الحسف، الرغد
كتكاصؿ القرل بحيث ال يككف ، التجارة ميسران سيبلن مطمئنان 

إال أنيـ ، كأمرىـ بشكر نعمو عمييـ، عمييـ مشقة بحمؿ الزاد
حتى ، كبطركا النعمة كممكىا، أعرضكا عنو تعالى كعف عبادتو

أسفارىـ بيف تمؾ القرل التي كاف السير فييا أنيـ تمنكا أف تتباعد 
فعاقبيـ اهلل عمى ، فظممكا أنفسيـ بكفرىـ باهلل كبنعمتو، متيسران 

كتفرقكا ، ذلؾ بتبديؿ تمؾ البساتيف المثمرة بأشجار ال نفع ليا
 28].] كصاركا أحاديث لمناس، كا مجتمعيفكتمزقكا بعد أف كان

ف تىعيدُّكٍا ًنٍعمىةى الٌمًو تبصير اإلنساف بقيمة النعـ: قاؿ  • تعالى: }كىاً 
[. إف في المداكمة عمى شكر اهلل 18الى تيٍحصيكىىا{. ]النحؿ: 

تعالى عمى نعمو ميما كانت تمؾ النعـ دائمة كمألكفة لدل العبد 
كنعمة اإلسبلـ كاإليماف باهلل كحده ال شريؾ ، كليست جديدة عميو

المسكف كاألمف كنعمة السمع كالبصر كاألكؿ كالشرب ك ، لو
، كالعافية إلى غير ذلؾ مف النعـ التي يكجد مف يفتقدىا كيتمناىا

كفضؿ اهلل ، إف في ذلؾ تبصير لمعبد بقيمة ىذه النعـ كأىميتيا
كمف تعكد ، تعالى عميو أف رزقو إياىا مف غير حكؿ منو كال قكة
أك أذكار ، عمى ذكر اهلل تعالى سكاءن مف خبلؿ قراءة القرآف

أك أم شكؿ مف أشكاؿ الذكر فإنو يممس تأثير ، لمساءالصباح كا
ذلؾ الذكر في تأمؿ نعـ اهلل الكثيرة عميو مما يجعؿ نفسو تفيض 
امتناننان كشكران هلل تعالى كحياءن منو كسعيان الستعماؿ تمؾ النعـ في 
كٍا ًلي  ـٍ كىاٍشكيري كًني أىٍذكيٍركي طاعتو فيسعد بذلؾ. قاؿ تعالى: }فىاٍذكيري

كف{. ]البقرة: كىالى تى  )ابف القيـ(: إف مف دقيؽ نعـ  [. يقكؿ152ٍكفيري
اهلل عمى العبد أنو يغمؽ عميو بابو فيرسؿ اهلل تعالى إليو مف 
 يطرؽ عميو الباب يسألو شيئان مف القكت ليعرفو نعمتو عميو

[. كعف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: 52]
، نكـ كال تنظركا إلى مف ىك فكقكـ)انظركا إلى مف ىك أسفؿ م

 كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]فيك أجدر أف ال تزدركا نعمة اهلل
/ح: ، (لمكافر ةػكجن فػػػؤمػػالم فػػػسج اػػػػالدني) ابػػػػب، دػػػزىػػال

 (.1283ص، 7430
تبصير اإلنساف بحقيقة النعـ: فالمداكمة عمى شكر اهلل تعالى  •

، فتتيذب نفسو، كالمنة عميو فيياتذكر اإلنساف بصاحب الفضؿ 
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مما يساعده عمى التخمص مف الخصاؿ الرديئة المسببة لمشقاء 
ألنو يعمـ ، كالكبر كالبطر كاالستعبلء كالطغياف كالبخؿ كاإلسراؼ

 .أف مف تفضؿ عميو بالنعـ قادر عمى منعيا عنو
تجديد الشعكر بمذة النعـ: فألفة اإلنساف لمنعـ قد تجعمو ال  •

لكنو عند دكاـ شكر اهلل عمييا يتجدد لديو الشعكر ، بيايتمذذ 
 .بمذتيا كاالستمتاع بيا

ا يىٍشكيري ًلنىٍفًسًو{.  • مىف شىكىرى فىًإنَّمى الشكر يعكد بالنفع لصاحبو: }كى
[. إف منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا كآخرة كليس 40]النمؿ: 

 الشكر بذلؾ فكيحس فالعبد ىك الذم ينتفع بشكره، إلى اهلل تعالى
 [.29] لنفسو

صفاء النفكس كانتشار المحبة بيف الناس: كالمقصكد بالنفكس  •
فإذا شكر ، كنفكس المشككريف مف الناس، ىي نفس الشاكر

فإف ذلؾ ، أك غيرىـ مف الناس عمى معركفيـ، اإلنساف كالديو
يزيد مف صفاء الشاكر كنقائو مما يشكبو فيزداد سعادة بحفظو 

كما يدخؿ في نفكس المشككريف السركر ، لمعركؼ الناس
كيكلد المحبة كالمكدة المتبادلة مما يزيد ، كالبيجة كيزيدىا صفاءن 

 .مف ركابط أفراد المجتمع فيصيركف كالجسد الكاحد
 :الشجاعة

الشجاعة لغة: شدة القمب في البأس. كشجعو أم: جعمو شجاعان 
د الحاجة [. كىي: مكاجية األلـ أك الخطر عن16] أك قكل قمبو

بؿ إف كؿ عمؿ يقدـ عميو اإلنساف كينتج عنو ، في ثبات كحـز
 [.11] آالـ كمتاعب كلكف صاحبو ال يكؿ منو يعد شجاعة

فضيمة بيف رذيمتيف ىما: أف الشجاعة [ 24] يرل )الغزالي(ك 
فالتيكر حالة يقدـ فييا اإلنساف عمى األمكر ، التيكر كالجبف

أما الجبف فحالة ، االحجاـ عنياالمحظكرة التي يجب في العقؿ 
تنقص فييا حركة الغضبية عف القدر الكاجب فتصرؼ عف 

[ أف 24] أيضان  كما يرل الغزالي، اإلقداـ حيث يجب اإلقداـ
، ىناؾ عدة فضائؿ تندرج تحت فضيمة الشجاعة منيا: الكـر

، كالنبؿ، كالثبات، كالحمـ، كاالحتماؿ، ككبر النفس، النجدة
 كقد استعاذ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ار.كالكق، كالشيامة

كحذر مما يناقض الشجاعة في قكلو: )الميـ إني أعكذ بؾ مف 

كأعكذ بؾ مف الجبف ، كأعكذ بؾ مف العجز كالكسؿ، اليـ كالحزف
 في باب، الصبلة كتاب، داككد أبي سنف) [.44( ]كالبخؿ

كعف أبي ىريرة (. 229-228ص ص، 1555/ح: ، االستعاذة
اهلل عميو كسمـ قاؿ: )شر ما في رجؿ شح ىالع  النبي صمىعف 

 في باب، الجياد كتاب، داكد أبك سنف. )[44( ]كجبف خالع
إف الشجاعة ليست (. 364ص، 2511/ح: ، كالجبف الجرأة

نما في البذؿ ، محصكرة فقط في القتاؿ كمكاجية األعداء كا 
كجؿ:  عز قاؿ في مكاقؼ الخكؼ. كالثبات، كالنجدة كقكؿ الحؽ

ـٍ  ـٍ فىزىادىىي ـٍ فىاٍخشىٍكىي مىعيكٍا لىكي }الًَّذيفى قىاؿى لىييـي النَّاسي ًإفَّ النَّاسى قىٍد جى
ًكيؿ ـى اٍلكى ًنٍع ٍسبينىا الٌموي كى قىاليكٍا حى انان كى فىانقىمىبيكٍا ًبًنٍعمىةو مّْفى  (174) ًإيمى

ـٍ يىٍمسىٍسييـٍ سيكءه كىاتَّبىعيكٍا ًرٍضكى  فىٍضؿو لَّ افى الٌمًو كىالٌموي ذيك فىٍضؿو الٌمًو كى
ـٍ  (175) عىًظيـ افيكىي كّْؼي أىٍكًليىاءهي فىبلى تىخى ـي الشٍَّيطىافي ييخى ا ذىًلكي ًإنَّمى

ٍؤًمًنيف{. ]آؿ عمراف:  افيكًف ًإف كينتـي مُّ [. كقاؿ 176-174كىخى
كٍا ًبآيىاًتي ثى  مىننا سبحانو: }فىبلى تىٍخشىكيٍا النَّاسى كىاٍخشىٍكًف كىالى تىٍشتىري

[. أم: ال تكتمكا الحؽ كتظيركا الباطؿ 44قىًميبلن{. ]المائدة: 
فإذا سمـ العالـ مف كتـ الحؽ فيك مف ، ألجؿ متاع الدنيا القميؿ

يثار ، تكفيقو كسعادتو حيث ال يمنعو خكفو مف الناس كخشيتيـ كا 
نما يخاؼ اهلل كحده، الدنيا عمى الديف مف قكؿ الحؽ  [. 28] كا 

 :كمف الدالئؿ عمى ذلؾ، ةسعادالف أسباب مشجاعة الإف   
الفكز بمحبة اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ الًَّذيفى  •

فِّا كىأىنَّييـ بينيىافه مٍَّرصيكص{. ]الصؼ:  [. 4ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًمًو صى
اهلل  اهلل صمىعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ 

عميو كسمـ: )المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف 
، القدر كتاب، مسمـ صحيح. )[32] (كفي كؿ خير، الضعيؼ

 (.1161ص، 6774/ح: ، لو كاإلذعاف بالقدر اإليماف باب
الكقاية مف عقاب اهلل تعالى: عف حذيفة بف اليماف عف النبي  •

: )كالذم نفسي بيده لتأمرف بالمعركؼ كسمـ قاؿصمى اهلل عميو 
كلتنيكف عف المنكر أك ليكشكف اهلل أف يبعث عميكـ عقابان منو ثـ 

، الفتف كتاب، الترمذم جامع. )[31] (تدعكنو فبل يستجيب لكـ
/ح: ، المنكر عف كالنيي بالمعركؼ األمر في جاء ما باب

 (.498ص، 2169
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 رح الصدر ػػاب شػػػبػف أسػػػـ: مػػػقيػالف ػػػكؿ ابػػػقػدر: يػػػصػراح الػػػانش •
 كر الركح كلذتيا محـر عمى الجباففي حيف أف سر ، الشجاعة

[48.] 
الرضى كالطمأنينة كاألمف: فالشجاعة تقي صاحبيا بإذف اهلل  •

تعالى مف القمؽ كالخكؼ كالحسرة كالندـ كاأللـ المصاحبيف لمجبف 
حساس باألمف مما يجعمو في حالة رضى ، أك التيكر كطمأنينة كا 

بفضؿ اهلل ثـ قدرتو عمى مكاجية أمكره المختمفة بشجاعة. فافتقاد 
لمشجاعة يجعمو يعيش في حالة دائمة مف الحسرة كالمـك  اإلنساف

كقمؽ كخكؼ لما سيكاجيو في ، كالندـ عمى ما فاتو مف مصالح
 .المستقبؿ

 :الجكد كالكـر
كالجكد ، جكاد: سخيكرجؿ ، ، الجكد لغة: الجيد نقيض الردئ

، مف المطر ىك المطر الكاسع الغزير الذم ال مطر فكقو البتو
كيجكد بنفسو: أم يدفعيا كما يدفع اإلنساف مالو يجكد بو فيك 

 [.16] الكـر في سياؽ المكت
كالكريـ مف أسماء اهلل كصفاتو ، أما الكـر لغة: فيك ضد المـؤ

كىك الجامع ألنكاع ، كيعني الجكاد المعطي الذم ال ينفذ عطاؤه
كىك اسـ جامع لكؿ ما يحمد. كمعنى ، الخير كالشرؼ كالفضائؿ

فيكح كالمكرماف ، كأكـر الرجؿ ككىرَّمو أعظمو كنزىو، الكريـ الصَّ
[ 24] [. كعرؼ الغزالي16] المكصكؼ بالسخاء كسعة الصدر
كىك طيب النفس باإلنفاؽ ، الكـر بأنو: كسط بيف البذخ كالبذالة

قيؿ لَّييمىا في األمكر ا لجميمة القدر العظيمة النفع. قاؿ تعالى: }كى
ا{. ]اإلسراء:  [. كالقكؿ الكريـ ىك: الميف الطيب 23قىٍكالن كىًريمن

[. كقاؿ 27] الحسف المصحكب باألدب كالتكقير كالتعظيـ
ا{. ]الفرقاف:  كا ًكرىامن كا ًبالمٍَّغًك مىرُّ ذىا مىرُّ [. أم نزىكا 72سبحانو: }كىاً 

كأكرمكىا عف الخكض في الكبلـ الذم ال خير فيو ككبلـ أنفسيـ 
ٍكجو كىًريـ{. ]الشعراء: 28] السفياء [. كقاؿ عز كجؿ: }ًمف كيؿّْ زى

ـٍ ًعندى المًَّو 28] [. أم حسف نافع7 [. كقاؿ تعالى: }ًإفَّ أىٍكرىمىكي
{. ]الحجرات:  ـٍ [. أم أكثركـ طاعة هلل تعالى كانكفافان 13أىٍتقىاكي

  [.28] عف المعاصي
 ي ػػػكىما ليسا محصكريف ف، إف الجكد كالكـر لفظاف متشابياف    

ف كاف اإلنفاؽ جزء ميـ منيما، فقط إنفاؽ الماؿ فالجكد ، كا 
، كالعمـ، كالطعاـ، كالماؿ، بذؿ النفس باب كاسع يضـ كالكـر
، كطيب الكبلـ، كحسف الخمؽ كالبشاشة كالطبلقة، كالجاه

كؿ خير كالبعد عف مكاطف الشر. كالمبادرة لعمؿ ، كالمعركؼ
كلمجكد كالكـر تأثير عظيـ عمى النفس اإلنسانية في جمب 

 :كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يحققانو مف، السعادة
كالنجاة مف النار: عف عبداهلل بف ، االستبشار بالفكز بالجنة •

اهلل عميو كسمـ: )أربعكف خصمة  اهلل صمىعمرك قاؿ: قاؿ رسكؿ 
مف عامؿ يعمؿ بخصمة منيا رجاء  ما، أعبلىف منيحة العنز

 صحيح. )[37( ]ثكابيا كتصديؽ مكعدىا إال أدخمو اهلل بيا الجنة
 فضؿ باب، عمييا كالتحريض كفضميا اليبة كتاب، البخارم
كمنيحة العنز: ىي أف يعطي (. 425ص، 2631/ح: ، المنيحة

 [.49] الرجؿ صاحبو شاة أك ناقة ينتفع بحمبيا ثـ يردىا
ا أىنفىٍقتـي مّْف شىٍيءو فىييكى يي  • مى ٍخًمفيوي{. الخمؼ مف اهلل: قاؿ تعالى: }كى

 [.39أ: ]سب
اهلل الحصكؿ عمى الخير: عف أبي أمامة قاؿ: قاؿ رسكؿ  •

، اهلل عميو كسمـ: )يا ابف آدـ إنؾ أف تبذؿ الفضؿ خير لؾ صمى
 باب، الزكاة كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]كأف تمسكو شر لؾ

 ىي العميا اليد كأف، السفمى اليد مف خير العميا اليد أف بياف
(. 417ص، 2388/ح: ، اآلخذة ىي السفمى كأف، المنفقة

اإلنساف لنفسو  تدعكا إليو حاجة زاد عف عمى ما كالفضؿ ىك ما
 [. 49] كلمف يمكنو

استمرار العمؿ الصالح بعد المكت: فمف يجكد بمالو كعممو في  •
 تحقؽ لو ذلؾ. سبيؿ اهلل ي

انشراح الصدر كالفرح كالسركر: فقد كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل  • 
قاؿ: كاف ، أعظـ الناس في العطاء. عف ابف عباس عميو كسمـ

 صحيح) .[37أجكد الناس] ـرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسم
 اهلل صمكات المبلئكة ذكر باب، الخمؽ بدء كتاب، البخارم
كعف جابر قاؿ: ما سئؿ النبي (.537ص، 3220/ح: ، عمييـ

 صحيح. )[37] عف شيء قط فقاؿ: ال صمى اهلل عميو كسمـ
 مف يكره كما كالسخاء الخمؽ حسف باب، األدب كتاب، البخارم
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ككاف سركره كفرحو بما  (.1054ص، 6034/ح: ، البخؿ
ككاف أشرح الخمؽ ، يعطيو أعظـ مف سركر اآلخذ بما أخذ

فإف لممعركؼ كالصدقة تأثير عجيب في ، كأطيبيـ نفسان ، صدران 
  [.48] شرح الصدر

 الحصكؿ عمى محبة الناس: عف أبي ىريرة عف النبي صمى  •
 (كتصافحكا يذىب الغؿ عنكـ، : )تيادكا تحابكاكسمـ قاؿاهلل عميو 

  (.202ص، 3374/ح: ، 1ج، الصغير الجامع. )[45]
الحصكؿ عمى أجر الصدقة: فمف يجكد بفعؿ المعركؼ لمناس  •

ف لـ يتصدؽ بمالو. عف أبي  أيان كاف يككف لو أجر الصدقة كا 
ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )كؿ سبلمى 

بيف كؿ يـك تطمع فيو الشمس يعدؿ ، مف الناس عميو صدقة
كيعيف الرجؿ عمى دابتو فيحمؿ عمييا أك يرفع ، االثنيف صدقة

ككؿ خطكة يخطكىا ، كالكممة الطيبة صدقة، عمييا متاعو صدقة
. [37( ]كيميط األذل عف الطريؽ صدقة، إلى الصبلة صدقة

 بالركاب أخذ مف باب، كالسير الجياد كتاب، البخارم صحيح)
 عف عبداهلل بف جابر كعف (.494ص، 2989/ح: ، كنحكه
. [37(] صدقة معركؼ كؿ ) :قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ النبي

/ح: ، صدقة معركؼ كؿ باب، األدب كتاب، البخارم صحيح)
عف النبي صمى اهلل عميو  كعف أبي ذر(. 1052ص، 6021

أف تمقى أخاؾ  كلك، : )ال تحقرف مف المعركؼ شيئان كسمـ قاؿ
 باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]بكجو طمؽ
(. 1145ص، 6690/ح: ، المقاء عند الكجو طبلقة استحباب

إف في مظاىر الجكد كالكـر السابقة أثر عظيـ في إسعاد مف 
، فيي تزيد النفكس محبة، كمف يتمقاىا، يقـك بيا لكجو اهلل تعالى

كتبعث فييا الفرح كانشراح الصدر كالرضى كالطمأنينة ، كتآلفان 
 .كالنشاط كالتفاؤؿكاالستبشار كالحيكية 

 :الكفاء بالعيد
كيدخؿ ، إلزاـ العبد لنفسو أك، الكفاء بالعيد ىك: االلتزاـ بإلزاـ اهلل

ككجب ، في ذلؾ حقكؽ اهلل كميا ألف اهلل ألـز عباده بيا فالتزمكىا
كالحقكؽ ، كحقكؽ العباد التي أكجبيا اهلل عمييـ، عمييـ آداؤىا

كما يشمؿ ما تعاقد ، ك ذلؾالتي التزمكىا كاأليماف كالنذكر كنح

العبد عميو ىك كغيره كالعيكد بيف المتعاقديف ككالكعد الذم يعده 
[. قاؿ تعالى: }كىأىٍكفيكٍا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى 28] العبد لغيره

[. كالكفاء بالعيد مطمكب حتى مع غير 34مىٍسؤيكال{. ]اإلسراء: 
ـٍ }ًإالَّ  المسمميف. قاؿ تعالى الًَّذيفى عىاىىدتُّـ مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى ثيَـّ لى

دنا فىأىًتمُّكٍا ًإلىٍيًيـٍ  ـٍ أىحى مىٍيكي كٍا عى ـٍ ييظىاًىري لى ـٍ شىٍيئنا كى ككي ـٍ ًإلىى  يىنقيصي عىٍيدىىي
.} ـٍ [. كمع أف نصر المسمميف إلخكانيـ في الديف 4]التكبة: ميدًَّتًي

 يـ استنصركىـ عمىإال في حالة أن، كاجب إذا استنصركىـ فيو
ميثاؽ فينا ال يجكز نقض عيد المعاىديف  قـك مف الكفار بينيـ

ـي 27مف الكفار] ـٍ ًفي الدّْيًف فىعىمىٍيكي ككي ري ًف اٍستىنصى [. قاؿ تعالى: }كىاً 
بىٍينىييـ مّْيثىاؽه{. ]األنفاؿ:  ـٍ كى مىى قىٍكـو بىٍينىكي [. كقد 72النٍَّصري ًإالَّ عى

فعف ، مف نقض العيد عميو كسمـ حذر رسكؿ اهلل صمى اهلل
: )أربع مف كسمـ قاؿعبداهلل بف عمرك: أف النبي صمى اهلل عميو 

كمف كانت فيو خصمة منيف كانت ، كف فيو كاف منافقان خالصان 
ذا حدث ، فيو خصمة مف النفاؽ حتى يدعيا: إذا ائتمف خاف كا 

ذا عاىد غدر، كذب ذا خاصـ فجر، كا   صحيح. )[37( ]كا 
، 34/ح: ، المنافؽ عبلمات باب، اإليماف كتاب، البخارم

إف في الكفاء بالعيد تحقؽ لؤلمف كالطمأنينة كالرضا (. 9ص
كزيادة لمترابط كالتعاكف بيف الفرد ، كحقف لمدماء، كالراحة لصاحبو

العظيـ مف  كاستبشار باألجر، كبيف المجتمعات كالدكؿ، كاآلخر
 :في تحقيؽ السعادة كمف أبرز ثمرات الكفاء بالعيد، اهلل تعالى

ـٍ  • انىاًتًي ـٍ ألىمى االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ تعالى: }كىالًَّذيفى ىي
ـٍ رىاعيكف ٍيًدًى اًفظيكف (8) كىعى ـٍ ييحى مىكىاًتًي مىى صى ـٍ عى  (9) كىالًَّذيفى ىي

ـي اٍلكىاًرثيكف ـٍ ًفييىا  (10) أيٍكلىًئؾى ىي الًَّذيفى يىًرثيكفى اٍلًفٍردىٍكسى ىي
اًلديكف{. ]المؤمنكف:  [. كقاؿ سبحانو: }الًَّذيفى ييكفيكفى 11-8خى

كىالًَّذيفى يىًصميكفى مىا أىمىرى الٌموي  (20) ًبعىٍيًد الٌمًو كىالى ًينقيضيكفى اٍلًميثىاؽ
افيكفى سيكءى الًحسىاب يىخى ـٍ كى بَّيي يىٍخشىٍكفى رى ؿى كى كىالًَّذيفى  (21) ًبًو أىف ييكصى

كٍا اٍبًتغىاء بىري ـٍ ًسرِّا  صى ٍقنىاىي زى بلىةى كىأىنفىقيكٍا ًممَّا رى ـٍ كىأىقىاميكٍا الصَّ بًّْي كىٍجًو رى
ـٍ عيٍقبىى الدَّار سىنىًة السَّيّْئىةى أيٍكلىًئؾى لىيي ؤيكفى ًباٍلحى يىٍدرى  (22) كىعىبلىًنيىةن كى
ـٍ كى  ـٍ كىأىٍزكىاًجًي مىحى ًمٍف آبىاًئًي مىٍف صى ميكنىيىا كى ٍدفو يىٍدخي نَّاتي عى ـٍ جى يَّاًتًي ذيرّْ

مىٍيًيـ مّْف كيؿّْ بىاب{. ]الرعد:  ميكفى عى   [. 23-20كىالمىبلىًئكىةي يىٍدخي
{. ]البقرة:  كقاؿ ـٍ  [. قاؿ: 40عز كجؿ:}كىأىٍكفيكٍا ًبعىٍيًدم أيكًؼ ًبعىٍيًدكي
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 [.27] )ابف عباس(: أم أرض عنكـ كأدخمكـ الجنة
مىٍيوي المَّوى  • ٍف أىٍكفىى ًبمىا عىاىىدى عى مى  األجر العظيـ مف اهلل تعالى: }كى

[. أم ال يعمـ عظمو كقدره إال 10]الفتح:  فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمنا{
  [.28] الذم آتاه كقدره

ـٍ  • محبة اهلل: قاؿ تعالى: }ًإالَّ الًَّذيفى عىاىىدتُّـ مّْفى اٍلميٍشًرًكيفى ثيَـّ لى
ـٍ ًإلىى يى  ـٍ عىٍيدىىي دنا فىأىًتمُّكٍا ًإلىٍيًي ـٍ أىحى مىٍيكي كٍا عى ـٍ ييظىاًىري لى ـٍ شىٍيئنا كى ككي نقيصي

ـٍ ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ اٍلميتًَّقيف{. ]التكبة:   ].4ميدًَّتًي
ربطو باإليماف كصفات المؤمنيف: قاؿ تعالى: }قىٍد أىٍفمىحى  •

ـٍ ًفي 1) اٍلميٍؤًمنيكف اًشعيكف( الًَّذيفى ىي ـٍ خى بلىًتًي ـٍ 2) صى ( كىالًَّذيفى ىي
ـٍ ًلمزَّكىاًة فىاًعميكف3) عىًف المٍَّغًك ميٍعًرضيكف ( كىالًَّذيفى 4) ( كىالًَّذيفى ىي
اًفظيكف ـٍ حى كًجًي ـٍ ًلفيري انيييـٍ 5) ىي مىكىٍت أىٍيمى ا مى ـٍ أٍك مى مىى أىٍزكىاًجًي ( ًإالَّ عى
ميكًميف ـٍ غىٍيري مى ـي اٍلعىاديكف (6) فىًإنَّيي  فىمىًف اٍبتىغىى كىرىاء ذىًلؾى فىأيٍكلىًئؾى ىي

ـٍ رىاعيكف{. ]المؤمنكف:  (7) ٍيًدًى ـٍ كىعى انىاًتًي ـٍ ألىمى  ].8-1كىالًَّذيفى ىي
ـٍ ًإذىا  • ربطو بالتقكل كالصدؽ: قاؿ تعالى: }كىاٍلميكفيكفى ًبعىٍيًدًى

رَّ  اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسىاء كالضَّ اء كىًحيفى اٍلبىٍأًس أيكلىػًئؾى الًَّذيفى عىاىىديكٍا كىالصَّ
ـي اٍلميتَّقيكف{. ]البقرة:  دىقيكا كىأيكلىػًئؾى ىي  ].177صى

النجاة مف النار كمف عذاب اهلل يـك القيامة كالمعنة: قاؿ  •
ننا قىًميبلن أيٍكلىػًئؾى الى  ـٍ ثىمى اًنًي كفى ًبعىٍيًد الٌمًو كىأىٍيمى  تعالى: }ًإفَّ الًَّذيفى يىٍشتىري
ًة  ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى ـٍ ًفي اآلًخرىًة كىالى ييكىمّْميييـي الٌموي كىالى يىنظيري ًإلىٍيًي بلىؽى لىيي خى

ـٍ عىذىابه أىًليـ{. ]آؿ لىيي ـٍ كى كّْيًي [. كقاؿ سبحانو: 77عمراف:  كىالى ييزى
آ أى  يىٍقطىعيكفى مى مىرى الٌموي }كىالًَّذيفى يىنقيضيكفى عىٍيدى الٌمًو ًمف بىٍعًد ًميثىاًقًو كى

لىييـٍ سيكءي  ييٍفًسديكفى ًفي األىٍرًض أيٍكلىًئؾى لىييـي المٍَّعنىةي كى ؿى كى ًبًو أىف ييكصى
 ].25الدَّار{. ]الرعد: 

ا ، اكة القمبػػف قسػػة مػػالكقاي •  كالعداكة كالبغضاء: قاؿ تعالى: }فىًبمى
ـٍ  عىٍمنىا قيميكبىيي ـٍ كىجى ـٍ لىعنَّاىي يثىاقىيي [. 13قىاًسيىةن{. ]المائدة: نىٍقًضًيـ مّْ

كقاسية أم: غميظة ال تجدم فييا المكاعظ كال تنفعيا اآليات 
ٍذنىا 28كالنذر ] ارىل أىخى ًمفى الًَّذيفى قىاليكٍا ًإنَّا نىصى [. كقاؿ سبحانو: }كى

اء  ٍينىا بىٍينىييـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى كٍا ًبًو فىأىٍغرى ظِّا مّْمَّا ذيكّْري ـٍ فىنىسيكٍا حى ًميثىاقىيي
ًة{. ]المائدة:  [. أم: سمطنا بعضيـ عمى بعض 14ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى

الشركر ما يقتضي بغض بعضيـ بعضان كصار بينيـ مف 
 [.28]كمعاداة بعضيـ بعضان إلى يـك القيامة. 

ـٍ الى  • ٍذنىا ًميثىاقىكي ٍذ أىخى النجاة مف خزم الحياة الدنيا: قاؿ تعالى: }كىاً 
ٍرتيـٍ كىأىنتيـٍ  ـٍ ثيَـّ أىٍقرى ـٍ كىالى تيٍخًرجيكفى أىنفيسىكيـ مّْف ًديىاًركي تىٍسًفكيكفى ًدمىاءكي

نكيـ 84ديكف)تىٍشيى  تيٍخًرجيكفى فىًريقان مّْ ـٍ كى (ثيَـّ أىنتيـٍ ىىػؤيالء تىٍقتيميكفى أىنفيسىكي
ـٍ أيسىارىل  ف يىأتيككي مىٍيًيـ ًباإًلثٍـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاً  كفى عى ـٍ تىظىاىىري مّْف ًديىاًرًى

ـٍ أىفىتيٍؤًمنيكفى ًببىٍعضً  يي ـٍ ًإٍخرىاجي مىٍيكي ـه عى رَّ ـٍ كىىيكى ميحى اٍلًكتىاًب  تيفىاديكىي
ـٍ ًإالَّ ًخٍزمه ًفي  زىاء مىف يىٍفعىؿي ذىًلؾى ًمنكي كفى ًببىٍعضو فىمىا جى تىٍكفيري كى

دُّكفى ًإلىى أىشىدّْ اٍلعىذىاًب{. ]البقرة:  ًة ييرى يىٍكـى اٍلًقيىامى يىاًة الدٍُّنيىا كى -84اٍلحى
[. كىذا الخزم كقع ليـ حيث سمط اهلل تعالى عمييـ رسكلو 85

 كسبى منيـ مف سبى، فقتؿ منيـ مف قتؿ و كسمـصمى اهلل عمي
ـٍ 28] ـٍ ثيَـّ يىنقيضيكفى عىٍيدىىي [. كقاؿ سبحانو: }الًَّذيفى عىاىىدتَّ ًمٍنيي

ـٍ الى يىتَّقيكف ٍرًب فىشىرٍّْد  (56) ًفي كيؿّْ مىرَّةو كىىي ـٍ ًفي اٍلحى ا تىٍثقىفىنَّيي فىًإمَّ
ـٍ يىذَّكَّري  ـٍ لىعىمَّيي ٍمفىيي [. أم: إذا 57-56كف{. ]األنفاؿ: ًبًيـ مٍَّف خى

ليخاؼ ، نكؿ بيـ كغمظ عقكبتيـ، غمبتيـ كظفرت بيـ في حرب
 [.27] مف سكاىـ مف األعداء كيحذركف نقض العيد

 :الحمـ
كذلؾ مف شعار ، الًحمـ لغة ىك: األناة كالتثبت في األمكر

[ الحمـ بأنو: حالة بيف 24] [. كعرؼ الغزالي16] العقبلء
كالحمـ يتضمف: الصبر  .كبيف الغضب كببلدتو، الغضب كحدتو

[. قاؿ تعالى 28] كحسف الخمؽ كسعة الصدر كالعفك عمف جنى
[. 134في كصؼ المتقيف: }كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى{. ]اؿ عمراف: 
 امتبلء–أم: إذا حصؿ ليـ مف غيرىـ أذية تكجب غيظيـ كىك 

قتضى فإنيـ ال يعممكف بم -القمب بالحنؽ المكجب لبلنتقاـ
بؿ يكظمكف غيظيـ كيصبركف عف مقابمة ، الطباع البشرية
اًىًميف{. 28المسيء إلييـ] ًف اٍلجى [. كقاؿ سبحانو: }كىأىٍعًرٍض عى

[. أم: مقابمة الجاىؿ باإلعراض عنو كعدـ 199]األعراؼ: 
كمف حرمؾ ال ، مقابمتو بجيمو فمف آذاؾ بقكلو أك فعمو ال تؤذه

عف [. 28] ؾ فاعدؿ فيوكمف ظمم، تحرمو كمف قطعؾ فصمو
، أبي ىريرة أف رجبلن قاؿ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ: أكصني

. [37( ]قاؿ: )ال تغضب، قاؿ: )ال تغضب(. فردد مراران 
/ح: ، الغضب مف الحذر باب، األدب كتاب، البخارم صحيح)

فالغضب يكرث صاحبو الندـ كالحسرة (. 1066ص، 6116
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عقمو بدرجة كافية عند  كاأللـ كاليـ كالحزف ألنو ال يحكـ
أما الحمـ فيتميز صاحبو باليدكء كالتأني كالتثبت فبل ، التصرؼ

نما يكظـ غيظو ، يتصرؼ بردة فعؿ يتحكـ انفعاؿ الغضب فييا كا 
ليككف تصرفو حكيمان يبعث في نفسو الرضى كالطمأنينة كاألمف 

كما ، كانشراح الصدر كاالستبشار باألجر العظيـ مف اهلل تعالى
كيزداد احترامان ، كيندـ عميو، الطرؼ المقابؿ يشعر بخطئوتجعؿ 

كربما ساعده ذلؾ في تجنب ىذا الفعؿ مرة ، لمف عاممو بالحمـ
فالحمـ سبب ميـ مف أسباب السعادة عمى الفرد ، أخرل

 :كمف األدلة عمى ذلؾ، كالمجتمع
كجؿ: }كىًعبىادي  مف صفات الذيف يدخمكف الجنة: قاؿ عز •

اًىميكفى الرٍَّحمىًف  اطىبىييـي اٍلجى ذىا خى مىى األىٍرًض ىىٍكننا كىاً  الًَّذيفى يىٍمشيكفى عى
ا{. ]الفرقاف:  [. أم: خاطبكا الجاىؿ بخطاب 63قىاليكا سىبلىمن

كىذا ، يسممكف فيو مف اإلثـ كيسممكف مف مقابمة الجاىؿ بجيمو
كمقابمة المسيء باإلحساف ، مدح ليـ بالحمـ الكثير كرزانة العقؿ

ٍكفى 28] فككالع [. فيككف جزاؤىـ في قكلو تعالى: }أيٍكلىًئؾى ييٍجزى
ا{. ]الفرقاف:  سىبلىمن ييمىقٍَّكفى ًفييىا تىًحيَّةن كى كا كى بىري  ].75اٍلغيٍرفىةى ًبمىا صى

الفكز بمحبة اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى  •
ًف النَّاًس كىالٌموي ييًحبُّ ا [. كعف ابف 134ٍلميٍحًسًنيف{. ]آؿ عمراف: عى

ألشج بف عبد القيس:  كسمـ قاؿأف النبي صمى اهلل عميو  عباس
 صحيح. )[32] ()إف فيؾ لخصمتيف يحبيما اهلل: الحمـ كاألناة

 كرسكلو تعالى باهلل باإليماف األمر باب، اإليماف كتاب، مسمـ
، عنو لسؤاؿاك ، إليو كالدعاء، الديف كشرائع صمى اهلل عميو كسمـ

 (.30ص، 117/ح: ، يبمغو لـ مف كتبميغو، كحفظو
 :كالحصكؿ عميو، منح الحب لآلخريف

[. كأعظـ 16] كىك نقيض البغض، الحب لغة: الكداد كالمحبة
كأعظـ فكز ىك حصكؿ ، الحب كأكجبو ىك حب العبد هلل تعالى

ًمفى النَّاًس مىف  يىتًَّخذي ًمف العبد عمى حبو عز كجؿ. قاؿ تعالى}كى
بِّا لٌّْمًو{.  ـٍ كىحيبّْ الٌمًو كىالًَّذيفى آمىنيكٍا أىشىدُّ حي ديكًف الٌمًو أىندىادان ييًحبُّكنىيي

[. كقاؿ سبحانو: }قيٍؿ ًإف كينتيـٍ تيًحبُّكفى الٌموى فىاتًَّبعيكًني 165]البقرة: 
{. ]آؿ ـٍ ـٍ ذينيكبىكي يىٍغًفٍر لىكي ـي الٌموي كى [. فكؿ مف 31عمراف:  ييٍحًبٍبكي

كىك ليس عمى الطريقة المحمدية فإنو كاذب ، ادعى محبة اهلل

في جميع أقكالو كأفعالو ، في دعكاه حتى يتبع الشرع المحمدم
كىك ، إياه تومف محب وفكؽ ما طمب وعندىا يحصؿ ل، حكالوكأ

كما قاؿ بعض الحكماء ، كىك أعظـ مف األكؿ، لومحبتو 
[. إف 27] إنما الشأف أف تيحىبٍ ، العمماء: ليس الشأف أف تيًحبٍ 

كىي الحياة التي مف حرميا ، محبة اهلل تعالى ىي قرة العيكف
كالشفاء الذم مف عدمو حمت بقمبو ، فيك مف جممة األمكات

كالمذة التي مف لـ يظفر بيا فعيشو كمو ىمـك ، جميع األسقاـ
[. كمحبة اهلل تعالى ليا تأثير عجيب في انشراح 29] كآالـ

ككمما كانت المحبة أقكل كاف الصدر ، كطيب النفس، الصدر
، مطمئنان إليو، [. حيث يصير العبد كاثقان بو سبحانو48] أشرح

كيتصؿ خكفو كرجاؤه كفرحو كسركره ، وراضيان بحسف تدبيره ل
ف نالو بالمخمكؽ بعض الفرح كالسركر، كابتياجو بو كحده ، كا 

لنعيـ كقرة العيف فميس الفرح التاـ كالسركر الكامؿ كاالبتياج كا
كما سكاه إف أعاف عمى ىذا ، كسككف القمب إال بو سبحانو

ف حجب عنو فيك بالحزف بو كالكحشة ، المطمكب فرح كسر بو كا 
فبل فرح كال سركر إال بما أكصؿ إليو ، منو أحؽ منو بأف يفرح بو

[. كيرل)ابف القيـ( أف ىناؾ عشرة 36] كأعاف عمى مرضاتو
 : تعالى كمكجبة ليا. كىيأسباب جالبة لمحبة اهلل

 .قراءة القرآف بالتدبر كالتفيـ لمعانيو •
 .التقرب إلى اهلل بالنكافؿ بعد الفرائض •
 .دكاـ ذكر اهلل تعالى عمى كؿ حاؿ: بالمساف كالقمب كالعمؿ •
 .إيثار محاب اهلل تعالى عمى محاب النفس كاليكل •
 .معرفة اهلل تعالى بأسمائو كصفاتو كأفعالو •
حسانو كآالئو •  .كنعمو الظاىرة كالباطنة، مشاىدة بره كا 
 .انكسار القمب بكميتو بيف يدم اهلل تعالى •
 كالتأدب ، لمناجاتو كتبلكة كبلمو، الخمكة بو كقت النزكؿ اإلليي •

 .ثـ ختـ ذلؾ باالستغفار كالتكبة، بأدب العبكدية بيف يديو
، ت كبلميـكالتقاط أطايب ثمرا، مجالسة المحبيف الصادقيف •
لو منفعة كاف فيو ك ، ة الكبلـإال إذا ترجحت مصمح يتكمـ أالك 
 .هلغير ك 
  [.29] مباعدة كؿ سبب يحكؿ بيف القمب كبيف اهلل عز كجؿ •
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كأما محبة اهلل تعالى لمعبد فيناؾ العديد مف اآليات القرآنية 
كاألحاديث النبكية التي دلت عمييا: قاؿ تعالى: }ًإفَّ الٌموى ييًحبُّ 

اًبًريف{. 7اٍلميتًَّقيف{. ]التكبة:  [. كقاؿ سبحانو: }كىالٌموي ييًحبُّ الصَّ
[. كقاؿ عز كجؿ: }كىالٌموي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيف{. 146]آؿ عمراف: 
[. كقاؿ تعالى: }ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ الًَّذيفى ييقىاًتميكفى 134]آؿ عمراف: 

فِّا كىأىنَّييـ بينيىافه مَّ  [. عف أبي 4ٍرصيكص{. ]الصؼ: ًفي سىًبيًمًو صى
ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )إف اهلل تعالى 

كما تقرب إلي ، فقد آذنتو بالحرب، قاؿ: مف عادل لي كليان 
عبدم بشيء أحب إلي مما افترضتو عميو. كما زاؿ عبدم 
، يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحببتو فكنت سمعو الذم يسمع بو

كرجمو التي يمشي ، كيده التي يبطش بيا، يبصر بوكبصره الذم 
ف سألني ألعطينو، بيا كما ترددت ، كلئف استعاذني ألعيذنو، كا 

عف شيء أنا فاعمو ترددم عف نفس المؤمف يكره المكت كأنا 
 باب، الرقاؽ كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]أكره مساءتو

كعنو عف النبي صمى اهلل (. 1127ص، 6502/ح: ، التكاضع
: )إذا أحب اهلل العبد نادل جبريؿ: إف اهلل يحب قاؿ عميو كسمـ

فينادم جبريؿ في أىؿ السماء: إف ، فيحبو جبريؿ، فبلنان فأحببو
ثـ يكضع لو القبكؿ ، فيحبو أىؿ السماء، اهلل يحب فبلنان فأحبكه

 باب، الخمؽ بدء كتاب، البخارم صحيح)[. 37( ]في األرض
 (. 536ص، 3209/ح: ، عمييـ اهلل صمكات المبلئكة ذكر

كمحبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاجبة عمى المسمـ. كىي   
امتداد لمحبة اهلل تعالى التي تحقؽ السعادة لئلنساف في دنياه 
ـٍ  ٍخكىانيكي ـٍ كىاً  ـٍ كىأىٍبنىآؤيكي كآخرتو. قاؿ تعالى: }قيٍؿ ًإف كىافى آبىاؤيكي

ـٍ كىأىمٍ  تيكي ـٍ كىعىًشيرى كي ارىةه تىٍخشىٍكفى كىسىادىىىا كىأىٍزكىاجي ًتجى ٍفتيميكىىا كى كىاؿه اٍقتىرى
ٍكنىيىا أىحىبَّ ًإلىٍيكيـ مّْفى الٌمًو كىرىسيكًلًو كىًجيىادو ًفي سىًبيًمًو  مىسىاًكفي تىٍرضى كى
تَّى يىٍأًتيى الٌموي ًبأىٍمًرًه كىالٌموي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلفىاًسًقيف{.  كٍا حى فىتىرىبَّصي

[. كعف أنس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 24]التكبة: 
كسمـ: )ال يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب إليو مف كالده ككلده 

 باب، اإليماف كتاب، البخارم صحيح. )[37] (كالناس أجمعيف
، 14/ح: ، اإليماف مف صمى اهلل عميو كسمـ الرسكؿ حب
 (.6ص

السعادة لئلنساف كتبادؿ المحبة في اهلل مف األمكر التي تجمب   
فيذه المحبة تبقى صافية نقية كليست مرتبطة بمصالح ، كلغيره
بعيدة عف الخيانة أك ، فيي محبة مأمكنة منزكعة المكر، دنيكية

كما أنيا عبادة ، يجني العبد ثمارىا حتى بعد مكتو، الخذالف
تزداد باإليماف كالنصح كحفظ ، ميسكرة ممزكجة بالمتعة كاألنس

يصاؿ  [. كعف أنس 3] كنبذ الحسد، النفع ككؼ األذلالسر كا 
عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )ال يؤمف أحدكـ حتى يحب 

، اإليماف كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]ألخيو ما يحب لنفسو
، 13/ح: ، لنفسو يحب ما ألخيو يحب أف اإليماف مف باب
فقد نيى عف ، ككما دعا اإلسبلـ لممحبة بيف المسمميف(. 5ص

كؿ ما يؤثر سمبان عمى ىذه المحبة أك يعيقيا. قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا 
الًَّذيفى آمىنيكا اٍجتىًنبيكا كىًثيرنا مّْفى الظَّفّْ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه كىالى 

كيـ بى  سَّسيكا كىالى يىٍغتىب بٍَّعضي ا{. ]الحجرات: تىجى  [.12ٍعضن
إف منح الحب كالحصكؿ عميو سعادة عظيمة ال تستقيـ الحياة   

فيما أمف كسبلـ كطمأنينة ، كال يطيب العيش إال بيما، بدكنيما
كيمتد أثرىما الطيب في الدنيا ، كانشراح صدر كفرح كبشرل

كتظير العداكة ، كعند افتقاد الحب يحؿ الشقاء، كاآلخرة
ـ كالغـ كالحزف. كالحقد كالحسد ككؿ ما يجمب الي، كالبغضاء

 :كمما يدؿ عمى أثر الحب في تحقيؽ السعادة
 اهلل كؿ ػػػػػػاؿ رسػػػػرة قاؿ: قػاالستبشار بالفكز بالجنة: عف أبي ىري •

كال تؤمنكا ، اهلل عميو كسمـ: )ال تدخمكف الجنة حتى تؤمنكا صمى
حتى تحابكا أكال أدلكـ عمى شيء إذا فعمتمكه تحاببتـ؟ أفشكا 

 بياف باب، اإليماف كتاب، مسمـ صحيح. )[32]( السبلـ بينكـ
 مف المؤمنيف محبة كأف، المؤمنكف إال الجنة يدخؿ ال أنو

، 194/ح: ، لحصكليا سبب السبلـ إفشاء كأف، اإليماف
 (.44ص
اهلل عميو  النبي صمىالشعكر بحبلكة اإليماف: عف أنس عف  •

يككف اهلل : )ثبلث مف كف فيو كجد حبلكة اإليماف: أف كسمـ قاؿ
، كأف يحب المرء ال يحبو إال هلل، كرسكلو أحب إليو مما سكاىما

. [37( ]كأف يكره أف يعكد في الكفر كما يكره أف يقذؼ في النار
 ، 16/ح: ، اإليماف حبلكة باب، اإليماف كتاب، البخارم صحيح)
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  (.6ص
قاؿ:  الفكز بظؿ اهلل تعالى يـك ال ظؿ إال ظمو: عف أبي ىريرة •

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )إف اهلل تعالى يقكؿ يـك قاؿ 
يـك ال ، اليـك أظميـ في ظمي، القيامة: أيف المتحابكف بجبللي

 باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]ظؿ إال ظمي
 (.1125ص، 6548/ح: ، تعالى اهلل في الحب فضؿ

رسكؿ الفكز بمنابر مف نكر: عف معاذ بف جبؿ قاؿ: سمعت  •
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )قاؿ اهلل عز كجؿ: المتحابكف 

[. 31( ]يغبطيـ النبيكف كالشيداء في جبللي ليـ منابر مف نكر
، اهلل في الحب في جاء ما باب، الزىد كتاب، الترمذم جامع)

 (.545ص، 2390/ح: 
الفكز بحب اهلل تعالى: عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل  •

فأرصد ، : )أف رجبلن زار أخان لو في قرية أخرلقاؿ كسمـعميو 
فمما أتى عميو قاؿ: أيف تريد؟ قاؿ: ، ممكان ، عمى مدرجتو لو اهلل

قاؿ: ىؿ لؾ عميو مف نعمة تربيا؟ ، أريد أخان لي في ىذه القرية
، قاؿ: فإني رسكؿ اهلل إليؾ، غير أني أحببتو في اهلل، قاؿ: ال

 كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]يوبأف اهلل قد أحبؾ كما أحببتو ف
، 6549/ح: ، تعالى اهلل في الحب فضؿ باب، كالصمة البر
 (. 1125ص
اهلل    ذىاب الغؿ بيف الناس: عف أبي ىريرة عف النبي صمى • 

( كتصافحكا يذىب الغؿ عنكـ، : )تيادكا تحابكاكسمـ قاؿعميو 
 (.202ص، 3374/ح: ، 1ج، الصغير الجامع) [.45]

 :القناعة
كرجؿ قنعاف: ، كمعنى قىًنعى: رىًضيى ، القناعة لغة: الرضى باليسير

[. كيعرؼ 16] كالقانع: الراضي، كالقينيكع: الرضا، يرضى باليسير
 [24] .الغزالي القناعة بأنيا: حسف تدبير المعاش مف غير خب

إف القناعة ال تعني الكسؿ كالتقاعس عف العمؿ بحجة الرضى 
نما ىي عمؿ ا، عف الحاؿ إلنساف الدائـ لؤلسباب الممكنة كا 

كأف يرضى ، لتغيير األحكاؿ لؤلفضؿ كفؽ ضكابط الشرع كسعيو
كال ، كال يحزف، فبل يتسخط، بعد ذلؾ بما يقسـ اهلل تعالى لو

كال يذؿ ، كال ينظر لما في أيدم الناس مف متاع الدنيا، يتحسر

كيؤمف بأف الرزؽ بيد اهلل تعالى. قاؿ تعالى: ، نفسو لسؤاليـ
ٍربنا ًفي  كٍا ًفي سىًبيًؿ الٌمًو الى يىٍستىًطيعيكفى ضى }ًلٍمفيقىرىاء الًَّذيفى أيحًصري
ـٍ الى  اًىؿي أىٍغًنيىاء ًمفى التَّعىفًُّؼ تىٍعًرفيييـ ًبًسيمىاىي األىٍرًض يىٍحسىبيييـي اٍلجى

افنا{. ]البقرة:  [. أم: الفقراء الذيف ليس 273يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى
، دة أك قدرة عمى التكسب كطمب المعاش إلغناء أنفسيـلدييـ إرا

كمع ذلؾ يتعففكف فيحسبيـ الجاىؿ بأمرىـ كحاليـ أنيـ أغنياء 
، كىـ ال يسألكف الناس، مف تعففيـ في لباسيـ كحاليـ كمقاليـ

ف سألكىـ اضطراران لـ يمحكا في السؤاؿ كقاؿ . [27]، [28] كا 
ا ًمف دىآبَّةو ًفي  مى مىى الٌمًو ًرٍزقييىا{. ]ىكد: سبحانو: }كى األىٍرًض ًإالَّ عى

[. أم: أف جميع ما دب عمى كجو األرض مف إنساف كحيكاف 6
 [. كقاؿ عز28] قد تكفؿ اهلل بأرزاقيـ كأقكاتيـ فرزقيـ عمى اهلل

ـٍ ًفي  ًعيشىتىيي بّْؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىييـ مَّ ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىةى رى كجؿ: }أىىي
يىا ييـ اٍلحى اتو ًليىتًَّخذى بىٍعضي ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي فىٍعنىا بىٍعضى ًة الدٍُّنيىا كىرى

ا يىٍجمىعيكف{. ]الزخرؼ:  ٍيره مّْمَّ بّْؾى خى ا سيٍخًريِّا كىرىٍحمىتي رى [. 32بىٍعضن
أم: أف اهلل تعالى قد فاكت بيف خمقو فيما أعطاىـ مف األمكاؿ 

ليسخر ، الظاىرة كالباطنة كغير ذلؾ مف القكل، كاألرزاؽ كالعقكؿ
كأف ، بعضيـ بعضان في األعماؿ الحتياج كؿ كاحد منيـ لآلخر

رحمة اهلل بخمقو خير ليـ مما بأيدييـ مف األمكاؿ كمتاع الحياة 
اتو 27الدنيا] ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى كي فىعى بىٍعضى [. كما قاؿ تعالى: }كىرى

{. ]األنعاـ: ـٍ ا آتىاكي ـٍ ًفي مى كي [. أم: فاكت بينكـ في 165 لّْيىٍبميكى
كالمناظر كاألشكاؿ ، كالمحاسف كالمساكئ، كاألخبلؽ، األرزاؽ
كلو الحكمة في ذلؾ ليختبر الغني في غناه كيسألو عف ، كاأللكاف
[. كقاؿ سبحانو: 27] كالفقير في فقره فيسألو عف صبره، شكره

تٍَّعنىا ًبًو أىٍزكى  ا مى ٍينىٍيؾى ًإلىى مى يىاًة الدُّنيىا }كىالى تىميدَّفَّ عى ـٍ زىٍىرىةى اٍلحى ٍنيي ا مّْ اجن
ٍيره كىأىٍبقىى{. ]طو:  بّْؾى خى ًرٍزؽي رى ـٍ ًفيًو كى [. أم: ال تمد 131ًلنىٍفًتنىيي

كال تكرر النظر مستحسنان إلى أحكاؿ الدنيا ، عينيؾ معجبان 
كالممتعيف بيا مف المآكؿ كالمشارب المذيذة كالمبلبس الفاخرة 

فإف ذلؾ كمو زىرة الحياة ، كالنساء المجممةكالبيكت المزخرفة 
ثـ ، الدنيا تبتيج بيا نفكس المغتريف كتقطعيـ عف النظر لآلخرة

فاهلل تعالى قد جعميا اختباران ليـ ليعمـ ، فيندمكف، تذىب سريعان 
 .[28] مف يقؼ عندىا كيغتر بيا ممف ىك أحسف عمبلن 
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نساف غير فاإل، إف القناعة عامؿ ميـ في تحقيؽ سعادة اإلنساف
القانع سيعيش حياتو في شقاء مستمر ألنو لك ترؾ النفس عمى 

كال ، كال أمف، فبل تشعر بطمأنينة كال رضى، ىكاىا فإنيا ال تشبع
، فيك يعيش في ىمع كجزع، كال استبشار، كال فرح، انشراح صدر

لسراب الحياة الدنيا.  كمبلحقة ال نياية ليا ترىؽ النفس كالجسد
يقكؿ:  ؿ: سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـعف ابف عباس قا

كال يمؤل جكؼ ، )لك كاف البف آدـ كادياف مف ماؿ البتغى ثالثان 
 باب، الرقاؽ كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]ابف آدـ إال التراب

 يدؿ كمما(.1117ص، 6436/ح: ، الماؿ فتنة مف يتقى ما
 :السعادة تحقيؽ في القناعة دكر عمى

بالفكز بالجنة: عف ثكباف قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى االستبشار  •
اهلل عميو كسمـ: )مف تكفؿ لي أف ال يسأؿ الناس شيئان فأتكفؿ لو 

 كراىية باب، الزكاة كتاب، داكد أبي سنف. )[44] (بالجنة؟
 (.244ص، 1643/ح: ، المسألة

 اهلل صمىالفبلح: عف عبداهلل بف عمرك بف العاص أف رسكؿ  •
كقنعو اهلل ، كرزؽ كفافان ، : )قد أفمح مف أسمـكسمـ قاؿاهلل عميو 

 الكفاؼ في باب، الزكاة كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]آتاه ابم
 (.424-423 ص ص، 2426/ح: ، كالقناعة

صمى اهلل عميو كسمـ: عف عمر بف تغمب أف  محبة الرسكؿ •
أتي بماؿ أك بشيء فقسمو  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

فحمد اهلل ، رجاالن كترؾ رجاالن فبمغو أف الذيف ترؾ عتبكافأعطى 
كأثنى عميو ثـ قاؿ: )أما بعد فكاهلل إني ألعطي الرجؿ كأدع 

كلكني أعطي ، كالذم أدع أحب إلي مف الذم أعطي، الرجؿ
كأىًكؿي أقكامان إلى ما ، أقكامان لما أرل في قمكبيـ مف الجزع كاليمع

، البخارم صحيح. )[37]( كالخيرجعؿ اهلل في قمكبيـ مف الغنى 
، بعد أما :الثناء بعد الخطبة في قاؿ مف باب، الجمعة كتاب
 (.148ص، 923/ح: 

 ى بالقضاء كالقدر: عف ػػع الرضػػػؿ مػػػػي كالعمػػػػع بيف السعػػػػالجم •
اهلل عميو كسمـ: )احرص  اهلل صمىرسكؿ  أبي ىريرة قاؿ: قاؿ

ف أصابؾ شيء فبل ، عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز كا 
كما شاء ، كلكف قؿ: قدر اهلل، تقؿ: لك أني فعمت كاف كذا ككذا

 كتاب، مسمـ صحيح. )[32](فإف لك تفتح عمؿ الشيطاف، فعؿ
، 6774/ح: ، لو كاإلذعاف بالقدر اإليماف باب، القدر
 (.1161ص
الحصكؿ عمى الغنى كالرزؽ كالعفاؼ مف اهلل تعالى: عف  •

: )كمف كسمـ قاؿحكيـ بف حزاـ عف النبي صمى اهلل عميو 
 صحيح. )[37( ]كمف يستغف يغنو اهلل، يستعفؼ يعفو اهلل

/ح: ، غنى ظير عف إال صدقة ال باب، الزكاة كتاب، البخارم
اهلل كعف عبداهلل بف مسعكد قاؿ: قاؿ رسكؿ (. 231ص، 1427
اهلل عميو كسمـ: )مف نزلت بو فاقة فأنزليا بالناس لـ تسد  صمى
كمف نزلت بو فاقة فأنزليا باهلل فيكشؾ اهلل لو برزؽ عاجؿ ، فاقتو

 في جاء ما باب، الزىد كتاب، الترمذم جامع)[. 31( ]أك آجؿ
 (.532ص، 2326/ح: ، كحبيا الدنيا في اليـ
تحقؽ الغنى الحقيقي لمنفس: عف أبي ىريرة يقكؿ: سمعت  •

، يقكؿ: )ليس الغنى عف كثرة العرض اهلل عميو كسمـ النبي صمى
 كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]كلكف الغنى غنى النفس

 (.1119ص، 6446/ح: ، النفس غنى الغنى باب، الرقاؽ
اهلل حصكؿ البركة: عف حكيـ بف حزاـ قاؿ: سألت النبي صمى  •

ثـ ، ثـ سألتو فأعطاني، ثـ سألتو فأعطاني، فأعطاني عميو كسمـ
فمف أخذه بطيب نفس بكرؾ لو ، قاؿ: )إف ىذا الماؿ خضرة حمكة

ككاف كالذم يأكؿ ، كمف أخذه بإشراؼ نفس لـ يبارؾ لو فيو، فيو
 صحيح. )[37( ]كاليد العميا خير مف اليد السفمى، كال يشبع
 كقكلو،  حمكة خضرة الماؿ ىذا باب، الرقاؽ كتاب، البخارم
 آؿ.]( كالبنيف النساء مف الشيكات حب لمناس زيف):تعالى
عف معاكية قاؿ: قاؿ (.1117ص، 6441/ح: ، [.14:عمراف
اهلل  فك، اهلل عميو كسمـ: )ال تمحفكا في المسألة اهلل صمىرسكؿ 

فتخرج لو مسألتو مني شيئان كأنا لو ، ال يسألني أحد منكـ شيئان 
 كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]فيبارؾ لو فيما أعطيتو، كاره

كعف (.417ص، 2390/ح: ، المسألة عف النيي باب، الزكاة
أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )مف سأؿ 

 (فميستقؿ أك ليستكثر، فإنما يسأؿ جمران ، الناس أمكاليـ تكثران 
 ، لمناس المسألة كراىة باب، الزكاة ابػكت، ـػػمسم حػػػصحي. )[32]
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 (.418ص، 2399/ح: 
كزكاؿ اليـ كالغـ: إف القناعة تعطي اإلنساف  انشراح الصدر •

فإذا تأمميا كجد أف اهلل تعالى ، مساحة كاسعة لتأمؿ نعـ اهلل عميو
قد كىبو خيران عظيماى. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى 

كال تنظركا إلى ، أسفؿ منكـاهلل عميو كسمـ: )انظركا إلى مف ىك 
 صحيح. )[32( ]فيك أجدر أال تزدركا نعمة اهلل، مف ىك فكقكـ

، (لمكافر كجنة لممؤمف سجف الدنيا) باب، الزىد كتاب، مسمـ
فعند تطبيؽ اإلنساف لقكؿ الرسكؿ  (.1283 ص، 7430/ح: 

مؽ في فإنو سيرل أنو يفكؽ كثيران مف الخ صمى اهلل عميو كسمـ
كيزداد سركره كاغتباطو ، و كىمو كغموفيزكؿ قمق، كالرزؽالعافية 

 [. 51] بنعـ اهلل عميو
قباؿ الدنيا: عف أنس بف مالؾ قاؿ: قاؿ رسكؿ ، جمع الشمؿ • كا 

اهلل عميو كسمـ: )مف كانت اآلخرة ىمو جعؿ اهلل غناه  اهلل صمى
كمف كانت ، في قمبو كجمع لو شممو كأتتو الدنيا كىي راغمة

جعؿ اهلل فقره بيف عينيو كفرؽ عميو شممو كلـ يأتو الدنيا ىمو 
 صفة كتاب، الترمذم جامع. )[31( ]مف الدنيا إال ما قدر لو

، ىمو اآلخرة كانت كمف، بالضراء ابتمينا :أحاديث باب، القيامة
 (.562ص، 2465/ح: ، لعبادتي تفرغ آدـ كابف

 :الرحمة
بالمرحمة(: أم )تكاصكا  كمعنى، الرحمة لغة: رقة القمب كعطفو

[. 16] أكصى بعضيـ بعضان برحمة الضعيؼ كالتعطؼ عميو
مىى اٍلكيفَّاًر  مَّده رَّسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاء عى قاؿ تعالى: }مُّحى

{. ]الفتح:  ـٍ مىاء بىٍينىيي أم: متحابكف  [. )رحماء بينيـ(29ريحى
 ب لنفسويحب أحدىـ ألخيو ما يح، متعاطفكف كالجسد الكاحد

، [. كالرحمة في اإلسبلـ مطمكبة حتى مع الحيكانات28]
فالرحمة في قمب ، كلئلنساف فييا أجر كبير كبشرل عظيمة

كتجعمو يشعر بألـ ، تيذب مف سمككو، اإلنساف نعمة عظيمة
كىذا مما يبعث السعادة في ، مما يدفعو لمساعدتيـ، اآلخريف

كمما ، االستبشارنفسو فيشعر بالرضى كانشراح الصدر كالفرح ك 
 :يدؿ عمى ذلؾ

 كؿ ػػػالفكز برحمة اهلل تعالى: عف عبداهلل بف عمرك قاؿ: قاؿ رس •

ارحمكا ، اهلل عميو كسمـ: )الراحمكف يرحميـ الرحمف اهلل صمى
، الترمذم جامع)[. 31( ]مف في األرض يرحمكـ مف في السماء

، 1924/ح: ، الناس رحمة في جاء ما باب، كالصمة البر كتاب
اهلل  اهلل صمىكعف أسامة بف زيد قاؿ: قاؿ رسكؿ  (.448ص

. [37( ]عميو كسمـ: )كال يرحـ اهلل مف عباده إال الرحماء
/ح: ، الصبياف عيادة باب، المرض كتاب، البخارم صحيح)

كعف جرير بف عبداهلل قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  (.1001ص، 5655
 [.37( ]الناسصمى اهلل عميو كسمـ: )ال يرحـ اهلل مف ال يرحـ 

 اهلل ادعكا قؿ):تعالى قكلو باب، التكحيد كتاب، البخارم صحيح)
: اإلسراء.]( الحسنى األسماء فمو تدعك ما أيا الرحمف ادعكا أك

  (.1269ص، 7376/ح: ، [.110
اهلل الفكز بشكر اهلل كمغفرتو: عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ  •

اهلل عميو كسمـ: )بينما رجؿ يمشي بطريؽ اشتد عميو  صمى
فإذا كمب يميث ، فشرب ثـ خرج، فكجد بئران فنزؿ فييا، العطش

فقاؿ الرجؿ: لقد بمغ ىذا الكمب مف ، يأكؿ الثرل مف العطش
ثـ أمسكو ، فنزؿ البئر فمؤل خفو، العطش مثؿ الذم كاف بمغ بي

 صحيح. )[37] (فغفر لو، فشكر اهلل لو، فسقى الكمب، بفيو
، 6009/ح: ، كالبيائـ الناس رحمة باب، األدب كتاب، البخارم

 (.1051ص
البعد عف الشقاء: عف أبي ىريرة قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى  •

. [31( ]اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )ال تنزع الرحمة إال مف شقي
 رحمة في جاء ما باب، كالصمة البر كتاب، الترمذم جامع)

 (.448ص، 1923/ح: ، الناس
الترابط كالتماسؾ بيف أفراد المجتمع: عف النعماف بف بشير  •

اهلل عميو كسمـ: )مثؿ المؤمنيف في  اهلل صمىقاؿ: قاؿ رسكؿ 
، مثؿ الجسد إذا اشتكى منو عضك، تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ

، مسمـ صحيح) [.32] (تداعى لو سائر الجسد بالسير كالحمى
 ، كتعاضدىـ كتعاطفيـ المؤمنيف تراحـ ابػػب، ةػػػكالصم رػػػػالب كتاب
      (.1131ص، 6586/ح: 

 :العفك كالصفح
 رؾ فقد ػػػة فتػػػؽ عقكبػػػف استحػػػؿ مػػػكك، العفك لغة: المحك كالطمس
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ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض 16] عفي عنو [. قاؿ تعالى: }خي
اًىًميف{. ]األعراؼ:  ًف اٍلجى أم: يأخذ ما سمحت بو [. 199عى

فبل يكمفيـ ، أنفس الناس كما سيؿ عمييـ مف األعماؿ كاألخبلؽ
ما ال تسمح بو طبائعيـ بؿ يشكر كؿ ما يقابمو منيـ مف فعؿ 

[. 28] كيتجاكز عف تقصيرىـ كيغض طرفو عف نقصيـ، جميؿ
ٍيرنا أىٍك تيٍخفيكهي أىٍك تىٍعفيكٍا عىف سيكى  ءو فىًإفَّ كقاؿ سبحانو: }ًإف تيٍبديكٍا خى

[. أم: إف عفكتـ عمف أساء 149الٌموى كىافى عىفيكِّا قىًديرنا{. ]النساء: 
فإف مف ، كيجزؿ ثكابكـ لديو، فإف ذلؾ مما يقربكـ عند اهلل، إليكـ

[. 27] صفاتو تعالى أف يعفك عف عباده مع قدرتو عمى عقابيـ
ًميؿ{. ]الحجر:  ٍفحى اٍلجى أم  [.85كقاؿ عز كجؿ: }فىاٍصفىًح الصَّ

 الصفح الحسف الذم سمـ مف الحقد كاألذية القكلية كالفعمية
[. إف العفك عف المسيء مع القدرة عميو خمؽ راؽو نبيؿ ينبع 28]

كمف يتصؼ بيذا الخمؽ يجمب لنفسو ، مف نفس كريمة قكية
حيث يشعر بالطمأنينة كاألمف كالرضى ، السعادة قبؿ غيره

ي االنتقاـ كالعداكة كانشراح الصدر بسبب تخمصو مف الرغبة ف
كبسبب ما ، كالبغضاء كالمشاحنة كالكراىية مع الناس مف جية

كما ، تكلد عف عفكه مف تآلؼ كمحبة كمكدة معيـ مف جية ثانية
يشعر بالفرح كاالستبشار بفضؿ اهلل عميو كاألجر الكبير الذم 

فاآلثار المترتبة عمى ىذا الخمؽ عظيمة ، ينتظره مف اهلل تعالى
 :اجدان كمني

ٍغًفرىةو مّْف  • سىاًرعيكٍا ًإلىى مى االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ تعالى: }كى
يىا السَّمىاكىاتي كىاألىٍرضي أيًعدٍَّت ًلٍمميتًَّقيف نَّةو عىٍرضي ـٍ كىجى بّْكي  (133) رَّ

رَّاء كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى عىفً   الًَّذيفى يينًفقيكفى ًفي السَّرَّاء كىالضَّ
 ].134-133النَّاًس كىالٌموي ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيف{. ]آؿ عمراف: 

كا أىالى تيًحبُّكفى أىف يىٍغًفرى  • ٍليىٍصفىحي ٍليىٍعفيكا كى المغفرة مف اهلل تعالى: }كى
{. ]النكر:  ـٍ  ].22المَّوي لىكي

أقرب لتقكل العبد: قاؿ تعالى: }كىأىف تىٍعفيكٍا أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل{.  •
 ان ػػػػان مكجبػػػلككنو إحسان، [. فمف عفا كاف أقرب لتقكاه237: ]البقرة

 [.28] النشراح الصدر
الحصكؿ عمى األجر مف اهلل تعالى: }فىمىٍف عىفىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي  •

مىى المًَّو{. ]الشكرل:   ].40عى

عف النبي ، الحصكؿ عمى العز مف اهلل تعالى: عف أبي ىريرة •
( قاؿ: )كما زاد اهلل عبدان بعفك إال عزان  صمى اهلل عميو كسمـ

 العفك استحباب باب، كالصمة البر كتاب، مسمـ صحيح) [.32]
  (.1132-1131ص ص، 6592/ح: ، كالتكاضع

تحقيؽ الترابط داخؿ المجتمع كالتآلؼ: قاؿ تعالى: }كىالى تىٍستىًكم  •
سىنىةي كىالى السَّيّْئىةي اٍدفىٍع ًبالًَّتي ًىيى  بىٍينىوي اٍلحى أىٍحسىفي فىًإذىا الًَّذم بىٍينىؾى كى
ًميـ{. ]فصمت:  ًليّّ حى دىاكىةه كىأىنَّوي كى [. فمف خبلؿ العفك تتحكؿ 34عى

كتحؿ المشاعر اإليجابية ، كتقكل الركابط، العداكة إلى محبة كألفة
كمف جرب العفك كدفع السيئة بالحسنة ، محؿ المشاعر السمبية

فيبعث ، أثرىا عمران طكيبلن في النفسفإنو يجد لذة عظيمة يدـك 
فييا الفرح كالرضى كالطمأنينة كانشراح الصدر كالشعكر بمحبة 

بعكس االنتقاـ الذم يعقبو الندـ كاليـ كالحزف كالعداكة ، اآلخريف
 .كالبغضاء

كتخفيؼ الضغكط: إف العفك مف أكبر ، الحفاظ عمى الصحة •
إال أنو ، ك السعادةالتحديات التي يكاجييا اإلنساف في سعيو نح

يستحؽ منو ذلؾ فيك يساعده عمى التخمص مف مشاعر 
، الضغينة كالحقد الداخمي التي تمثؿ عبئان ثقيبلن مدمران لصحتو

حيث أف ممارسة اإلنساف لحياتو كىك يحمؿ الغضب كالسخط 
كيزيد ضغكطان إضافية عمى ، يجعمو يستيمؾ طاقتو بشكؿ سيء

  [.41] حياتو
 :العفة

أم عؼ عف المحاـر ، غة: الكؼ عما ال يحؿ كيىٍجميؿي كالعفة ل
 كىك الصبر كالنزاىة عف الشيء، كاألطماع الدنيئة فيك عفيؼ

تَّى 16] ا حى ٍليىٍستىٍعًفًؼ الًَّذيفى الى يىًجديكفى ًنكىاحن [. قاؿ تعالى: }كى
ـٍ المَّوي ًمف فىٍضًمًو{. ]النكر:  [. أم أف اهلل يأمر العاجز 33ييٍغًنيىيي

النكاح إما لفقر أك غيره أف يكؼ عف المحـر كيفعؿ عف 
التي تكفو عنو كتصرؼ عف قمبو  -كالصـك مثبلن -األسباب

كفي سبيؿ تحقيؽ العفة قاؿ  [.28] األفكار التي قد تكقعو فيو
يىٍحفىظيكا  سبحانو كتعالى} ـٍ كى اًرًى كا ًمٍف أىٍبصى قيؿ لٍّْمميٍؤًمًنيفى يىغيضُّ
ـٍ ذىًلؾى أىٍزكى  يي كجى ا يىٍصنىعيكففيري ًبيره ًبمى ـٍ ًإفَّ المَّوى خى قيؿ 30) ى لىيي ( كى

ييفَّ كىالى ييٍبًديفى  كجى يىٍحفىٍظفى فيري اًرًىفَّ كى ٍضفى ًمٍف أىٍبصى لٍّْمميٍؤًمنىاًت يىٍغضي
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ييكًبًيفَّ كىالى  مىى جي ميًرًىفَّ عى ٍليىٍضًرٍبفى ًبخي ًزينىتىييفَّ ًإالَّ مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى
{. ]النكر: ييٍبًديفى ًزي [. فقد أرشد اهلل 31-30نىتىييفَّ ًإالَّ ًلبيعيكلىًتًيفَّ

تعالى عباده المؤمنيف إلى غض أبصارىـ عف العكرات كالنساء 
كما أمر ، األجنبيات كالمرداف الذيف يمكف أف يفتتف بيـ

المؤمنات بغض أبصارىف عف النظر إلى العكرات كالرجاؿ 
كأال يبديف زينتيف إال ، بشيكة كنحك ذلؾ مف النظر الممنكع

  [.28]لمحارميف
كدكر كبير في تحقيؽ السعادة كمما ، العفة ليا فضؿ عظيـإف   

 :يدؿ عمى ذلؾ
ـٍ  • االستبشار بالفكز بالجنة كالفبلح: قاؿ تعالى: }كىالًَّذيفى ىي

اًفظيكف ـٍ حى كًجًي انيييـٍ  (5) ًلفيري مىكىٍت أىٍيمى ا مى ـٍ أٍك مى مىى أىٍزكىاًجًي  ًإالَّ عى
ميكًميف{. ]المؤمنكف:  ـٍ غىٍيري مى [. ك كاف جزاؤىـ عمى 6-5فىًإنَّيي

ـي اٍلكىاًرثيكف ذلؾ في قكلو الًَّذيفى يىًرثيكفى  (10) سبحانو: }أيٍكلىًئؾى ىي
اًلديكف{. ]المؤمنكف:  ـٍ ًفييىا خى  ].11-10اٍلًفٍردىٍكسى ىي

اًفًظيفى كاألجر العظيـ مف اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }كىاٍلحى  المغفرة •
اًفظىاًت كىالذَّاًكًريفى المَّوى كىًثيرنا كىالذَّاًكرىاًت أىعىدَّ المَّوي لىييـ  ـٍ كىاٍلحى يي كجى فيري

ا{. ]األحزاب:  ٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمن  ].35مَّ
كىذىًلؾى مىكَّنّْا ًلييكسيؼى ًفي  • التمكيف في األرض: قاؿ تعالى: }كى

يٍ  ًتنىا مىف نَّشىاء كىالى األىٍرًض يىتىبىكَّأي ًمٍنيىا حى ثي يىشىاء نيًصيبي ًبرىٍحمى
ٍيره لّْمًَّذيفى آمىنيكٍا  (56) نيًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيف كىألىٍجري اآلًخرىًة خى

كىانيكٍا يىتَّقيكف{. ]يكسؼ:  [. أم أف اهلل تعالى قد مكف 57-56كى
، ليكسؼ في الدنيا العيش الرغد كالنعمة الكاسعة كالجاه العريض

، لمف جمع بيف التقكل كاإليماف، ر خير مف ذلؾ في اآلخرةكأج
كباإليماف يحصؿ تصديؽ القمب ، فبالتقكل تترؾ األمكر المحرمة

[. فيكسؼ عميو السبلـ صبر عف 28] بما أمر اهلل تعالى
معصية اهلل تعالى كانصرؼ عف الفحشاء مع كجكد الداعي 
القكم ليا تقكل هلل عز كجؿ كنتيجة برىاف اإليماف الذم في قمبو 

 [. 28] كما يقتضيو مف امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب زكاجره
ٍليىٍستىٍعًفًؼ الَّذً  • يفى الى الكعد بالغنى مف اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }كى

ـٍ المَّوي ًمف فىٍضًمًو{. ]النكر:  تَّى ييٍغًنيىيي ا حى [. ففي 33يىًجديكفى ًنكىاحن
 ى لممستعفؼ أف اهلل سيغنيو كييسر ػػػف اهلل تعالػػػد مػػػة كعػػػذه اآليػػػى

 .[28] أمره
االستبشار بالفكز بظؿ اهلل تعالى يـك ال ظؿ إال ظمو: ففي  •

اهلل بظمو يـك ال ظؿ إال ظمو تكضيح حديث السبعة الذيف يظميـ 
، البخارم صحيح) .[37] ألثر العفة في الفكز بذلؾ الفضؿ

 كفضؿ الصبلة ينتظر المسجد في جمس مف باب، األذاف كتاب
 (.107ص، 660/ح: ، المساجد

عف  الذم ركاه ابف عمر تفريج الكرب: ففي حديث )الصخرة( •
 العفة ابتغاءن  تكضيح ألثر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

، البخارم صحيح) .[37] لمرضاة اهلل تعالى في تفريج الكرب
، 5974/ح: ، كالديو بر مف دعاء إجابة باب، األدب كتاب
 (.1046ص

 :األساس الجسمي
حيث كضع ، لقد اىتـ اإلسبلـ بالجانب الجسمي لئلنساف   

كما بيف أف العبد ، القكاعد كاألسس لمعناية بو كحمايتو ككقايتو
كذلؾ ، محاسب عمى جسده كسيسأؿ عنو يـك القيامة فيما أببله

لما لمجسـ مف أىمية بالغة في قياـ اإلنساف بدكره المناط بو في 
 .كتحقيؽ الغاية مف خمقو كىي عبادة اهلل تعالى، ىذه الحياة

كىي غالبان سبب لمسعادة ، كترتبط الصحة ارتباطان كثيقان بالسعادة
د ال يرل كثيركف الرابط بيف الصحة [. كق25] بالرضى كالشعكر

قد كضح اإلسبلـ ل[. 41] كالسعادة إال بعد أف تمرض أجسادىـ
فعف ابف عباس قاؿ: قاؿ النبي صمى ، الصحة بالسعادة ارتباط

اهلل عميو كسمـ: )نعمتاف مغبكف فييما كثير مف الناس: الصحة 
 الصحة باب، الرقاؽ كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]كالفراغ
 (.1113ص، 6412/ح: ، اآلخرة عيش إال عيش كال، كالفراغ

كىك ، أم أنيما نعمتاف عظيمتاف فييما غبف لكثير مف الناس
حيث شبو ، الشراء بأضعاؼ الثمف أك البيع بدكف ثمف المثؿ

كالصحة في البدف ، المكمؼ بالتاجر اهلل عميو كسمـ النبي صمى
األرباح كمقدمات نيؿ ألنيما مف أسباب ، كالفراغ برأس الماؿ

كمف ، فمف امتثؿ ألكامر اهلل كابتدر الصحة كالفراغ يربح، النجاح
[. كعف أبي ىريرة 49] أطاع رأس مالو ندـ حيث ال ينفع الندـ

اهلل عميو كسمـ: )المؤمف القكم خير  اهلل صمىقاؿ: قاؿ رسكؿ 



552016
 

490 

. [32( ]كفي كؿ خير، كأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ
، لو كاإلذعاف بالقدر اإليماف باب، القدر كتاب، مسمـ صحيح)

كعف أبي بكر الصديؽ قاؿ: قاؿ  (.1161ص، 6774/ح: 
فإف ، )سمكا اهلل العفك كالعافية اهلل عميو كسمـ اهلل صمىرسكؿ 

 جامع)[. 31( ]أحدان لـ يعط بعد اليقيف خيران مف العافية
/ح: ، (كالعافية العفك اهلل سمكا)باب، الدعكات كتاب، الترمذم
قاؿ: قاؿ  كعف سممة بف عبيد اهلل عف أبيو (811ص، 3558
اهلل عميو كسمـ: )مف أصبح منكـ آمنا في سربو  اهلل صمىرسكؿ 

. [31] (معافى في جسده عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا
 لو حيزت مف الكصؼ في :باب، الزىد كتاب، الترمذم جامع)

 (.536ص، 2346/ح: ، الدنيا
القكاعد كالتكجييات التي كضعيا اإلسبلـ لمحفاظ عمى جسـ كمف 

 :اإلنساف ككقايتو
تحريـ كؿ ما يضر بصحة اإلنساف: قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى  •

ابي كىاألىٍزالىـي ًرٍجسه مٍّْف عىمىًؿ  ٍيًسري كىاألىنصى ٍمري كىاٍلمى ا اٍلخى آمىنيكٍا ًإنَّمى
ـٍ تيٍفًمحيكف{. ]المائدة: الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي لىعى  [. كينادم كؿ مف 90مَّكي

يكماف [ بتجنب تناكؿ الكحكليات لما ليا مف تأثير 41] لكؾ كا 
كما ، سمبي عمى سعادة اإلنساف حيث أنيا تعيؽ التفكير كالعمؿ

فتعكد لمجسـ في صكرة ، تمنع الكبد مف تحطيـ السكريات أنيا
كالدكار في اليـك التالي باإلضافة إلى الشعكر بالتثاقؿ ، دىكف

كما أنيا مف عكامؿ ، مف تعاطييا مما يضعؼ االستعداد لمعمؿ
ٍيتىةى تعالى قاؿ[. 41] اإلصابة باالكتئاب ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رَّ : }ًإنَّمىا حى

ا أيًىؿَّ ًبًو ًلغىٍيًر الٌمًو{. ]البقرة:  مى ـى اٍلًخنًزيًر كى لىٍح ـى كى [. كقد 173كىالدَّ
ليـ عف المضر ]الخبا حرمت تمؾ [. 28ئث لطفان بالعباد كتنزييا ن
سىاء سىًبيبل{.  كقاؿ عز نىى ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كى بيكٍا الزّْ كجؿ: }كىالى تىٍقرى
[. كالنيي عف قرباف الزنا أبمغ مف النيي عف مجرد 32]اإلسراء: 

كقد ، فعمو ألف ذلؾ يشمؿ النيي عف جميع مقدماتو كدكاعيو
أنو فاحشة أم: يستفحش في الشرع كالعقؿ كصؼ الزنا كقبحو ب

كالفطر لتضمنو الجرأة عمى الحرمة في حؽ اهلل كحؽ المرأة 
[. كالزنا 28كأىميا كاختبلط األنساب كغير ذلؾ مف المفاسد ]

فإنو سبب في حصكؿ ، باإلضافة إلى قبحو كفعؿ في حد ذاتو

كالسيبلف كغيرىا مف األمراض ، مثؿ الزىرماض العديد مف األمر 
 كتنشر الكباء، كتكىف الجسـ، الخطيرة التي تقضي عمى النسؿ

اهلل عميو  اهلل صمىقاؿ: قاؿ رسكؿ  [. عف عبد اهلل بف عمر53]
كأعكذ باهلل ، كسمـ: )يا معشر المياجريف خمس اذا ابتميتـ بيف

إال ، حتى يعمنكا بيا، أف تدرككىف: لـ تظير الفاحشة في قـك قط
التي لـ تكف مضت في أسبلفيـ فشا فييـ الطاعكف كاألكجاع 

 باب، الفتف كتاب، ماجة ابف سنف. )[46]( الذيف مضكا
  (.580-579ص ص، 4019/ح: ، العقكبات

الًَّذيفى  األكؿ مف الرزؽ الطيب الحبلؿ: قاؿ تعالى: }يىاأىيُّيىا •
كٍا ًلٌمًو{. ]البقرة:  ـٍ كىاٍشكيري ٍقنىاكي زى [. 172آمىنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى
كاألكؿ ، فينا يأمر اهلل تعالى عباده باألكؿ مف طيبات ما رزقيـ

كما أف األكؿ الحراـ يمنع ، الحبلؿ سبب لتقبؿ الدعاء كالعبادة
ا [. كقاؿ سبحانو: 27قبكؿ الدعاء كالعبادة] }يىاأىيُّيىا النَّاسي كيميكٍا ًممَّ

بلىالن طىيّْبان{. ]البقرة:  [. أم: جميع ما في 168ًفي األىٍرًض حى
 األرض محمؿ لكـ تناكلو مالـ يكف مغصكبان أك مسركقان أك

كمالـ يكف خبيثان كالميتة كالدـ كلحـ ، محصبلن بمعاممة محرمة
ـي [. كقاؿ عز كجؿ: }فىكي 28] الخنزير كالخبائث كميا قىكي زى ميكٍا ًممَّا رى

 ].114الٌموي حىبلالن طىيّْبنا{. ]النحؿ: 
الحث عمى النظافة: كالنظافة أساس ميـ تقـك عميو صحة  •

كالمسمـ مطالب بالطيارة كالنظافة لمصمكات الخمس كؿ ، الجسـ
. كقد حث اإلسبلـ عمى كؿ ما مف شأنو تحقيؽ النظافة  يـك
كاالغتساؿ كالسكاؾ كتقميـ األظافر كغيرىا. عف عبد اهلل بف 

: )إذا جاء أحدكـ كسمـ قاؿاهلل عميو  اهلل صمىعمر أف رسكؿ 
 باب، الجمعة كتاب، البخارم صحيح. )[37( ]الجمعة فميغتسؿ

 أك، الجمعة شيكد الصبي عمى كىؿ، الجمعة يـك الغسؿ فضؿ
النبي كعف عائشة عف (.141ص، 877/ح: ، النساء؟ عمى
( : )السكاؾ مطيرة لمفـ مرضاة لمربكسمـ قاؿاهلل عميو  صمى

، السكاؾ في الترغيب باب، الطيارة كتاب، النسائي سنف. )[43]
كسمـ عف النبي صمى اهلل عميو  أبي ىريرة كعف (.1ص، 5/ح: 
 كتقميـ، كقص الشارب، كاالستحداد، : )الفطرة خمس: الختافقاؿ

 ، المباس كتاب، ارمػػالبخ حػػصحي. )[37( ]اآلباطكنتؼ ، األظفار
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 (.1036ص، 5891/ح: ، األظافر تقميـ باب
عف النبي صمى ، الحث عمى التجمؿ: عف عبداهلل بف مسعكد •

. [32( ]: )إف اهلل جميؿ يحب الجماؿكسمـ قاؿاهلل عميو 
/ح: ، كبيانو الكبر تحريـ باب، اإليماف كتاب، مسمـ صحيح)

التجمؿ التطيب كقد دعا اإلسبلـ إليو كبيف  كمف(.54ص، 265
فضمو. عف سمماف الفارسي قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو 
كسمـ: )ال يغتسؿ رجؿ يـك الجمعة كيتطير ما استطاع مف 

ثـ يخرج فبل ، كيدىف مف دىنو أك يمس مف طيب بيتو، الطير
ثـ ينصت إذا تكمـ اإلماـ ، ثـ يصمي ما كتب لو، يفرؽ بيف اثنيف

 صحيح. )[37](إال غفر لو ما بينو كبيف الجمعة األخرل
، 883/ح: ، لمجمعة الدىف باب، الجمعة كتاب، البخارم

عف النبي ، عف أبيو عف جده، بف شعيب كعف عمرك(.142ص
صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )إف اهلل يحب أف ييرىل أثر نعمتو عمى 

 اهلل أف جاء ما باب، األدب كتاب، الترمذم جامع. )[31( ]عبده
، 2819/ح: ، عبده عمى نعمتو أثر يرل أف يحب تعالى
كما أمر اهلل تعالى بأخذ الزينة عند كؿ مسجد. قاؿ  (.635ص

بيكٍا كىالى  }يىا تعالى ـٍ ًعندى كيؿّْ مىٍسًجدو ككيميكٍا كىاٍشرى ذيكٍا ًزينىتىكي ـى خي بىًني آدى
عند الصبلة  [. أم: استركا عكراتكـ31تيٍسًرفيكٍا{. ]األعراؼ: 

كيحتمؿ أف يككف المراد بالزينة ىنا ، فإف سترىا زينة لمبدف، كميا
ثـ نيى عف اإلسراؼ ، ما فكؽ ذلؾ مف المباس النظيؼ الحسف

[. 28] كذلؾ بالزيادة في الترفو في المأكؿ كالمشرب كالمباس
، )ابف القيـ(: أف الجماؿ في الصكرة كالمباس كالييئة أنكاع كيذكر
كأعاف ، فالمحمكد منو: ما كاف هلل، كمنو ما يذـ، يحمد منو ما

كالمذمـك منو: ما ، كاالستجابة لو، كتنفيذ أكامره، عمى طاعة اهلل
كأف ، كاف لمدنيا كالرياسة كالفخر كالخيبلء كالتكسؿ إلى الشيكات

فإف ىناؾ نفكس ليس ليا ، يككف ىك غاية العبد كأقصى مطمبو
م يجمب السعادة ال يعني [. فالجماؿ الذ36] ىمة إال في ذلؾ

الكصكؿ ألفضؿ معايير الجماؿ الجسدم ألف ذلؾ غير ممكف 
مما يجعؿ اإلنساف يعيش في شقاء البحث عنو كيفكت عمى 

كيقكؿ كؿ ، نفسو تحصيؿ األمكر األخرل التي تستقيـ بيا حياتو
يكماف [: إننا نسيء إلى أنفسنا مف خبلؿ 41] مف لكؾ كا 

بينما الحياة تصبح أكثر ، المعاييرمحاكلتنا الكصكؿ إلى أفضؿ 
 .كاحتفينا بنقاط قكتنا، يسران إذا ما تقبمنا عيكبنا

كمف أنكاعيا: ، الحث عمى الرياضة: كالرياضة باب كاسع جدان  •
عف ، الرماية كالسباحة كرككب الخيؿ كالمشي.. إلى غير ذلؾ

سمعت النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك ، عقبة بف عامر قاؿ
أال إف القكة  كأعدكا ليـ ما استطعتـ مف قكة ):يقكؿ عمى المنبر

 صحيح. )[32( ]أال إف القكة الرمي، أال إف القكة الرمي، الرمي
 مف كذـ، عميو كالحث الرمي فضؿ باب، الجياد كتاب، مسمـ
كقد دعا عمر بف  (.857 ص، 4946/ح: ، نسيو ثـ عممو

يقكؿ: الخطاب إلى تعميـ األبناء العديد مف الرياضات حيث 
كمركىـ فميثبكا عمى الخيؿ كثبان( ، )عممكا أكالدكـ العـك كالرماية

يكماف ]54] مف مبادئ بمكغ  أف [41[. كيرل كؿ مف لكؾ كا 
كأنو ال بد مف ، السعادة تحريؾ الجسد ليعطي طاقة طبيعية

 30الحرص عمى ممارسة التماريف الرياضية لمدة ال تقؿ عف 
تكضع التماريف كأكلكية في قائمة كأف ، دقيقة عمى األقؿ كؿ يـك

حيث أف ممارسة الرياضة تحسف مف الحالة المزاجية ، المياـ
 .لمفرد كتمنحو المزيد مف الطاقة

اتباع القكاعد الصحية المساعدة عمى حفظ الصحة: كمف تمؾ  •
 :القكاعد عمى سبيؿ المثاؿ

 : قاؿ تعالى: ـكػرب كالنػػػؿ كالشػػي األكػػػداؿ فػػػى االعتػػػث عمػػػالح •
بيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّوي الى ييًحبُّ اٍلميٍسًرًفيف{. ]االعراؼ:  }ككيميكٍا كىاٍشرى

[. كاإلسراؼ إما أف يككف بالزيادة عمى القدر الكافي كالشره 31
ما يككف بزيادة الترؼ كالتأنؽ، المضر بالجسـ ما بتجاكز ، كا  كا 

[. 28] كالمعاش فاإلسراؼ مضر بالبدف، الحبلؿ إلى الحراـ
كتشير الدراسات إلى أف النظـ الغذائية السيئة كعدـ النشاط 
يؤدياف إلى مشكبلت صحية مثؿ البدانة كالصداع كالسكرم 

[. كعف مقداـ بف معد بف يكرب قاؿ: سمعت 41] كالسرطاف
يقكؿ: )ما مؤل آدمي كعاء شران  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

فإف كاف ال ، يقمف صمبو بحسب ابف آدـ أكبلت، مف بطف
 جامع. )[31( ]محالة فثمث لطعامو كثمث لشرابو كثمث لنفسو

/ح: ، األكؿ كثرة كراىية في جاء ما باب، الزىد كتاب، الترمذم
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)ابف القيـ(: إف الطعاـ إذا تعدل  كيقكؿ(. 542ص، 2380
كالشبع المفرط فإنو يفسد القمب ، حده كاإلسراؼ في الحبلؿ

، كيشغمو بالبحث عف الطعاـ كالظفر بو، الطاعاتكيثقمو عف 
كما يقكم ، كالتأذم بثقمو، فإذا ظفر بو شغمو بالكقاية مف ضرره

كفي المقابؿ فإف ، كيكسع طرؽ كمجارم الشيطاف، عميو الشيكة
كمف أكؿ كثيران شرب ، الصـك يضيؽ مجاريو كيسد عميو طرقو

كتثقؿ ، تميت القمب ككثرة النـك، فخسر كثيران ، فناـ كثيران ، كثيران 
 كتكرث كثرة الغفمة كالكسؿ. كأنفع النـك ما، كتضيع الكقت، البدف

، كنـك أكؿ الميؿ أحمد كأنفع مف آخره، كاف عند شدة الحاجة إليو
كالنـك بيف صبلة الصبح كطمكع الشمس يفكت عمى العبد فضبلن 

كحمكؿ ، ككقت نزكؿ األرزاؽ، ألنو أكؿ النيار كمفتاحو، عظيمان 
كسدسو ، كأعدؿ النـك كأنفعو نكـ نصؼ الميؿ األكؿ، البركة
ككما أف كثرة النـك مكرثة ، كىك مقدار ثماف ساعات، األخير
فمدافعتو كىجره مكرث آلفات أخرل عظاـ: مف سكء ، لآلفات

، قمة العكف عمى الفيـ كالعمؿ، كانحراؼ النفس، المزاج كيبسو
، بقمبو كال بدنو معيا كما تكرث أمراضان متمفة ال ينتفع صاحبيا

 .[29] كما قاـ الكجكد إال بالعدؿ
كعف التنفس أثناء ، النيي عف شرب الماء دفعة كاحدة • 

اهلل عميو  اهلل صمى: عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ الشرب
كسمـ: )ال تشربكا كاحدان كشرب البعير كلكف اشربكا مثنى كثبلث 

 جامع. )[31( ]رفعتـكاحمدكا إذا أنتـ ، كسمكا إذا أنتـ شربتـ
، اإلناء في التنفس في جاء ما باب، األشربة كتاب، الترمذم
كالحكمة مف ذلؾ أف نيؿ الشراب دفعة (.441ص، 1885/ح: 

كاحدة يخاؼ منو الشرؽ بأف ينسد مجرل الشراب لكثرة الكارد 
 اهلل صمىعف أبي قتادة قاؿ: قاؿ رسكؿ ك  .[55] عميو فيغص بو

[. 37( ]اهلل عميو كسمـ: )إذا شرب أحدكـ فبل يتنفس في اإلناء
 في التنفس عف النيي باب، األشربة كتاب، البخارم صحيح)

 (.997ص، 5630/ح: ، اإلناء
كبالكضع المناسب: فالميؿ ىك ، النـك في الكقت المناسب •

. قاؿ تعالى عىٍمنىا  أنسب كقت لمنـك ٍكا أىنَّا جى ـٍ يىرى المٍَّيؿى ًليىٍسكينيكا }أىلى
كتسكف ، [. أم: فيو ظبلـ تيدأ فيو األنفاس86ًفيًو{. ]النمؿ: 

كتككف فيو الراحة بعد نصب التعب في ، بسببو الحركات
ـي المٍَّيؿى ًلبىاسنا 27النيار] عىؿى لىكي [. كقاؿ سبحانو: }كىىيكى الًَّذم جى

ميؿ كسكف سكنت [. أم: إذا جاء ال47كىالنٍَّكـى سيبىاتنا{. ]الفرقاف: 
الحركات فاستراحت فحصؿ النـك الذم فيو راحة البدف كالركح 

اهلل  النبي صمى[. كعف البراء بف عازب قاؿ: قاؿ لي 27] معان 
ثـ ، صبلةعميو كسمـ: )إذا أتيت مضجعؾ فتكضأ كضكءؾ لم

كتاب ، )صحيح البخارم[. 37]اضطجع عمى شقؾ األيمف(.
، 247/ح: ، ءباب فضؿ مف بات عمى الكضك ، الكضكء

(. فالحكمة مف النـك عمى الشؽ األيمف كي ال يستغرؽ 45ص
كيريح ، يسيؿ عممية التنفس [. كما أنو55] النائـ في نكمو

 [. 56] كال يسبب أم ضغط عمى القمب، الجسـ
الكقاية مف األمراض: عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  •

 [.37( ]ميًصحصمى اهلل عميو كسمـ: )ال يكردف ميٍمًرضه عمى 

، 5771/ح: ، ىامة ال باب، الطب كتاب، البخارم صحيح)
 (.1019ص
التداكم عند المرض: عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  •

. [37( ]اهلل عميو كسمـ: )ما أنزؿ اهلل داءن إال أنزؿ لو شفاءن 
 لو أنزؿ إال داءن  اهلل أنزؿ ما باب، الطب كتاب، البخارم صحيح)

كعف أسامة بف شريؾ قاؿ: (. 1005ص، 5678/ح: ، شفاءن 
فإف اهلل تعالى لـ ، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )تداككا

 سنف. )[44]( يضع داءن إال كضع لو دكاء غير داء كاحد: اليـر
، 3855/ح: ، يتداكل الرجؿ باب، الطب كتاب، داكد أبي
  (.549ص

اآلثار المترتبة  كفي ضكء المعطيات السابقة يمكف تمخيص أبرز
عمى االىتماـ بالجسـ في جمب السعادة لئلنساف في أنو: عكف 

، كخدمة النفس كاآلخريف، لو عمى عبادة اهلل تعالى كطاعتو
كحصكؿ النشاط كالحيكية ، كالقياـ بخبلفة األرض كعمارتيا

 ، ؽ الرضا كانشراح الصدرػػػػكتحقي، اؿػػػػاألعم أداءد ػػػػاس عنػػػكالحم
 .كة لممجتمعكمصدر ق

 :األساس العممي
  [. كيعرؼ العمـ بأنو: ما قاـ بدليؿ16] العمـ لغة: نقيض الجيؿ
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كعبلمة ، كرفع الجيؿ. فممعمـ عبلمة قبمو كىي ما قاـ بو الدليؿ
 .[29] بعده كىي رفع الجيؿ

كيذكر ، عبدعرؼ اهلل كيي بو يي ، كالعمـ في اإلسبلـ فضمو عظيـ   
كيتميز ، تعرؼ الشرائع كاألحكاـكبو ، كيحمد كيمجد، كيكحد

كىك الصاحب ، كالعمـ قائد كالعمؿ تابع لو، الحبلؿ مف الحراـ
كالغنى ، كالكاشؼ عف الشبية، كاألنيس في الكحشة، في الغربة

[. فالصراط المستقيـ ال 29] الذم ال فقر عمى مف ظفر بكنزه
فاإلرادة باب الكصكؿ ، يكصؿ إليو إال مف باب العمـ كاإلرادة

فمراتب ، كالعمـ مفتاح ذلؾ الباب المتكقؼ فتحو عميو، ليوإ
السعادة كالفبلح إنما تفكت العبد بتفكيت ىاتيف الجيتيف أك 

[: أف السعادة ال تناؿ إال 24] [. كيرل الغزالي38] إحداىما
كأف السعادة القصكل تككف في القرب مف اهلل ، بالعمـ كالعمؿ

كماؿ النفس بالعمـ ك ، باكتساب الكماؿ قدر اإلمكاف كذلؾ
 .مع حسف األخبلؽ، كالعمؿ

كفي فضؿ العمـ يقكؿ الماكردم: إف العمـ كالعقؿ سعادة    
ف قؿ معيما الماؿ قباؿ كا  كالجيؿ ، كضاقت معيما الحاؿ، كا 

ف كثر معيما الماؿ كاتسعت معيما  دبار كا  كالحمؽ حرماف كا 
أـ ، فكيؼ يككف الجاىؿ الغني سعيدان كالجيؿ يضعو، الحاؿ

)عمي  [. كقاؿ57] كيؼ يككف العالـ الفقير شقيان كالعمـ يرفعو؟
العمـ يحرسؾ كأنت تحرس ، بف أبي طالب(: العمـ خير مف الماؿ

العمـ حاكـ ، العمـ يزكك عمى اإلنفاؽ كالماؿ تنقصو النفقة، الماؿ
العمـ يكسب العالـ الطاعة في حياتو ، كالماؿ محكـك عميو

 .[38] كصنيعة الماؿ تزكؿ بزكالو، كجميؿ األحدكثة بعد كفاتو
كقد فرضو ، إف لمعمـ في اإلسبلـ أىمية بالغة كشأف عظيـ    

اهلل تعالى عمى كؿ مسمـ. عف أنس عف النبي صمى اهلل عميو 
الجامع . )[45)طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ(.] كسمـ قاؿ:
قيؿ رَّبّْ 325ص ، 5266/ح: ، 2ج، الصغير (. كقاؿ تعالى: }كى

ا{. ]طو:  )ابف  قاؿ، [. أم: زدني منؾ عمما114ًزٍدًني ًعٍممن
في زيادة حتى  صمى اهلل عميو كسمـ عيينو(: كلـ يزؿ الرسكؿ

 [.27] تكفاه اهلل تعالى
 كالعمـ ، ذم يحقؽ السعادة لئلنساف ىك العمـ النافعػـ الػػػكالعم      

جؿ النافع الذم يستحؽ التزكية ىك كؿ عمـ يقرب مف اهلل عز ك 
كيدخؿ في ذلؾ ، كيزيد الخشية منو كيدفع إلى العمؿ الصالح

. ثـ بقية العمـك التي يتحقؽ منيا [13]العمـ الشرعي أكالن. 
عف زيد بف أرقـ ، كال تمحؽ ضرران ، مصمحة دينية أك دنيكية

رضي اهلل عنو قاؿ: كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: 
، مسمـ صحيح. )[32( ]ينفع)الميـ إني أعكذ بؾ مف عمـ ال 

، 6906/ح: ، األدعية في باب، كالدعاء الذكر كتاب
ـٍ عىًف (.1181ص يىاًة الدٍُّنيىا كىىي قاؿ تعالى: }يىٍعمىميكفى ظىاًىرنا مّْفى اٍلحى

اًفميكف ـٍ غى مىؽى المَّوي  (7) اآلًخرىًة ىي ـٍ مىا خى كا ًفي أىنفيًسًي ـٍ يىتىفىكَّري لى أىكى
: السَّمىاكىاًت  ؿو مُّسىمِّى{. ]الرـك ؽّْ كىأىجى ا ًإالَّ ًباٍلحى ا بىٍينىييمى مى كىاألىٍرضى كى

فيـ ، [. أم أكثر الناس ليس ليـ عمـ إال بالدنيا كشؤكنيا7-8
كىـ غافمكف عما ، حذاؽ أذكياء في تحصيميا ككجكه مكاسبيا

ثـ ينبييـ اهلل تعالى عمى التفكر في ، ينفعيـ في الدار اآلخرة
 كأنو ما خمقيا سدل كال باطبلن ، دالة عمى كجكدهمخمكقاتو ال

[27.] 
كالحكمة ىي أعمى مرتبة مف مراتب العمـ التي تحقؽ السعادة    

لصاحبيا. كلمحكمة جانباف: عممي: كىك االطبلع عمى بكاطف 
كعممي: كىك كضع ، كمعرفة ارتباط األسباب بمسبباتيا، األشياء

درجات: األكلى: الشيء في مكضعو. كالحكمة عمى ثبلث 
كال ، كال يعجؿ عف كقتو، كأال يتعدل حده، إعطاء كؿ شيء حقو
ينبغي عمى الكجو الذم ينبغي في الكقت  يؤخر عنو. أم فعؿ ما

كاألناة. كالدرجة ، كالحمـ، الذم ينبغي. كليا ثبلثة أركاف: العمـ
كيعرؼ عدلو ، الثانية لمحكمة: أف يشيد العبد نظر اهلل في كعده

كالدرجة الثالثة ىي: أف يبمغ ، كيمحظ بره في منعو ،في حكمو
كفي إشارتو ، كفي إرشاده الحقيقة، العبد في استداللو البصيرة

، كأعمى درجات العمماء، كالبصيرة أعمى درجات العمـ، الغاية
رشاد الحقيقة أم إذا أرشد العبد أحدان يبمغ في إرشاده الحقيقة  كا 

شارة الغاية أم ، كال يقؼ دكنيا  إذا أشار لـ يشر إال إلى الغاية كا 
 [.29] المطمكبة التي ليس كراءىا مرمى

كمف الدالئؿ ، إف العمـ النافع طريؽ يكصؿ لسعادة اإلنساف    
 :عمى ذلؾ
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االستبشار بالجنة: عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى  •
اهلل عميو كسمـ: )كمف سمؾ طريقان يمتمس فيو عممان سيؿ اهلل لو 

 الذكر كتاب، مسمـ صحيح) [.32] (طريقان إلى الجنةبو 
، الذكر كعمى القرآف تبلكة عمى االجتماع فضؿ باب، كالدعاء
 (.1173ص، 6853/ح: 

ـٍ  • رفعة الدرجات عند اهلل تعالى: }يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمنكي
{. ]المجادلة:  اتو ـى دىرىجى كقاؿ سبحانو: }قيٍؿ [. 11كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم

ا يىتىذىكَّري أيٍكليكا  ىىٍؿ يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى ًإنَّمى
[. أم أنو ال يستكم الذيف يعممكف ربيـ 9األىٍلبىاب{. ]الزمر: 

، كما لو في ذلؾ مف األسرار كالحكـ عممكف دينو الشرعيكي
كما ال يستكم الميؿ كالنيار  ،كالذيف ال يعممكف شيئان مف ذلؾ

كأنو ال يتذكر ذلؾ إال أىؿ العقكؿ الزكية ، كالضياء كالظبلـ
فيـ الذيف يؤثركف العمـ عمى الجيؿ كطاعة اهلل عمى ، الذكية

    [.28] مخالفتو
عظـ المنزلة عند اهلل تعالى: }شىًيدى الٌموي أىنَّوي الى ًإلىػوى ًإالَّ ىيكى  •

ان ًباٍلًقٍسًط{. ]آؿ عمراف: كىاٍلمىبلىًئكىةي  [. حيث 18كىأيٍكليكٍا اٍلًعٍمـً قىآًئمى
كىذه خصكصية ، قرف اهلل شيادة مبلئكتو كأكلي العمـ بشيادتو

أف ، [. كعف أبي الدرداء27] عظيمة لمعمماء في ىذا المقاـ
ف فضؿ العالـ عمى  رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )كا 

ف العمماء ، البدر عمى سائر الككاكبالعابد كفضؿ القمر ليمة  كا 
ف األنبياء لـ يكرثكا ديناران كال درىمان كرثكا العمـ ، كرثة األنبياء كا 

، العمـ كتاب، داكد أبي سنف) .[44( ]فمف أخذه أخذ بحظ كافر
 (.523ص، 3641/ح: ، العمـ فضؿ في باب

الحصكؿ عمى الخير العظيـ مف اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }ييؤًتي  •
ٍيرنا كىًثيرنا{.  مىف ييٍؤتى اٍلًحٍكمىةى فىقىٍد أيكًتيى خى اٍلًحٍكمىةى مىف يىشىاء كى

، كالمعارؼ الصائبة، [. كالحكمة ىي العمـك النافعة269]البقرة: 
صابة الصكاب في األقكاؿ ، كاأللباب الرزينة، كالعقكؿ المسددة كا 

[. كعف معاكية 28] كأجؿ اليبات، كىذا أفضؿ العطايا، كاألفعاؿ
اهلل عميو كسمـ: )مف يرد اهلل بو خيران  اهلل صمىقاؿ: قاؿ رسكؿ 
 مف باب، العمـ كتاب، البخارم صحيح. )[37]( يفقيو في الديف

 (.17ص، 71/ح: ، الديف في يفقيو خيران  بو اهلل يرد

ـٍ تىرى أىفَّ المَّوى  • الكصكؿ إلى خشية اهلل تعالى: قاؿ تعالى: }أىلى
ًمفى أىنزىؿى  ٍختىًمفنا أىٍلكىانييىا كى ًمفى السَّمىاء مىاء فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو ثىمىرىاتو مُّ

ٍمره مٍُّختىًمؼه أىٍلكىانييىا كىغىرىاًبيبي سيكد دىده ًبيضه كىحي  (27) اٍلًجبىاًؿ جي
ا يىٍخشىى  ًمفى النَّاًس كىالدَّكىابّْ كىاألىٍنعىاـً ميٍختىًمؼه أىٍلكىانيوي كىذىًلؾى ًإنَّمى المَّوى كى

[. أم: إنما يخشى اهلل حؽ 28-27ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاء{. ]فاطر: 
ألنو كمما كانت المعرفة بو أتـ ، خشيتو العمماء العارفكف بو

كقاؿ)ابف ، كانت الخشية لو أعظـ كأكثر، كالعمـ بو أكمؿ
كال ، عباس(: العالـ ىك الذم يعمـ أف اهلل عمى كؿ شيء قدير

، كيحفظ كصيتو، حؿ حبللو كيحـر حراموكي، يشرؾ بو شيئان 
كقاؿ )سعيد بف جبير(: ، كيكقف أنو مبلقيو كمحاسب بعممو

كقاؿ)ابف مسعكد(: ، الخشية ىي التي بيف العبد كبيف المعصية
 [. 27] كلكف العمـ عف كثرة الخشية، ليس العمـ عف كثرة الحديث

يىٍرجيكفى ًلقىاءنىا النجاة مف النار: قاؿ تعالى: }إىفَّ الًَّذيفى الى  •
اًفميكف ـٍ عىٍف آيىاًتنىا غى أىنُّكٍا ًبيىا كىالًَّذيفى ىي ياًة الدٍُّنيىا كىاٍطمى كٍا ًباٍلحى  كىرىضي

ا كىانيكٍا يىٍكًسبيكف{. ]يكنس:  (7) ـي النُّاري ًبمى ٍأكىاىي [. 8-7أيٍكلىػًئؾى مى
فالغفمة عف معرفة آيات اهلل تعالى كتدبرىا كالعمؿ بيا ىي سبب 

 [. 36] قاء العبد كىبلكولش
غتباط العالـ في عممو: عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ: قاؿ ا •

اهلل عميو كسمـ: )ال حسد إال في اثنتيف: رجؿ آتاه  النبي صمى
كرجؿ آتاه اهلل الحكمة فيك ، اهلل ماالن فسمط عمى ىمكتو في الحؽ

 باب، العمـ كتاب، البخارم صحيح. )[37]( يقضي بيا كيعمميا
 (.17ص، 73/ح: ، كالحكمة العمـ في االغتباط

استمرار العمؿ الصالح لئلنساف بعد مكتو: عف أبي ىريرة قاؿ:  •
يقكؿ: )إذا مات اإلنساف  سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

أك عمـ ، انقطع عنو عممو إال مف ثبلثة: إال مف صدقة جارية
 كتاب، مسمـ صحيح. )[32]( أك كلد صالح يدعك لو، ينتفع بو
/ح: ، كفاتو بعد الثكاب مف اإلنساف يمحؽ ما باب، الكصية
 (.716ص، 4223

ـى  • قىاؿى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم  اقتراف العمـ باإليماف: قاؿ تعالى: }كى
 : {. ]الرـك [. أم: مىفَّ اهلل عمييـ بيما كصار كصفان 56كىاإًليمىافى

ذا كانكا ، الحؽليـ العمـ بالحؽ كاإليماف المستمـز إليثار  كا 
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عالميف بالحؽ مؤثريف لو لـز أف يككف قكليـ مطابقان لمكاقع 
كحصمتو ، [. إف أفضؿ ما اكتسبتو النفكس28] مناسبان ألحكاليـ

كناؿ بو العبد الرفعة كالسعادة في الدنيا كاآلخرة ىك العمـ ، القمكب
 كليذا قرف بينيما سبحانو كتعالى في اآلية السابقة، كاإليماف

[36.] 
ًتٍمؾى األىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس  • اقتراف العمـ بالعقؿ: قاؿ تعالى: }كى

ا يىٍعًقمييىا ًإالَّ اٍلعىاًلميكف{. ]العنكبكت:  مى [. أم: ال يفيميا 43كى
كيتدبرىا كيطبقيا عمى ما ضربت لو إال أىؿ العمـ الحقيقي الذيف 

 ف يعقمياكفي ذلؾ مدح لؤلمثاؿ كلم، كصؿ العمـ إلى قمكبيـ
[28.] 
كذكر اهلل تعالى ليـ: ، نزكؿ السكينة كالرحمة عمى طبلب العمـ •

عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: )كما 
اجتمع قـك في بيت مف بيكت اهلل يتمكف كتاب اهلل كيتدارسكنو 
بينيـ إال نزلت عمييـ السكينة كغشيتيـ الرحمة كحفتيـ المبلئكة 

 الذكر كتاب، مسمـ صحيح) [.32] (اهلل فيمف عندهكذكرىـ 
، الذكر كعمى القرآف تبلكة عمى االجتماع فضؿ باب، كالدعاء
 (.1173ص، 6853/ح: 

، استغفار مف في السماكات كاألرض لمعالـ: عف أبي الدرداء •
ف العالـ ليستغفر لو  أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )كا 

 [.44] (كالحيتاف في جكؼ الماء، مف في السماكات كاألرض

، 3641/ح: ، العمـ فضؿ في باب، العمـ كتاب، داكد أبي سنف)
 (.523ص
الحصكؿ عمى سعادة التأمؿ كالتفكر: يرل أرسطك طاليس: أف  •

كىك ، جميع المزايا التي تنسب لمسعادة تكجد في تفكير المتأمؿ
حياة  كأف، يككف السعادة الكاممة لئلنساف إذا مؤل كؿ حياتو

التفكر ىي كحدىا المحبكبة لذاتيا ألنو ال يتنج عنيا إال العمـ 
[ فيرل: أف مف أكب بالتفكير 24] [. أما الغزالي22] كالػتأمؿ

بؿ كعمى مطالعة ، كالنظر كمطالعة ممككت السمكات كاألرض
فقد كصؿ إلى كمالو ، كما خمؽ فييا مف العجائب، نفسو

إذ ال معنى لمسعادة إال نيؿ النفس ، كسعد في الدنيا، الخاص
كالمتتبع آليات القرآف الكريـ يجد فييا  [24]كماليا الممكف ليا. 

دعكات عديدة لمنظر في مخمكقات اهلل تعالى كأقداره كالتفكر 
ًفي األىٍرًض آيىاته ، فييا كتأمؿ مكاضع الجماؿ. قاؿ تعالى: }كى

ـٍ أىفىبلى  (20) لٍّْمميكًقًنيف ًفي أىنفيًسكي كف{. ]الذاريات:  كى -20تيٍبًصري
ًمقىت{. 21 كفى ًإلىى اإًلًبًؿ كىٍيؼى خي [. كقاؿ سبحانو: }أىفىبلى يىنظيري

كا ًفي األىٍرًض  [.17: ]الغاشية ـٍ يىًسيري لى كقاؿ عز كجؿ: }أىكى
ـٍ قيكَّةن  ـٍ كىانيكا أىشىدَّ ًمٍنيي اًقبىةي الًَّذيفى ًمف قىٍبًمًي كا كىٍيؼى كىافى عى فىيىنظيري

: كىأى  كىىا{. ]الرـك كا األىٍرضى كىعىمىري ـٍ ًفييىا 9ثىاري لىكي [. قاؿ تعالى: }كى
مىاؿه ًحيفى تيًريحيكفى كىًحيفى تىٍسرىحيكف{. ]النحؿ:   [. كيذكر6جى

النظر في بديع ، أف مف طرؽ االرتياح كانبساط الخاطر )القرني(
في ، في الشجرة في الزىرة، خمؽ اهلل تعالى في السمكات كاألرض

في ، في الميؿ كالنيار، في التؿ كالجبؿ، في الخميمة، الجدكؿ
كتزداد ، مما يبعث في النفس األنس كالمتعة، الشمس كالقمر

 [.40] إيمانان كتسميمان كانقيادان لمخالؽ العظيـ
، انشراح الصدر كطرد اليـ كالغـ: فمف أسباب دفع القمؽ •

ألنيا ، افعةعمـ مف العمـك الن االشتغاؿ بعمؿ مف األعماؿ أك
بؿ قد ينسى األسباب التي ، تميي القمب عف االشتغاؿ بما أقمقو

كىذا األمر ، كيزداد نشاطو، فتفرح نفسو، جمبت لو اليـ كالغـ
خبلصو ، مشترؾ بيف المؤمف كغيره كلكف المؤمف يمتاز بإيمانو كا 

[. إف السركر كاالنشراح 51] كاحتسابو في اشتغالو بذلؾ العمـ
كحصكؿ عمى ، ألف العمـ عثكر عمى الغامض، يأتي مع العمـ

كالنفس مكلعة بمعرفة الجديد. أما ، كاكتشاؼ لممستكر، الضالة
فمف يريد ، ألنو حياة ال جديد فييا، الجيؿ فيك ممؿ كحزف

كالبحث عف المعرفة لتذىب عنو ، السعادة فعميو بطمب العمـ
 [.40] الغمـك كاليمـك كاألحزاف

 :األساس الشخصي
كميارات ، يمتمكو اإلنساف مف سمات شخصية إيجابية إف ما

 ذاتية متطكرة يعد أساسان ميمان تقـك عميو السعادة. كمف أبرز تمؾ 
 :السمات كالميارات

القدرة عمى تحديد األىداؼ: إف كجكد اليدؼ في حياة  -
فيك المكجو لو كالمرشد ، اإلنساف يعد ضركرة ال غنى لو عنيا

مما يجعمو يشعر بقيمة ، أف يسمكولمطريؽ الذم ينبغي عميو 
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كمف ثـ يككف سببان في تحقيؽ سعادتو. ، حياتو كعممو ككقتو
كعبادة اهلل تعالى كحده ال شريؾ لو ىي الغاية كاليدؼ مف خمؽ 

كلكي يتحقؽ ىذا اليدؼ الرئيس ال بد أف تكضع في ، اإلنساف
كأخرل قصيرة المدل ، ضكئو كتشتؽ منو أىداؼ طكيمة المدل

 .قيقيا كتساعد في الكصكؿ إليويسيؿ تح
يكماف ] أنو مف المفيد لتحقيؽ الصحة  [41كيذكر كؿ مف لكؾ كا 

، البدنية كالعاطفية أف ينمي اإلنساف لديو اإلحساس باليدؼ
فعندما ينغمس اإلنساف في تحقيؽ ىدفو يشعر بالرضى كيصبح 

كأف تحديد أىداؼ صغيرة قصيرة المدل ، أكثر سعادة كصحة
، سكؼ يساعد عمى الكصكؿ إلى اليدؼ األكبر يمكف تحقيقيا

كيحافظ عمى الحماس في ، كما أنو ينمي اإلحساس باإلنجاز
لذا ال بد مف تخصيص ، العمؿ لمكصكؿ إلى األىداؼ الكبرل

كقت كؿ يـك لمقياـ بشيء صغير يساىـ في تحقيؽ األىداؼ 
ذا لـ يعرؼ اإلنساف ما الذم يريد تحقيقو في ، طكيمة المدل كا 

فإنو لف يحقؽ أم شيء ميـ بالنسبة لو. فعدـ كجكد أم ، اةالحي
كيثبط ركحو ، أىداؼ لدل اإلنساف ىك أمر محبط لمغاية

 .المعنكية
، تنظيـ الكقت كاستثماره: إف كقت اإلنساف ىك عمره كحياتو -

ف استثمره بشكؿ ، فإف نظمو بشكؿ جيد فقد نظـ حياتو كميا كا 
ف ضيعو فيما ، ا كاآلخرةإيجابي كاف سببان لسعادتو في الدني كا 

يضر كاف سببان لشقائو. كنظران ألىمية الكقت في اإلسبلـ فقد 
كاف مف ضمف ما يحاسب عميو العبد يـك القيامة. عف أبي برزة 

ال تزكؿ ): اهلل عميو كسمـ اهلل صمىقاؿ: قاؿ رسكؿ  األسممي
. [31] (قدما عبد يـك القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما أفناه

/ح: ، [القيامة في باب، القيامة صفة كتاب، الترمذم جامع)
 (.551-550ص ص، 2417

إف اإلنساف إذا أحسف تنظيـ كقتو فإنو يستطيع أف يصنع الكثير 
كما يستطيع أف يستمتع بكقتو ، مف المنجزات بأقؿ كقت كجيد

كيتخمص مف ، بما يحققو كعممو كيشعر بالرضى كانشراح الصدر
كعف ، عف تراكـ األعماؿ مف جيةالقمؽ كالضغط الناتجيف 

 ح ػػػػة. كيتضػػة ثانيػػػػف جيػػاز مػػػدة كدكف إنجػػضياع الكقت دكف فائ

 :الكقت بالسعادة مف خبلؿ عدة أمكر منيا حسف استثمار ارتباط
االستبشار بالفكز بالجنة: قاؿ اهلل تعالى في كصؼ أىؿ الجنة  •

نَّاتو ككيؼ كاف استثمارىـ لمكقت في الدنيا:  }ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي جى
ـٍ كىانيكا قىٍبؿى ذىًلؾى ميٍحًسًنيف (15) كىعيييكف ـٍ ًإنَّيي ـٍ رىبُّيي ا آتىاىي  آًخًذيفى مى

عيكف (16) ا يىٍيجى ـٍ  (17) كىانيكا قىًميبلن مّْفى المٍَّيًؿ مى اًر ىي ًباألىٍسحى كى
كف{. ]الذاريات:  كى ًفي [. كقاؿ سبحانو: }فىيي 18-15يىٍستىٍغًفري

نَّةو عىاًليىة (21) ًعيشىةو رَّاًضيىة  (23) قيطيكفييىا دىاًنيىة (22) ًفي جى
اًليىة{. ]الحاقة:  ا أىٍسمىٍفتيـٍ ًفي األىيَّاـً اٍلخى بيكا ىىًنيئنا ًبمى -21كيميكا كىاٍشرى

[. أم: أف ىذا جزاؤكـ عف األعماؿ الصالحة مف صبلة 24
حساف إلى الخمؽ كذكر كترؾ ، هلل كصياـ كصدقة كحج كا 

 فذلؾ ىك سبب دخكؿ الجنة كأصؿ سعادتيا، األعماؿ السيئة
[28]. 
النجاة مف الحسرة كالندـ عمى التفريط بالكقت: كاآليات الكاردة  •

ًئذو  ـى يىٍكمى يىنَّ ًئذو ًبجى في ذلؾ كثيرة منيا قكلو تعالى: }كىًجيءى يىٍكمى
يىقيكؿي يىالىٍيتىًني قىدٍَّمتي  (23) يىتىذىكَّري اإًلنسىافي كىأىنَّى لىوي الذٍّْكرىل

يىاًتي{. ]الفجر:  [. أم: يتذكر اإلنساف عممو كما 24-23ًلحى
كيكد لك أنو يرد ، فيندـ عمى ذلؾ، أسمفو في قديـ دىره كحديثو

[. كقكلو سبحانو: 27] إلى الدنيا كي يزداد مف األجر كالثكاب
ٍقنىاكيـ مّْف قىٍبًؿ أىف يى  زى ـي اٍلمىٍكتي فىيىقيكؿى رىبّْ }كىأىنًفقيكا ًمف مَّا رى دىكي ٍأًتيى أىحى

اًلًحيف{.  دَّؽى كىأىكيف مّْفى الصَّ ؿو قىًريبو فىأىصَّ ٍرتىًني ًإلىى أىجى لىٍكالى أىخَّ
بَّنىا 10]المنافقكف:  ـٍ يىٍصطىًرخيكفى ًفييىا رى [. كقكلو عز كجؿ: }كىىي

ا غىٍيرى الًَّذم كينَّا نىٍعمىؿي  اًلحن ا يىتىذىكَّري  أىٍخًرٍجنىا نىٍعمىٍؿ صى ـٍ نيعىمٍّْركيـ مَّ لى أىكى
ا ًلمظَّاًلًميفى ًمف نًَّصير{.  ـي النًَّذيري فىذيكقيكا فىمى اءكي ًفيًو مىف تىذىكَّرى كىجى

فيقاؿ ليـ أكلـ ، [. فينا سألكا الرجعة في غير كقتيا37]فاطر: 
نمد لكـ في العمر كندر عميكـ األرزاؽ كنقيض لكـ أسباب 

 .[28] فات كقت اإلمكاف ىييات فقد، الراحة
تكفر كقت الفراغ نعمة عظيمة عند استثماره: عف ابف عباس  •

اهلل عميو كسمـ: )نعمتاف مغبكف فييما  النبي صمىقاؿ: قاؿ 
، البخارم صحيح. )[37] (كثير مف الناس: الصحة كالفراغ

، اآلخرة عيش إال عيش كال، كالفراغ الصحة باب، الرقاؽ كتاب
فالفراغ مف األشغاؿ كتكفر الكقت  (.1113ص، 6412/ح: 
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، لكف كثير مف الناس يفرطكف فييا، نعمة عظيمة أماـ اإلنساف
فيندمكف بعد أال ينفع ، كال يستثمركف تمؾ النعمة كما ينبغي

كألف الفراغ إف لـ يستثمر ، ألف الكقت إذا ذىب ال يعكد، الندـ
 .بشكؿ إيجابي كاف خطره كبير عمى صاحبو

بفرح اإلنجاز كسركره كالتخمص مف األسباب الجالبة الشعكر  •
لميـ كالحزف: فمف أسباب فرح اإلنساف كسركره أف يرل آثار 

كالسبيؿ األمثؿ ، أعمالو الحميدة في أم مجاؿ مف المجاالت
لئلنجاز ىك أف يضع لبنة كاحدة كؿ يـك فيما عـز عميو مف 

ساف [. فعندما يجعؿ اإلن4] عمؿ كىكذا حتى يكتمؿ البناء
كيجمع نفسو ، األمكر النافعة نصب عينيو كيعمؿ عمى تحقيقيا

فإنو بذلؾ يبتعد عف األسباب الجالبة لميـ ، عمى األمكر الميمة
اهلل  اهلل صمى[. عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسكؿ 51] كالحزف

( عميو كسمـ: )احرص عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز
 بالقدر اإليماف باب، القدر كتاب، مسمـ صحيح. )[32]

فاإلنساف إذا كاف  (.1161 ص، 6774/ح: ، لو كاإلذعاف
فإنو ال يخسر ، مفتقران لؤلعماؿ الراقية التي تستحؽ الجيد كالتعب

نما تيجـ عميو اليمـك، الكقت الثميف فحسب كتتكلى عنو ، كا 
 [.4] السعادة كيفر منو السركر

بالكقت: إف إنجاز الشعكر بالراحة كالطمأنينة عند االلتزاـ  •
األعماؿ في كقتيا مف األمكر النافعة التي تساعد عمى مكاجية 

ألف األعماؿ إف لـ تحسـ في ، المستقبؿ بقكة تفكير كقكة عمؿ
[. فإذا فعؿ اإلنساف المطمكب منو 51كقتيا تتراكـ كتشتد كطأتيا]

أما إذا قاـ ، في زمنو المحدد فإنو سيشعر بالراحة كالسركر
كأىممو فستتراكـ األعماؿ عميو فيضيؽ عنيا كقتو  بتأجيؿ عممو

أك يؤدييا كاممة ، مما قد يتسبب في ضياع بعضيا مع أىميتو
كفكؽ ، لكف دكف المستكل المطمكب مما يضعؼ أثرىا كفائدتيا
 [.4] ذلؾ كمو عدـ شعكره بالراحة كاالطمئناف خبلؿ ذلؾ الكقت

 اهلل رسكؿ حسف الظف باهلل كالتفاؤؿ: عف جابر قاؿ: سمعت  -
اهلل عميو كسمـ يقكؿ: )ال يمكتف أحدكـ إال كىك يحسف باهلل  صمى
 بحسف األمر باب، الفتف كتاب، مسمـ صحيح. )[32( ]الظف
كعف أنس  (.1246 ص، 7229/ح: ، المكت عند باهلل الظف

، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: )ال عدكل كال طيرة
 صحيح. )[37( ]الحسنةالكممة ، كيعجبني الفأؿ الصالح

 (.1016ص، 5756/ح: ، الفأؿ باب، الطب كتاب، البخارم
 كالتفاؤؿ كما يرل القاسـ، إف حسف الظف باهلل يقكد إلى التفاؤؿ

[: ىك حسف ظف باهلل. كىما أمراف ميماف في حياة أم إنساف 3]
في حيف أف سكء ، لما ليما مف تأثير كبير في نجاحو كسعادتو

كالتشاـؤ يساىماف بشكؿ مباشر في فشؿ اإلنساف الظف باهلل 
كشقائو. كمما يدؿ عمى عبلقة حسف الظف باهلل كالتفاؤؿ في 

 :تحقيؽ السعادة
النبي االستبشار بكعد اهلل تعالى: عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ  •

، اهلل عميو كسمـ: )يقكؿ اهلل تعالى: أنا عند ظف عبدم بي صمى
ف ، في نفسو ذكرتو في نفسيكأنا معو إذا ذكرني فإف ذكرني  كا 

ف تقرب شبران إلي ، ذكرني في مؤل ذكرتو في مؤل خير منيـ كا 
ف تقرب إلي ذراعان تقربت إليو باعان ، تقربت إليو ذراعان  ف ، كا  كا 

 كتاب، البخارم صحيح. )[37]( أتاني يمشي أتيتو ىركلة
 آؿ.]( نفسو اهلل كيحذركـ): تعالى قكلو باب، التكحيد
 في ما أعمـ كال نفسي في ما تعمـ ):تعالى كقكلو[. 28:عمراف
-1273ص ص، 7405/ح: ، [.116:المائدة.]) نفسؾ

1274.) 
النجاة مف عقاب اهلل: قاؿ تعالى: }الظَّانّْيفى ًبالمًَّو ظىفَّ السٍَّكًء  •

ـٍ  ـٍ كىأىعىدَّ لىيي لىعىنىيي ـٍ كى مىٍيًي ـٍ دىاًئرىةي السٍَّكًء كىغىًضبى المَّوي عى مىٍيًي ـى عى يىنَّ جى
سىاءٍت مىًصيرنا{. ]الفتح:  مىٍقنىا السَّمىاء 6كى مىا خى [. كقاؿ سبحانو: }كى

ٍيؿه لّْمًَّذيفى  كا فىكى ا بىاًطبلن ذىًلؾى ظىفُّ الًَّذيفى كىفىري ا بىٍينىييمى مى كىاألىٍرضى كى
كا ًمفى النَّار{. ]ص:   ].27كىفىري

الظف  الشعكر بالطمأنينة كانشراح الصدر كالرضى: فمف يحسف •
يرل الجانب المشرؽ مف الحياة حتى في أحمؾ  كيتفاءؿباهلل 

، أك فاتو شيئان يحبو، فإف أصابو شيئان يكرىو، الظركؼ كأصعبيا
نما يككف عزاؤه ، فإنو ال يرىؽ نفسو بالتسخط كالندـ كالحسرة كا 

ـٍ كىعىسىى ٍيره لَّكي أىف  قكؿ اهلل تعالى: }كىعىسىى أىف تىٍكرىىيكٍا شىٍيئنا كىىيكى خى
ـٍ كىالٌموي يىٍعمىـي كىأىنتيـٍ الى تىٍعمىميكف{. ]البقرة:  تيًحبُّكٍا شىٍيئنا كىىيكى شىرّّ لَّكي

[. كقكلو سبحانو: }فىًإف كىًرٍىتيميكىيفَّ فىعىسىى أىف تىٍكرىىيكٍا شىٍيئنا 216
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ٍيرنا كىًثيرنا{. ]النساء:  يىٍجعىؿى الٌموي ًفيًو خى صمى اهلل عميو  [. كقكلو19كى
ف أصابؾ شيء فبل تقؿ: لككسمـ ، أني فعمت كاف كذا ككذا : )كا 

فإف لك تفتح عمؿ ، كما شاء فعؿ، كلكف قؿ: قدر اهلل
 باب، القدر كتاب، مسمـ صحيح. )(الشيطاف [.32](الشيطاف
فمف  (.1161ص، 6774/ح: ، لو كاإلذعاف بالقدر اإليماف

طيبة كاف ىذا شأنو في التعامؿ مع أمكر دنياه فإنو يعيش حياة 
 .ال تؤثر فييا المنغصات

ٍمعىاًف قىاؿى  •  ا تىرىاءل اٍلجى الشعكر باألمف: قاؿ تعالى: }فىمىمَّ
ابي ميكسىى ًإنَّا لىميٍدرىكيكف بّْي  (61) أىٍصحى قىاؿى كىبلَّ ًإفَّ مىًعيى رى

اًحًبًو 62-61سىيىٍيًديف{. ]الشعراء:  [. كقاؿ سبحانو: }ًإٍذ يىقيكؿي ًلصى
ٍف   ].40ًإفَّ الٌموى مىعىنىا{. ]التكبة: الى تىٍحزى

كيميؿ ، بالنفس: حيث تتحسف نظرة اإلنساف لنفسو تعزيز الثقة •
نجازاتو بدالن مف التركيز عمى نقاط الضعؼ  لتأمؿ نقاط قكتو كا 

، مما يساىـ في تحرره مف التردد كالحيرة كالخكؼ، كنقد الذات
كالعـز عمى  ،كاتخاذ القرارات، كدفعو لمعمؿ كمكاجية المشكبلت

 .كيتفائؿ بالخير، ألنو يحسف ظنو باهلل، تنفيذىا
تجنب سكء الظف: فالظف السيء باآلخريف يكلد العداكة  •

كيدفع اإلنساف إلى القياـ بما يندـ كيتحسر ، كالبغضاء بيف الناس
كيفقده ، كبالتالي يحيؿ حياتو إلى شقاء كعذاب ال ينتيي، عميو

تعالى: }يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍجتىًنبيكا راحة الباؿ كىناء العيش. قاؿ 
[. فاهلل 12كىًثيرنا مّْفى الظَّفّْ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه{. ]الحجرات: 

كىك التيمة ، تعالى ينيى عباده المؤمنيف عف كثير مف الظف
ألف بعض ذلؾ ، كالتخكف لؤلىؿ كاألقارب كالناس في غير محمو

، محضان. لذا عمييـ تجنب كثير منو احتياطان الظف يككف إثمان 
كال تظنف بكممة خرجت  ):ف الخطاب قكلوكقد ركم عف عمر ب

 اهلل صمى[. كعف أبي ىريرة أف رسكؿ 27( ]مف أخيؾ إال خيران 
كال ، فإف الظف أكذب الحديث، : )إياكـ كالظفكسمـ قاؿاهلل عميو 
، ال تباغضكاك ، كال تحاسدكا، كال تناجشكا، كال تجسسكا، تحسسكا

، البخارم صحيح. )[37]( كككنكا عباد اهلل إخكانان ، كال تدابركا
 إف الظف مف كثيران  اجتنبكا آمنكا الذيف ياأييا )باب، األدب كتاب
 (.1059ص، 6066/ح: ، [12:الحجرات.](إثـ الظف بعض

 بعث الحماس في النفس: كاإلقباؿ عمى الحياة بركح يممؤىا •
النشاط كالحيكية كاألمؿ باهلل تعالى ميما كانت العقبات. فمف 

كيتعامؿ مع إخفاقاتو عمى ، يممؾ نظرة إيجابية يرل الحياة سعيدة
كبالتالي يتمتع ، أنيا تجارب يتعمـ منيا بدالن مف أف يراىا نكسات

 [. 41] بقدر أكبر مف السعادة
يكماف ] تحسيف الصحة: حيث يذكر • أف  [41كؿ مف لكؾ كا 

في ، الدراسات أظيرت أف التفاؤؿ يعزز الصحة الذىنية كالبدنية
 .حيف أف التشاـؤ لو تأثير سمبي عمى المناعة

السعي المستمر نحك التغيير اإليجابي: إف الحياة الدنيا  -
ذا ابتمي اإلنساف بالكقكع في  محفكفة بالفتف كالشيكات. كا 

 اإلسبلـ يكجيوفإف ، المعاصي الجالبة لمشقاء كالتعاسة كالضيؽ
كيتطمب ذلؾ مراجعة مستمرة ، بأف يسعى نحك التغيير اإليجابي

لمنفس كتقكيـ ما بيا مف خمؿ أك عادات سيئة أك انحراؼ عف 
حتى يتغير حالو لؤلفضؿ كينتقؿ مف حاؿ ، الطريؽ المستقيـ

تَّى  ا ًبقىٍكـو حى الشقاء إلى السعادة. قاؿ تعالى: }ًإفَّ الٌموى الى ييغىيّْري مى
{. ]الرعد:  ـٍ ا ًبأىٍنفيًسًي كٍا مى [. أم إذا غير العباد ما بأنفسيـ 11ييغىيّْري

مف المعصية فانتقمكا إلى طاعة اهلل غير اهلل عمييـ ما كانكا فيو 
[. كما حذر 28] مف الشقاء إلى الخير كالسركر كالغبطة كالرحمة

اإلسبلـي اإلنسافى مف التغيير السمبي لحالو حتى ال ينقمب مف 
ـٍ يىؾي حي اة السعادة إلى حياة الشقاء. قاؿ تعالى: }ذىًلؾى ًبأىفَّ الٌموى لى

{. ]األنفاؿ:  ـٍ ا ًبأىنفيًسًي كٍا مى تَّى ييغىيّْري مىى قىٍكـو حى ميغىيّْرنا نٍّْعمىةن أىٍنعىمىيىا عى
[. إف كقكع العذاب عمى األمـ المكذبة كزكاؿ ما ىـ فيو مف 53

فاهلل تعالى ، تغييرىـ ما بأنفسيـالنعـ كالنعيـ كاف بسبب ذنكبيـ ك 
لـ يؾ يغير نعمة أنعميا عمى قـك مف نعـ الديف كالدنيا بؿ إنو 

كلكف إف غيركا ما ، يبقييا ليـ كيزيدىـ منيا إف ازدادكا لو شكران 
بأنفسيـ مف الطاعة إلى المعصية فكفركا بنعمة اهلل فإنو يسمبيـ 

 ].28] إياىا كيغيرىا عمييـ كما غيركا ما بأنفسيـ
التنمية المستمرة لمقدرات كالميارات: فالحياة اإلنسانية متجددة  -

كما أف اإلنساف يمتمؾ قدرات ىائمة أكدعيا اهلل ، كدائمة التطكر
كلكي يقـك المسمـ بدكره في خبلفة األرض كعمارتيا فعميو ، فيو

حتى ، أف يطكر مف قدراتو كمياراتو المختمفة بشكؿ مستمر
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عيشو كيستطيع التعامؿ بكفاءة معو مف يكاكب التطكر الذم ي
كيشعره بسعادة النمك كالتطكر كالتعمـ المستمر مف جية ، جية

ثانية. كقد كاف السمؼ الصالح قدكة في استثمار طاقاتيـ 
)مالؾ بف  فقد كاف، كقدراتيـ كتنميتيا ميما عبل شأنيـ فييا

، يقكؿ: ال ينبغي ألحد يككف عنده العمـ أف يترؾ التعمـ أنس(
قاؿ: ، )سفياف بف عيينة(: مف أحكج الناس إلى طمب العمـ كسئؿ

)ابف المبارؾ( فقد سئؿ: إلى  أما، أعمميـ ألف الخطأ منو أقبح
قاؿ: حتى الممات إف شاء اهلل لعؿ الكممة ، متى تطمب العمـ

 [. 58] التي تنفعني لـ أكتبيا بعد
ظكر تعميؽ عمى أبرز األسس التي تقـك عمييا السعادة كفؽ المن

 :التربكم اإلسبلمي
كفي نياية عرض أبرز األسس التي تقـك عمييا السعادة كفؽ    

المنظكر التربكم اإلسبلمي فإنو يمكف الخركج بالنتيجة التالية: 
أف السعادة الحقيقية ال يمكف أف تتحقؽ لئلنساف إذا لـ تكف 

ألف المؤمف الذم ، كالتعبدم االعتقادممبنية عمى األساسيف 
هلل بكؿ أقكالو كأفعالو ميما افتقد لكؿ مباىج الحياة الدنيكية يتعبد ا

فإنو يمتمؾ مككف ، المادية مف ماؿ كصحة كجاه كغير ذلؾ
أساسي لمسعادة كفيؿ بجعمو يعيش أسعد ممف يممؾ كؿ متاع 
ا أيكًتيتـي مّْف  مى الحياة الدنيا فيكفيو قكؿ اهلل تعالى في ىذه اآلية: }كى

ٍيره كىأىٍبقىى أىفىبلى شىٍيءو فىمىتىاعي اٍلحى  ا ًعندى المًَّو خى مى ًزينىتييىا كى يىاًة الدٍُّنيىا كى
تٍَّعنىاهي  (60) تىٍعًقميكف سىننا فىييكى الىًقيًو كىمىف مَّ ٍدنىاهي كىٍعدنا حى أىفىمىف كىعى

ًريف{.  ًة ًمفى اٍلميٍحضى يىاًة الدٍُّنيىا ثيَـّ ىيكى يىٍكـى اٍلًقيىامى مىتىاعى اٍلحى
[. في حيف أف مف يممؾ كؿ مقكمات الحياة 61-60]القصص: 

الدنيا كمتاعيا كىك يفتقد لؤلساسيف السابقيف فإنو ال يمكف أف 
 كيكفي شعكره بالخكؼ مف المكت أك، يشعر بسعادة حقيقية

لذا فإنو كمما كانت بقية األسس مبنية ، الفقد أك الفقر المرض أك
كالتعبدم كمما كانت جالبة لمسعادة  االعتقادمعمى األساسيف 

 .الحقيقية في الدنيا كاآلخرة
 ي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ عميياػػب التػػػرز الجكانػػػأب   

 :لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي
 ، ا الطفؿػػأ فييػػة ينشػػػإف الكالديف ىما عماد أكؿ مؤسسة تربكي    

لذا سيتـ فيما يمي تناكؿ أبرز ، دكرىما في التربية كنظران ألىمية
الجكانب التي ينبغي عمييما تربية الطفؿ عمييا لمكصكؿ بو 
لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي كذلؾ بناءن عمى األسس 

كحاجات الطفؿ كمطالب نمكه في ، التي تقـك عمييا السعادة
 :فؿسنة مف عمر الط 12إلى  6الممتدة مف  المرحمة

مف أبرز حاجات الطفؿ في ىذه المرحمة: الحاجات العضكية 
الضركرية لبقاء الطفؿ كراحتو مثؿ الطعاـ كالماء كاليكاء كالكقاية 

ذلؾ. الشعكر باألمف العاطفي  .. كغير.،مف األمراض كاألخطار
 باالنتماءكبحب اآلخريف كتقديرىـ لو كالتعاطؼ معو. الشعكر 

حيث ، الرفاؽ. الحاجة إلى التديف لمكالديف كاألسرة ثـ جماعة
يشعر الطفؿ في داخمو بدافع يدفعو إلى التفكير في خالقو 

لذا ال بد مف تنمية ىذه الحاجة لديو. ، كعبادتو كااللتجاء إليو
حيث يساىـ ، الحاجة إلى المعب كالحركة كممارسة األلعاب

المعب بشكؿ كبير في النمك المغكم كالعقمي كاالجتماعي 
مف خبلؿ ، لي لمطفؿ. الحاجة إلى التكافؽ مع اآلخريفكاالنفعا

، التكفيؽ بيف رغباتو كمطالبو كبيف حقكؽ اآلخريف كمطالبيـ
فيفيـ بأف حقكقو في كؿ شيء يقابميا حقكؽ لغيره في الشيء 

 [. 59] كيساعد ىذا الفيـ في تحقيؽ السعادة لمطفؿ، ذاتو
الميارات  كمف أبرز مطالب نمك الطفؿ في ىذه المرحمة: تعمـ

كالميارات األساسية مثؿ ، الحركية البلزمة لؤللعاب كالنشاطات
كميارات التعامؿ مع شؤكف الحياة ، القراءة كالكتابة كالحساب

كتعمـ إنشاء ، كبناء اتجاىات إيجابية نحك الذات، اليكمية
كتككيف ، كتعمـ الدكر الذم يميؽ بالجنس، عبلقات مع األقراف

كتككيف اتجاىات إيجابية نحك ، ؽالضمير كمعايير األخبل
 [. 59] الجماعات كالمجتمع

كفيما يمي عرض ألبرز الجكانب التي ينبغي تربية الطفؿ عمييا 
لتحقيؽ سعادتو كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي في المرحمة 

 :سنو مف العمر 12-6الممتدة مف 
 :االىتماـ بالتربية الدينية لمطفؿ •

 :الطفؿ عمى عدة أمكر منياكيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية 
 ، وػا لػػػػط معانييػػو كتبسيػػؿ كأركانػػػاف لمطفػػػى اإليمػػػح معنػػػػتكضي -



552016
 

500 

، كترسيخ اإليماف باهلل تعالى كحده ال شريؾ لو في نفس الطفؿ
كتربيتو عمى محبة اهلل تعالى كمخافتو ، كالتعمؽ بو كحده سبحانو

عجاز خمقو، قدرتوكعظيـ ، كتذكيره بنعمو، في السر كالعمف ، كا 
حاطة عممو بكؿ شيء كحثو عمى التكجو بالسؤاؿ هلل تعالى ، كا 

 .ليحفظو اهلل تعالى بذلؾ كيككف عكنان لو، كاالستعانة بو كحده
حث الطفؿ عمى تقكل اهلل في السر كالعمف باتباع أكامره  -

كتربيتو عمى إخبلص ، كأف اهلل يراه أينما كاف، اجتناب نكاىيو
تعالى كحده ال شريؾ لو في جميع أعمالو كحركاتو النية هلل 
كتذكيره ككعظو ، كصدؽ التككؿ عميو في جميع أمكره، كسكناتو

 .المكعظة الحسنة بذلؾ بشكؿ مستمر
استثمار األحداث كالمكاقؼ التي تحصؿ لمطفؿ أك لغيره لبث  -

 .كتعميقيا في داخمو، المزيد مف التربية اإليمانية في نفسو
، في نفس الطفؿ سكؿ صمى اهلل عميو كسمـغرس حب الر  -

 كيمكف 
 لمكالديف القياـ بسرد مبسط لسيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

لتصبح شخصية الرسكؿ صمى اهلل ، عمى الطفؿ بشكؿ متكاصؿ
ككذلؾ تذكير الطفؿ بتكجييات ، لو القدكة كالنمكذج عميو كسمـ

 .الرسكؿ في مختمؼ المكاقؼ التي يمر بيا
 الطفؿ عمى حفظ أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـتحفيز  -

 .كتطبيقيا في حياتو
 ص ػػػػػػرد قصػػػاستثمار ميؿ الطفؿ لمقصص في ىذه المرحمة بس -

كتدريبو عمى استنتاج ، األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ عميو
 .الفكائد كالعبر منيا

كبياف ، الصبلة قبؿ بمكغ السابعة مف العمر ألداءتييئة الطفؿ  -
حتى إذا بمغ ، كأىميتيا كفضميا عمى المسمـ، مكانتيا في اإلسبلـ

الصبلة في أكقاتيا بأركانيا  أداءسف السابعة يككف قادران عمى 
 كخبلؿ الفترة ما، مدركان ألىميتيا كفضميا، ككاجباتيا كشركطيا

بيف سف السابعة كالعاشرة مف عمر الطفؿ ينبغي عمى الكالديف 
، كؿ صبلة في كقتيا أداءمستمر عمى حث الطفؿ بشكؿ 

الصبلة في  أداءكمبلحظة أم مشكمة تكاجو الطفؿ كتعيقو عف 
كىذه ، كقتيا كمعالجتيا في حينيا قبؿ أف تتمكف مف الطفؿ

المرحمة تحتاج لصبر كبير مف الكالديف حتى يطمئنا عمى التزاـ 
طفميما بالصبلة. إف متابعة أمر الصبلة عند الطفؿ ينبغي أال 

نما كاف التأكيد عمى تمؾ الفترة الزمنية ، تكقؼ عند سف معيفت كا 
كأم تياكف فييا ، ألنيا مرحمة بناء كتأسيس ضركرية لما بعدىا

لقد يصعب  سيككف لو نتائج سمبية لما بعدىا مف مراح
تصحيحيا الحقان. كمف الميـ لمكالديف تذكير الطفؿ بيف كقت 

تحقيؽ السعادة لئلنساف كآخر بفضؿ الصبلة كقيمتيا كدكرىا في 
 .في الدنيا كاآلخرة

كحضكر ، تدريب األطفاؿ الذككر عمى صبلة الجماعة -
 .خطبتي كصبلة الجمعة

 .تعكيد الطفؿ عمى صبلة االستخارة -
، مساعدة الطفؿ في إخراج زكاة مالو إف كاف قد بمغ النصاب -

كأىميتيا كفضميا في حياة ، كتكعيتو بمكانة الزكاة في اإلسبلـ
 .المسمميف

تدريب الطفؿ عمى الصياـ في شير رمضاف حتى إذا كصؿ  -
 .لسف البمكغ صار معتادان عمى الصياـ كقادران عميو

حتى يدرؾ مكانتيا ، إشراؾ الطفؿ في تكزيع زكاة الفطر -
 .كأىميتيا

اصطحاب الطفؿ لحضكر صبلة عيد الفطر كاالستماع  -
لباسو أفضؿ الثياب، لمخطبة ظيار مشاع، كا  الفرح بالعيد مف  ركا 

خبلؿ عدة أمكر مثؿ: الترتيب ليدايا بسيطة يساىـ الطفؿ في 
كعمى أطفاؿ ، إعدادىا لتكزيعيا عمى األطفاؿ في صبلة العيد

تنظيـ االجتماعات ، زيارة األقارب كمعايدتيـ، األقارب كالجيراف
 .العائمية لبلحتفاؿ بالعيد كشكر اهلل عمى نعمتو

كجعمو يعيش أجكاء الحج ، ضة الحجتعميؽ قمب الطفؿ بفري -
كسرد الكالديف لمشاعرىما الجميمة عندما أديا ، في كؿ سنة
 .كبياف فضمو، كحث الطفؿ عمى صياـ يـك عرفة، فريضة الحج

اصطحاب الطفؿ لحضكر صبلة عيد األضحى كاالستماع  -
لباسو أفضؿ الثياب كأجمميا، لمخطبة ظيار مشاعر الفرح ، كا  كا 

عدة أمكر منيا: إحياء شعيرة ذبح األضاحي بالعيد مف خبلؿ 
شراؾ الطفؿ في ، كاإلفطار عمى لحكميا، في صباح العيد كا 
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زيارة األقارب ، تكزيعيا عمى األقارب كالجيراف كالمحتاجيف
 .تنظيـ االجتماعات العائمية لبلحتفاؿ بالعيد، كمعايدتيـ

كتكضيح ، حث الطفؿ عمى دعاء اهلل تعالى في كؿ أحكالو -
، كقرب اهلل تعالى منو، الدعاء عميو في العاجؿ كاآلجؿفضؿ 

كتكضيح شركط الدعاء لو كالمتمثمة في إخبلص الدعاء هلل 
كحضكر ، كاليقيف بقدرة اهلل تعالى عمى اإلجابة الدعاء، كحده

طابة الماؿ كالمطعـ كالمشرب، القمب أثناء الدعاء الدعاء ، كا 
االعتداء في  عدـ، بالمشركع كالبعد عف الدعاء بالمحظكر

كتعميمو آداب ، األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، الدعاء
كاإلقرار ، كاستقباؿ القبمة، الدعاء كالمتمثمة في الثناء عمى اهلل

، كاإللحاح في الدعاء، كالخضكع كالخشكع أثناء الدعاء، بالذنب
، كالدعاء بيف الجير كالمخافتو، كالتأميف بعد الدعاء، كرفع اليديف

كتحرم األكقات المفضمة لمدعاء مثؿ ، اء بجكامع الكمـكالدع
كفي ، كأثناء الصبلة كبعدىا، كبيف اآلذاف كاإلقامة، جكؼ الميؿ
 [. 60] ككقت المطر، كعند النداء، يـك الجمعة

، ربط الطفؿ بالقرآف الكريـ تبلكة كحفظان كتدبران كتفسيران لمعانيو -
عمى إنجازاتو في كرصد الجكائز ، مع تحفيز الطفؿ عمى ذلؾ

 .ذلؾ
كأذكار ، حث الطفؿ عمى المداكمة عمى أذكار الصباح كالمساء-

النـك كاالستيقاظ كالخركج مف المنزؿ كالدخكؿ إليو.. إلى غير 
 .كمساعدة الطفؿ عمى حفظيا، ذلؾ
كدكرىا في ، حث الطفؿ عمى القياـ بالنكافؿ كبياف فضميا لو-

 .ة ميما كانت قميمةكاإلكثار مف الصدق، تحقيؽ السعادة لو
 :لمطفؿ االقتصاديةاالىتماـ بالتربية  •

 :كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا
العمؿ كاإلنتاج ككسب الرزؽ الحبلؿ الطيب بالطرؽ  -

كبما ال يؤثر ، تحت إشراؼ األبكيف، المشركعة منذ سف مبكرة
لمعمؿ كالكسب ففي إعداد األبناء ، عمى التحصيؿ العممي لمطفؿ

فيك ، منذ الطفكلة فكائد عديدة عمى الطفؿ كالمجتمع في آف كاحد
كينمي لديو الكثير مف ، عمى تحمؿ المسؤكلية يربي الطفؿ

، الميارات االقتصادية كالعممية كاالجتماعية كيطبقيا عمميان 

كيساىـ في االستغناء عف ، كيشغؿ كقت فراغو بشيء مفيد
عمى المدل القريب كالبعيد لما يبثو في  الكثير مف العمالة الكافدة

كيعد ، الطفؿ مف حب العمؿ كلمس فكائده االقتصادية كالتعمؽ بو
كيساىـ أيضان في ، الطفؿ لمتنكيع في مصادر دخمو في المستقبؿ
كما يساىـ في ، بناء أخبلقيات العمؿ كترسيخيا في نفسو

كيجنبو ، استثمار نشاطو كحيكيتو كحماسو في ىذه المرحمة
 .العجز كالكسؿ كاالتكالية

 .تحديد األكلكيات عند اإلنفاؽ -
 .التكسط في اإلنفاؽ دكف إسراؼ كتبذير كال شح كبخؿ -
نفاؽ الماؿ في غير كجيو ، تجنب االستيبلؾ غير المبرر - كا 

حتى ال ينغمس الطفؿ في دائرة االستيبلؾ التي ال ، الصحيح
ككقايتو مف االنجراؼ كتؤدم إلى اإلضرار بو كبمجتمعو. ، تنتيي

فيما كقع فيو البعض مف المبالغة في السعي كراء الكماليات التي 
 .تشقي اإلنساف

انتشار  مع خاصة، مكف ذلؾأ ما الديكفالشراء بتجنب  -
 اكذلؾ لما لي، مبيع باألقساطية اإلعبلمية القكية التي تركج لالدعا

 .مف أضرار اقتصادية كنفسية كبيرة عمى الفرد
كفي األكجو ، البذؿ كالعطاء كاإلنفاؽ في سبيؿ الخير -

 .المطمكبة
حتى ال يقؼ ، لمكاجية احتياجاتو اآلنية كالمستقبمية االدخار -

 .أك يضطر لطمب مساعدة اآلخريف لو، عاجزان حسيران أماميا
تعكيده عمى عدـ التخمص مف األشياء الخاصة بو لمجرد عدـ  -

شراكو في كالمبلبس كالحقائ، حاجتو إلييا ب كغير ذلؾ.. كا 
 .عممية تجميعيا كتنظيفيا كترتيبيا لمتبرع بيا لممحتاجيف

تعكيد الطفؿ عمى جمع األكراؽ التي ال يحتاج إلييا في مكاف  -
تمييد أ لمتبرع بيا لمجيات التي تعمؿ عمى إعادة ، محدد

مع شرح تمؾ العممية لو كفكائدىا البيئية كاالقتصادية ، تدكيرىا
 .الفرد كالمجتمععمى 

 .تعكيده عمى ترشيد استيبلؾ الكيرباء كالماء كالماؿ -
، شرح الكضع االقتصادم لؤلسرة لمطفؿ بشكؿ مبسط -

كبناء ، كتكضيح األىداؼ االقتصادية التي تسعى األسرة لتحقيقيا
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أك القياـ ، أك سيارة جديدة، أك شراء أثاث جديد، منزؿ جديد
تى يصبح الطفؿ عمى كعي أك غير ذلؾ ح، بمشركع اقتصادم
كيتفاعؿ مع أىداؼ أسرتو االقتصادية مف ، اقتصادم مف جية

كيقدر مكاقؼ ، جية ثانية فيقمؿ مف الطمبات غير الضركرية لو
الكالديف عند عدـ القدرة عمى االستجابة لبعض متطمباتو 

 .الثانكية
تعريؼ الطفؿ عند الخركج لمتسكؽ باليدؼ مف التسكؽ  -

كاالتفاؽ عمى ضركرة االلتزاـ بيا قبؿ ، ؾكتعكيده عمى ذل
 .حتى ال تتكالى طمبات الطفؿ أثناء التسكؽ لكؿ ما يراه، الخركج

 :لمطفؿ االجتماعيةاالىتماـ بالتربية • 
 :كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا

كمف الكسائؿ المعينة عمى ذلؾ أف يرل الطفؿ ، بر الكالديف -
كأف يشركا ، ة لو في بر كالدييما كاإلحساف إلييماأبكاه قدكة حسن

 .معيما الطفؿ في ممارسة البر بكالدييما
، كبذؿ الخير ليـ، صمة الرحـ كاإلحساف لؤلقارب كزيارتيـ -

ككأدىا في ، كالترفع عف أم خبلفات قد تحصؿ بينو كبينيـ
حتى ال تتطكر كتؤدم إلى ما ال تحمد عقباه مف قطيعة ، حينيا
 .كتنشئة الطفؿ عمى المبادرة لمعفك كالصفح، رحـ
كاالبتعاد عف كؿ ما يؤذيو. كعيادة المرضى. ، اإلحساف لمجار -

جابة الدعكة كحضكر المناسبات االجتماعية  .كا 
  كمساعدتيـ اإلحساف لمفقراء كالمساكيف كالمحتاجيف كالضعفاء -

 .كالمساىمة في قضاء حاجاتيـ، ماديان 
دخاؿ السركر ، بو كالفرح بقدكمو إكراـ الضيؼ كالترحيب - كا 

 .إلى نفسو
كبياف فضميا عميو في حياتو كبعد ، اختيار الصحبة الصالحة -

خاصة كأف مف خصائص الطفؿ في ىذه المرحمة التأثر ، مماتو
باألقراف. فعند دخكؿ الطفؿ لممرحمة االبتدائية يقؿ اعتماده عمى 

يقضي معيـ كقتان  كالديو كيصبح أكثر تركيزان عمى األقراف الذيف
كفي النصؼ ، مما يجعؿ تأثيرىـ عميو يتزايد بشكؿ كبير، طكيبلن 

الثاني مف المرحمة االبتدائية يبدأ الطفؿ في استبداؿ معايير 
 [. 61] األقراف الكالديف كالمدرسيف بمعايير

إلحاؽ الطفؿ في بعض البرامج التطكعية التي يساىـ مف  -
 .خبلليا في خدمة الناس

 .الطفؿ في برامج ىادفة أثناء العطمة الصيفية إلحاؽ -
 .العناية بالبيئة كالمحافظة عمييا كعمى نظافتيا -
 .احتراـ األنظمة كالقكانيف التي تحكـ المجتمع -
استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كفؽ ضكابط الديف  -

كال ، بحيث ال تككف كسيمة ليدر الكقت فيما ال ينفع، اإلسبلمي
عرض  أك، المشاحنة أك، يمة لمتفاخر كالتباىيتستخدـ ككس

 .خصكصيات األسرة كما إلى ذلؾ
 :االىتماـ بالتربية االنفعالية لمطفؿ •

كيتطمب ذلؾ مف الكالديف تجنب استخداـ أساليب التنشئة 
الحماية  أك، الخاطئة مع الطفؿ مف إفراط في التسامح كالتساىؿ

اإلىماؿ. كما ينبغي منيما أك ، أك السيطرة كالتسمط، الزائدة
الثبات في تكجيياتيما لو حتى ال يحدث تناقض لديو كتشتت في 

 كمف ثـ الحيرة في معرفة الصكاب مف الخطأ، فيـ التكجييات
[62.] 

 :كما يتطمب أيضان تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا
التنفيس كالتعبير االنفعالي مف خبلؿ المعب كالرسـ  -

، اعد ذلؾ في إزالة التكتر عف الطفؿحيث يس، كالتمثيؿ..
كيعرؼ الكبار بحاجات الطفؿ غير المشبعة لمعمؿ عمى 

 [.63] مساعدتو
كمساعدتو في السيطرة ، تنمية الذكاء االنفعالي لدل الطفؿ -

كأف يككف الكالداف قدكة حسنة في ، عمى انفعاالتو كضبطيا
 [. 63] سمككيـ المعبر عف الذكاء االنفعالي

الثقة بالنفس لدل الطفؿ بتشجيعو كتحفيزه كتذكيره بما تنمية  -
، كمنحو فرص إبداء الرأم، كالبعد عف السخرية بو، يميزه

كتنمية قدرتو عمى اتخاذ ، كالنقاش كالتشاكر في األمكر المختمفة
 .القرارات

 كالحب ، كالتقدير كاالحتراـ كاالنتماء داخؿ األسرة الشعكر باألمف
 .خبلؿ التقبيؿ كاالحتضافكالعطؼ كالحناف مف 

 .العدؿ كالمساكاة بينو كبيف أخكتو
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 :االىتماـ بالتربية األخبلقية لمطفؿ •
 :كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا

حياة الضمير كيقظتو في جميع الظركؼ كالمكاقؼ التي -
ليحميو بمشيئة اهلل تعالى مف الخطأ في حؽ نفسو أك ، تكاجيو
 .غيره
، تكاضع، عدؿ، اللتزاـ بالقيـ األخبلؽ الفاضمة مف صدؽا-

، عفة كرحمة... إلى غير ذلؾ، عفك، حمـ، شجاعة، شكر، صبر
 .كدكرىا في تحقيؽ السعادة لو في الدنيا كاآلخرة، كبياف فضميا

التذكر المستمر لنعـ اهلل تعالى عميو عند األكؿ كالشرب -
.. كغير ذلؾ  .يياكدكاـ شكره عم، كالمبس كالنـك

مف خبلؿ تقديـ ، صمى اهلل عميو كسمـ االقتداء بأخبلؽ الرسكؿ-
 كسير األنبياء، نماذج مف سيرة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 .كالسمؼ الصالح لو، عمييـ الصبلة كالسبلـ
القدكة الحسنة مف الكالديف في االلتزاـ بالقيـ األخبلقية الفاضمة. -

خبلؿ مبلحظتو لسمكؾ كالديو ففي ىذه المرحمة يتعمـ الطفؿ مف 
، كنحك الجيراف... كغيرىـ، كنحك أخكتو، نحك بعضيما البعض

 [.61]حيث يعمؿ عمى محاكاة سمككيـ كتقمص شخصياتيـ
 .المكعظة الحسنة لمطفؿ عند تفريطو ببعض القيـ األخبلقية-
استثمار المكاقؼ كاألحداث التي تحصؿ لمطفؿ أك لغيره في -

باألخبلؽ الفاضمة في الحياة لتتحقؽ  االلتزاـتكضيح أىمية 
 .السعادة لمفرد كالمجتمع

ثابتو عند االلتزاـ باألخبلؽ الفاضمة -  .تحفيز الطفؿ كتشجيعو كا 
فتح نكافذ الحكار كالنقاش بشكؿ مستمر مع الطفؿ حكؿ  -

مختمؼ المكاقؼ كاألحداث التي تحصؿ لو أك لغيره كتتضمف 
 .بعدان أخبلقيان 

الطفؿ لمقصص في ىذه المرحمة بسرد الكالديف استثمار ميؿ  -
، لمقصص التي تيدؼ إلى غرس األخبلؽ الفاضمة في النفس

كالحرص عمى مشاىدة الطفؿ لمقنكات اإلعبلمية اليادفة كالتي 
 .تيتـ ببناء الطفؿ دينيان كأخبلقيان 

تعكيد الطفؿ عمى االلتزاـ باألخبلؽ الفاضمة مف خبلؿ تكرار  -
تقارب الزمف بيف فعؿ كآخر حتى يصبح  الخمؽ المطمكب مع

ذلؾ الخمؽ عادة كالطبع فيخؼ عمى الطفؿ ما كاف يستثقمو مف 
[: مف أراد أف يحصؿ لنفسو خمؽ 24] حيث يقكؿ الغزالي، الخير

كال ، الجكد فعميو أف يتكمؼ تعاطي فعؿ الجكاد كىك بذؿ الماؿ
ذا كك، يزاؿ يكاظب عميو حتى يتيسر عميو فيصير بنفسو جكادان 

مف أراد أف يحصؿ لنفسو خمؽ التكاضع كغمب عميو التكبر 
فطريقتو أف يكاظب عمى أفعاؿ المتكاضعيف مكاظبة دائمة متكررة 

 .مع تقارب األكقات
 :االىتماـ بالتربية الجسمية لمطفؿ •

 :كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا
كتجنب ، المنزؿتناكؿ الطعاـ الصحي المتنكع المعد داخؿ  -

 .كالمشركبات الضارة، الكجبات السريعة غير الصحية
 .االعتداؿ في األكؿ كالشرب كالنـك -
 .األكؿ كالشرب كالمبس مف الرزؽ الطيب الحبلؿ -
كالتداكم عند اإلصابة ، الكقاية مف األمراض بمشيئة اهلل تعالى -

 .بالمرض
 .ىالكقاية مف األخطار كالحكادث بمشيئة اهلل تعال -
 .التعرض لمشمس في األكقات المناسبة -
 .كأف يككف عمى طيارة، النـك مبكران بالميؿ -
 .كالتأكد مف سبلمتيا، تفقد حكاس الطفؿ -
 .بقكاعد النظافة في جميع األمكر االلتزاـ -
 .اتقاف المبادئ األساسية لمتجمؿ -
تييئة الطفؿ لمتغيرات الجسمية التي ستحدث لو في نياية  -

كتزكيده ، الطفكلة كبداية مرحمة المراىقة قبؿ حدكثيامرحمة 
 .باألساليب المناسبة لمتعامؿ معيا

 .ممارسة الرياضات المختمفة المناسبة لمسف كالجنس -
إتاحة الفرص لمطفؿ لممارسة المعب الذم يعد مف احتياجاتو  -

 مف خبلؿ عدة أمكر منيا، اليامة في ىذه المرحمة
كيتكفر بيا ، المنزؿ خاصة بالمعبتكفير مساحة كافية في  -

ليستطيع الطفؿ ممارسة ، المقكمات األساسية لمعب األطفاؿ
المعب بحرية أكثر دكف مضايقتو لآلخريف أك مضايقة اآلخريف 

 ة ػز بالسرعػػمة يتميػػرحػمػذه الػػػػي ىػػػؿ فػػػػفػطػب الػػػػػعػث أف لػػػػػحي، وػػػػل
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 .كالحركة
، نزىات برية كبحرية كلمحدائؽ العامةاصطحاب الطفؿ في  -

حتى يستمتع الطفؿ بالمعب في مساحات كاسعة كفي أجكاء 
كالتأمؿ ، مع لفت نظر الطفؿ لجماؿ الطبيعة، الطبيعة الجميمة

 .في خمؽ اهلل تعالى كالتفكر فيو
 .إشراؾ الطفؿ في العناية بحديقة المنزؿ -
الكالديف في ممارسة المعب مع الطفؿ حيث يسعد  اشتراؾ -

كاستثمار ىذا المكقؼ في تكجيو الطفؿ ، الطفؿ كثيران بذلؾ
 .بطريقة غير مباشرة

 :االىتماـ بالتربية العقمية كالعممية لمطفؿ •
 :كيككف ذلؾ مف خبلؿ عدة أمكر منيا

كليذه الخطكة ، حسف اختيار المدرسة التي سيمتحؽ بيا الطفؿ -
، خاصة حيث سيمضي الطفؿ فييا كقتان طكيبلن مف حياتو أىمية

 :كيككف االختيار كفؽ معايير معينة مثؿ
كحسف تعامميـ مع ، المستكل المتميز لممعمميف عمميان كخمقيان  -

حيث أف المعمـ الجيد يساىـ في تطكر الطفؿ مف ، األطفاؿ
كيساىـ في نمك مفيـك جيد عف الذات لدل ، جميع الجكانب

 .الطفؿ
اإلدارة المدرسية الجيدة الممتزمة بتطبيؽ األنظمة كالقكانيف 

 .البلزمة لضبط المدرسة
 ـ كسعة الفصكؿ ػػػث التصميػػػػػػف حيػػػػػي مػػػػى المدرسػػػػػكدة المبنػػػػػج-

ككجكد الساحات الكاسعة التي تتيح لمطفؿ حرية ، كالتيكية الجيدة
لخبلبة التي تثير كتكفر المناظر الطبيعية ا، الحركة كالمعب

كتساىـ في تذكقو لجماؿ ، البيجة كالمتعة في نفس الطفؿ
 .الطبيعة

يتيح لممعمـ ، عدد مناسب مف األطفاؿ في الفصؿ الكاحد -
 .االىتماـ الكافي بيـ جميعان 

 .تميز المدرسة بتنظيـ األنشطة كالرحبلت اليادفة كالممتعة -
 .تكفر المكتبة الغنية بمصادر المعمكمات -
، سعي المدرسة لتنمية جكانب شخصية الطفؿ المختمفة -

 .كذكاءاتو المتعددة

كتربيتو عمى احتراـ ، غرس حب العمـ كالتعمـ في نفس الطفؿ-
كاحتراـ إدارة المدرسة كأنظمتيا. حيث أنو ، المعمميف كتقديرىـ

كمما كاف اتجاه الكالديف إيجابيان نحك العممية التعميمية كالمعمميف 
االحتراـ ليـ كمما ساىـ ذلؾ في تككف االتجاه  كقائمان عمى

 .[61] اإليجابي لمطفؿ نحك المدرسة كالعمـ كالمعمـ
مساعدة الطفؿ عمى اتقاف الميارات األساسية مف قراءة  -

 .كاستخداـ الحاسب اآللي، ككتابة كحساب
متابعة مستكل الطفؿ العممي كالسمككي كاألخبلقي داخؿ  -

مع تجنب ، القصكر لديو أكالن بأكؿكمعالجة جكانب ، المدرسة
 .استخداـ القسكة كالعنؼ مع الطفؿ

كالحضكر لجميع الدعكات ، التكاصؿ المستمر مع المدرسة -
 .التي تكجييا المدرسة لمكالديف

عمى الظف أك التبعية  الطفؿ عمى أال يبني عممو تربية -
 .العمياء

 .المجاالتتحفيز الطفؿ عمى القراءة المتنكعة في مختمؼ  -
 .تككيف مكتبة منزلية تساىـ في تحفيز الطفؿ عمى القراءة

 .إجراء مسابقات في القراءة داخؿ األسرة -
ثارة التفكير كالتأمؿ كالتدبر لدل ، إثارة حب االستطبلع - كا 

 .الطفؿ في كؿ ما حكلو
 .اإلجابة عف أسئمة الطفؿ كاستفساراتو -
 .تنمية مكاىب الطفؿ كقدراتو المختمفة -
 .اصطحاب الطفؿ لممكتبات العامة لشراء الكتب -
 :االىتماـ بالتربية الشخصية لمطفؿ •

 :كيككف ذلؾ مف خبلؿ تربية الطفؿ عمى عدة أمكر منيا
كجعميا مرتبطة بالغاية مف خمقو كىي عبادة ، تحديد أىدافو -

بحيث تككف تمؾ األىداؼ متنكعة في مختمؼ ، اهلل تعالى
، كشخصية، كعممية، كجسمية، كاقتصادية، المجاالت سكاء دينية

 .كأخبلقية، كاجتماعية
 ، إشراؾ الطفؿ في كضع أىداؼ لؤلسرة في مختمؼ المجاالت -

 .كالعمؿ عمى تحقيقيا كمراجعة ىذه األىداؼ بشكؿ مستمر
 .تنظيـ الكقت كاستثماره بشكؿ إيجابي -
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الجانب كرؤية ، حسف الظف باهلل تعالى كالتفاؤؿ بالخير دائمان  -
 .المضيء مف كؿ أمر يحدث لو

كالتماس األعذار ليـ في كؿ ما أمكف ، حسف الظف باآلخريف -
 .فيو العذر

 .السعي نحك التغيير اإليجابي بشكؿ مستمر -
المياـ المناطة  أداءالحماس كالحيكية كالنشاط كالمثابرة عند  -

 يتميز بو طفؿ ىذه المرحمة بو. فمف خبلؿ ذلؾ يتـ استثمار ما
مما يساعده عمى اإلنجاز كبالتالي ، مف مثابرة كاجتياد ككفاح

 .[59] الشعكر بالسعادة
كمف األمثمة ، التنمية المستمرة لمقدرات كالميارات الشخصية -

 :عمى ذلؾ تنمية
، ميارات العمؿ ككسب الرزؽ كأخبلقياتو مثؿ البيع كالشراء -

، النجارة.. أك، أك السباكة، أك الزراعة، كالمحاسبة، كالتسكيؽ
ككيفية جذب العمبلء ككسب ثقتيـ كالمحافظة عمييـ. حيث أف 

العمرية نمك اتجاه الطفؿ نحك العمؿ  مف خصائص ىذه المرحمة
كاإلنجاز نتيجة نمك إمكاناتو المختمفة التي تمكنو مف القياـ 

 .[61] بالسعادة بالعمؿ كاإلنجاز
 ، الشخصيةكالنظافة ، ميارات خدمة الذات في األكؿ كالشرب -

 .كترتيب غرفة النـك كالمنزؿ
الطفؿ  االجتماعية التي تتناسب مع عمر ميارات الخدمة -

، فالفتاة يتـ تنمية مياراتيا في إعداد الطعاـ لؤلسرة، كجنسو
كاالعتناء باألطفاؿ ، كغسؿ المبلبس، كتنظيؼ المنزؿ كترتيبو

كراميـ ككؿ ما ، الصغار مف كاستقباؿ ضيكفيا كضيكؼ أىميا كا 
أما الفتى فيتـ ، شأنو إعدادىا لمقياـ بمسؤكلياتيا في المستقبؿ

، كقضاء احتياجات المنزؿ، تنمية مياراتو في البيع كالشراء
كراميـ. كيرل سكيد [ أف 64] كاستقباؿ ضيكفو كضيكؼ أىمو كا 

يجابي في  تنمية ميارات الطفؿ االجتماعية ليا أثر فعاؿ كا 
فيشعر بالفرح كنشكة المعرفة حيث يتعرؼ عمى ما يجيمو ، حياتو
 و نتيجة ػػمػي مستقبػػػاالن فػػػح فعػػػكيصب، كرػػػة األمػػػي مكاجيػػػػة فػػػػكالثق

 .اكتسابو لمميارات كالخبرات التي تمكنو مف متابعة حياتو بثبات
 ا ػػػػػػػػث أنيػػي حيػػاعػؿ االجتمػػؼ التفاعػػػي مكاقػػػاءة فػػػارة كالكفػػػالمي-

 .[25] ىاـ مف مصادر السعادةمصدر 
ميارات التفكير المختمفة. كالذكاءات المتعددة. كالحكار  -

 .ميارات األمف كالسبلمة كاإلسعاؼ األكلي -الفعاؿ. 
تقانيا، ميارات تعمـ المغات - ، كعمى رأسيا تعمـ المغة العربية كا 

ثـ بقية المغات التي يحتاج إلييا المجتمع فيي تفتح لمطفؿ أبكابان 
 .لمعمـ كالمعرفة

ميارات استثمار أكقات الفراغ في ممارسة األنشطة الممتعة  -
 .كالمفيدة

 نتائج. ال5
السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي ىي: عكف مف اهلل  -1

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

كاالستبشار كالفرح نتيجة إيمانو باهلل تعالى كاإلخبلص في 
 .كىي طريؽ مؤدم لمسعادة األخركية، عبادتو

مف خصائص السعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي أنيا:  -2
 .دنيكية كأخركية في آف كاحد، شاممة، متكازنة، عالمية، ربانية

 المنظكر التربكممف األسس التي تقـك السعادة عمييا كفؽ  -3
األساس ، األساس التعبدم، االعتقادماإلسبلمي: األساس  

 األساس ، اس األخبلقيػػػاألس، يػػػاس االجتماعػػػاألس، ادمػػػاالقتص
 .األساس الشخصي، األساس العممي، الجسمي

أف السعادة الحقيقية ال يمكف أف تتحقؽ لئلنساف إذا لـ تكف  -4
ألف المؤمف الذم ، كالتعبدم االعتقادممبنية عمى األساسيف 

يتعبد اهلل بكؿ أقكالو كأفعالو ميما افتقد لكؿ مباىج الحياة الدنيكية 
فإنو يمتمؾ مككف أساسي لمسعادة كفيؿ بجعمو يعيش ، المادية

 .أسعد ممف يممؾ كؿ متاع الحياة الدنيا
مف أبرز الجكانب التي ينبغي عمى الكالديف تربية الطفؿ  -5

لمكصكؿ بو لمسعادة كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي: عمييا 
التربية ، التربية األخبلقية، التربية االجتماعية، التربية الدينية

، التربية الشخصية، التربية العممية، التربية الجسمية، االقتصادية
مع خصائص المرحمة العمرية التي يمر بيا  يتبلءـكذلؾ بما 

 .الطفؿ
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 التوصيات. 6
ضكء نتائج البحث تـ صياغة عدد مف التكصيات كفي     

 :قسمت كالتالي
 :تكصيات خاصة بالكالديف -
بحيث يككف ، إخبلص النية هلل تعالى عند اإلقداـ عمى الزكاج •

، كتحصيف النفس، اليدؼ مف الزكاج لدييما ىك طاعة اهلل تعالى
نجاب الذرية كتربيتيـ عمى عبادة اهلل تعالى. كأف يككنا عمى ، كا 
فالزكاج ليس مجرد عبلقة عابرة ، كحمؿ األمانة، قدر المسؤكلية

نما مسؤكلية عظيمة تحتاج ، كيمكف أف تنتيي في أم كقت كا 
 .لمكثير مف الصبر كالتضحيات كالعمؿ كالجدية

كىذا أمر ميـ لتحقيؽ ، حسف اختيار الزكجيف لبعضيما •
 .السعادة ليما كلذريتيما

 .لقياـ حياة زكجية ىانئة مستقرةتييئة الزكج لمسكف المبلئـ  •
كذلؾ بطاعة اهلل تعالى ، إقامة حدكد اهلل تعالى داخؿ األسرة •

كأف يعيف الزكجاف ، كالقياـ بما أمر بو كاالنتياء عما نيى عنو
 .بعضيما البعض عمى ذلؾ

 عمى االطبلعتنمية الذات في مجاؿ تربية األبناء مف خبلؿ  •
ككؿ ما ، ر الدكرات التدريبيةكحضك ، المؤلفات في ىذا المجاؿ 

 .مف شأنو تطكير قدراتيـ في ىذا الجانب
تجنيب األطفاؿ الشعكر بأم مشكبلت يمكف أف تحدث بيف  •

 .كالعمؿ عمى عبلج تمؾ المشكبلت أكالن بأكؿ، الكالديف
كأف يككف كؿ كاحد منيما مكمؿ ، التعاكف عمى تربية األبناء •

بينيما حتى ال يحدث تضارب كالتنسيؽ المستمر ، لدكر اآلخر
 .كتناقض في تربيتيما ليـ

التكجو المستمر بالدعاء هلل تعالى بصبلح األبناء كتكفيقيـ  •
 .كسعادتيـ في الدنيا كاآلخرة

تخصيص كقت يكمي محدد كثابت لجمكس أفراد األسرة مع  •
 .بعضيـ لمتحاكر كالتشاكر

 بيف أسمكب  اػػػمالتنكيع في استخداـ أساليب التربية مع األطفاؿ  •
ضرب ، القصة، الثكاب، القدكة الحسنة، المكعظة الحسنة

التكجيو المباشر أك غير ، التربية بالعادة التكرار أك، األمثاؿ

الممارسة ، الترغيب كالترىيب، التربية باألحداث، المباشر
كذلؾ بما يتناسب مع المكاقؼ ، كالحكار كالنقاش...، العممية
 .المختمفة

 :خاصة بالمسؤكليف عف شؤكف التعميـتكصيات  -
أف يقـك التعميـ في رؤيتو كرسالتو كأسسو كغايتو كأىدافو  •

 .كاآلخرة كخططو عمى تحقيؽ السعادة لمتبلميذ في الدنيا
االىتماـ بالمباني المدرسية مف حيث سعة الفصكؿ كتيكيتيا  •

 كتكفر الساحات الكاسعة كالحدائؽ ذات المناظر الطبيعية، الجيدة
كتتيح ليـ حرية ، الجميمة التي تحفز السعادة في نفكس التبلميذ

 .الحركة كتذكؽ الجماؿ
العمؿ عمى جعؿ البيئة التعميمية بيئة جذابة ممتعة كمحفزة  •

لمعمـ كالعمؿ كالبحث كاالكتشاؼ كتطكير الميارات كاكتساب 
 .الخبرات

أك عمى أقؿ ، إفراد مقرر خاص بمسمى)السعادة الحقيقية( •
دير تضميف مفيـك السعادة كاألسس التي تقـك عمييا كفؽ تق

المنظكر التربكم اإلسبلمي في المقررات الدراسية بشكؿ كبير 
نما يتـ ، ككاسع  عمى أال يككف تعميميا بشكؿ نظرم فقط كا 

 .تطبيقيا كممارستيا عمميان 
 د اختيار المتقدميف لمبرامج الخاصة بإعداد ػػػة عنػػػرص كالدقػػػالح •

بحيث يتـ انتقاء الصفكة منيـ كفؽ معايير ، المعمميف كالمعممات
 .شاممة لجميع جكانب الشخصية

تكجيو المزيد مف االىتماـ لبرامج إعداد المعمميف كالمعممات  •
 .كتطكيرىا بشكؿ مستمر

 الحرص كالدقة عند تكظيؼ المعمميف بحيث يتـ انتقاء مف •
، كالميارة التربكية، العمميةكالقدرة ، يتمتع منيـ بالصحة النفسية

 .مع تييئة كافة السبؿ البلزمة الستقراره كظيفيان 
كأخصائي ، كأخصائي نفسي، التأكيد عمى كجكد مرشد طبلبي •

 .كطبيب بكؿ مدرسة، اجتماعي
 :سف لكائح ممزمة تتضمف •

كمتابعة تنفيذىا عمى أرض ، االىتماـ بالتغذية الصحية لمتبلميذ
 كمنع ، ر الكجبات الصحية لمتبلميذ مف جيةالكاقع مف خبلؿ تكفي
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 .بيع المنتجات الغذائية الضارة مف جية ثانية
كضع حدو أعمى لعدد التبلميذ في الفصؿ الكاحد يتيح لممعمـ منح 

 .االىتماـ الكافي بيـ جميعان 
 :تكصيات خاصة بالمدارس -
قياـ المعمـ باألدكار المناطة بو في سبيؿ تحقيؽ سعادة التمميذ  •

تاحة ، مف خبلؿ تربيتو لمتمميذ مف مختمؼ جكانب شخصيتو كا 
بداء الرأم ثارة دافعيتو لمتعمـ، الفرصة لو لمحكار كالنقاش كا  ، كا 

كبث الحيكية كالنشاط كالحماس كالتفكير اإليجابي كالتفاؤؿ كالثقة 
حاطتو بالمحبة كالمكدة كالحناف كالرفؽ، في النفس لديو ، كا 

كالبشاشة كالتبسـ عند ، الحسنة كتكجييو بالحكمة كالمكعظة
كالتزامو بالقدكة الحسنة في التعامؿ بالعدؿ كالصدؽ ، لقائو

كمراعاة الفركؽ ، كالتكاضع كغير ذلؾ مف األخبلؽ الفاضمة
 .الفردية بيف التبلميذ

عقد دكرات تدريبية لممعمميف عف السعادة الحقيقية كسبؿ  •
 .اكتربية التبلميذ لمكصكؿ إليي، الحصكؿ عمييا

اإلدارة المدرسية بدكرىا في تحقيؽ الضبط داخؿ  اضطبلع •
كفؽ األساليب التربكية  كذلؾ، المدرسة لمعامميف فييا كلمتبلميذ

كفتح مجاالت ، كتممس احتياجات التبلميذ كتمبيتيا، المناسبة
 .كاحتراـ كجيات نظرىـ، التكاصؿ مع التبلميذ

لتسييؿ تكامؿ فتح قنكات التكاصؿ بيف المدرسة كاألسرة  •
 .األدكار التربكية بينيما

عداد األنشطة ، االىتماـ بتنظيـ الرحبلت العممية اليادفة • كا 
 .اليادفة كالممتعة

 .تكعية الطفؿ بحقكقو ككاجباتو داخؿ المدرسة كخارجيا •
 :تكصيات خاصة بالمساجد -
 .إفراد خطب خاصة بمكضكع السعادة كسبؿ الكصكؿ إلييا •
كتفقد ، سجد في التكاصؿ بيف سكاف الحي الكاحدتفعيؿ دكر الم •

 .أحكاليـ
 حسف انتقاء أئمة المساجد كالمؤذنيف كفؽ معايير دينية كعممية  •

كالقدرة عمى ، باإلضافة إلى حسف الصكت، كخمقية كنفسية
 .الخطابة

أف يككف إماـ المسجد قدكة لممصميف في البشاشة كالتبسـ  •
 .كحسف التعامؿ

مشكبلت المجتمع  المسجد عمى كعيبأف يككف إماـ  •
كما ، ليقـك بدكره في تكظيؼ خطب يـك الجمعة، كاحتياجاتو

سكاىا مف دركس أك مكاعظ أك محاضرات يكمية في عبلج تمؾ 
 .المشكبلت كتمبية تمؾ االحتياجات

 .العناية بنظافة المسجد كصيانتو كترتيبو كتطييبو •
حمقات تحفيظ القرآف الحرص كالدقة عند انتقاء القائميف عمى  •

الكريـ بالمساجد كفؽ معايير دينية كعممية كخمقية كنفسية 
 .كتربكية

كتنظيـ األنشطة ، تكجيو عناية خاصة بالمصميف مف األطفاؿ •
اليادفة ليـ مف خبلؿ تعاكف أكلياء أمكرىـ مع القائميف عمى 

 .المسجد
 :تكصيات خاصة بكسائؿ اإلعبلـ -
رؤيتيا كرسالتيا كغايتيا كأىدافيا أف تراجع كسائؿ اإلعبلـ  •

لتككف متكائمة مع ما يحقؽ السعادة لمفرد كالمجتمع كفؽ 
 .المنظكر اإلسبلمي

ة كءأف تسعى كسائؿ اإلعبلـ بكافة صكرىا المسمكعة كالمقر  •
 ع بمفيـك السعادة كاألسس التي ػراد المجتمػػة أفػػي تكعيػػػة فػػػػكالمرئي

 .التربكم اإلسبلمييقـك عمييا كفؽ المنظكر 
أف تبيف كسائؿ اإلعبلـ تميز المنظكر التربكم اإلسبلمي  •

 .لمسعادة عما سكاه
أف تكضح كسائؿ اإلعبلـ زيؼ الدعكات التي تركج لمسعادة  •

 .الكىمية باألدلة كالبراىيف كالقصص الكاقعية
إعداد البرامج التي تبرز جكانب السعادة كأسبابيا في حياة  •

اهلل  اهلل صمىكصحابة رسكؿ ، يـ الصبلة كالسبلـاألنبياء عمي
 .عميو كسمـ كتابعييـ كمف تبعيـ بإحساف

  أف يقـك المتخصصكف في أدب األطفاؿ بتأليؼ القصص •
 كر التربكم ػؽ المنظػػػادة كفػػػادئ السعػػػؿ مبػػػي الطفػػػرس فػػػػي تغػػػػالت

 .اإلسبلمي
 ج المكجية لمطفؿ في إنتاج ػػي البرامػػكف فػػؿ المتخصصػػػأف يعم •
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برامج كأفبلـ تكعي الطفؿ بمفيـك السعادة كاألسس التي يقـك 
لتحؿ بدالن عف البرامج ، عمييا كفؽ المنظكر التربكم اإلسبلمي

كاألفبلـ التي تصكر السعادة في الماؿ كالشيرة كاالستيبلؾ 
 .كاإلسراؼ كالتبذير كالميك كالعبث كالبعد عف الحياء
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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.  
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