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 مقدمة 

 بعد:  أما  اهلل،  رسول  على  والسالم  والصالة  هلل  الحمد

  بين  السأأأأيمأا  فيأ   الحأدثأ   كثر  زمن  يف  (عأاةة والحيأاةسأأأأ ال)  الموضأأأأو   هأاا  فيأتي

  السأعاةة   وعن  إلي ،  الموصألة  والطرق  النجاح  عن  المسألمين  أبناء  من  المثقفة  األوسأا 

  وعن  ووسأالل ،  الحياة، يف  اإلنجاز  وعن  مداها،  اإلنسأا   هبا ثللغ  التي  والسأل   الحياة، يف

  التطوثر   مجاالت  من ذلك  وغير  المسأتقل ، يف  الفوز  عن  واللح   األفضأ ،  إلى  التغيير

 يف   السأأأرث   الماه   التقدم  على  والمطلعين  المثقفين،  من  كثير  إليها  ثسأأأعى  التي  الااي

  السأأرعة   أصأألح   حتى  والرتبية،  العلم  بتمر  المهتمين  على  تخفى  ال  والتي  اليوم،  عالم

 العصر.  هاا  سمات  من  بارزة  سمة

  ، شأأيء  إلى  شأأيء  من  االنتقال  سأأرعة  يف  ل   مقياس  ال عصأأر يف  نعيش  اليوم  ونحن

 فيأ    ونأدرت بأ   ضأأأأعفأ ،  التي  المسأأأأعورة،  السأأأأرعأة عصأأأأر  فهو  حأال،  إلى  حأال  ومن

  العلمي،   الغرور  بداف   العق  زمام  في  انفل   ماةي  عصأأأأر وهو  والمقاثيس،  الضأأأأواب 

  واألوضأا   الروحية  القيم  في   وانحسأرت  ا ،ماإلث نور  على  اإللحاة  ظلمات  في   وطغ 

 الكرثمة.  والفضال   الخلقية

  والتقلب  الحياة،  نواحي  من  كثير يف  السأأرث   التغير  سأأمت   من  العصأأر  هاا  كا   ولما

 أو   االجتماعية، أو  السأأأياسأأأية  األوضأأأا   يف  سأأأواء    متعدةة،  مجاالت يف  واالضأأأطرا 

  أأأأأأأأأب  ثعرف  لما  نتيجة  بغيرها  اإلسالمية  المفاهيم  بعض  اختال   إلى  إضافة  االقتصاةثة،

  بدعوى  وقناعات   المعاصأر،  المسألم  تفكير  على  التتثير  السأه   من  بات  حتى  )العولمة(
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  والفالح  والفوز  والسأأأأعأاةة  النجأاح  عن  اللحأ   وبأدعوى  للعصأأأأر،  والمواكلأة  التجأدثأد

  أ   العصأأأأر  هأاا  يف  ثعيش  الأاي  المسأأأألم  على  وجأب  كأالأك  األمر  كأا   لمأا  واإلنجأاز،

 وجأ    عز  ربأ   لأ   وهلهأا  التي  الجزثلأة  والمنأة  العظيمأة  النعمأة  على  الحرص   كأ   ثحرص

  الفالح  إلى  الموص   الطرثق  إلى  والهداثة  اإلثما  نعمة تلك خلق،  من  اكثير    منها  وحرم

  الأاي  العظيم  والنجأاح  بعأد،،  فوز  ال  الأاي  الكلير  والفوز  بعأد،،  فالح  ال  الأاي  المحض

.اأبد    ثداني  نجاح  ال

 خئ ُّٱ  :تعأالى  قأال  مأاك  ،الجنأة  بنعيم  والتنعم  تعأالى  اهلل  برضأأأأا  األخروي  الفوز  إنأ 

  الحقيقي المسأتقل  ن إو [،185 عمرا : ]آل  َّ هبجت مب خب حب  جب هئ   مئ

  لهاا   تتكيد  الكرثم  القرآ  ويف  في ،  السأعاةة  كسأب  يف  المسألم  اهتمام  ثنال  أ   ثجب  الاي

 َّ مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم ُّٱ  :وتعأالى  سأأأألحأانأ   قولأ   يف  وذلأك  المعنى،

[.64]العنكلوت:

  اإلسأالم   علماء  أثدي  سأطرت   وما  النلوثة،  والسأنة  الكرثم،  القرآ   آثات يف  والمتتم 

  الحين   بين  إليأ   واإلشأأأأارة  عليأ ،  والتنليأ   وتكرار،،  األمر،  ذلأك  بيأا   يف  العظأام  وألمتأ 

 ثقرب    عم  وك   إلي ،  ب  ثؤةي  سألو  ك   ممارسأة  إلى  ماسأة  بحاجة  نفسأ   ثجد  واآلخر،

 الدالمة.  والسعاةة  العظيم  الفوز  ذلك  من

  الدنيا   ها، يف  المسأألم  بحياة  ثتعلق  ما  حتى ب   فحسأأب، األخروي  األمر  هو  وليس

  السأأعيد   هو  هنا   السأأعيد  أ  ذلك  الفوز،  بالك  وثيق بربا   مرتل   فهو  فيها،  وسأأعاةت 
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  بين الرب   وإلى  اإلسأالم،  اءمعل  أحد  الفهم  هاا  إلى  أشأار  وقد  اإلسأالمي،  الفكر  يف  هنا

 ( 1)  اآلخرة(  جنأة  ثأدخأ   لن  ثأدخلهأا  لم  من  جنأة  الأدنيأا  يف  )إ   بقولأ   السأأأأعأاةتين  تلأك

 يف   وهو  فيها،  للعلد  الحاصأأألة  والسأأأعاةة  النعيم،  على  للداللة  جنة،  اهلل  رحم   فيسأأأميها

 الحياة.  ها،

  الدارثن،   يف  النجاح  وثرثد  إليها وثتطل   السأأعاةة،  عن  ثلح   من  على  الزام    كا   لاا

  رسأأأأولأ   إليأ   أرشأأأأد  مأا  لىإو  الكرثم،  كتأابأ   يف  تعأالى  اهلل  عن  جأاء  مأا  تمثأ   إلى  ثلأاةر  أ 

  طرثق   ل   ءثضأي  انرباسأ    الثابتة  اإلسأالم  ملاةئ  ثجع   وأ   والسأالم، الصأالة  علي   األمين

  فيأ   واختلطأ   والشأأأألهأات،  الفتن  اتمأ ظل  فيأ   كثرت  زمن  يف  ألننأا  مسأأأأتقللأ ،  لأ   وثنير

  ا مؤمنأ    الرجأ   فيأ   ثصأأأأل   أ   ثوشأأأأك  الأاي  الزمأا   قر   حتى  بلعض،  بعضأأأأهأا  األمور

  جاءت  كما  ،الدنيا  من بعرض  ةثن   ثلي   ،اكافر    وثصأأأأل   امؤمن   وثمسأأأأي  اكافر    وثمسأأأأي

والسالم.  الصالة  علي   المصطفى  لسا   على  إلي   اإلشارة

  الكرثم   القرآ   الخالد  والدسأتور  األسأاس،  المصأدر  يف لللح   ماسأة  الحاجة  وإ 

  الفوز   وتحقيق  والسأأأأعأاةة  للنجأاح  سأأأأللأا  ثكو   مأا  كأ   عن  الملأاركأة  النلوثأة  السأأأأنأة  ويف

 الصعب.  الزمن  هاا  ثعيش  الاي  المعاصر  للمسلم

 

 . 105 ص الجوزثة، قيم  ابن  الصيب، الواب  (1)
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 ىت نت مت زت رت ُّٱ}  تعالى  اهلل  كتا  تضأأأمن   وقد  إال  خير  من  ما  أن  شأأأك  وال

 ونج    األولو ، وفاز  المهتدو ،  اهتدى  هبداة  الاي  الكتا   فهو ،[38  ]األنعام:  َّ يترث

  وأكم  أفضأأ  هي  التي  بالطرثقة  أحسأأن هي  للتي  ثهدي  الاي  الكتا   وهو  الناجحو ،

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ
 وسلم   علي  اهلل صلى  الهدى  رسول  إلي   أرشدنا  وقد إال خير  من وما ،[9  ]اإلسراء:   ٍَّّ

مْ  َخلَّْف     "  قال  الاي ََْينِ   فِيك  ْي لووا  َلنْ   شأَ َما:  َتضأِ    كَِتا     َبْعَده 
ِ
نَّتِي،  اهلل   َحتَّى  َثْفَتِرَقا  َوَلنْ   َوسأ 

   َثِرَةا
َّ
مْ   قَأدْ "  والقأالأ   (2) "  اْلَحْوَض   َعَلي اءِ   َعَلى  َتَرْكت ك  ا،  َلْيل هَأا  اْلَلْيضأأأأَ   َعنْهَأا   َثِزثغ    اَل   َكنَهَأاِرهأَ

.(3)  "َهالِك    إاِلَّ   َبْعِدي

  كثير   على  التغلب يف  المعاصأأر  المسأألم  ثعين  ما  المصأأدرثن  هاثن  يف  أ  شأأك  وال

   وةوافعها.  وأسلاهبا  السعاةة  ل   ثحقق  وما  المشكالت،  من

َأة  ثعين  مأا  الكرثم،  القأارئ  أخي  ثأدثأك  بين  الأاي  الكتأا   هأاا  ويف   تعأالى   اهلل  بمشأأأأي

 إليها.  الموصلة  واألسلا   الحياة، يف  للسعاةة  الصحي   المفهوم تقرثر  على

  لسأعاةة   الحقيقي  المفهوم  ثوضأ   ما  الكتا   هاا  ثناثا يف  الكرثم  القارئ  أخي  وتجد

  تفصأأأأيلي وذكر  ،الحياة يف  السأأأأعأاةة  مفهوم  تحأدثد  خالل  من  وذلك  حيأات  يف  المسأأأألم

 

 األللاين.  صحح  (440 /5) الدارقطني روا، (2)

 األللاين. صحح  (16 /1) ماج  ابن روا، (3)



 

10 
 

 يف   وذلك  عوالقها،  من  اعالق    ثكو   ما  بيا   وكالك  تحقيقيها،  إلى  تؤةي  التي  لألسأأألا 

 التالية:  الثالثة  الكتا  فصول

 الفص  األول: مفهوم السعاةة.

 الفص  الثاين: أسلا  السعاةة يف اإلسالم.

 .عوالق السعاةةالفص  الثال :  
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   األول الفصل

 مباحث: وفيه  السعادة مفهوم

 المبحث األول: معنى السعادة.

 المبحث الثاين: اختالف الناس يف مفهوم السعادة.

 المبحث الثالث: التصور الصحيح للسعادة.

 المبحث الرابع: الفرق بين السعادة والنجاح.
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 السعادة معنى :األول  المبحث

  الملح    هاا يف  أحاول  االصأطالح، ويف  الشأر  يف  ومعا   اللغة، يف  معنى  للسأعاةة 

 اآلي:  النحو  على وذلك  توضيحها،

 اللغة:  يف 

  اليمن   فالسأعد  النحس،  خالف  وسأرور،  خير  على  ثدل أصأ   والدال  والعين  السأين

  .(4)  الشقاوة  خالف  والسعاةة  األمر، يف

  با   من  ثومنا  سأأعد  تقول  اليمن  دسأأعال  (سأأعد)  ماةة  عند  الصأأحاح:  مختار يف  جاء

  ضأأد  والسأأعاةة  سأأعيدا  عد،  فال  برؤثة  عدسأأتسأأ وا  النحوسأأة  ضأأد  عوةةسأأ وال خضأأ 

  فمسأعوة(  السأين  بضأم  دسأعو  سأعيد  فهو  سأليم  با   من  الرج   سأيد  من   تقول  ،الشأقاوة

(5). 

  وذلك  والحسأأأن  والخير  اإلثجا   على  ثدل  ما  تعني  أهنا  الكلمة  اشأأأتقاق  من  ثظهر

   )الشقاوة(.  وهو  في   مرغو   غير  مكرو،  هو  ما تقاب   أهنا  خالل  من

 

 .۷5/۳ ،هأ ۱3۹۸ األولى الطلعة العربية، الكتب إحياء ةار فارس  البن اللغة مقاثيس معجم  (4)

 . ۲۹۸ ص والنشر. للطلاعة الفكر ةار  للرازي  الصحاح مختار (5)
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  ثسأأاعد   ما  أو  القوة  بمعنى  هو  وما  )اإلسأأعاة(،  اإلعانة  بمعنى  هو  ما  مشأأتقا ا  ومن

  وهو  األنوا  أفضأ   من  فهو  النلاتات  أسأماء  من  منها  ثشأتق  ما  وحتى  )السأاعدا (.  عليها

   )السعدا (.

اصطالحا:  السعاةة

 ثلي:  ما  منها أذكر  متعدةة  بتعرثفات  السعاةة عرف 

  الشأأقاوة   وثضأأاةها  الخير  ني   على  لإلنسأأا   اإللهية  األمور  معاونة  هي  السأأعاةة .1

(6).   

  غرس  القنأاعأة  من  الغأاثأة  أل   السأأأأعأاةة  هي  والقنأاعأة  ،القنأاعأة  هي  السأأأأعأاةة .2

  الطمتنينة   وها،  والرخاء،  والشأأدة  والضأأراء،  السأأراء  يف  شأأيء  ك  يف  النفس يف  الطمتنينة

 .(7)  السعاةة  عين  هي

  .(8)  الخير  من  النفس  تنال  ماب  التام  الرضا  وهي  ،الشقاوة  ضد  السعاةة .3

 

 .۳4۰ص  المصرثة األنجلو مكتلة لألصفهاين القرآ ، غرثب يف المفرةات (6)

 .(۲۹۹/۱) ،۱۳۸5 الثانية الطلعة األزهر. صلي ، علي  محمد ومطلعة مكتلة جاة، أحمد محمد الكام ، الخلق (7)

 .۹5۹/۱ الللناين،  الكتا  ةار صليليا، جمي  الفلسفي المعجم  (8)
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 قلب   وراحة  ثعيشأأ ،  لملدأ  صأأدر  وانشأأراح  ثحمل ، بحق  خاطر  سأألوة  السأأعاةة .4

 .(9)  ثكتنف   لخير

  الفضأأيلة  حدوة يف  المنلعثة  وآمال   إلراةت   الموافقة  اإلنسأأا   حالة  هي  السأأعاةة .5

(10). 

  الخزالن،   تحتوث   وال  بالكم،  ثقاس  وال  بالعين، ثرى  ال  معنوي  شأأأيء  السأأأعاةة .6

 وانشأأراح   قلب،  وطمتنينة  نفس،  صأأفاء  جوانح ،  بين  اإلنسأأا  ب   ثشأأعر  شأأيء  السأأعاةة

 .ضمير  وراحة  صدر،

 للمرء   الدالم،  واإلحسأاس  الشأعور  بتهنا:  السأعاةة  والرتبية  النفس علماء  وعرف .7

.(11)  المصير  وخيرثة  الحياة،  وخيرثة  الاات،  بخيرثة

  ثتمث    جوانل   بين  اإلنسا   ثحس  ةاخلي  شأعور  عن  علارة  النفس علماء نظر  يف  فهي

  السأتقامة   نتيجة  الضأمير،  وراحة  الصأدر، وانشأراح  القلب،  وطمتنينة  النفس،  سأكينة يف

 واللاطن.  الظاهر،  السلو 

 

 .۳۰۲ ص ،1425عشرة  الراب  الطل  العليكا ، مكتلة القرين، عالض   تحز ، ال (9)

 .۱4ص ،۱۳4۷ ومكتلتها، السلفية المطلعة حسين، الخضر محمد اإلسالم، علماء بعض  عند السعاةة (10)

 األولى الطلعة بمصر، الخانجي مكتلة مقارنة  ةراسة اإلسالم يف األخالقي االتجا، كتاب ،  يف ثالجن مقداة (11)

 .63 ص ، ۱۳۹۲
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  لكن  ثرثد لما  الموافقة  بتسلاهبا  أخا ما إذا  إنسا ، ألي  تحص   قد  المعنى هباا وهي

 الدوام.  سلي   على  وليس   مؤقتة بصورة
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 مفهوم السعادة.  يف الناس اختالف :الثاين المبحث

العامة: عند السعادة  -أ 

  ثقأاسأأأأي   الأاي  أ   نجأد  للسأأأأعأاةة  ونظر م  حيأا م  يف  النأاس  أحوال  يف  التأتمأ   عنأد

  الغنى   يف  السأأأأعأاةة:  ثرى  والمرتفين  األغنيأاء  حأال  إلى  وثنظر  واللؤس،  الفأاقأة،  شأأأأدالأد

  أعضأأأال   أحد  ثفقد  أو  وشأأأماال،  ثمينا  واألسأأأقام  األوجا  ب  تتقلب  ومن  المال، ووفرة

  والمسأتضأع    األمراض.  من  والعافية  األعضأاء  وسأالمة  اللد   صأحة يف  السأعاةة: ثرى

  لإلنسأأأا    ثكو   أ   السأأأعاةة: ثرى  خالصأأأها  ثسأأأتطي  وال  عالنية  حقوق   تسأأألب  الاي

  السأعاةة:  ثرى  والخالعة  الفسأوق  قلل   يف أشأر   ومن  سألطا ،  ذي  عند  جا، أو  سألطا 

  منفعت    وجد  ومن  ثشأأاء،  كي   عنان   فيها  فيطلق جانب  ك   من  الشأأهوات  ب   تح   أ  يف

 في .  السعاةة  رأى  األمور  من  أمر يف  الخاصة

  الاي  فالرج   وتتغير،  تتلدل  ما  سأرعا   خاصأة،  أحوال  يف  خاصأة  إحسأاسأات  ها،

  الفقر  ألم من  الفهم  هاا ل   حدث إهنا  مثال  اللد  صحة يف أو  الغنى  يف  السعاةة أ  ل   ثلدو

  السأعاةة،  يف  رأث   فيتغير  صأحة أو  ثسأار  إلى  ثنتق   أ   اجد    الممكن  ومن  المرض، شأدة  أو

 أو   الولد،  حال كصأأالح  إلي ،  بحاجت   ثحس  أصأأل  آخر  شأأيء  إلى  تصأأورها يف  وثاهب

.(12) ذلك  ونحو  الدنيوي  العم   مجال  يف  الرتقي أو  األصدقاء، أو  ،الزوجة

 

، 5ص، ۱۳4۷ ومكتلتها، السلفية المطلعة حسين، الخضر لمحمد اإلسالم علماء بعض   عند السعاةة :انظر (12)

  مندور أبو  العزثز علد  سينا، وابن ،والفارابي الرازي، من  ك  عند  اإلسالمي، الفكر يف السعاةة مفهوم وأثضا 

 .۱۱ص اإلسكندرثة، بجامعة ماجستير، بح 
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  لخرج   السأعاةة  عن  إنسأا   مَة  اسأتفتي   لو  بقول :  اللاحثين  أحد  ثشأير  هاا  وإلى

  مث    وتعرثف   تحدثد،  يف  الناس اختل   أمر  هنا  وليس ،(13)  مختلفة  أجوبة وعشرة مالةب

 .السعاةة

  السأأعاةة   لهم  تعني  ماذا  لواسأأَ  شأأخ ،  أل   16  حوالي  على  أجري  اسأأتفتاء  ويف 

 -التالي:    النحو  على  النتالج  فتت 

 الحب.  تعني:  السعاةة  قالوا: 38% -

 الرضا.  هي:  السعاةة  أ   رأوا: 28% -

   الصحة.  هي:  السعاةة  أ   رأوا: 17% -

   الزواج.  هي:  السعاةة  أ   قالوا: 7% -

   المال.  هي:  السعاةة  أ   قالوا: 5% -

   األطفال.  هي:  السعاةة  أ   :٪۳  وقال -

 السفر.  هي:  السعاةة  أ   :٪۲  وقال -

  

 

 .،14۲5 ن  الجزثرة  موق  يف  لقاء يف الراشد  صالح الدكتور (13)
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اإلسالم: علماء  عند السعادة  مفهوم  ب.

  الكتأأب،   من  كثير  يف  السأأأأعأأاةة  ذكر  من  األوالأأ   المسأأأألمين  علمأأاء  من  ونجأأد

 ثلي: بما  منها  أكتفي  مختلفة  بمفاهيم  والمؤلفات،

  ال  وقأال  الحكمأة،  غير  لأاة  هنأا   تكو   أ   نفي  إلى  (14)  الرازي  الأدثن  فخر  ثأاهأب .1

  ألم   لدف   هو  إنما  والشأر   كاألك   حسأية  لاة  الناس  ثسأمي  ما  وأما  المعارف،  يف  إال  لاة

.(15)  القهر  ألم ةف   هو إنما  كالرثاسة  خيالية  لاة  ثسمون   وما  والعطش  الجو 

  أورة،  مأا  وذلأك  واحأد،  بمعنى  ثعتربهمأا  بأ   ،والسأأأأعأاةة  اللأاة  بين  ثفرق  ال  والرازي

  إلى   السأأعاةة  قسأأم  حي   ،(16)  السأأعاةة  يف  آلرال   اسأأتقراء  خالل  من  اللاحثين،  بعض  عن 

  واللدنية   والعم ،  العلم  تشأأأم   والروحانية  وخارجية،  وبدنية،  روحانية،  ثالث:  مراتب

والجا،.  المال  تشم   والخارجية  والجمال،  الصحة  تشم 

 

 . 606 عام وتويف  ،544 عام ولد  الطربستاين القرشي علي بن الحسين بن عمر  بن محمد : هو (14)

 . ومكتلتها  السلفية المطلعة ،5ص  حسين الخضر لمحمد - اإلسالم علماء بعض   عند السعاةة :انظر (15)

 من منشورة غير ماجستير رسالة العامري محمد  اهلل علد / لللاح  - اإلسالمي  المنظور يف السعاةة :انظر (16)

 . ۷۳ ص بغداة جامعة
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 وأهنا   إنسأأا ،  ك   تشأأوق ث  ما  غاثة هي  السأأعاةة  أ   (17)الفارابي  النصأأر  أبو وثرى .2

  النأأاس   ؤثرهأأاث  التي  الخيرات  أ   وذكر  الخأيرات،  من  إليأأ   وثسأأأأعأى  ثؤثر  مأأا  أكمأأ 

 أنوا :  ثالثة  إليها  وثتوجهو 

  مأرر    إلى هبأا  ليتوصأأأأ   فيأ  ثرغأب  فأننأ   كأالثروة أخرى  غأاثأة بأ   لتنأال  ثؤثر  مأا  األول:

  مالذهأا  يف  النفس  كأنغراق  محموةة  غير  أو  الرب،  وجو،  يف  كأاإلنفأاق  محموةة  إمأا  أخرى

   الطاغية.  وشهوا ا

  فيهأا   مرغو  فأنهنأا  الرثأاسأأأأة  مثأ   أخرى  غأاثأة  منأ   ثقصأأأأد  وقأد  لأااتأ ،  ثؤثر  مأا  الثأاين:

  من  االنتقام أو  المال كجم   بعدها  غرض  إلى  وسأيلة  ثلتغيها  من  إليها  ثسأعى  وقد  لاا ا،

  من  ليسأأأأا  النوعين  هأاثن  أ   السأأأأابقين  النوعين  ذكر  أ   بعأد  وقأال  ذلأك،  نحو  أو  العأدو

   ا.ممنه  السعاةة  وال  السعاةة

  إال   هو  ومأا  أخرى،  غأاثأة  بأ   لتنأال  األوقأات  من  وقأ   يف  ثقصأأأأد  وال  ثؤثر  مأا  الثأالأ :

  سأأأعاةة(  ثسأأأمى  ما  وهاا  الخيرات أكم   هو  )وهاا  قال  ثم  الاهن  وقوة  الجمي   الخلق

(18). 

 

 ،،۳۳۹ عام  بدمشق وتويف ،، ۲۹۰ عام خراسا  من فارا  يف  ولد الثاين بالمعلم لقب إسالمي عربي فيلسوف (17)

 .۱۷۸/۱۷ العالمية العربية الموسوعة انظر

 .۱۰ص  ومكتلتها  السلفية المطلعة ،5ص  حسين الخضر لمحمد - اإلسالم علماء بعض   عند السعاةة :انظر (18)
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   قسمين:  إلى  ترج   الناس  إليها  ثتوج   التي  الغاثات  أ  :(19)  مسكوث   ابن ثرى .3

  ثسمي    ما وهو ونحوهما  والمشر   كالمتك   والحيوا   الناس في   ثشرت  ما  األول:

  مشأأأرتكة   كا   ما  فن   ثظنو ،  كما  األمر  وليس سأأأعاةة  الناس  ثظن   مما  هاا  لاثاا،  الناس

  با  يف  ثدخ   فال  أناس  أنا  حي   من  لنا  االمك  ثكو   أ  شأتن   من  ليس  اللهالم  وبين  بيننا

 .(20)  سعاةتنا

  األفعأال   وهو  الحيوا   من  غير،  فيأ   ثشأأأأاركأ   وال  اإلنسأأأأا   بأ   ثخت   مأا  الثأاين:

 .(21)  السعاةة  تتحقق  الثالثة  األمور وهبا،  الاهن، وقوة  الجمي  والخلق  الفاضلة

  الفأاضأأأألأة  واألخالق  العلم  لاة  أ  ثرى:(22)  تعأالى  اهلل رحمأ   الجوزي  ابن  اإلمام .4

  فيهأا   واللأاة  فيهأا،  اللأاة  عن  الأدنيأا  طال   غفأ   لقأد  بقولأ :  وذلأك  حقيقيأة  سأأأأعأاةة  هي

  الخلق  على  اإلفضأأال وحالوة  القناعة،  وعز  الحمية،  وأنفة  العفة، وزهرة  العلم،  شأأرف

  إلقامة  ب   لنفسأ ، ثراة  ال ذلك  أل   باللاة  جاه   فشأغ   والمنك :  بالمطعم  االلتااذ  فتما

  حال ويف  تحصأأأ ،  ال  الملاشأأأرة  قل   وهي  النكاح يف  لاة  وأي  ،والولد  اللد  يف  العوض

 

 هأ 421 عام هبا  وتويف  أصلها  وسكن  الري، من  أصل  بحاث، مؤرخ مسكوث ، ثعقو  محمد أحمد : هو (19)

 . (211/ 1) الزركلي الدثن لخير األعالم انظر بالتارثخ، ثم والمنطق والكيمياء بالفلسفة، اشتغ 

 . 60ص بالجن، مقداة ة. اإلسالم، يف  األخالقي االتجا، :انظر (20)

 . ۱۲ص السابق المصدر (21)

، من األلمة 5۹۷عام  يف وتو 510جمال الدثن أبو الفرج علد الرحمن بن علي بن الجوزي، ولد عام  : ( هو22)

 األعالم والعلماء األفااذ صاحب التصاني  الكثيرة. 
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  وأي  اللد ،  يف  الضأأأع  ثثمر  ثم  ثكن،  لم  وكت   انقضأأأالها،  عند  ثثل   ال قلق  الملاشأأأرة

  وثدعو،   علي ،  احار    ثلي   للخاز ،  مسأأتعلد  فنن   الحاجة،  عن  فضأأال    المال  جم  يف  لاة

  ازةاة  فن   وحسأأأأن ،  خشأأأأن   ثسأأأأتوي  الجو   وعند  المطعم يف  لاة  وأي  كثيرة،  إلى  قليل 

   .(23)  بنفس   خاطر  األك 

  أنأ   علم  الأدنيأا  تأتمأ   من  بأالنغ   مشأأأأوبأة  جميعهأا  الأدنيأا  لأاات  أ   املينأ    اأثضأأأأ    وقأال

  فمن  أضأعافا،  اللاة على  تزثد  التي  بالنغ   شأيل   لاة  وجدت  فن   أصأال،  لاة  فيها  ليس

  ذلك،  علم  فمتى  الزوج، تحب  لم  وربما  المسأأأتحسأأأنة،  تثل   لم فربما  النسأأأاء،  اللاات

  يف  زالأد  الفراق  فأاكر  المراةات،  تمأ   فأن   الهال ،  وذلأك  خأانأ ،  وربمأا  عنهأا،  انعزل

  من  تلقى  ومأا  تتزوج،  أ   إلى  اللنأ   ومقأاسأأأأاة  الولأد،  اللأاات  ومن،  االلتأااذ  على  التأتلم

  حأد  عن  خرج  وإ   الفؤاة،  ذا   مرض،  إ   واالبن  قليحأة،  محن  عأارهأا  وخوف  زوجهأا،

  فراق   فاكر المراة  تم  إ   ثم  األ ،  هال  فمراة،  عدوا  كا   وإ   األسأأأ ،  زاة  الصأأأالح

  حسرة، وفراق  آثام، تحصيل  ويف بالمال،  االلتااذ  الجنس هاا  ومن  .....  القلو  بثاث

  الاي   الضأأأأروري،  ثتخا  أ   اهلل وفقأ   لمن  فينلغي  ..قال  أ   إلى  ..غلينأة  ب   العمر  وذها 

  على  تتضأأأأاع  نغصأأأأ   الاي  الهوى  وثهجر  والعافية،  واللد   الدثن  سأأأأالمة  إلى  ثمي 

 

 .۳۰۲ص هأ 1420 األولى  الطلعة بيروت، والتوزث ، والنشر للطلاعة اليمامة ةار الخاطر، صيد (23)
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  فنن   العلم،  كطالب  أضأأأعافا  التا  العاقلة، يف  النف   قصأأأد ثكر،  ما  على  صأأأرب  ومن  لات ،

 .(24)  العاقلة  سالمة م   الدارثن  خير  وثنال  ثسيرة،  ثتعب

  سأأأأأالر  بين  من  بأأالأأاكر  العلم  طلأأب  خ   عنأأدمأأا  اهلل  رحمأأ   الجوزي  ابن  ولعأأ 

  واألعمال   للعلاةات،  مثاال ذكر،  وإنما  في ،  اللاة حصأأأر  ثقصأأأد  لم  الصأأأالحة  األعمال

 تعالى.  اهلل  ومعرفة  العلم فض   وليلين  هوا،،  فيها  العلد  ثراغم  التي  الصالحة

  اهلل  خزالن يف  إال  تكو   ال  السأأعاةة  كيمياء  إ   ثقول:  (25)  الغزالي  حامد  أبو  اإلمام .5

  العأارفين،   األوليأاء  قلو   األرض  ويف  الماللكأة  جواهر  السأأأأمأاء  ففي  وتعأالى  سأأأألحأانأ 

  قسأأأأم  وقأد  ،(26)  الطرثق  أخطأت  فقأد  النلوة  حضأأأأرة  غير  من  الكيميأاء  هأا،  طلأب  من  فكأ 

   قسمين:  إلى  السعاةة

  أنوا   أفضأأ   اعتربها  التي  )النفسأأية(  الروحية  السأأعاةة  وهي  مطلقة،  سأأعاةة  األول:

   اآلخرة.  بسعاةة  عظيمة صلة  لها  أل   وأشرفها،  السعاةات

 (.27)  محدة  مكا   أو  زما   على  مقصورة  كان   ما  وهي  مقيدة،  سعاةة  الثاين:

 

 . 502 ص نفس  المصدر (24)

 .،505 عام وتويف  ،،45۰ عام بطوس  ولد الطوسي، الغزالي محمد بن محمد  بن محمد  اإلسالم حجة : هو (25)

 سابق. مرج  اإلسالمي، المنظور  يف السعاةة بح   عن نقال ۱۰۹ص السعاةة كيمياء (26)

 سابق. مرج  ۹۹ص اإلسالمي  المنظور يف السعاةة :انظر (27)
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 سعاةات:  ثالث  النفوس  تؤثرها  التي  السعاةة  أنوا   أ   ثرى:(28)  القيم  ابن  اإلمام .6

  ليسأ   أهنا وذكر  والحياة.  المال يف  تتمث   اإلنسأا   ذات  عن  خارجة  سأعاةة  األولى:

   وتتغير.  تتلدل  ما  سرعا   فنهنا  حقيقية،

  األعضأأاء   وتناسأأب  المزاج،  واعتدال  الصأأحة، يف  وتتمث   اللدنية،  السأأعاةة  الثانية:

 وها،   بقول   السأأعاةة ها،  عن  وعرب  األعضأأاء، وقوة  اللو ،  وصأأفاء  الرتكيب،  وحسأأن

 بروح    إنسأا   اإلنسأا   فن   ذات   عن  خارجة  الحقيقة يف  هي  ولكن  ،األولى  من ب   ألصأق

 قي : كما  وبدن   بجسم   ال  وقلل ،

 أتطلب الرب  فيما في  خسرا ثا خاةم الجسم كم تسعى لخدمت  

 فتن  بالروح ال بالجسم إنسا  اهنض إلى الروح واستكم  فضاللها 

  .(29)  بدن   إلى  وللاس   ثياب   كنسلة  وقلل  روح   إلى  ها،  فنسلة

  هأا،  أ   اهلل  رحمأ   القيم  ابن  ثرى  القلليأة:  )النفسأأأأانيأة(  الروحيأة  السأأأأعأاةة  الثأالثأة:

  والمصأاحلة   األحوال تقلب  على  اللاقية  وهي  الناف   العلم  سأعاةة وأهنا  حقيقية،  السأعاةة

  ثرتقى  وهبا  القرار وةار  الربزخ، وةار  الدنيا، ةار  الثالث، ةور، يف  أسأفار،  جمي  يف  للعلد

   الكيال.  وةرجات الفض   معارج يف

 

 .،6۹۱-۷5۱ عام ولد الجوزثة قيم ابن أثو  بن بكر أبي بن محمد اهلل علد  ابو  :العالمة هو (28)

 سابق.  مرج  اإلسالمي، المنظور  يف السعاةة وانظر ،1/107 القيم  البن السعاةة ةار مفتاح (29)
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  فأنهنأا  األولى  أمأا  :بقولأ   السأأأأابقأة  الثالثأة  األنوا   تلأك  بين  الفرق  اهلل  رحمأ   وثلخ 

  الخلق  سبنك  والتلدل للزوال  تعرضأأأ   والثانية  وجاه ،  مال   فيها  التي  اللقعة  يف  تصأأأحل 

  قوة  ازةاةت  األمأد  طأال  كلمأا  التي  الثأالثأة  يف  إال  حقيقأة  سأأأأعأاةة فال  ،الضأأأأع   إلى  والرة

  مفأارقأة  بعأد  وأثرهأا  قو أا  وتظهر  وجأاهأ   العلأد  مأال  فهي  والجأا،  المأال  عأدم  وإذا  وعلوا،

  قأدرهأا  ثعرف  ال  السأأأأعأاةة  وهأا،  األوليأا ،  السأأأأعأاةتأا   عنأ   انقطعأ   إذا  اللأد   الروح

  ثوفق  واهلل  ثقتضأأي   وما  العلم  إلى  كلها  السأأعاةة  فعاةت هبا  العلم  إال  طللها  على  وثلع 

 .(30)  من  لما  معطي  وال  أعطى  لما  مان  ال  ثشاء  من

  مفهوم   حول  والفالسأأأأفأة  العلمأاء  آراء  من  عليأ   الوقوف  المؤل   اسأأأأتطأا   مأا  هأاا

  الكلير   التفاوت  وثظهر  عنهم،  نق   عمن أو  ملاشأأرة  كتابا م  خالل  من وذلك  السأأعاةة،

  معرفأأة  ويف  ربأأ ،  من  نور  على  فهو  الوحي  بنور  بصأأأأيرتأأ   اهلل  نور  من  بين  المفأأاهيم  يف

  سأأواء  عن فضأأ   الجه ،  ظلمات يف  تخل   من  وبين  اإلسأأالم، علماء  وهم برب ،  عظيمة

 النق .  وأهملوا  العق  على  اعتمدوا  الاثن  اللحتة  الفلسفة أه   وهم  السلي ،

 للسعاةة:  المؤل   تعرث  ج.

  كلمة  إلى  اإلشأأأارة  أ   وجدت  النلوثة  والسأأأنة  الكرثم  القرآ   آثات يف  نظرت  عندما

  تعالى   قول  يف وذلك  (و)سأعدوا  )سأعيد(  وهما  اهلل،  تا ك  من  موضأعين  يف أت   السأعاةة

 خل حل ُّٱٱتعالى وقول  [105 ]هوة: َّ حس جس مخ جخ مح جح مج   حج مث هت مت خت ُّٱ

 

 .۱۰۸/۱ السابق المصدر (30)



 

25 
 

 مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن   حن جن مم خم حم جم هل مل
  .[108 ]هوة: َّٱ  هي

  الرس   أتلا   وهم    ٱٱٱَّ هل مل خل حل ُّٱ  تعالى ثقول  تعالى:  اهلل رحم  كثير ابن قال

 جن ُّٱ  أبأدا  فيهأا  مأاكثين  :أي َّمم خم ُّٱ  الجنأة  فمأتواهم  :أي  َّٱمم خم حم جم ُّٱ

 (.31) َّ ٰهجي مه جه هن من خن   حن

  يف  متعدةة  مواضأ  يف  صأرثحة  )السأعاةة(  كلمة أت   فقد  النلوثة  السأنة  كتب  يف  وأما

 ثلي:  ما  ومنها  النلوثة،  األحاةث   من جملة

  علي   اهلل صألى  اهلل  رسأول  قال  قال:  عن   تعالى  اهلل رضأي  وقاص  أبي  بن  سأعد  عن .1

  اهلل،  قضأأى بما  رضأأا، آةم ابن  سأأعاةة  ومن  اهلل،  اسأأتخارت   آةم  ابن  سأأعاةة  من  "  وسأألم:

 وج   عز  اهلل  قضأى بما  سأخط  آةم  ابن  شأقوة  ومن  اهلل،  اسأتخارة ترك  آةم  ابن  شأقوة  ومن

"  (32).  

  من  "  وسأألم:  علي   اهلل صأألى  اهلل رسأأول  قال  قال:  رضأأي اهلل عن   :اأثضأأ    وعن   .2

  الصأأالحة،   المرأة آةم:  ابن  سأأعاةة  من  ثالثة، آةم  ابن  شأأقوة  ومن  ثالثة، آةم  ابن  سأأعاةة

 

 .4/352 ،،۱4۲۰ األولى الطلعة طيلة،  ةار السالمة سامي تحقيق كثير البن العظيم  القرآ  تفسير (31)

 ا كت  ضعفو، المدين حميد أبي بن محمد في  الاهلي قال ضعي  الحدث   هاا إسناة (54 /3) أحمد روا، (32)

 االعتدال.  ميزا 
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  والمسأكن   السأوء،  المرأة  آةم: ابن  شأقوة  ومن  الصأال ، والمركب  الصأال ،  والمسأكن

(33) "  السوء والمركب  السوء،

  نفس  من  ما  "  وسألم:  علي   اهلل صألى  اهلل  رسأول  قال  قال:  عن   اهلل  رضأي  علي  عن .3

(34) "  سعاةة  أو  شقاء  اهلل  من  لها  سلق  قد  إال  منفوسة

  علي   اهلل صألى  اهلل  رسأول  قال  قال:  عن   تعالى  اهلل رضأي  وقاص  أبي  بن  سأعد  عن .4

َعاَةِة:  مِنَ   َأْرَب   "  وسأألم: الَِحة ،  اْلَمْرَأة    السأأَّ َكن    الصأأَّ ،  َواْلَمسأأْ   
،   َواْلَجار    اْلَواسأأِ الِ     الصأأَّ

،  َواْلَمْرَكب   َقاَوِة:  مِنَ   َوَأْرَب     اْلَهنِيء  ،  اْلَجار    الشأَّ وء  ، َواْلَمْرَأة    السأو وء  َكن    السأو ،  َواْلَمسأْ يق    الضأي

وء    َواْلَمْرَكب   السو
  "  (35)

  فتتانا   الغرقد،  بقي  يف  جنازة  يف  كنا  قال:  عن ،  اهلل  رضأي  بن أبي طالب  علي  وعن .5

  ثنك   فجع   فنكس مخصأأأرة،  ومع   حول ،  وقعدنا  فقعد وسأأألم  علي  اهلل  صأأألى  النلي

  الجنة   من  مكاهنا  كتب  إال  منفوسأأأة نفس  من  ما  أحد،  من  منكم  »ما  قال:  ثم بمخصأأأرت ،

  كتابنا   على  نتك   أفال  اهلل،  رسأأول  ثا  رج : فقال  سأأعيدة  أو  شأأقية  كتب  قد  وإال  والنار،

  من  وأما  السأعاةة،  أه  عم   إلى فسأيصأير  السأعاةة  أه   من  منا  كا   فمن  العم ؟ وند 

  السأأأعاةة   أه   »أما  قال:  الشأأأقاوة، أه   عم   إلى  فسأأأيصأأأير  الشأأأقاوة  أه   من  منا  كا 

 

 ضعي . إسناة، (55 /3) أحمد روا، (33)

 صحي . إسناة، (455 /2) أحمد روا، (34)

 .۸۲۸ برقم الصحيحة  السلسلة يف االللاين صحح  (340 /9) حلا  ابن روا، (35)
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 خت حت ُّٱ  قرأ: ثم  الشأقاوة   لعم   فييسأرو   الشأقاوة  أه   وأما  السأعاةة،  لعم   فييسأرو 

(36) اآلثة [6 ]اللي : َّ  جح مج حج مث هت مت

  "  وسأألم:  علي   اهلل صأألى  اهلل  رسأأول  قال  : قال  عن   اهلل  رضأأي  مالك  بن  أنس  عن .6

ْيِخ   اْلَفْتَرِة،  فِي  مَأاَت   َوبَِمنْ   َوبأِاْلَمْعت وِ،،  بأِاْلَمْول وِة،  اْلِقيَأامَأِة:  َثْومَ   بأَِتْرَبعَأة    ث ْؤَتى   اْلفَأانِي،   َوالشأأأأَّ

مْ  لوه  تِأِ ،  َثَتَكلَّم    ك  جَّ ول    بِح  اَلى  َتلَأاَر َ   الرَّ و   َفَيق  ن ق    َوَتعأَ اِر:  مِنَ   لِع  ْز،  النأَّ ول    اْبر  ْم:  َفَيق    إِنيي  َله 

نْ    ال    ِعَلاِةي  إَِلى  َأْبَع     ك  سأأأ  ِهْم،  مِنْ   ر  سأأأِ ول    َوإِنيي  َأْنف  ي  َرسأأأ  ْم،  َنْفسأأأِ ل وا  إَِلْيك    َهِاِ،،  اْةخ 

ول   تَِب   َمنْ   َفَيق  :  َعَلْي ِ   ك  َقاء  ،  َثا  الشأأَّ ل َها،  َأْثنَ   َر ي نَّا  َومِنَْها  َنْدخ  ؟  ك  تَِلْ    َوَمنْ   َقاَل: َنِفرو   َعَلْي ِ   ك 

َعاَةة   ي،  السأأأَّ م    َثْمضأأأِ ا،  فِيَها  َفَيَتَقحَّ ِرع  سأأأْ ول    َقاَل:  م  لِي  َأْنت مْ   َوَتَعاَلى:  َتَلاَر َ   َفَيق  سأأأ  دو   لِر    َأشأأأَ

اَلءِ   َفي ْدِخ     َوَمْعِصَية ،  َتْكِاثل ا اَلءِ   اْلَجنََّة،  َهؤ  (37)  "  النَّارَ   َوَهؤ 

  كلمأة  أ   السأأأأابقأة  النلوثأة  واألحأاةثأ   الكرثمتين  اآلثتين  خالل  من  لللأاحأ   ثتلين

 سياقين: يف  أت   السعاةة

  اهلل  عأاا   من  نجأاة  من  فيهأا  ومأا  األخروثأة،  والحيأاة  بأاآلخرة،  ثتعلق  مأا  األول:

  فهو  الشأأأأقأاء  عليأ   كتأب  من  وأ   العلأد،  على  وكتأابتأ   بأالشأأأأقأاء،  بمقأارنتهأا  وذلأك  تعأالى،

  ذلك،  على  المرتتب  الجزاء ذكر  من  وأثضأا  السأعيد،  فهو  السأعاةة  ل   كتل   ومن  الشأقي،

 

 (. 96 /2) اللخاري روا، (36)

 الصحيحة. السلسلة يف األللاين صحح  (225 / 7) الموصلي ثعلى أبو (روا،37)
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   حج مث هت مت خت ُّٱ هوة  سأأأأورة  من  الكرثمأة  اآلثة  بالك  جاءت  كمأا  الجنأة ةخول  وهو

  .[105]هوة:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج

  الجأار   مثأ   السأأأأعأاةة  على  المسأأأألم  تعين  التي  الأدنيوثأة  بأالوسأأأأالأ   ثتعلق  مأا  الثأاين:

  وعند  الوطيَة  والدابة  الواسأأعة،  والدار  الهنيء،  والمركب  الصأأالحة،  والمرأة  الصأأال ،

  ليس   النلوثة  األحاةث  يف  المأاكورة  الدنيوثة  الوسأأأأال   ها، ذكر  أ  نجأد  ذلك  يف  التأتم 

 يف   وهو  باآلخرة  متصأأال  ثعيش  أ   على  إعانة  من  للمسأألم  تحقق   لما ب   لاا ا  مقصأأوةة

  على  للجأار  كأالأك  ذلأك  كأا   وإذا  )...  اهلل  رحمأ   الطحأاوي  اإلمأام  ثقول  الأدنيأا،  حيأاتأ 

  الحدث ،   هاا يف  الجار يف  روي  ما  ىمعن  فهاا  للمويف سأأعاةة  ذلك  إثا،  توفيت    كا  الجار

  وعارفا  وج  عز هلل  حامدا  بالك  المنزل  صأأاحب  فليكن  المنزل  سأأعة  من  روي  ما  وأما

  علي   ثكو   ما على  وج  عز  هلل  الشأأكر  من  فيكو  غير،  على  إثا،  وتفضأأيل   علي   ال مبنع

 قللأ    عن  الشأأأأغأ   برف   ذلأك  ثكو   فأت   الهنيء  المركأب  من  فيأ   مأا  وأمأا  ذلأك،  يف  مثلأ 

  غير  وإمأا  -  وجأ   عز  -  ربأ   بأاكر  متشأأأأاغال  إمأا  .  وجهين  أحأد  على  ركوبأ   يف  وثكو 

.(38)  ...(  سعاةة  ذلك وك   مركل   من  ثؤذث  امب  القلب  مشغول

  نفسأأأ   الزوج ثحفظ هبا  أ   حي   الصأأأالحة،  المرأة يف  كالك  ذلك  ثقال  أ   وثمكن

 ب    تسأأأأاهم  ما  إلى  إضأأأأافة  فروجهم،  الحافظين  من  وثكو  ،  اهلل  معصأأأأية يف  الوقو   من

  مسأأتقرة   مطمَنة الزوج ب   ثعيش  نفسأأي  واسأأتقرار  الخير  على  إعانة  من  الصأأالحة  المرأة

 

 .(4/23) األولى   روتيب صاةر ةار ،(۳۱۱ )ت للطحاوي اآلثار مشك  (38)
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  ثفوز  حتى  طوثأ   صأأأأرب  و  تأام  بتقلأ   الحيأاة  هموم  معأاثشأأأأة  على  ثعينأ   ممأا  اللأال،  هأاةي

  اهلل  رسأأأول  أعان   كي   عنها  تعالى  اهلل  رضأأأي  خدثجة  المؤمنين  أم  إلى  أرأث   وثفل ،

 تلك  يف لها  فكا  مرة، أول  الوحي فاجت،  عندما روع   من وهدأت  وسلم، علي  اهلل صلى

  طمتنت   يف  ابالغ   اأثر    وسأأألم  علي   اهلل  صأأألى اهلل  رسأأأول هبا  ثلت   التي  اللسأأأيطة  الكلمات

  رسأأأول  هبا فرج   "  صأأأحيح   يف  اللخاري  اإلمام  ذلك رويث  اكم  مع   والوقوف  وإعانت 

  عنها،  اهلل  رضي  خوثلد بن   خدثجة على فدخ  فؤاة،،  ثرج  وسلم علي   اهلل صلى اهلل

  الخرب:   وأخربهأا  لخأدثجأة  فقأال  الرو ،  عنأ   ذهأب  حتى  فزملو،  زملوين   »زملوين  فقأال:

 لتصأأأأ    إنك  أبدا، اهلل  ثخزثك  ما  واهلل  كال  خدثجة:  فقال   نفسأأأأي   على  خشأأأأي   »لقد

 "  الحق  نوالب على  وتعين  الضأي ، وتقري  المعدوم،  وتكسأب  الك ، وتحم   الرحم،

(39). 

  الصأأالة   علي   للنلي  السأأدثد  الرأي  بنبداء  عنها  اهلل  رضأأي  سأألمة  أم  موق   وكالك

  عندما   الحدثلية  صأأل   أحداث يف ورة  كما  أمر،،  امتثال  من  الناس  امتن   عندما  والسأأالم

  قوموا  "  ألصأأحاب :  وسأألم  علي   اهلل  صأألى اهلل  رسأأول  قال  الكتا ،  قضأأية  من فرغ »فلما

 فلمأا   مرات،  ثالث  ذلأك  قأال  حتى  رجأ   منهم  قأام  مأا  فواهلل  قأال:  ."  احلقوا  ثم  فأانحروا

  ثا سأألمة:  أم  فقال   الناس،  من  لقي  ما  لها فاكر  سأألمة،  أم على ةخ   أحد  منهم  ثقم  لم

  وتأدعو   بأدنأك،  تنحر  حتى  كلمأة  منهم  أحأدا  تكلم  ال  ثم  اخرج  ذلأك؟  أتحأب  اهلل،  نلي

 

 . (7 /1) اللخاري روا، (39)
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  حأالقأ   وةعأا  بأدنأ   نحر  ذلأك   فعأ   حتى  منهم  أحأدا  ثكلم  فلم  فخرج  فيحلقأك.  حأالقأك

  بعضأأأهم كاة  حتى بعضأأأا،  ثحلق  بعضأأأهم وجع   فنحروا،  قاموا  ذلك  رأوا فلما  فحلق ،

(40)  "غما  بعضا  ثقت 

  واالطال    والسنة،  الكتا  يف  السعاةة كلمة في  ذكرت  الاي  السياق يف  التتم   وبعد

  إ   نقول  أ   نسأأأأتطي   ،(41)  السأأأأعأاةة  مفهوم  حول  اإلسأأأأالم  علمأاء  كتلأ   مأا  بعض  على

  ثتمث   اآلخرة، ويف  الدنيا،  يف  الدالم  النعيم  من  اإلنسا   ثطلل   ما  غاثة  هي:  شرعا  السعاةة

  الدثنية   المصأال   تحقيق  بين  التوفيق  عند  ةوالطمتنين  بالرضأا  النفسأي  بالشأعور  الدنيا: يف

وتعالى.  تلار   اهلل  برضوا   والفوز  الجنة  بدخول  اآلخرة:  يف  وثتمث   والدنيوثة،

 اآلتية:  الخصال   لتضمن   وذلك  وشامال  اجامع    ثكو   أ   ثمكن  التعرث   فهاا

 اإلنسان: يطلبه ما غاية  السعادة أن  -أوال 

  ات ثأ غا  هنأا   فن   النأاس،  جمي   طللهأا  يف  ثشأأأأرت   ال  التي  الغأاثات  القيأد  هاا  أخرج 

  النأاس   كأ   فليس  تأاجرا،  ثكو   أ   غأاثتأ   من  مثأ   غيرهم  ةو   بأتنأاس  خأاصأأأأة  تكو 

  ذلأك،  ثرثأدو   النأاس  كأ   فليس  عظيمأا،  أو  ،اثر  وز  ثكو   أ   مراة،  غأاثأة  ومن  كأالأك،

 ثصأأ    أ   ثرثد  ما  غاثة  والمسأألم  شأأك،  بال  النعيم  طلب يف  مشأأرتكو   كلهم  الناس  لكن

 

 . (235 /6) والنهاثة اللداثة (40)

 وبا  الهجرتين وطرثق السعاةة، ةار  مفتاح يف  القيم ابن وتلميا، كتل ، من كثير  يف تيمية ابن  اإلسالم شيخ (41)

 واإلمام والدثن الدنيا  أة  كتا  والماورةي وغير، الخاطر صيد الجوزي ابن واإلمام وغيرها  السعاةتين

 الدثن.   علوم إحياء يف الغزالي



 

31 
 

 قأال   قأال:  رضأأأأي اهلل عنأ   هرثرة  أبي  حأدثأ   لأالأك  وثشأأأأهأد  األخروي،  النعيم  هو  إليأ 

  اهلل  أستل ثم  أتشهد، قال:  الصالة؟   يف  تقول  »ما لرج  وسلم:  علي  اهلل  صلى اهلل  رسول

  »حولهأا   فقأال:  معأاذ،  ةنأدنأة  وال  ةنأدنتأك،  أحسأأأأن  مأا  واهلل  أمأا  النأار،  من  بأ   وأعوذ  الجنأة،

.(42)  ندند  

  الدنيا   يف  ثرثد،  ما أو  محدةة،  زمنية  لفرتة  المسألم  ثرثد،  ما  :اأثضأ   ثخرج  القيد  وهاا 

  للشأأأأا ،   الزواج  مثأ   اإلنسأأأأا ،  عمر  فرتات  من فرتة  يف  مرحليأة  هأدفأا  ثكو   كأت   فق ،

  التي   األهداف  من  ذلك وغير  لأل ،  األوالة وصأأالح  للموظ ،  الوظيفي  واالسأأتقرار

 إليها.  الوصول ثراة  هنالية  اتثغا  تعترب  ال

 الدائم: النعيم - ثانيا

  ومعرفة  الصأأال ،  والعم   ا ماإلث  نعيم وهو  ب ،  وتلا  اإلنسأأا   روح ب   تتنعم  ما  هو

 .الدنيا يف  تعالى  اهلل

  لم  من  جنأة  الأدنيأا  يف  إ   :قولأ   اهلل  رحمأ   تيميأة  ابن  اإلسأأأأالم  شأأأأيخ  عن  ثروى  كمأا

  .(43)  اآلخرة  جنة  ثدخ   لم  ثدخلها

  طربا  في   ثرق   ساعات  القلب  على  لتمر إن :  رحم  اهلل  أةهم بن  إبراهيم قال  وكما

 .طيب  عيش  لفي  إهنم  في   نحن  ما  مث  يف  الجنة  أصحا   كا   إ   ثقول

 

 األللاين.  وصحح  (295 /1) ماج  ابن روا، (42)

 .۷۹، ص 1418الواب  الصيب البن القيم ةار ابن حزم الطلعة األولى  (43)
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  عليأ   لأدونأا  لجأا  النعيم  من  فيأ   نحن  مأا  الملو   وأبنأاء  الملو   علم  لو:  أثضأأأأا  وقولأ 

 تعالى.  اهلل  ورضوا   الجنة  نعيم  فنن   اآلخرة يف  أما  الدنيا  يف  هاا .(44)  بالسيوف

  ،  محدةة  لفرتة  اإلنسأا   ثعيشأها  قد  التي والفرح  اللاة  لحظات  القيد  هاا ثخرج  اكم

  منأاظر   من  الطليعأة  يف  هبأا  واالسأأأأتمتأا   النكأاح،  لأاةك  وتنتهي،  تزول  أ   تللأ   ال  والتي

  ليلأة  العروس  سأأأأرور  مثأ   الزوال،  سأأأأرث   بظرف  المرتل   العأابر  كأالسأأأأرور  و  جميلأة،

أمور الحياة، ومث  اللحظات    من  أمر ألي  واإلنجاز،  والتفوق،  النجاح وسرور  الزفاف،

الجميلأة التي ثقضأأأأيهأا األ  م  أفراة عأاللتأ  يف نزهأة بحرثأة على شأأأأاط  اللحر، وغير  

ذلك من اللحظات التي سأأأتنتهي وتزول وتتغير وتتلدل، وال ةوام وال اسأأأتمرار إال بما 

ى لعلأاة،  هو كأالن يف قلأب المؤمن من المعرفأة بأاهلل تعأالى واإلثمأا  بأ  وهبأا أعأد، اهلل تعأال

 هنا  .

  اآلخرة:يف الدنيا ويف  :ثالثا

مثأ  مأا    اآلخرة،  سأأأأعأاةة يف الأدنيأا فق  بمعزل عن  ونأ كأخرج هأاا القيأد مأا ثتوهم  

فنن  ال ثسأأأمى سأأأعاةة حقيقة لعدم اتصأأأال  بنعيم    المسأأألمين،ثحدث من النعيم لغير  

 مه جه ين ىن من ُّٱكمأا قأال اهلل تعأالى    فق ،بأ  هو متأا  لهم يف الأدنيأا    اآلخرة،

 [12]محمد:  َّ مي خي حي جي   يه ىه

 

 . ۸۰( المصدر نفس  ص 44)
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كمأا ثخرج أثضأأأأا: الشأأأأعور بأالطمأتنينأة والرضأأأأا النأاتج عن مصأأأألحأة ةنيوثأة غير  

مشأروعة، فال تسأمى سأعاةة لعدم توافق ها، المصألحة م  المصأال  الشأرعية يف كسأب  

   السيَات.الحسنات واللعد عن  

الاي خ  اهلل    للسأأأعاةة،يف الملح  التالي للتصأأأور الصأأأحي   سأأأوف أعرض  و

 والصالحين.  ،والشهداء  ،والصدثقين  ،األنلياءتلار  وتعالى ب  المؤمنين المقتفين آثار  
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التصور الصحيح للسعادة  :المبحث الثالث

 التصور:مفهوم   -أ

ثتعين التعرث  بمفهوم التصأأور وذلك    للسأأعاةة،قل  مناقشأأة التصأأور الصأأحي   

 التالي:بشيء من اإلثجاز على النحو  

.(45)هو حصول صورة الشيء يف العقل   :التصور .1

وهو الطرثقأة التي ترى هبأا األشأأأأيأاء على حقيقتهأا جليأة واضأأأأحأة، ليسأأأأ  الرؤثأة   

بمعنى الرؤثة التي تشأم  فهم    أثضأا،المعنوثة    والرؤثةب    ،فق الحسأية بالعين المجرةة 

والتصأور حيال األشأياء ثملك     بلعضأها.األمور وتفسأيرها والحكم عليها ورب  معانيها  

 بعض األحيا  فال ثرى اإلنسأأا  الشأأيء على صأأورت   ك  أحد، ولكن  قد ثكو  باهتا يف

فك  إنسأا  ثتحر ، ومع  تصأور معين لما ثرثد الوصأول إلي  تحدة، عوام     الصأحيحة،

ب  وربما   ،واالرتكاسب  هو قاب  للنمو،    ،الثاب وتصأور اإلنسأا  ليس بالشأيء    شأتى،

 التغيير الكام .

إ  التصأأورات التي نحملها يف ذهننا لألشأأياء تشأأل  تماما الخرال  التي نسأأتعملها  

كأا  الوصأأأأول    صأأأأحيحأة،للوصأأأأول إلى موق  معين يف مأدثنأة مأا، فأن  كأانأ  الخرثطأة  

ميسأأأأرة، وإ  كأانأ  الخرثطأة خأاطَأة، أو المأدثنأة أخرى غير التي    السأأأأه  اللموق  ممكنأ  

قنيأات، وال االسأأأأرتاتيجيأات يف إثصأأأأالنأا إلى  وال الت  األسأأأأاليأب،ترثأد، فعنأدلأا ال تنف   

 

 .۸۳، ص 1413( التعرثفات للجرجاين، ةار الكتا  العربي، الطلعة الثانية 45)
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الموق  الاي نرثد، وعلي  أقول إ  مفهوم التصأور أثضأا أن : علارة عن خارطة تسأتعم   

 ما.للوصول إلى مكا   

اإلرادية:التصور مبدأ األفعال   .2

وتتحأد    تتجم ،كأالأك مجمو  التصأأأأورات ثمكن أ  تكو  متنأاسأأأأقأة متجأانسأأأأة  

ا أ  تكو  تصأأأأورات  وثمكن أثضأأأأ    والحيأاة،عن الكو   ا  موحأد    ا كأامال  تصأأأأور  لتعطي  

 ا موحدة.مضطربة متناقضة ال ثمكن أ  تؤل  تصور  

أو    اا أو شأأأأارعأ  أنأ  إذا أراة مهنأدس أ  ثنشأأأأ  بيتأ    -يف أمور الحيأاة    -ومن المعلوم  

فال بد ل  قلأ  الشأأأأرو  يف اللنأاء الفعلي من تصأأأأور واضأأأأ  لمأا ثرثد أ  ثقوم ب ،    مدثنأة  

وبقأدر ةقأة هأاا التصأأأأور وصأأأأوابأ  تكو  السأأأأرعأة والنجأاح يف العمأ ، وهكأاا يف كأ  

فكي  إذا كا  هاا األمر    جوانب الحياة، ال بد للعاق  من تصأأأور ثتحر  على ضأأأول ،

.(صول إلي ، وهو )السعاةةهو تصور ثتعلق بغاثة ما ثرثد اإلنسا  الو

يف معرض حأدثثأ  عن أهميأة التصأأأأور    رحمأ  اهلل  (46)  وقأد أشأأأأار اإلمأام ابن القيم

إثأا  والكأا ،  "الصأأأأحي  وخطورة الكأا  عليأ  كملأدأ كأ  فعأ  إراةي، حيأ  قأال:  

فنن  ثفسأد عليك تصأور المعلومات على ما هي علي ، وثفسأد عليك تصأوثرها وتعليمها  

 

 .۱6۸هأ ص1419المكتلة العصرثة، الطلعة األولى  القيم، الفوالد، ابن  (46)
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ر، وعلم  التي هي ملدأ  و  قوة تصأأ   -أي الكاذ    -وإذا فسأأدت علي   "، وقول :  "للناس

 .  (47)  "حكم الكا  عليها ىوسر  األفعال،راةي فسدت علي  تلك ك  فع  إ

هو الخواطر واألفكأار  فأنهنأا   اختيأاريملأدأ كأ  علم نظري وعمأ   "وقأال أثضأأأأا:  

وقو  الفع ،    توجب التصأورات، والتصأورات تدعو إلى اإلراةات، واإلراةات تقتضأي

علوم والتصأأأورات  وكثرة تكرار، تعطي العاةة، وجما  ذلك أ  تشأأأغ  فكر  يف با  ال

بمعرفة ما ثلزمك من التوحيد وحقيقت ، ويف الموت وما بعد، إلى ةخول الجنة أو النار،  

 .  (48)"ويف آفات األعمال وطرق التحرز منها.. الخ

أصأأ  الخير والشأأر من قل  التفكير، فن  الفكر ملدأ اإلراةة والطلب  "وقال أثضأأا:  

وال ثخفى أ  الفكر والتفكر واألفكأار كلهأا  .  (49)  "والرت  والحأب واللغض  يف الزهأد

تشأأير إلى الطرثقة التي نرى هبا األشأأياء، أو الفكرة التي نكوهنا عن األشأأياء ونفهمها هبا 

 ونتحر  من خاللها وهو مفهوم التصور.

والشخصية:التصور  .3

سأألق القول بت  التصأأور ثنتج أفعاال، واألفعال تتكرر لتصأأل  عاةات )خصأأاال(،  

الخصأال( تتوالى لتنتج شأخصأية، والشأخصأيات تتجم  لتولد توجها، وكما  والعاةات )

 

 . ۱6۸المرج  السابق ص (47)

 . ۲۱5المصدر نفس  ص (48)

 . ۲4۱نفس  ص المصدر  (49)
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ابن القيم هو الخواطر    ياريأأ : ملأأدأ كأأ  علم نظري وعمأأ  اخترحمأأ  اهلل  قأأال اإلمأأام 

واألفكأار  فأنهنأا توجأب التصأأأأورات، والتصأأأأورات تأدعو إلى اإلراةات، واإلراةات  

فتصأور المسألم الحقيقة السأعاةة  ،  (50)تقتضأي وقو  الفع ، وكثرة تكرار، تعطي العاةة  

كما ذكرنا تجع  من  شأخصأية سأعيدة، أمل  بعيد، ورؤا، منلثقة من ملاةئ ثابتة ال تتغير،  

  ، شأخصأية تنعم بالسأمو، وتشأعر باالرتقاء، وتتم  يف جوار النليين والصأدثقين والشأهداء 

  صأالحاإ  إةرا  المسألم لهاا التصأور اإلسأالمي، هو الاي ثكف  ل  أ  ثكو  عنصأرا  

على القيأاةة    اقأاةر  اذات الطأاب  الخأاص المتفرة المتميز، وعنصأأأأر  األمأة،يف بنأاء هأا،  

   واإلنقاذ.

اإلسالمي:أهمية التصور  .4

إ  التصأأأور الصأأأحي  عند المسأأألم فيما ثخ  حيات  الدنيا واآلخرة هو التصأأأور  

منطلق  الاي ثرتل  بالملاةئ األسأأأأاسأأأأية الثابتة التي تنطلق من نصأأأأوص الوحي ومن  

 ، و ثالعقيدة الصأأأحيحة التي ثعتقدها يف هاا الحياة وال ثمكن أ  ثمسأأأها تغيير أو تلد

التي هي قوانين ربانية مجربة تحكم نمو وسأأأعاةة اإلنسأأأا ، كما قال اهلل تعالى يف كتاب   

[، فهأأا، اآلثأأة تعني أ  األبرار ةالمأأا يف 13]االنفطأأار:      َّ ىق يف ىف يث ىث ُّٱالعزثز:  

م(  يتصأور المسألم أن  متى وجد الرب وجد النعيم، ولالك أت  كلمة )نع نعيم، وتعني يف

نكرة فهي تعم ك  نعيم يف الدنيا واآلخرة، قال ابن سأأعدي رحم  اهلل عند تفسأأير، لها،  

 

 .41نفس  ص  (50)
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اآلثأة: ) المراة بأاألبرار، هم القأالمو  بحقوق اهلل ، وحقوق علأاة،، المالزمو  للرب، يف 

فهؤالء جزاؤهم، النعيم يف القلب، والروح واللد ،  أعمال القلو ، وأعمال الجوارح،  

   .(51)يف ةار الدنيا، ويف ةار الربزخ، ويف ةار القرار

التصور الفلسفي والتصور االعتقاةي أ  التصور الفلسفي ثنشت    ومفرق الطرثق بين

يف الفكر اللشأأأري، لمحاولة تفسأأأير الوجوة وعالقة اإلنسأأأا  ب ، ولكن  ثلقى يف حدوة 

 يف   ثنلثق  تصأأأأور  فهو  –يف عمومأ     -المعرفأة الفكرثأة اللأارةة، وأمأا التصأأأأور االعتقأاةي  

بين اإلنسأأأأا   و وشأأأأيجأة حيأة  فه  بأالحيأاة،  وثتللس  المشأأأأاعر،  م   وثتفأاعأ   الضأأأأمير،

والوجوة، أو بين اإلنسأأا  وخالق الوجوة، ثم ثتميز التصأأور اإلسأأالمي بعد ذلك، عن  

التصأأور الفلسأأفي بتن  تصأأور رباين، صأأاةر من اهلل لإلنسأأا ، وليس من صأأن  اإلنسأأا ،  

شأَ ،  تتلقا، الكينونة اإلنسأانية بجملتها من بارلها، وليسأ  الكينونة اإلنسأانية هي التي تن

ا تنشأ  التصأور الوثني أو التصأور الفلسأفي، وعم  اإلنسأا  في  هو تلقي ، وإةراك ،  كم

 والتكي  ب  وتطليق مقتضيات ، يف الحياة اللشرثة.  

المسلم:التصور الصحيح للسعادة عند   .5

للحدث  عن التصأور الحقيقي لسأعاةة اإلنسأا ، من منظور الدثن اإلسأالمي، أرى  

ب  ك    ،العلدإ     :ل  وذلك بقول  -  رحم  اهلل -سأالم ابن تيمية  أ  أبدأ بنثضأاح شأيخ اإل

بأ  وكأ  مخلوق هو فقير محتأاج إلى جلأب مأا ثنفعأ  وةف  مأا ثضأأأأر،، والمنفعأة    ،حي

 

 . ۳۷۲،/1414( تيسير الكرثم الرحمن يف تفسير كالم المنا  ةار عالم الكتب الطلعة الثانية 51)
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والمضأأأأرة هي من جنس األلم والعأاا . فالبأد    واللأاة،للحي هي من جنس النعيم  

أمور:الك  علد من أربعة  

  ب .المطلو  المقصوة المحلو  الاي ثنتف  وثتلاذ   .1

 المعين الموص  المحص  لالك المقصوة. .2

 المكرو، الملغض مطلو  العدم. .3

 المكرو،.الوسيلة إلى ةف  ذلك   .4

وجوة، وصأأأأالحأ   بأ  ولكأ  حي ال ثقوم    ،للعلأدفهأا، األمور األربعأة ضأأأأرورثأة  

 .(52)وسعاةت  إال هبا 

تلخ  يف مجملها ك  ما   -  رحم  اهلل -هاا العلارات الرالعة من شأأأيخ اإلسأأأالم  

إلي ، وكالك ك  ما ال ثرثد، وثرغب يف الفرار من  يف مسأأيرت  يف   وثصأألوثرثد، اإلنسأأا   

   .ها، الحياة

تلين أ  لك  منها وسأأأال  توصأأأ  إليها، فالصأأأالح والسأأأعاةة والشأأأقاء    :اوأثضأأأ  

ب  ورسأوخ  يف تصأور المؤمن    ،ب والخسأارة تعتمد على وضأوح هاا المعنى واإلثما   

 شك.ووضوح  وضوحا تاما ال ثخالط  أةنى  

  

 

 .۲6/۱فتاوى ابن تيمية (52)



 

40 
 

 وجها :وللسعاةة الحقيقية المرتلطة هباا التصور  

المأأدعو    أ   األول:الوجههه   المقصأأأأوة  هو  ثكو   أ   ثجأأب  الأأاي  هو  تعأأالى  اهلل 

وهو سأأألحان  المعين    المكرو،،المطلو ، وهو المعين على المطلو ، وما سأأأوا، هو  

فهو سأألحان  الجام  لألمور األربعة ةو  ما سأأوا، وهاا معنى قول     المكرو،،على ةف  

العلوةثة ثتضأأأمن أصأأألين   [ وتمام5]الفاتحة:   َّ حي  جي يه ىه مه ُّٱ  تعالى:

 عظيمين:

 الوجو،.المقصوة المطلو  على أكم    هو:األص  األول   .1

 األص  الثاين هو: المستعا  وهو الاي ثستعا  ب  على المطلو . .2

فأاألول من معنى األلوهيأة، والثأاين من معنى الربوبيأة، إذ اإللأ  هو الأاي ثؤلأ  فيعلأد  

محلأة وإنأابأة وإجالال وإكرامأا، والر  هو الأاي ثربى علأد، فيعطيأ  خلقأ  ثم ثهأدثأ  إلى  

تعأأالى:   قولأأ   وكأأالأأك  وغيرهأأا،  العلأأاةة  من  أحوالأأ                   َّ   مم خم حم جم هل ُّٱجمي  

 جك مق حق مف ُّٱ، وقولأ :  [123]هوة:     َّ رنزن مم ام ُّٱ[ وقولأ   88هوة:  ]

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱوقولأ :  [،  4]الممتحنأة:      َّ لك خك حك

  .[30]الرعد:  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ:  [ وقول 58]الفرقا :    َّ

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت   مت زت رت يب ُّٱ  وقأأأولأأأ :

 [.9،  8]المزم :  

أ  اهلل خلق الخلق، لعلأاةتأ  الجأامعأة لمعرفتأ ، واإلنأابأة إليأ ، ومحلتأ     الوجهه الثهاين:

وال شأأأأيء   تقر عيوهنم،  وبرؤثتأأ  يف اآلخرة  قلوهبم،  تطمَن  فلأأاكر،  لأأ ،  واإلخالص 
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ثعطيهم يف اآلخرة أحأب إليهم من النظر إليأ ، وال شأأأأيء ثعطيهم يف الأدنيأا أعظم من  

ب .اإلثما   

وبالك ثصيرو  عاملين متحركين، وال صالح    فن  ذلك هو الغاثة المقصوةة لهم،

بأدو  ذلأك بحأال، بأ  من أعرض عن ذكر ربأ  فأن  لأ    ألأاوال فالح، وال نعيم، وال    لهم،

معيشأة ضأنكا، ونحشأر، ثوم القيامة أعمى، ولهاا كا  اهلل ال ثغفر أ  ثشأر  ب ، وثغفر ما  

وكا  التوحيد بقول  إل  إال اهلل أحسأأن الحسأأنات،    ةو  ذلك لمن ثشأأاء، ولهاا كان  ال

ال إل  إال اهلل رأس األمر.

  عليك  فلحقي  لي،  وخلقتك  لك،  شأأيء  ك  خلق  آةم ابنثا  "وكما ثروى يف األثر  

.(53)  "ل تشتغ  بما خلقت  لك، عما خلقتك    أال

ا يف الحدث  الصأأحي  الاي  موحق اهلل على علاة، أ  ثعلدو، ال ثشأأركوا ب  شأأيَا ك

ه  تدري ما حق اهلل    قال:أن    صأألى اهلل علي  وسأألم  اهلل عن  عن النليروا، معاذ رضأأي 

على العلاة؟ قال: قل : اهلل ورسأأأول  أعلم، قال: فن  حق اهلل على العلاة أ  ثعلدو، وال 

ثشأأأأركوا ب  شأأأأيَا، ثم سأأأأار سأأأأاعة، ثم قال: ثا معاذ بن جل ، قل : لليك رسأأأأول اهلل  

  اهلل:  قلأ :  قأال  ذلأك؟  فعلوا  إذا  اهللعلى    العلأاةوسأأأأعأدثأك، قأال: هأ  تأدري مأا حق  

 

الطلعة الثانية  المسلم،، ومختصر منهاج القاصدثن، ابن قدام  مكتلة الشلا  1/21ابن تيمية  ،فتاوىانظر  (53)

 . ۳۸۳، ص  ۱۳۸۰
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ثحب ذلك وثرضأأأى ب  وثرضأأأى عن أهل     ، وهو(54)  ثعاهبم ال  أ :  قال  أعلم،  ورسأأأول 

 وثفرح بتوبة من عاة إلي  كما أ  يف ذلك لاة العلد وسعاةت  ونعيم .

وثطمَن بأ ، وثتنعم بأالتوجأ  إليأ ، إال اهلل    إليأ ،فليس يف الكأالنأات مأا ثسأأأأكن العلأد  

وحصأأأأ  لأ  بأ  موةة يف الحيأاة الأدنيأا ونو  من    أحلأ ،  سأأأألحأانأ ، ومن علأد غير اهلل، وإ 

المسموم.فهو مفسدة لصاحل  أعظم من مفسدة التااذ أك  الطعام    ،اللاة

َأا، ليس لأ  نظير فيقأاس بأ ،   ثم إ  فقر العلأد إلى اهلل، وأ  ثعلأد اهلل ال ثشأأأأر  بأ  شأأأأي

لكن ثشأل  من بعض الوجو،، حاجة الجسأد إلى الطعام والشأرا ، وبينهما فروق كثيرة،  

فن  حقيقة العلد قلل  وروح ، وهي ال صأأأالح لها إال بنلهها اهلل الاي ال إل  إال هو، فال 

دحأا فمالقيأ ، والبأد لهأا من لقأالأ ، وال كأ  بأاكر،، وهي كأاةحأة إليأ   تطمَن يف الأدنيأا إال

سأأأرور بغير اهلل، فال ثدوم ذلك ب    صأأأالح لها إال بلقال ، ولو حصأأأ  للعلد لاات، أو

ثنتقأ  من نو  إلى نو ، ومن شأأأأخ  إلى شأأأأخ ، وثتنعم هبأاا يف وقأ ، ويف بعض  

لأ     بأ  غير منعم لأ ، وال ملتأا  ذاألحوال، وتأارة أخرى ثكو  ذلأك الأاي ثتنعم بأ ، والتأا

فالبد ل  من  يف ك  حال،    له ب  قد ثؤذث  اتصأال  ب ، ووجوة، عند،، وثضأر، ذلك، وأما إ

أثنما كا  فهو مع  ولهاا قال إمامنا إبراهيم الخلي  صلى اهلل علي  وسلم:   و يف ك  وق 

الأقأرآ     [76]األنأعأأام:    َّ مب زب رب يئ  ىئ  ُّٱ يف  آثأأة  أعأظأم  كأأا                                  الأكأرثأمولأهأأاا 

 .[255]اللقرة:   َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 

 . (43/ 1صحي  مسلم ) (54)
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بأ   ثم إ  خلق الخلق لهأا، الغأاثأة العظيمأة وهي علوةثأة اهلل عز وجأ  واإلثمأا  

 عظيمين:ملني على أصلين    ىسلحان  وتعال

  وقوتأ وعلأاةتأ  ومحلتأ  وإجاللأ ، هو غأااء اإلنسأأأأا     بأاهلل،أ  نفس اإلثمأا     األول:

فأننأ  وإ  كأا  يف   القرآ ،ةل عليأ     وكمأاعليأ  أهأ  اإلثمأا ،    كمأاوصأأأأالحأ  وقوامأ ،  

واهلل سأأأألحأانأ  ثأتجر العلأد على    النفس،األعمأال الصأأأأالحأة مأا هو على خالف هوى  

 ىك مك لك اك يق ىق ُّٱاألعمأال المأتمور هبأا م  المشأأأأقأة، كمأا قأال تعأالى:  

  عنها: وقال صألى اهلل علي  وسألم لعالشأة رضأي اهلل   [،120]التوبة:   َّ ىل مل  يك

(55)"إِ َّ َلِك مَِن اأْلَْجِر َعَلى َقْدِر َنَصلِِك "

الكتا  والسأنة   فليس ذلك هو المقصأوة األول باألمر الشأرعي، ولهاا لم ثج  يف 

وإنما جاء ذكر   تكلي وكالم السأأأل  إطالق القول على اإلثما  والعم  الصأأأال  أن   

 هب مب ُّٱ[  286]اللقرة:   َّ مخ جخ مح جح مج   حج مث ُّٱالتكلي  يف موضأ  النفي كقول   

وإ  وق  يف   :أي [7]الطالق:   َّ يث ىث نث مث   زث رث يت ىت ُّٱ[. 84]النسأأاء:   َّ حت جت

األمر تكلي  فال ثكل  إال قدر الوسأ  ال أن  ثسأمى جمي  الشأرثعة تكليفا م  أ  غاللها  

قرة العيو ، وسأأرور، القلو ، ولاات األرواح، وكمال النعيم، وذلك إلراةة وج  اهلل،  

وتوجأ  الوجأ  إليأ  فهو اإللأ  الحق الأاي تطمَن إليأ  القلو ، وال   وذكر،،واإلنأابأة إليأ ،  

 

 ( صحح  األللاين. 644/  1روا، الحاكم يف المستدر  ) (55)
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 خن حن جن يم  ىم مم خم حم ُّٱ  تعأالى:غير، مقأامأ  يف ذلأك أبأدا، قأال اهلل    ثقوم

[65]مرثم:    َّمن

الثأاين: أ  النعيم يف الأدار اآلخرة هو النظر إليأ  بأ  اللأاة والنعيم التأام يف حظهم من  

َك "الخأالق سأأأألحأانأ  وتعأالى ، كمأا يف الأدعأاء المأتثور   َتلأ  َة النََّظِر إَِلى َوْجهِأَك   َوَأسأأأأْ ،  لَأاَّ

لَّة   ضأِ  م 
ة ، َواَل فِْتنَة  رَّ

ضأِ اَء م  رَّ َك فِي َغْيِر ضأَ
ْوَق إَِلى لَِقالِ رضأي اهلل    عن صأهيبو  (56)  "َوالشأَّ

قأولأأ :    عأنأأ  يف  وسأأأألأم  عألأيأأ   اهلل  صأأأألأى  الأنألأي   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ جمحم يل ىل مل خل ُّٱعأن 

إذا ةخأ  أهأ  الجنأة الجنأة نأاةى منأاة: إ  لكم عنأد اهلل موعأدا،    "[ قأال:  26]ثونس:  

بلى، فيكشأأأأ    قأأالوا:  الجنأأة؟  النأأار وثأأدخلنأأا  ألم ثليض وجوهنأأا وثنجنأأا من  قأأالوا: 

 .(57)"الحجا ، قال: فواهلل ما أعطاهم شيَا أحب إليهم من النظر إلي   

تنعمهم بما أعطاهم اهلل يف الجنة لم    فلين النلي صألى اهلل علي  وسألم أهنم م  كمال

ثعطهم شأأيَا أحب إليهم من النظر إلي  وإنما ثكو  أحب إليهم أل  تنعمهم وتلاذهم ب  

فأن  اللأاة تتل  الشأأأأعور بأالمحلو  فكلمأا كأا  الشأأأأيء    بغير،،أعظم من التنعم والتلأاذ  

(58)وتنعم  ب  أعظم    ل ،أحب إلى اإلنسا  كا  حصول  ألا  

 

 ( وصحح  االللاين.54/ 3النسالي ) روا، (56)

 وصحح  االللاين. ( 687/ 4الرتماي ) روا، (57)

 26/1بن تيميةاانظر الفتاوى الشيخ اإلسالم ( 58)
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وأما ما ثتعلق بتصأأأأور السأأأأعاةة الدنيوثة عند المسأأأألم فنهنا هي الحياة الطيلة التي  

قأأال اهلل تعأأالى:    ثحيأأاهأأا الأأدنيأأا كمأأا   ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱالمؤمن يف 

   ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق

 .[97]النح :  

قأال ابن كثير يف تفسأأأأير،: هأاا وعأد من اهلل تعأالى لمن عمأ  صأأأأالحأا وهو العمأ   

المتاب  لكتا  اهلل تعالى وسأأأنة نلي  صأأألى اهلل علي  وسأأألم من ذكر أو أنثى من بني آةم 

مور ب  مشأأرو  من عند اهلل بت  ثحيي  اهلل  وإ  هاا العم  المت  ورسأأول ،وقلل  مؤمن باهلل  

حياة طيلة يف الدنيا وأ  ثجزث  بتحسأأأن ما عمل  يف الدار اآلخرة والحياة الطيلة تشأأأتم   

(59)  السعاةةوعن ابن علاس أهنا هي ،  كان وجو، الراحة من أي جهة  

الرزق  أهنأا  )  األول:ل:  ويف الحيأاة الطيلأة خمسأأأأة أقوا:  وقأال القرطلي يف تفسأأأأير

  ،الثال :( توفيق  إلى الطاعات فنهنا تؤةث  إلى رضأوا  اهلل)  ،القناعة()  :(، الثاينالحالل

ثنز    إ هي السأأعاةة(، وقي  هي حالوة الطاعة، وقي   )الخامس:    ،الراب :( هي الجنة)

عن العلد تدبير، وثرة تدبير، إلى الحق. وقي  هي المعرفة باهلل، وصدق المقام بين ثدي  

.(60)  الرضا بالقضاء  :االستغناء عن الخلق واالفتقار إلى الحق وقي    :قياهلل. و

 

 4/601انظر تفسير القرآ  العظيم البن كثير ص  (59)

) ۱۸۲/۱۰القاهرة ( –( الجام  ألحكام القرآ  ةار الحدث  60)
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ها، هي الحياة التي ثجب أ  ثحياها المسأألم، الاي ثعيش يف هاا العصأأر المتوتر  

الاي بعدت في  اللشأأأرثة عن المنهج اإللهي وأصأأأل  طغيا  الماةة األرضأأأية هو الاي  

ثسيطر على أفكار اللشر، فليس هنا  ما ثعين المسلم على معاثشة هاا الزما  والسعاةة  

 مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّفي  إال اتلا  الصأأأرا  المسأأأتقيم  

  [.53]الشورى:   َّ  يب ىب نب

ا  وإ  إةرا  المسأأألم هاا التصأأأور اإلسأأأالمي، هو الاي ثكف  ل  أ  ثكو  عنصأأأر  

على  ا  ا قأاةر  الطأاب  الخأاص المتفرة المتميز، وعنصأأأأر   ا يف بنأاء هأا، األمأة، ذاتصأأأأالحأ  

(61)  القياةة واإلنقاذ والسعاةة واإلسعاة

وشأهدها كما    الدنيا،إ  من ثعيش الحياة هباا التصأور ثصأدق علي  أن  قد ةخ  جنة  

من أشأأأأهأد علأاة، جنتأ  قلأ    ذلأك فسأأأألحأا ثقول ابن القيم رحمأ  اهلل تعأالى ملينأة عظم  

لقأالأ ، وفت  لهم أبواهبأا يف ةار العمأ ، فأرتأاهم من روحهأا ونسأأأأيمهأا وطيلهأا مأا اسأأأأتفرغ  

لو علم الملو  وأبنأاء    "ل:  ثقووكأا  بعض العأارفين    ،إليهأاقواهم لطللهأا والمسأأأأابقأة  

مسأأأأاكين أهأ  الأدنيأا خرجوا    :وقأال آخر  بأالسأأأأيوف،الملو  مأا نحن فيأ  لجأالأدونأا عليأ   

منهأا ومأا ذاقوا أطيأب مأا فيهأا؟ قيأ  ومأا أطيأب مأا فيهأا؟ قأال محلأة اهلل تعأالى ومعرفتأ   

إن  لتمر على القلب سأأأاعات ثرق  فيها طربا ثقول إ     :وقال آخر  هاا،وذكر، أو نحو  

."بكا  أصحا  الجنة يف مث  ما نحن في  إهنم لفي عيش طي

 

. 5۹۲هأ ص1421الثانية، الطلعة  (انظر منهج اإلسالم يف تزكية النفوس، أنس كرزو ، ةار ابن حزم،61)
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والطمأتنينأة إليأ ، وإفراة،  وةوام ذكر،، والسأأأأكو  إليأ ،  تأ ،ومعرف  تعأالى،فمحلأة اهلل  

والخوف، والرجأاء، والتوكأ  والمعأاملأة، بحيأ  ثكو  هو وحأد، المسأأأأتولي    بأالحأب،

م، وهو  يوالنعيم الأاي ال ثشأأأألهأ  نع  الأدنيأا،على هموم العلأد، وعزمأاتأ  وإراةتأ ، هو جنأة  

(62)  العارفينوحياة    المحلين،قرة عين  

 

 

مرج  سابق. ،۸۰(الواب  الصيب ص 62)
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الخالصة

ا تكو  بامتثال   مثتضأ  لنا من خالل هاا الملح  أ  السأعاةة الحقيقية، للمؤمن إن

لمأا أمر، اهلل بأ  والقيأام هبأا خلق لأ ، وأ  النعيم كأ  النعيم إنمأا ثكو  بأالأك، وهو القيأام  

لمين، أل  نفس العلوةثأة سأأأأعأاةة ونعيم، لتوافقهأا م   ابأالعلوةثأة الكأاملأة هلل ر  العأ 

ثة التي فطر الناس عليها، والاي ثقوم هبا، العلوةثة ثشأعر بالتوافق التام م   الفطرة السأو

َأاتأ  وعنأاصأأأأر، وذراتأ ،  مأ الكو  كلأ ، بأتفالكأ  ومجراتأ  بج اةاتأ  وأحيأالأ  ونلأاتأاتأ ، بجزث

عابد خاضأأ  هلل،   ذلي فك  الكو  ثسأأجد هلل وك  المخلوقات تسأأل  اهلل، وك  الكو   

بقولأأ :   ذلأأك  اهلل عن   ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱكمأأا أخرب 

: ،  [44]اإلسأأأأراء:    َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين               وقولأأ  تعأأالى 

وقأأولأأ   1]الأأجأأمأأعأأة:    َّ خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  ،]                

وجأأ   نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ:  عأز 

 حئ جئ يي ىي ني ُّٱ[، وقولأ  عزوجأ :  18]الحج:     َّ  ىث نث  مث زث رث يت ىت

[، وأثضا أل   49]النح :    َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ

اهلل تعأالى أعأد للمؤمن يف اآلخرة مأا هو أنعم لأ  وأسأأأأعأد، أال وهو ةخول الجنأة والتنعم  

فيها بتعظم نعيم وأتم سأأأعاةة وهو رضأأأوا  اهلل تعالى ورؤثة المعلوة سأأألحان  وتعالى  

والتلاذ بالنظر إلي .

َأة التي ثعيشأأأأهأا المؤمن المتصأأأأ     وأمأا يف الحيأاة الأدنيأا فأنهنأا الحيأاة الطيلأة، الهني

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ  :بعلوةثأة ربأ  عز وجأ ، الأاي ثأدر  معنى قولأ  تعأالى
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تلأأار  وتعأأالى:  56]الأأاارثأأات:    َّ يئ ثمتثأأ  قول اهلل   مب خب  حب ُّٱ[، والأأاي 

تأعأأالأى  208]الألأقأرة:      َّ خت حت جت  هب قأولأأ   وثأمأتأثأأ    هت مت خت حت ُّٱ[، 

  اإلنسأأا  حياة يف شأأيء ك  أ  وثعلم  ،[162]األنعام:   َّ جخ مح جح  مج حج مث

  عن  معربة  ثكو   أ   ثجأأب  الفرةي  أو  االجتمأأاعي  المسأأأأتوى  على  األرض  هأأا،  على

  ب ،  اإلشرا   وعدم  ل   العلاةة  وإخالص  توحيد،  ثعني  وهاا  وتعالى،  سلحان   هلل  العلوةثة

وثعني كالك    اإللهية،  الشأرثعة  حسأب  السألوكيات  وممارسأة  التوجهات  صأياغة  وثعني

  ضأوء يف  والمهنية  واالجتماعية  واالقتصأاةثة  السأياسأية بناء السأياسأات والنظم والقوانين

.(63)   الربانية  واألوامر  والتوجيهات  الملاةئ

عندها ثعيش اإلنسأا  مطمَن النفس هاةي اللال مهما احتوت  الظروف واألحوال،  

ن  ومصأال  ةنيا، وحينَا ثشأعر بالرضأا التام عن ك  ما ثقوم  ثثعيش موفق بين مصأال  ة

ول  يف سأأأل  ها، األمة األسأأأوة الحسأأأنة فقد    السأأأعاةة،ب  من عم  وذلك هو حقيقة  

عأاشأأأأوا سأأأأعأداء ومأاتوا سأأأأعأداء، م  مأا ثنتظرهم من نعيم مقيم وسأأأأعأاةة أبأدثأة يف ةار 

  الخلوة.

  

 

.  18ص  هأ 1423 األولى الطلعة- المرشد للسعاةة والنجاح، ة. القعيد، ةار المعرفة للتنمية اللشرثة :انظر (63)
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والنجاح الفرق بين السعادة : المبحث الرابع

  من  كثير  يف  النجأاح عنأدمأا تأاكر كلمأة السأأأأعأاةة غأاللأا مأا تكو  مرتلطأة بكلمأة

ا إلى  أثضأ   ثؤةي  قد  ومما  أحيانا،  بينها  التفرثق  ضأع   إلى أةى  مما  المعاصأرة،  الكتابات

حصأأر مفهوم السأأعاةة يف النجاح عند المسأألم المعاصأأر، وهاا األمر ل  تتثير كلير على  

قنأاعأاتأ  المنلثقأة من خصأأأأال  العقيأدة    وعلىمسأأأأتوى الهوثأة الأااتيأة للفرة المسأأأألم،  

  الحياة.اإلسالمية، والتصور الصحي  الحقيقة  

  والتتثير   العالم  ةلقياة  اآل  وثرج  سألب ذلك إلى جملة أسألا ، منها أ  من تصأدر

  والسأأأياسأأأية،   واالقتصأأأاةثة  واالجتماعية  الثقافية  واالتجاهات  النواحي  مختل  يف  في 

أعني القياةات    -َا عن السعاةة الحقيقية بمفهومها اإلسالمي  شي  ثفق  ال من هو  وغيرها

 مه جه ين ىن من  ُّٱ كمأا أخرب اهلل تعأالى يف كتأابأ  الكرثم:  -العلمأانيأة الغربيأة  

اسأأأأتيراة   [7]الروم:    َّ مي  خي حي جي يه ىه للمسأأأألم  اليوم  فأأتصأأأأل   بأأدو    ا( 

تصأأأأدثر، ليس فق  للمنتجات الماةثة والمسأأأأتهلكات الغاالية، واآلالت الصأأأأناعية،  

م    التعأأامأأ   التخطي ، وطرثقأأة  وكيفيأأة  التفكير،  لكيفيأأة  بأأ  حتى  التقنيأأة،  واألجهزة 

وغير ذلأك ،  يف الحيأاة    اآلخرثن، وكيفيأة جأا  االهتمأام للتأتثير، وكيفيأة النجأاح حتى  

 مما قد ثؤثر مستقلال على المفاهيم الفكرثة الثابتة عند المسلم.

من العلوم الحأدثثأة، لكن ثعني    الغر ،وال ثفهم من هأاا رفض كأ  مأا ثأتي من  

الحأار واالنتلأا، من التأتثير الخفي الأاي ثصأأأأاحأب ذلأك ال سأأأأيمأا يف عصأأأأر االهنزاميأة  

  العامة التي ثعيشها بعض المسلمين يف هاا العصر.
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ومنهأا كأالأك هأاا السأأأأيأ  الجأارف من االتجأاهأات المأاةثأة الحأدثثأة يف الحيأاة  

وتقأدثس النظرة إلى المأال عنأد كثير من  االجتمأاعيأة المعأاصأأأأرة، يف كأافأة المجأاالت،  

ولكن بماذا عند،    ،وقيمالناس، حتى أصأأأأل  تقييم اإلنسأأأأا  ليس هبا ثحم  من ملاةئ  

  والسالم: من الماةة، ولع  هاا العصر هو العصر المشار إلي  يف قول النلي علي  الصالة  

، فكثرة المأال  (64)  "التجأارةوتفشأأأأو    وثكثر،من أشأأأأرا  السأأأأاعأة أ  ثفشأأأأو المأال    إ "

أةى إلى التنافس الشأأأدثد عليها وإلى جري الناس يف اللح  عنها، حتى ظنوا    )الماةة(

  السعاةة.أ  الفوز هبا هو  

 النجاح:أ. تعريف 

 بالضم   والنج    بالفت ،  جاء يف تاج العروس عند ماةة ) ، ج، ح( النجاح،  يف اللغة: 

مختار  ،  (65) والفوز    بالشيء  الظفر »ويف  ( النََّجاح  )   وَ   النوْصِ    بَِوْز ِ (  النوْج   )الصحاح 

ج    (  َأْنَجَ  )  وَ .  بِاْلَحَوالِِج   الظََّفر    بِاْلَفْتِ   وَ   الرَّ نِْج   )   َفه  َوَما َأْفَلَ  َواَل    (.ن ْج   )  َذا  َصارَ (  م 

  َ ،  َسه  َأْمر  َأْنَجَ . َو )َأْنَجَ ( اْلَحاَجَة َقَضاَها. َو )َنَجَحِ ( اْلَحاَجة  َأْي ق ِضَيْ . َوَنَجَ  

َو )َناِج    َر َفه   . (66) (  َوَتَيسَّ

 

( وصحح  االللاين.244/ 7) ( روا، النسالي64)

. هارو  ، تحقيق علد السالم۱۳۸۹( تاج العروس، محمد مرتضي، الطلعة 65)

( 305( مختار الصحاح )ص66)
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فيظهر من ةاللة اللفظ اللغوي، أ  النجاح في  معنى الحصأأول على الشأأيء والفوز  

  ، قضاها، سه  أمر،(.)الظفرب  أو تجاوز، إلى غير،، وذلك من خالل ألفاظ  

( يف الكتا  وال يف الصحيحين، وإنما ورة لفظ  )النجاحأما يف الشر  فلم ترة كلمة 

يف   -وهأاا ثعني أ  النجأاح ليس خيرا كلأ     -النجأاح يف الأدعأاء بطلأب خير النجأاح  

مَّ "حدث  أخرج  الحاكم يف المسأأأأتدر  بلفظ  َك   إِنيي  اللَّه  َتل  َتَلِة، َخْيرَ   َأسأأأأْ  َوَخْيرَ   اْلَمسأأأأْ

اِء، عأَ اِح   َوَخْيرَ   الأدو من معأاين النجأاح مثأ  الفوز والفالح    مأا هووورة أثضأأأأا    (67)  "النَّجأَ

(68)والنجاة  

ة كان  أو ةنيوثة، ثرى أثرها  ينثالنجاح: تحقيق انجازات محدةة، ة االصطالح:يف 

واضأأأحا يف حياة اإلنسأأأا ، على المسأأأتوى الشأأأخصأأأي واألسأأأري، وعلى المسأأأتوى  

.(69)  المهنياالجتماعي، والوظيفي، أو 

والنجأاح هو كفأاح الشأأأأخصأأأأيأة اإلنسأأأأانيأة، وتعأاملهأا الفعأال م  معطيأات الزمأا   

 والمكا ، يف ضوء القدرات واإلمكانات المتاحة.  

وثعني كأالأك التعوة على الحيأاة بطرثقأة معينأة، ومواجهأة المشأأأأكالت بطرثقأة  

فأاعلأة، والتعوة على معأاملأة النأاس بطرثقأة متميزة والتعوة على التعأامأ  م  الوقأ   

 

 ( 701/ 1( المستدر  للحاكم )67)

روا، النسالي  لها( أنج   فنن  صحفكم تربوا ) كما يف حدث  )أنج (وإ  كا  قد ورة من اشتقاقات الكلمة  (68)

.3764روا، ابن ماج  برقم : وأنج (أفل   )قد حدث  وأثضا يف ،461برقم 

.هأ 1423 األولى الطلعة اللشرثة، للتنمية ، ةار المعرفة۱۷( ةليلك إلى السعاةة والنجاح ة. إبراهيم القعيد ص69)
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طرثقة محدةة، والتعوة على ممارسأأأة المهنة أو العم  والوظيفة باحرتاف وانضأأألا ،  ب

 وطرثقة مدروسة.  

فأالنجأاح علأارة عن مجموعأة من العأاةات، وبقأدر مأا ثلني اإلنسأأأأا  هأا، العأاةات  

شأأأأخصأأأأيتأ ، وثسأأأأتثمرهأا يف عملأ ، ويف حيأاتأ  الخأاصأأأأة، ثكو  نجأاحأ   وثطورهأا يف

(70)  ستوا، الوظيفي وةرجة احرتاف وتحدثد، لمكانت  االجتماعية وم

نجأد أ     )السأأأأعأاةة(، فمن خالل هأاا العرض لرؤثأة النجأاح، ومقأارنتأ  بمفهوم

كما أ  السأأأعيد أمي  الناس إلى تحقيق    الحياة،السأأأعاةة بيَة ماللمة لتحقيق النجاح يف 

، بأ  قأد ثكو   االنجأاح، ولكن النأاج  يف أمور الأدنيأا ليس بأالضأأأأرورة أ  ثكو  سأأأأعيأد  

  صاحل .النجاح يف مث  ها، الحالة وباال على 

السأعاةة مشأاعر مرتلطة بالسأعي من أج  النعيم الدنيوي الاي ثوصأ  إلى    :اوأثضأ  

 هبا هو يف الدنيا فق .   اد ثكو  مرتلط  بينما النجاح ق  األخروي،النعيم  

  والنجاح:ب. قصور النظرية الغربية عن تحقيق السعادة 

َأة الغربيأة المعأاصأأأأرة، يف تحقيق السأأأأعأاةة   وعنأد النظر فيهأا ثطرح يف أوسأأأأا  اللي

ا، وتله  من ثظن أهنا ثمكن أ  تقدم سأعاةة، وفاقد الشأيء ال  موالنجاح، والخل  بينه

ثمكن أ  تفل  اللشأرثة اليوم يف سأعاة ا ونجاحها المطلق ، بما هو بعيد ك  ثعطي ، فال  

  الناتجة   المدمرة  باآلثار  ثشأأهد  المعاصأأر اللعد مفهوم عن السأأعاةة والنجاح، ب  الواق 

 

. ۱۷( المصدر نفس  ص 70)
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الحضأأأارة الغربية التي بن  نجاحها على تحطيم اآلخرثن، وشأأأ  ك  مقومات   (71)  عن

شأعة، من صأور اإلخالل بتةنى قيمة لإلنسأانية  التفكير الصأحي ، وثظهر ذلك يف صأور ب

المسلم يف هاا العصر مشاهد من القت  واإلباةة واالحتالل،   وثعاثشعند أولَك القوم، 

ومصأأاةرة الحرثات، والتغطرس الغربي الفاضأأ ، ولالك فقد ضأأ  ك  من حاول أ   

يف ثلحأ  عن الهأدى يف غير مأا جأاء عن اهلل تعأالى، كمأا جأاءت اإلشأأأأأارة إلى ذلأك  

، فأالأاي ثرثأد  (72)  "من ابتغى الهأدى يف غير، أضأأأألأ  اهلل    "الحأدثأ  عن القرآ  الكرثم

النجاح يف غير هدى اهلل تعالى سأأأواء النجاح الدنيوي، أم النجاح األخروي فن  النتيجة  

الحتميأة لالك هي الضأأأأالل والشأأأأقأاء، الضأأأأالل الدنيوي، والشأأأأقاء األبدي كما قال  

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ تعالى:

   [124-123]ط :    َّ

 - وأحد المشأهورثن يف مجال النجاح   -ثقول أحد الفالسأفة الغربيين المعاصأرثن  

إ     الغر  م  النجاح يف الحياة:  تعام  يف  أسأأاسأأي خل  )سأأتيفن كويف(، معرتفا بوجوة

تحليلي لما كتب خالل الخمسأأين سأأنة الماضأأية يف العالم الغربي ثوحي بت  أغلب ما  

  مشأأأكالت تب تشأأأوب  السأأأطحية ، وثقدم وصأأأفات مهدلة سأأأهلة جاهزة للتعام  م   ك

 

  الثانية الطلعة بيروت، العربي، الكتا ، ةار ندويماذا خسر العالم بانحطا  المسلمين، أبو الحسن ال (71)

.۱۹4هأ ص1404

 /۲سراين، يالق ابن الحفاظ، ال ثتاب  علي  انظر ذخيرة :في  شعيب بن صفوا  ( 172/ 5سنن الرتماي ) (72)

۱۳4۸.
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ضأأأخمة، وهاا ال ثسأأأهم يف ح  ها، المشأأأكالت إال بصأأأفة مؤقتة، والنتيجة أ  ها،  

وقأد تحول االتجأا، بعأد الحر   (  73) المعضأأأأالت تعوة مرة أخرى لتظهر على السأأأأط   

العالمية األولى كما ثقول كويف: من الرتكيز على الجوانب األخالقية يف الشأخصأية مث   

االلتزام والشأأأأجأاعأة واالسأأأأتقأامأة والصأأأأرب والعأدل والتواضأأأأ ، إلى جوانأب الفأاعليأة  

الشأأخصأأية بمعزل عن األخالق، وخرج  الكتب والمراكز المتخصأأصأأة، والدورات  

، والمدارس الفكرثة ، التي تلشأر هباا الفكر الجدثد وتلح  يف تطوثر أسأاليب  التدرثلية

الشأأأأخصأأأأيأأة مثأأ    الفعأأاليأأة  مواقفأأك  "،  "الرتكيز على العالقأات  "واسأأأأرتاتيجيأأات، 

ثمكن    كأ  مأا ثمكن تصأأأأور،"،  "االبتسأأأأام ثكسأأأألأك األصأأأأدقأاء أكثر"،  "واتجأاهأاتأك

اهات اسأأأتغاللية خاةعة،  ، واتج  األمر إلى تشأأأجي  مهارات وأسأأأاليب واتج"تحقيق 

مث  اسأتعمال أسأاليب معينة التحليب الناس إليك، وممارسأة هواثات تجا  إعجا   

(74) .    "اآلخرثن ، االهتمام بالزي والمظهر للتتثير يف الناس .....

الأاي ثعتني بأالحيأاة الأدنيأا    ينثالالة"وهأاا األمر هو نتيجأة طليعيأة للنهج العلمأاين  

را ا وتحقيق شأأهوات الجسأأد الماةثة، ورفاهيت  على حسأأا  الروح يسأأ يوت  وملاهجها

والمثأ  العليأا حيأ  تقوم العالقات بين األفراة والمجتمعأات على أسأأأأاس    واألخالق،

 

.۱۸ص ،(م۱۹۸۹)(العاةات السل  لستيفن كويف، الطلعة االنجليزثة 73)

المصاةر السابق. (74)
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أما الدثن واألخالق فال ةخ  لها يف شأأأأؤو  الحياة وإةارة    ،(75)والارال   نظرثة المنفعأة  

  حقيقيين. نشأأأطتها وبالتالي فقدت ها، الحضأأأارة المعاصأأأرة أ  تقدم سأأأعاةة ونجاح أ

ا أم صأانع    ا، أم بلشأفي  رأسأمالي اذلك أ  األوربي العاةي، سأواء كا  ةثمقراطية، أم فاشأية  

بأت  ليس يف   اواحأد    اإثجأابيأ    اةثنأ    ثعرف  مفكرا هو التعلأد للرقي المأاةي، أي االعتقأاة 

ما ثقول التعلير  ك  ها، الحياة نفسأأأأها أثسأأأأر فتثسأأأأر، أو  هدف آخر سأأأأوى جع  الحياة

إ  هيأاكأ  هأا، الأدثأانأة إنمأا هي المصأأأأان     الطليعأة.طليقأة من ظلم    عنأدهم(الأدارج )

  توليأد وأمأاكن    الرق ،العظيمأة، وةور السأأأأينمأا، والمختربات الكيميأاليأة، وبأاحأات  

وقاةة   السينما،فهم الصيارفة، والمهندسو ، وكواكب   الدثانة:الكهرباء، وأما كهنة ها، 

(76)الطيرا   وأبطال    الصناعات،

:ج. خصوصية النجاح والسعادة عند المسلم المعاصر

  العلوم   من  الربكأانيأة هأا، الثورة  ثعأاثشثتسأأأأاءل المؤل  هأ  ثراة للمسأأأألم الأاي  

ا عن  ى الأدثن بحثأ  عل  تمرة  الأاي  األوربي  ذلأك  كحأال  حأالأ   ثكو   أ   الحأدثثأة  والتقنيأات

 

. علي خميس، ةار طيلة الخضراء ة تسمى )الرباجماتزم(، انظر اإلنسا  الصال  وتربيت  من منظور إسالمي (75)

. والرباجماتية: ماهب ثرى أ  معيار صدق اآلراء واألفكار إنما هو يف قيمة 59،، ص 1434الطلعة األولى 

والرباجماي: ك   قضية ما هو كوهنا مفيدة،عواقلها عمال ، وأ  المعرفة أةاة لخدمة مطالب الحياة، وأ  صدق 

  ة.من ثهدف إلى النجاح، أو إلى منفعة خاص

. 33ص –جمي  صليلا مجم  اللغة العربية –انظر: معجم الفلسفي

 .48-47م ص ۱۹65 الساةسة اإلسالم على مفرتق الطرق، محمد أسد، ةار العلم للمالثين الطلعة  (76)
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فلم ثعأد للأدثن الأاي هو    ملأاةئ،بأ  بال    قيم،بأ  بال    أخالق،النجأاح فأتصأأأأل  ثعيش بال  

انة وقيمة، وال اعتلار يف السأأألو  واألخالق، ب  حل  الرغلات،  كمصأأأدر األخالق، م

والشأهوات، والمصأال  الااتية، مح  اآلةا ، واألخالق، وظهرت نظرثات تدعو إلى  

ا  إلى مكا ، وأن  ال ملاةئ أخالقية  كخالق، وتغيرها من زما  إلى زما  ومنسأأأألية األ

عالقات مصأال  ال ملاةئ  "ملاةئ العالقات الدولية المعاصأرة   مطلقة، حتى أصأل  من

واألقأأار ، وفوضأأأأى يف   " أسأأأأري، وعقوق للوالأأدثن،  تفكأأك  ذلأأك كلأأ   ونتج عن 

وكثر اللقطاء وأوالة الزنا،  العالقات الجنسأأأية، وعزوف عن الزواج وتكوثن األسأأأرة،  

(77)   "رغم انتشار موان  الحم ، وكثرت عمليات اإلجهاض الملكرة

  اليوم؟  عالم وراءها يجري التي أهذه هي صورة النجاح المزعومة

الاي كتل  اهلل تعالى على جمي  الناس واسأأأتثنى    الملين،أم أهنا صأأأورة الخسأأأرا   

ن بالصأرب كما أخرب  ين بالحق والمتواصأ يمنهم المؤمنين العاملين للصأالحات المتواصأ 

ذلأأك      يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  بقولأأ :سأأأألحأأانأأ  وتعأأالى عن 

 .[3-1]العصر:   َّٱ  جه ين ىن من خن حن جن

إنأ  على امتأداة الزمأا  يف    هأا،:الحقيقأة الضأأأأخمأة التي تقررهأا هأا، السأأأأورة هي  

جمي  األعمأار، وامتأداة اإلنسأأأأا  يف جمي  األةهأار، ليس هنأا  إال منهج واحأد راب   

 

 .۱۳5، ص۱4۲۳ األولى الطلعة التارثخ ة. محمد صام  السلمي، ةار الوطن للنشرالمدخ  إلى علم   (77)
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وهو هأاا    حأدوة،،  ترسأأأأم السأأأأورةوطرثق واحأد نأاج، هو ذلأك المنهج الأاي    )نأاج (

.ء ذلك ضيا  وخساروك  ما ورا  معالم ،الطرثق الاي تص  السورة  

وال ثخفى أ  للمسأأألم المعاصأأأر خصأأأوصأأأيت  الثقافية والفكرثة، التي ثجب علي   

الشأأيطا  فيكو  من الغاوثن، الاثن حرموا السأأعاةة    ثسأأتهوث المحافظة عليها حتى ال  

   جه ين ىن ُّٱوكتب عليهم الشأأأقاء األبدي والخسأأأارة األبدثة، كما قال اهلل تعالى  

  [45]الشورى:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ   يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه 

فنن  لم ثكن يف  (78)  هو ما تركز علي  الحضأارة الغربية المعاصأرة:  أما النجاح الماةي

األثام هو السأأأأعأاةة المنشأأأأوةة، وليس هو غاثة يف حد ذات  أبدا، ب  تجأد أ  من  ثوم من  

 من  ُّٱ كا  علم  فق  يف نجاحات الدنيا وصأأأف  اهلل تعالى بعدم العلم كما قال تعالى

   .[7]الروم:   َّ مي   خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

ه  المسألم محتاج إلى تتل  الحضأارة المعاصأرة فيما ثخ  األخالق    أسأتلوهنا  

والقيم بدعوى النجاح والسأأعاةة؟ أم أن  ثملك من األسأألا  التي توصأأل  إلى السأأعاةة  

الحقيقية يف الدنيا واآلخرة ما ثجعل  مسأأأتقال، بقيم  وملاةل ، م  االسأأأتفاةة من ك  ما  

قنيأات، ال تخرجأ  عن خصأأأأوصأأأأيتأ  الفكرثأة  هو مفيأد من الثقأافأة الغربيأة من آليأات، وت

والثقافية الرالدة.

 

مرج  سابق. ،242انظر ماذا خسر العالم بانحطا  المسلمين ص (78)
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ثرشأأأد، إلى سأأألو  طرق    الحياة،إ  المسأأألم عند، بال شأأأك منهج متكام  لنظام  

النجأاح والسأأأأعأاةة، واألخأا بأتسأأأألأاهبأا، وثشأأأأعر، بأالتوافق التأام بين متطللأات الروح 

 ا.ثرثدهالنفسية واالجتماعية التي    احتياجات ،وثللي ل  ك    والجسد،
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تمهيد

قل  الحدث  عن أسألا  السأعاةة أو تفصأيلها، ثسأتحسأن إعطاء فكرة ملسأطة عن  

 اآلي:معنى السلب، وأهميت ، وذلك على النحو  

وهباا المعنى اللغوي ورة يف   ،(79)ك  شأأيء ثتوصأأ  ب  إلى غير،   :السأألب يف اللغة

آتأا، اهلل    والمعنى[  85،  84]الكه :   َّ من   خن حن جن يم ىم مم خم حم ُّٱقولأ  تعأالى  

   األسلا .من ك  شي ذرثعة ومعرفة ثتوص  هبا فاتل  واحدة من تلك 

 ( 80)آلة  السأألب ما ثتوصأأ  ب  إلى المقصأأوة من علم أو قدرة أو    الزمخشأأري:وقال  

أم كا     ا إلى غير، سواء كا  هاا الشيء ماةث  هو كون  موصال    او  الشيء سلل  كفالمنظور  

.(81)ا كالعلم والقدرة  معنوث  

ا سأأأأواء كأا  هأاا الحأدث ثتعلق  سأأأأللأ    شأأأأيءوقأد ةل القرآ  الكرثم على أ  لكأ   

الظواهر   باألجرام السأأأماوثة، أوباإلنسأأأا ، أو    أو  ،بالحيوا أو النلات، أو   ،بالجماةات

الكونية، فقانو  السأأأللية ورب  األسأأألا  بالمسأأأللات، والنتالج بمقدما ا، عام شأأأام   

 لك  ما يف العالم ولك  ما ثحص  لإلنسا  يف الدنيا ويف اآلخرة.  

 

 1/43 ةار صاةر وةار بيروت ۱۳۸۸   ،(۷۱۱لسا  العر  البن منظور جمال الدثن محمد )ت  (79)

الكتب    (80) ةار  الزمخشري  الطلعة  تفسير  للنا   بيروت  مدارج  1415العلمية  أثضا  اثب  وانظر   ،

 .۷۱5 /۲،. ۱4۱۲مؤسسة الرسالة الطلعة الرابعة  2/1014السالكين

اإلسالمية،  (81) الشرثعة  يف  واألفراة  والجماعات  األمم  يف  اإللهية  الكرثم    السنن  علد  مؤسسة    زثدا ، الدكتور 

 .۲۱، ص  1419الرسالة الطلعة الثالثة 
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قال شأأأأيخ اإلسأأأأالم ابن تيميأة رحمأ  اهلل: فليس يف الدنيأا وال يف اآلخرة شأأأأيء إال  

                   ، فمن األسأأأألأا  المأاةثأة قولأ  تعأالى (82)بسأأأألأب، واهلل خأالق األسأأأألأا  والمسأأأأللأات  

[، ومن األسأأأألأأا   22]اللقرة:      َّ مج  حج مث هت مت   خت حت جت هب مب ُّٱ

  [29]األنفال:   َّ ىت نت مت زت  رت يب ُّٱالمعنوثة:  

ا  }السأأأعاةة وسأأأللها، ثقول اهلل تعالى:   -مجال اللح    -وكالك   الِح  َمْن َعِمَ  صأأأَ

ا كأَ  ِن مأَ ْم بِأَتْحسأأأأَ ْم َأْجَره  َوَلنَْجِزَثنَّه  ْؤمِن  َفَلن ْحيَِينأَّ   َحيَأاة  َطييلَأة   َو م  ان وا  مِْن َذَكر  َأْو أ ْنَثى َوه 

مملوء من    (83)  رحمأ  اهلل  ابن القيموالقرآ  الكرثم كمأا ثقول  [  97]النحأ :    {َثْعَمل و َ 

ب األحكأام الكونيأة والشأأأأرعيأة والثوا  والعقأا  على األسأأأألأا  بطرق متنوعأة،  يأ ترت

تعأأالى:   تأأارة، كقولأأ   السأأأألليأأة  بلأأاء   َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ُّٱفيأأتي 

 ىي مي خي حي جي يه مهىهُّٱ[، وتأارة ثأتي بأالالم كقولأ  تعأالى  24]الحأاقأة:  

بأأاكأأر  [  1]إبأأراهأأيأأم:    َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي وثأأتي 

تأعأأالأى كأقأولأأ   تأأارة  لألأحأكأم  الأمأقأتضأأأأي                        َّ ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱالأوصأأأأ  

 (.84)  ، فاهلل تعالى اقتض  حكمت  رب  النتالج بتسلاهبا[2]الطالق:  

 

 .1/70 فتاوى ابن تيمية (82)

 مؤسسة الرسالة.  هأ  14۱۲لطلعة الرابعة، .ا2/1015  اثب مدارج السالكين البن القيم (83)

 .66 الفوالد البن القيم ص :انظر (84)
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ذكر األسأأألا  الدثنية، التي توصأأأ  إلى السأأأعاةة بمفهومها    ثتمويف هاا الفصأأأ   

اإلسأالمي، والتي هي األسألا  األسأاسأية الضأابطة لمفهوم السأعاةة عند المسألم التي  

والعم  الصأأال ،    اإلثما ،  وهي:حدة المولى تلار  وتعالى أركاهنا يف سأأورة العصأأر،  

والاي هو من    ،صأي بالصأرب، والتواالحقوالتواصأي بالحق الاي هو الدعوة إلى الدثن  

خمس  أبرز األخالق اإلسأأأأالميأة التي تحقق للمسأأأألم سأأأأعأاةتأ  ونجأاحأ  وذلأك على  

 :ةاآلتي  ملاح 

االثما .ملح    -1

اإلخالص.ملح     -2

الرجاء.ملح    -3

المحلة.ملح    -4

 الرضا.ملح    -5
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 اإليمان : المبحث األول 

 اإليمان:مفهوم   -أ

(85)ضد، التكاثب    التصدثق،واإلثما  بمعنى    الكفر.لغة: اإلثما  ضد  

 (86)  باألركا وعم     باللسا ،وإقرار    بالجنا ،شرعا: هو تصدثق  

واإلثما  هو أصأأأ  الحياة الكلير، الاي ثنلثق من  ك  فر  من فرو  الخير، وتتعلق  

وهو    ،صأالر إلى ذبول وجفاف  شأجرت ،وإال فهو فر  مقطو  من    ثمار،،  ثمرة من  كب  

وهو المنهج الاي ثضأأأم شأأأتات    الرفيعة،المحور الاي تشأأأد إلي  جمي  خيو  الحياة  

، وتتعاو  فتسألك يف طرثق واحد، واإلثما  ةلي   األعمال، وثرة، إلى نظام تتناسأق مع 

وةلي  التجاو     كل ،على صأحة الفطرة وسأالمة التكوثن اإلنسأاين، وتناسأق  م  الكو   

من السأأأعة والشأأأمول واالمتداة    وإ  المؤمن ل  عالم  حول .بين اإلنسأأأا  والكو  من  

نين صأأأأغيرة  واالرتفأا  والجمأال والسأأأأعأاةة بحيأ  تلأدو إلى جأانلأ  عوالم غير المؤم

.خاسرة أي خسرا   شقية،  هزثلة،هابطة    ضَيلة،

 

وانظر يف ظالل اإلثما  ة. صالح الخالدي، ةار القلم، الطلعة الثالثة،    ،۱4۰/۱انظر لسا  العر  البن منظور  (85)

 .۱۳، ص1415

 9  ، ص۱4۲۲الخضراء، الطلعة الثانية    انظر  اثب شرح العقيدة الطحاوثة، ة. صالح الصاوي، ةار األندلس  (86)

وانظر   166  /۱،،  1418ى  ماز  الفرث  ةار المنطلق للنشر والتوزث  الطلعة األول  والدعوة، والرالد يف الرتبية  

 . 1/154 ،1411الطلعة األولى  للطلاعة،إحياء علوم الدثن ةار الخير 
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، وإذا  (87)واإلثمأا  كلمأة جأامعأة إذا أفرةت فأنهنأا تشأأأأمأ  معأاين الأدثن العظيم كلأ   

قرنأ  بأاإلسأأأأالم ، فأنهنأا تعني أعمأال الأدثن اللأاطنأة أي االعتقأاةات واألعمأال القلليأة،  

والتي تشأم  أركا  اإلثما  السأتة، اإلثما  باهلل وتوحيد، يف ألوهيت ، وربوبيت  وأسأمال   

وصأأفات ، واإلثما  بالماللكة، وبالكتب وباألنلياء وباليوم اآلخر واإلثما  بالقدر خير، 

واإلسأأأأالم ثعني أعمأال الأدثن الظأاهرة والتي هي أعمأال الجوارح أو أركأا     وشأأأأر،،

، يف  (88)اإلسأأأأالم الظاهرة، كما ورة ذلك يف حدث  جربث  الاي أخرج  اإلمام مسأأأألم  

و  شأأأأأامال  ثكإ  من األسأأأأمأاء مأا    : )بيأا  مراتأب الأدثن، قأال ابن رجأب رحمأ  اهلل

 على    ذلك االسأأأأم بغير، صأأأأار ةاال  لمسأأأأميأات متعأدةة، عنأد إفراة، وإطالق ، فنذا قر

بعض تلأك المسأأأأميأات، واالسأأأأم المقرو  ب  ةاال على باقيهأا، هكأاا اسأأأأم اإلسأأأأالم  

فيأ  اآلخر، وةل بأانفراة، على مأا ثأدل عليأ  اآلخر    واإلثمأا  إذا أفرة أحأدهمأا ةخأ 

اإلثمأا  يف  وقأد ورة عط  العمأ  الصأأأأال  على    ،(89)(  بأانفراة،، وةل اآلخر على اللأاقي

م، وهو ثتضأأأمن هاا المعنى أثضأأأا فن  العم  الصأأأال  من  ثكثير من آثات القرآ  الكر

   .اإلثما  كما هو مقرر يف عقيدة أه  السنة والجماعة

 

 فتاوى ، وانظر  ۷، ص۱۳۰6التوضي  والليا  لشجرة اإلثما ، البن سعدي، مكتلة ةار األقصى، الطلعة األولى    (87)

 . 7/642 ابن تيمية

 .9برقم    (36/ 1واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة )با  معرفة اإلثما ، ، تا  اإلثما كصحي  مسلم  (88)

 . ۲۷، ص14۱۰ جام  العلوم والحكم، مكتلة طيلة المدثنة المنورة، الطلعة الثانية (89)
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وإذا    (90)(  كأا  السأأأأل  ال ثفرقو  بين العمأ  واإلثمأا : )قأال األوزاعي رحمأ  اهلل

من بأا  عط  الخأاص على  ذكر العمأ  الصأأأأال  م  اإلثمأا  وعط  عليأ  فأن  هأاا  

العام، وأ  اإلثما  ثقصأأد ب  أعمال القلب، والعم  الصأأال  ثقصأأد ب  أعمال الجوارح  

الظاهرة.

وعلى هأاا األسأأأأاس فسأأأأوف ثورة المؤل  بعض أعمأال القلو  والتي هي من  

  )اإلثما  ا  على أهنا من جملة أسأأألا  السأأأعاةة فيما ثتعلق هباا الملح   ممظاهر اإلث

ا  وأعمأال القلو  التي توصأأأأ  إلى  مأ بأاهلل(، وذلأك على سأأأأليأ  التمثيأ  المظأاهر اإلث

السأعاةة، وليس على سألي  االسأتقصأاء لك  األعمال، لكن سأيختار ما رآ، بعد اللح ،  

وثعترب ذلك نموذجا   ،حيات ثلين معنى جليا من أسأأألا  سأأأعاةة المسأأألم المعاصأأأر يف 

 األخرى.لتلك العلاةات القللية  

 

 

 

 

 

 

 

 . ۲6المصدر السابق ص (90)
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اإلثما :مظاهر   -ب

لمسألم وسأتكتفي باكر شأيء  للإلثما  مظاهر عدثدة لها أثر كلير يف تحقيق السأعاةة  

 التالي:منها على النحو  

  التوكل:  أوال: 

 التوك : معنى 

مشأتق من ماةة )وك ( ثقال وك  باهلل وتوك  علي  واتك : اسأتسألم ل     :التوك  لغة

 . (92)   كوترسلم    ووكوال:ال  كإلي  األمر و  ووك  (91)

 تعدةت تعرثفات العلماء رحمهم اهلل للتوك  على النحو التالي:  واصطالحا:

 . (93)هو علم القلب بكفاثة الر  للعلد   -1

مأالكأ ، واعتمأاة، عليأ  فيأ  ،    وعزل نفسأأأأ  منأازعأاتهو تسأأأأليم األمر من هولأ ،   -۲

وخروج  عن تصرف  بنفس  وحول  وقوت ، إلى تصرف  برب  وكون  ب  سلحان  ةو  نفس ،  

 .(94)وهاا مقصوة التوك   

 

 (.734/ 11) لسا  العر  البن منظور (91)

ثعقو ،      (92) محمد  الدثن  مجد  أباةي  للفيروز  المحي   الحللي  ۱۳۷۱القاموس  اللاين  مكتلة مصطفى  نشر   ،

(4/67.) 

 ( 5۳6 /۲) اثب مدارج السالكين البن قيم الجوزثة  (93)

 (. 2/537) المصدر السابق (94)
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حقيقأة التوكأ  هو صأأأأأدق اعتمأاة القلأب على اهلل عز وجأ  يف اسأأأأتجال     -3

إليأ ،    المصأأأأال  وةف  المضأأأأار من أمور الأدنيأا، واآلخرة كلهأا، وكلأ  األمور كلهأا

 وتحقيق اإلثما  بتن  ال ثعطي وال ثمن  وال ثضر وال ثنف  سوا،.  

التوكأ  حأال للقلأب ثنشأأأأت عن معرفتأ  بأاهلل، واإلثمأا  بتفرة، بأالخلق والتأدبير،    -4

والضأأأأر والنف ، والعطأاء والمن ، وأنأ  مأا شأأأأاء كأا  ومأا لم ثشأأأأت لم ثكن، فيوجأب لأ   

 .(95)وثقة ب  وثقينا بكفاثت  لما توك  علي  في   اعتماةا علي  وتفوثضا إلي ، طمتنينة ب ، 

نأا، بنأاء على اختالف  يب  اوثختل  النأاس من حيأ  سأأأأعأاة م واطمَنأاهنم اختالفأ  

تلأأار    ثتوكلو  عليأأ  يف   ،وتعأأالىمراتلهم يف توكلهم على اهلل  فأأتهأأ  العلم والأأدعوة، 

  ،أوامر،وجهأاة أعأدالأ ، ويف محأابأ  وتنفيأا    كلمتأ ،اإلثمأا  بأ ، ونصأأأأرة ةثنأ ، وإعالء  

من النأاس،    اوحفظ حأالأ  م  اهلل، فأارغأ    نفسأأأأ ،وةوهنم من ثتوكأ  عليأ  يف اسأأأأتقأامتأ  يف  

لى عأدو،، أو وةو  هؤالء من ثتوكأ  عليأ  يف معلوم ثنأالأ ، من رزق وعأافيأة، أو نصأأأأر ع

التوك  هو التوك  يف الواجب، واجب الحق وواجب الخلق،   وأفضأأأ   ،ولد  زوجة، أو

وواجأب النفس، وأمأا أوسأأأأ  التوكأ  وأنفعأ ، فهو التوكأ  يف التأتثير يف الخأارج، يف 

مصأألحة ةثنية، أو ةف  مفسأأدة ةثنية، وهو توك  األنلياء، يف إقامة ةثن اهلل، وةف  فسأأاة 

 

 .۲۲ ص 1421الثانية  التوك  وعالقت  باألسلا  ة علد اهلل الدميجي، ةار الوطن، الطلعة (95)
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ثم النأاس بعأد يف التوكأ  على حسأأأأب    ورثتهم،وهأاا هو توكأ   المفسأأأأدثن يف األرض  

(96)هممهم ومقاصدهم  

ملينأا أ  أعظم التوكأ  هو مأا كأا  فيأ  سأأأأعأاةة الأدنيأا    :قأال ابن القيم رحمأ  اهلل تعأالى

واآلخرة، وهو مأا ثتعلق بخأدمأة الأدثن ونصأأأأرتأ : وكثيرا من المتوكلين ثكو  مغلونأا يف 

نيلها بتثسأر شأيء، وتفرثغ قلل     وثمكن   توكل ، إلى حاجة جزلية اسأتفرغ فيها قوة توكل ،

، فهأاا توكأ   اتأتثير يف العأالم خير  للتوكأ  يف زثأاةة اإلثمأا ، والعلم، ونصأأأأرة الأدثن، وال

ثصأأأأرف بعضأأأأهم همتأ ، وتوكلأ  وةعأاء، إلى وج  ثمكن    كمأاالعأاجز قأاصأأأأر الهمأة،  

مداوات  بتةنى شأيء، أو جو  ثمكن زوال  بنصأ  رغي ، أو نصأ  ةرهم، وثد  صأرف  

إلى نصأأرة الدثن، وقم  الملتدعين، وزثاةة اإلثما ، ومصأأال  المسأألمين، وحال النلي  

زاهنا، هبا ثعلم صأحيحها، من  يعلي  وسألم وحال أصأحاب  محك األحوال، و مصألى اهلل  

سأأأأقيمهأا، فأن  هممهم كأانأ  يف التوكأ  أعلى من همم من بعأدهم، فأن  توكلهم كأا  يف 

فت  بصأأأأالر القلو ، وأ  ثعلأد اهلل يف جمي  اللالة، وفتحوا بالة الكفر وجعلوهأا ةار 

(97)لو  أتلاعهم فمأل ا ثقينا وإثمانا  ات التوك  على قماح روح نسث ، وهل  رماإث

وعند تنزث  كالم اإلمام ابن القيم رحم  اهلل تعالى على حال المسأألمين اليوم نجد  

أ  بعض أه  اإلسأالم قد ضأع  توكل  على اهلل تعالى يف نصأرة الدثن، وإعالء كلمت ،  

 

 .2/536  اثب مدارج السالكين (96)

 54۷ /۲ اثب مدارج السالكين  (97)
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وأ  الناصأر هو    وخدمة األمة والدفا  عنها، فنسأي أو تناسأى أ  هاا الدثن هو ةثن اهلل،

ال محالة، وحافظ لكتاب  وال شأك،    ن ثاهلل، والمعز هو اهلل ، وأن  سألحان  وتعالى ناصأر ة

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ  :كما أخرب سأأألحان  وتعالى بقول 

، وأن  سلحان  وتعالى هو الاي كتب الال والصغار على  [51]غافر:   َّ َّ ٍّ ٌّ

 حي جي ٰه مه ُّٱكأ  من خأال  ةثنأ  وحأاة عن صأأأأراطأ  المسأأأأتقيم، كمأا قأال تعأالى  

                                   َّ  لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي

، مما  (98)هاا التوك ، نتج اعتماة كلير على األسأألا     ولضأأع  [،21، 20]المجاةلة:  

الاثن ثنشأدو  نصأر األمة   -أةى إلى تدهور يف أحوال كثير من المسألمين المعاصأرثن  

وأصأأأأل  هنأا  من ثنأاةي بأدعوات مأاةثأة بحتأة إلصأأأأالح حأال األمأة    -والنهوض هبأا  

ألمأة إال بأالقوة  ونسأأأأيأا  التوكأ  على اهلل، بأ  ظهر يف هأاا العصأأأأر من ال ثرى إعزاز ا

والماةة، حتى وصأأ  األمر بلعض المسأألمين، إلى مخالفات صأأرثحة لملاةئ الدثن ، 

(99)وفروض اإلسالم، يف سلي  نصر األمة    

نحن يف صأدة الحدث  عن أثر    ولكنوهاا ال ثعني بال شأك عدم اعتلار األسألا ،  

ك  في  على اهلل تعالى  قوة التوك  على اهلل، يف إحداث السأأأأعأاةة، وأ  أكرب ما ثجأب التو

 وتعالى.هو ما ثتعلق بنصرة ةثن اهلل تلار   

 

 .۳۷۱، ص  ۱۳۸۰الطلعة الثانية  مختصر منهاج القاصدثن، ابن قدامة مكتلة الشلا  المسلم، :انظر (98)

ا  النفس وقت  المسلمين بعضهم بعض  قت     ذلك مث  النظرة المتطرفة يف فهم الجهاة يف سلي  اهلل، مما أةى إلى   (99)

 والمشركين. الجهاة وهو منازلة الكفار  ا عن الهدف المقصوة منبعيد  
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 هل مل ُّٱ  ويف القرآ  الكرثم عنأاثأة خأاصأأأأة بأالتوكأ  تأارة بأاألمر بأ ، كقولأ  تعأالى

وتأارة بليأا  كفأاثتأ  تعأالى لمن توكأ     [،23]المأالأدة:   َّ   جن مم خم حم جم

[، وتأارة بليأا  حأال أوليأالأ   3]الطالق:   َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱعليأ  كقولأ  تعأالى  

[، وتارة بمخاطلة رسأأأول  علي   4]الممتحنة:    َّ لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ

 . [159]آل عمرا :  َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ُّٱ  الصالة والسالم

لأك    للهما  "والنلي عليأ  الصأأأأالة والسأأأأالم كأا  ثأدعو بأدعأاء المتوكلين فيقول  

، ب  كا  علي   (100)أسألم ، وبك آمن ، وعليك توكل ، وإليك أنل ، ولك خاصأم   

من  "  بقول :الصأالة والسأالم ثرغب أصأحاب  الكرام يف التزام التوك  بشأك  ةالم وذلك  

بسأأأأم اهلل توكلأ  على اهلل، وال حول وال قوة إال بأاهلل،    -ثعني إذا خرج من بيتأ     -قأال  

نا  ي، وقال علي  الصأأالة والسأأالم مل(101)  "  ووقي ، وتنحى عن  الشأأيطا   كفيثقال ل :  

أنكم تتوكلو  على اهلل حق توكلأ  لرزقكم كمأا ثرزق الطير،    لو  "لتوكأ  على اهلل  عظمأة ا

 .(102)  "تغدو خماصا وتروح بطانا

 

 ( 184/ 2صحي  مسلم ) (48/ 2صحي  اللخاري ) (100)

 صحح  األللاين. ( 490/ 5سنن الرتماي ) (101)

 صحح  االللاين.( 573/ 4سنن الرتماي ) (102)
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وكالك السأأأأعأداء من سأأأأل  األمة، كان  حيأا م ترجمأة المعنى التوك  على اهلل  

اللهم أسأأأتلك صأأأدق التوك  عليك، وحسأأأن  "تعالى، ثقول سأأأعيد بن جلير رحم  اهلل  

 ثقول التوك  على اهلل جما  اإلثما .  وكا  "الظن بك

 وقي  لحاتم األصم: على ما بني  أمر  يف التوك ؟ قال: على خصال أرب :   

 نفسي.علم  أ  رزقي ال ثتكل  غيري فاطمتن  ب   .1

ب .وعلم  أ  عملي ال ثعمل  غيري فتنا مشغول   .2

أباةر،.وعلم  أ  الموت ثتي بغتة فتنا   .3

   من .وعلم  أين ال أخلو من عين اهلل فتنا مستحي   .4

المنلثقأة من اإلثمأا  الحق الأاي ال    -إ  من ثعيش الحيأاة   بمثأ  هأا، القنأاعأات 

إن  يف نعيم ةالم ويف اطمَنا  مسأتقر ال ثتزعز ، وإال فلماذا ثضأيق   -ثخالط  أةنى شأك  

نق  يف توكل  على اهلل  صأدر اإلنسا  وتتشت  هموم  يف أوةثة الدنيا وثشقى فيها؟ إما ب

يف رزق ، أو بخل  يف عمل  وإضأاعة ل ، أو بتسأوث  يف أعمال اآلخرة واالسأرتسأال م   

 وج .شهوات الدنيا، أو بضع  يف اإلثما  باهلل تعالى، ويف مراقلت  عز 

  المتوك  وقد ذكر أه  العلم للتوك  على اهلل ةرجات ثتفاوت الناس فيها بحسأأب  

 الدنيا:م الحياة  يلى وعزم  وهمت  وثنشت عن ذلك تفاو م يف نعوقوة إثمان  باهلل تعا

  وكفأاثتأ ،   قدرت ،معرفة بالر  سأأأألحأان  وتعأالى وصأأأأفأات ، من    األولى:الدرجة   .1

وقيوميتأ  وانتهأاء األمور إلى علمأ ، وهأا، المعرفأة أول ةرجأة ثضأأأأ  هبأا العلأد قأدمأ  يف 

 التوك .
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التوك  من أقوى األسأأألا  يف  إثلات األسأأألا  والمسأأأللات. ف  الثانية:الدرجة    .2

علي .حصول المتوك   

وعلى قأدر تجرثأد    رسأأأأوخ القلأب يف مقأام توحيأد التوكأ ،  الثأالثأة:الأدرجأة    .3

التوحيد تكو  صحة التوك .

وعالمة    إلي ،وسأأأأكون     واسأأأأتناة، إلي   اهلل،اعتماة القلب على    الرابعة:الدرجة    .4

وال ثضأطر  قلل  وثخفق عند إةبار ما ثحب منها،    وإةبارها،ثلالي بنقلال الدنيا    أالهاا  

واسأتناة، إلي  قد حصأن  من خوفها    أل  اعتماة، على اهلل وسأكون  إلي ،  ثكر،،وإقلال ما  

ورجالها.

الظن باهلل ورجال     حسأأأن الظن باهلل تعالى فعلى قدر حسأأأن  الخامسأأأة:الدرجة   .5

ثتصأأور التوك  على من أسأأتت ب  الظن، وال التوك  على من    ثكو  التوك  علي ، إذ ال

 ، (103)ظن علأدي بي(    ال ترجو،، ولأالأك قأال اهلل عز وجأ  يف الحأدثأ  القأدسأأأأي )أنأا عنأد

ثموتن أحدكم إال وهو ثحسأأن الظن    )الوقال علي  الصأأالة والسأأالم قل  وفات  بثالث  

(104)باهلل عز وج  

  وقط   إلي ،اسأأأأتسأأأأالم القلب ل ، وانجاا  ةواعي  كلها    السأأأأاةسأأأأة:الدرجة   .6

منازعات .

 

 ( 2694/ 6) صحي  اللخاري (103)

 ( 165/ 8) صحي  مسلم  (104)

 



 

74 
 

التفوثض، وهو روح التوك  وحقيقتأ ، وهو إلقاء أمور، كلها    السأأأأابعأة:الدرجة   .7

ا،رهأا  كإلى اهلل وإنزالهأا بأ  طللأة واختيأارا، ال   فيعلم المفوض أ  اهلل تعأالى    واضأأأأطرار 

  المقضأي ل  خالف ما ثظن  خيرا فهو  ثقضأي ل  ما هو خير ل  يف معاشأ  ومعاة،، وإ  كا

.(105)راض ب ، ألن  ثعلم أن  خير ل ، وإ  خفي  علي  جهة المصلحة في   

ومن ذلك مشأأأأروعية االسأأأأتخارة، فالمسأأأأتخير ثتوك  على اهلل عز وج  يف تليين  

.الخير من الشر والناف  من الضار، وثسلم ل  يف ذلك كل 

 اإلخالص: ثانيا:

 اإلخالص:معنى  -أ

، إذا كا  قد نشأب، ثم نجا وسألم،  ا، وخالصأ  اخل  الشأيء ثخل  خلوصأ    لغة: 

  ا والمخل  الاي وحد اهلل تعالى خالصأأأا والمخل  الاي أخلصأأأ  اهلل، جعل  مختار  

من الدنس، وكلمة اإلخالص كلمة التوحيد، واإلخالص يف الطاعة تر  الرثاء    اخالصأأ  

(106)

 واصطالحا:

 استواء أعمال العلد يف الظاهر واللاطن. -أ

 غير اهلل.  اأال تطلب على عملك شاهد   - 

 

 ( 2/538)  اثب مدارج السالكين البن القيم :انظر (105)

 (26/ 7) لسا  العر  البن منظور، (106)
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.(107)تصفية الفع  عن مالحظة المخلوقين   -ت

واإلخالص من األعمال اللاطنة التي ال ثعلمها ملك فيكتلها وال شأيطا  فيفسأدها  

ثوم القيامة بصأح  مختمة،    )ثؤتىففي الحدث  النلوي عن  علي  الصأالة والسأالم  ( 108)

ألقوا هأا، واقللوا هأا،، فتقول    فتنصأأأأأب بين ثأدي اهلل تعأالى، فيقول تلأار  وتعأالى، 

فيقول اهلل عز وجأ  إ  هأاا كأا  لغير    خيرا،الماللكأة وعزتأك وجاللأك مأا رأثنأا إال  

(109)وجهي  

فقأال    المخلصأأأأين،واهلل تلأار  وتعأالى قأد أمر علأاة، بأاإلخالص وبين لهم شأأأأت   

وقأأال    [،3،  2]الأزمأر:    َّ نث مث زث   رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱتأعأأالأى:  

[  110]الكه :   َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب   مب هئ مئ ُّٱ:  اأثض  

 [. 5]اللينة:  َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱا  وقال أثض  

   المسلم:أثر اإلخالص يف سعادة   -ب

ذلأك أ     نفسأأأأ ،وراحأة    ونعيمأ ،  اإلنسأأأأا ،اإلخالص لأ  أثر عظيم يف طمأتنينأة  

المخل  ثشأأأعر بلاة التعلد هلل ر  العالمين، وهو ثؤةي العم ، مهما كا  شأأأاقا، ألن   

د،، ومن ال ثسأأعد وال ثنعم وهو ثسأأتحضأأر أن  ثقوم بخدمة من  يثنوي بالك خدمة سأأ 

 

 (1/515)  اثب مدارج السالكين البن القيم (107)

 (. 1/515)  اثب مدارج السالكين البن القيم (108)

 ضعف  االللاين.  (97/ 3بَا   َمِن اْسم    إِبَْراِهيم  ) المعجم األوس  (109)
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وثشأهد لالك أ  ما ثحصأ    سأعاةة،ثحل ، وثتم  يف القر  من ؟ إ  المخلصأين ةالما يف 

أ  تتم تلك األحوال   ن الخوف والخشية، واإلنابة، ال ثمكنمن تتثر األحوال القلو  م

(110)  المخلصين.لغير  

ثمد العام  بقوة االسأأأأتمرار، فن  الاي ثعم  للناس، أو    :وأثضأأأأا فن  اإلخالص 

مال يف شأهرة  عالشأهوة اللطن أو الفرج ثك  إذا لم ثجد ما ثشأل  شأهوت  ، والاي ثعم   

مل  بعيد المنال، والاي ثعم  لوج  الرليس أو عوثتثاق  إذا الح ل     ثرتاخىأو منصأأأب 

إذا عزل الرليس أو مأات األمير، أمأا الأاي ثعمأ  اهلل فال ثنقط     ثتوانىاألمير ثنقط  أو  

وال ثنثني وال ثسأأأأرتخي أبأدأ، أل  الأاي ثعمأ  لأ  ال ثغيأب وال ثزول، فوجأ  اهلل بأاق إذا 

هلل ةام واتصأأ ، وما كا  لغير  غاب  وجو، اللشأأر ....، ولهاا قال الصأأالحو : ما كا  ا

اهلل انقط  وانفصأ ، وهاا ما صأدق  الواق  ورأثنا، ولمسأنا،، وال زلنا نرا، ونلمسأ  يف ك  

 .اكزما  وم

والاي ثعمأ  بدو  إخالص هلل تلأار ، كاةح متعأب نفسأأأأ  فيمأا ال طال  من ورال ،  

  بقولأ :  تعأالى عن ذلأك  وال أجر لأ  فيأ ، بأ  قأد ثكو  عليأ  نقمأة ثوم القيأامأة، كمأا أخرب اهلل

 [.23]الفرقا :  َّ زب رب يئ   ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

بأ  وجأ  اهلل تلأار     الم ثكن مقصأأأأوة    اومن النأاس الأاثن كأا  عملهم صأأأأوابأا ظأاهر  

َأا ، والهموم والغموم، نظرا لعأدم حصأأأأولهم على مأا   وتعأالى، اعرتاهم القلق واالكت

 

 . 413البن قدامة ص  القاصدثن،انظر مختصر منهاج  (110)
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كأانوا ثؤملونأ  ممن كأا  العمأ  لهم ومن أجلهم، حتى ثؤةي الحأال بلعضأأأأهم إلى تر   

 العم  الصوا  الاي كا  ثعمل  كلية.  

للاة ألهنا لم تكن  وأثضأأأا وهم متللسأأأو  بالعم  وغارقو  في  لم ثجدوا المتعة وا

مقصأأوةة أصأأال، وإنما كا  المقصأأوة هو الوصأأول إلى رضأأا المخلوقين أو الحصأأول  

على شأأأأهوة زاللة، بينما حال المخلصأأأأين أهنم وهم يف عملهم ثشأأأأعر أحدهم بالمتعة  

والنعمة وهو ثؤةي عمل  خالصا هلل ر  العالمين، ولهاا السلب نجد أ  الاثن ثعاملو   

ا وأكثر ثلأاتأا يف  اهلل تعأالى وثخلصأأأأو      هأدوء  بأ  وأكثر    األزمأات،لأ  العمأ  أكثر اطمَنأانأ 

 واستقرارا يف جمي  األحوال.

لإلخالص:حاجة المسلم المعاصر  -ت

المسأألم المعاصأأر الاي ثعاثش أحداث هاا العصأأر، وماةثت ، وتقللات ، هو أشأأد  

حأاجأة لتمثأ  اإلخالص يف حيأاتأ ، أل  جأ  مأا ثحي  بأ  إنمأا هو شأأأأهوات مأاةثأة، وأكثر  

اهتمامات الناس المعاصأأأرثن ترتكز على النماذج الماةثة، حتى أصأأأل  عند بعض من  

بينا على نتالج العم  المحسأوسأة، وهاا    تركيزاثتصأدى للعلم والدعوة يف هاا العصأر،  

أل  الاي ثعم  العم    -إ  لم ثتدار    -اإلخالص عند المسأأألم   مما ثضأأأع  جانب

الدثني وهو ثنوي نتيجأة محأدةة ) هدفا ( فنن  ثسأأأأتغرق وقتأ  يف العمأ  للحصأأأأول على  

من ةو    اهاا الهدف ، والوصأول إلى تلك النتيجة، األمر الاي قد ثجع  ذلك مقصأوة  

هلل، أو مقصأوةا م  اهلل، ومن هنا ثضأع  اإلخالص ب  قد ثتالشأى تماما، ولهاا بدأت  ا

مظاهر ضأع  االلتزام ممن ثكثر   -يف وسأ  الصأحوة اإلسأالمية   -تظهر على السأط   



 

78 
 

حاالت االنتكاسأأأة بشأأأتى صأأأورها وأشأأأكالها وبدأ ثظهر    :العم ، وبدأت تظهر أثضأأأا

ا م  وجوة العم  الصأوا  وظهور،،  االنحراف بجمي  مجاالت  و مختل  صأور،، ها

(111)مما ثشير إلى فقدا  روح العم  ولل  وهو اإلخالص هلل تلار  وتعالى  

والتأتثر هبأا، حتى على مسأأأأتوى    وتقللهأاوهأاا األمر هو نتأاج للمعأاصأأأأرة المأاةثأة  

  )ثمثأ التشأأأأجي  والمكأافأتة فأن  مأا ثظهر هو مزثأد من إضأأأأعأاف جأانأب اإلخالص و  

إلقنأأا     )المأأاةي(الحأأافز   الغر ،  يف  المحفزات  وأعظم  التشأأأأجي ،  ةرجأأات  أعلى 

يف القأدر، إال أ     فيمأا بينهأا  تتفأاوت،العأاملين يف تحسأأأأين أةالهم، وهأا، الحوافز قأد  

تحقيقها الملدأ العوض أو المقاب  الماةي    هو:نتظمها جميعا  ثالاي    القاسأأم المشأأرت 

لك  جهد ماةي ملاول. وثشم  ذلك اإلغراء بالمال أو بك  ما ثدور يف فلك  من صور  

المكافرت المتعدةة، كما ثشأم  المنصأب، والرتقية إلى ةرجة أعلى يف السألم الوظيفي،  

اللعض م  مفهوم الحوافز والتشأأأجي  يف   ا اختل  هاا المفهوم للحوافز يف أذها مولرب

ا بين السأأأأمأاء واألرض، بأالنظر إلى  كمأ لكن مأا بينهمأا من الفرق    اإلسأأأأالميأة،الرتبيأة  

الرتبيأأة   تثليتأأ   الأأاي تحرص على  القللي  العمأأ   ثمثأأ     اإلسأأأأالميأأة،محتوى  والأأاي 

   وإال فكي  تكو  ،وأقطاب أعلى ركالز،، والصدق والمراقلة أعظم أركان     )اإلخالص(

عندما    - "وفقك اهلل  "أو    "بار  اهلل يف جهوة  "أو    "جزا  اهلل خيرا "مث :كلمة مجرةة  

ثتمنى العام  المسأأألم أو   اغالي    اوسأأأام   -تقال بصأأأدق وثتلقاها العام  بصأأأدق أثضأأأا  

 

اليقين، الطلعة األولى    (111) ا، أصول  ، وانظر أثض  ۱۸۷/۱  ،۱4۱۸انظر افات على الطرثق السيد محمد نوح ةار 

 .۱۷3، . ص ۱4۱۷الرتبية اإلسالمية، النحالوي، ةار الفكر، بيروت، طلعة عام 
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الطالب المسأألم أو الداعية المسأألم الحصأأول علي ، ب  ثعد، أغلى من ك  مال، وأثمن  

. وعظيمأة  عظيمأة.إ  الوصأأأأول لهأا، الغأاثأة العظيمأة لن ثكو  إال برتبيأة    ،  ترقيأةكأ من  

جأدا ثعأدل فيهأا أثر هأا، الكلمأة التي ال ثأتبأ  لهأا المأاةي مثأاقيأ  الأدنيأا وهبأارجهأا، وتلأك 

 ىي مي ُّٱ  (112)  وأشأأأأكأالأ لأك هو النجأاح بكأ  معأاين النجأاح  هي الهأداثأة الحقيقيأة وذ

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ   يي
 زث رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب  زب رب يئ
[10، 9]ثونس:   َّ مث

 الرجاء: ثالثا:

  الرجاء:معنى  .أ

(113)  األم   لغة:

   اصطالحا:

.(114)تعلق القلب بحصول محلو  يف المستقل    .1

 حاة ثحدو القلو  إلى بالة المحلو  وهو اهلل والدار اآلخرة.    :الرجاء هو .2

 

 . ۱4۲ص  ،1422األولى  جمال الحوشلي، ةار األندلس الخضراء، الطلعة العظماء،تربية  (112)

 146(التعرثفات للجرجاين، ص113)

 146المصدر نفس  ص (114)
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االسأأتلشأأار بجوة وفضأأ  الر  تلار  وتعالى، واالرتياح لمطالعة    :الرجاء هو .3

رم  سلحان .  ك

 تعالى.الثقة بجوة الر     :الرجاء هو .4

والفرق بين  وبين التمني أ  التمني ثكو  م  الكسأأأ ، وال ثسأأألك بصأأأاحل  طرثق  

.(115)والرجاء ثكو  م  بال الجهد وحسن التوك     ،واالجتهاةالجد  

والرجأاء من أجأ  المنأازل، وأعالهأا وأشأأأأرفهأا وعليأ  وعلى الحأب والخوف مأدار  

 خك  حك   جك مق حق مف خف حف جف ُّٱعليهم:    ىالسأأأأير إلى اهلل، وقأد مأدح اهلل أهلأ ، وأثن

(116) [21]األحزا :  َّ   حم جم هل مل خل حل جل مك لك

وأخرب اهلل تعالى يف كتاب  عن علاة، الاثن كا  المشأركو  ثتقربو  هبم إلى اهلل، أهنم  

 مظ حط مض خض   حض جض ُّٱما قال تعالى  ككانوا راجين اهلل تعالى خالفين من   

]اإلسأأأأراء:    َّ لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف   مغ جغ مع جع

57] 

غفران ، وعيب  ثرجو هو محتاج إلى الرجاء فهو ةالر بين ذنب   اوالمسلم ةالما وأبد  

ثرجو إصأالح ، وعم  صأال  ثرجو قلول ، واسأتقامة ثرجو حصأولها وةوامها، وقر  

 

 . 4/411 إحياء علوم الدثن (115)

 . 1/475 مدارج السالكين البن القيم اثب  (116)
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فحأال الرجأاء ثورث طول المجأاهأدة    (117)جو وصأأأأولأ  إليهأا  ثرومنزلأة عنأد،    من اهلل

 األحوال.تقلل  ما  فكيباألعمال والمواظلة على الطاعات  

ومن آثار، التلاذ بدوام اإلقلال على اهلل تعالى والتنعم بمناجات  والتلط  يف التملق  

ل  فن  ها، األحوال البد وأ  تظهر على ك  من ثرجو ملكة من الملو  أو شأخصأا من  

(118)هر ذلك يف حق اهلل تعالى  ال ثظ  األشخاص فكي 

وهنأا  معأاين للرجأاء ومراةفأات لأ  عنأد اللحأ  والتأتمأ  نجأد أهنأا تعطي المسأأأألم  

ومن ذلأك األمأ     القلليأة،المعأاصأأأأر تأتكيأدا على ضأأأأرورة اسأأأأتصأأأأحأا  هأا، المعأاين  

 والتفاؤل.

 األمل:. 1 

 (119)وهو ظن حصول ما في  مسرة    الرجاء،األم  هو  

فن  هاا التوق  أو الظن    السأعاةة،فاألم  هو توق  حصأول أسألا  المسأرات ومنها  

قأد ثحيأا يف نفس اإلنسأأأأا  وقأد ثموت، على حسأأأأا  مأا ثالقيأ  يف حيأاتأ  من ملشأأأأرات  

نفسأأ ، كما    وال ثحيا األم  يف اإلنسأأا  إال بروح تلعث  يف  ذلك،بحصأأول مظنون  أو غير  

كان ، وروح األم  هي التي تجعل  حيا يف النفس  ال ثحيا الجسأأأأد إال بالروح تد  يف أر

 

 سابق.مرج   ۱6۱العلاةات القللية ص (117)

علوم    (118) إحياء  المؤمنين من  الكتب  للقاسمي،  الدثن،موعظة  األولى    ةار  الطلعة  بيروت،  ،، 1415العلمية، 

 .۲۹۰ص

 . ۱۹۰ /۲( )رجا المفرةات للراغب األصفهاين ماةة  (119)
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باألسأأألا  التي تلقي هاا األم  حيا كالملشأأأرات التي تسأأأر، وتدفع  ةالما إلى الحركة  

والعمأ ، كمأا أهنأا تأدف  عن نفس صأأأأاحلهأا كأ  األسأأأألأا  التي تميأ  األمأ  يف النفس،  

(120)كالمتغيرات التي تدفع  إلى اليتس والقنو   

)أ  ك  ما ثلقا، اإلنسأا  يف حيات  من محلو  أو مكرو،    اهلل:وثاكر الغزالي رحم   

إما أ  ثكو  قد حدث ل  يف الماضأأأي أو ثحدث ل  اآل  أو ثنتظر حدوث  يف المسأأأتقل ،  

، وإذا خطر بلأالأ  مأا  اوتأاكر    اذكر  فأنذا خطر بلأالأ  مأا حأدث لأ  يف المأاضأأأأي سأأأأمي ذلأك  

، وإذا كا  ما خطر بلال  ثحدث يف المستقل  سمي  اثحدث ل  يف الحال سمي ذلك وجد  

ا ا وتوقع   (.ذلك انتظار 

وإ  كا  ما    وإشأفاق ا،فن  كا  ما ثنتظر، اإلنسأا  يف المسأتقل  مكروها سأمي خوفا  

ثنتظر، محلوبأ ا لأ  وتعلق قللأ  بأ  سأأأأمي رجأاء، فأالرجأاء إذ  هو ارتيأاح القلأب النتظأار مأا  

.(121)هو محلو  عند،  

انشأأأراح النفس يف وق  الضأأأيق واألزمات، بحي  ثنتظر المرء الفرج  واألم  هو  

وهو هباا المعنى اإلثجابي ثدف  اإلنسأأأا  إلى إنجاز ما فشأأأ  يف   أصأأأاب ،واليسأأأر لما  

.(122)إنجاز، من قل ، وال ثم  حتى ثنج  يف تحقيق   

 

 .۳۳1ص  منهاج القاصدثن :انظر (120)

 .150-4/149 إحياء علوم الدثن (121)

رضا سعد    (122) إلي ،  الموصلة  الطرق  أثار،،  طليعت ،  األولى   ةار  المصري،األم   الطلعة  والتوزث   للنشر  طيلة 

 .۱۱ص هأأ 1425
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واألمأ  المحموة المقصأأأأوة هنأا هو األمأ  يف تحصأأأأيأ  الخير والنف  كمأا قأال اهلل  

 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف   مغ جغ مع جع مظ ُّٱتعأأالى:  

[، وليس هو األمأ  المأاموم الأاي خأافأ  رسأأأأول اهلل على أمتأ   29]فأاطر:    َّ جل مك لك

ال ثزال قلأب الكلير شأأأأابأا يف اثنتين: يف حأب الأدنيأا وطول األمأ     "وبين خطورتأ  بقولأ   

"(123)

واألم  ماموم يف نظر الشأار  إذا تعلق  النفس األمارة بالسأوء بالدنيا واسأتجاب   

 لوسوسة الشيطا .

يف إسأأعاة المسأألم فن  من مصأأاةر األمن والنعيم والسأأكينة لدى  ولألم  أثر كلير  

المؤمن ما ثغمر جوانح  من أم ، ذلك الشأأعا  الاي ثلوح لإلنسأأا  يف ظلمات الحياة  

 السأأأأليأ ، ذلأك هو األمأ  الأاي بأ  تنمو شأأأأجرة   وثهأدثأ فيضأأأأيَهأا لأ ، وثنير لأ  المعأالم  

س بلهجة الحياة ، فاألم   الحياة، وثرتف  صأأأرح العمرا ، وثاوق طعم السأأأعاةة، وثح

ثدف  اإلنسا  ةالما إلى العم ، وهو ضروري جدا يف الحياة لتقدمها يف ك  المجاالت،  

وهو طاقة ثوةعها اهلل يف قلو  اللشأأأأر لتحثهم على تعمير الكو ، وقد قال رسأأأأول اهلل  

(124) "  فليغرسها  فسيلة  ثد، ويف  القيامة،  أحدكم  علىإ  قام    "صلى اهلل علي  وسلم:  

 

 ( 90/ 8صحي  اللخاري ) (123)

 صحح  االرناؤو .  (251/ 20مسند أحمد ) (124)
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:(125)  التاليةا يف النقا   وثظهر أثر األم  أثض   

ا معتصم باهلل سلحان  وتعالى وثعيش على أم  ال حد ل ، فهو ثتم    .1 المسلم ةالم 

وثتقل  أحداثها بثغر باسأأم ال بوج     ضأأاحك،الخير ةالما وأبدا وثنظر إلى الحياة بوج   

 علوس.  

فهو ثتأاكر .2 قول اهلل    إذا اعرتا، ألم أو مرض لم ثنقط  أملأ  يف العأافيأة، 

  َّ مق حق مف خف حف جف   مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱتعالى:  

.[80 - 78]الشعراء:  

فأن  عفو اهلل أعظم    إذا اقرتف ذنلأا لم ثيأتس من المغفرة، ومهمأا ثكن ذنلأ  عظيم .3

 جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱا قأال اهلل تعأالى:  كمأ 

 [53]الزمر:  َّ مح  جح مج حج مث متهت خت حت

 َّ خن حن جن يم ُّٱإذا انتأابأ  عسأأأأر أو كأارثأة انتظر اليسأأأأر وأملأ  ألنأ  ثعلم أ    .4

                  ورجا اهلل أ  ثتجر، يف مصأأأيلت  وأ  ثخلف  خيرا منها، كما قال اهلل تعالى    [،5]الشأأأرح:  

  ىبيب نب  مب زب رب يئ ىئ    نئ  مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
[.157، 156]اللقرة:  َّ نت مت زت   رت

 

 ۱۲واثار، مرج  سابق صاألم  طليعت   (125)
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وأ  الحق    زوال،إلى    اللأاطأ  ثقوم يف غفلأة أهأ  الحق أثقن أ  اللأاطأ إذا رأى  و  .5

  َّ رنزن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱٱ:إلى ظهور وانتصأأأأار، كمأا قأال اهلل تعأالى

[.18]األنلياء:  

ل ، فاهلل عز وج  ثنصأر    وإذا ةعا إلى اهلل وجاهد يف سأليل  كا  واثقا من نصأر اهلل .6

 َّ ٍّ ٌّ ٰى   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ  ،علأاة، المؤمنين

 [.52، 51]غافر:  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ   زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ

بلغ بأ  الكرب عتيأا وأةركتأ  الشأأأأيخوخأة أخأا ثرجو وثأتمأ  حيأاة أخرى فيهأا    وإذا .7

   حط مض خض حض جض مص ُّٱشأأقاء يف   وسأأعاةة بال  موت،شأألا  بال هرم، وحياة بال  

 َّ مل خل حل جل مك لك   حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع

.[62، 61]مرثم:  

 التفاؤل: -2 

التفاؤل من الفتل الحسأأأن وهو مشأأأرو ، وكا  من هدي الرسأأأول علي  الصأأأالة  

يف حياة الرسأأول علي  الصأأالة والسأأالم صأأور    وللتفاؤلوالسأأالم أن  كا  ثعجل  الفتل،  

اسأمك؟ قال ثزثد، قال ثا أبا بكر   )ما  فقال:كثيرة، منها يف سأفر الهجرة عندما لقي رجال  

(126)ثزثد أمرنا  

 

 

 مرج  سابق. 244 عن كتا  التوك  على اهلل وعالقت  باألسلا ، ص نقال   23/67 مجمو  الفتاوى (126)
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 وثل  عن  علي  الصالة والسالم أحاةث  عدة يف التفاؤل منها: 

  صألى اهلل علي  وسألم  سأمع  رسأول اهلل  قال:  رضأي اهلل عن  حدث  أبي هرثرة -أ

»ال طيرة، وخيرهأا الفأتل  قأالوا: ومأا الفأتل؟ قأال: »الكلمأة الصأأأأالحأة ثسأأأأمعهأا    :ثقول

.(127)  أحدكم 

ال عدوى وال  قال: »حدث  أنس رضأي اهلل عن  عن النلي صألى اهلل علي  وسألم   - 

(128)  طيرة، وثعجلني الفتل  قالوا: وما الفتل؟ قال: »كلمة طيلة 

 وفيما ثلي أذكر بعض الفروق بين الفتل والطيرة عند بعض أه  العلم:

خرب    ا ، فكتن يأ  مصأأأأدر الفتل عن نطق وب  رحم  اهلل تعالى:  ما ذكر، الخطابي .1

جاء عن غيب، خالف غير، فنن  مسأأتند إلى حركة طالر أو نطق ، وليس في  بيا  أصأأال،  

(129)  تعاطا،  وإنما تكل  ممن

ال ثخأ  بعقيأدة    بينهمأا أ  الفأتل الحسأأأأن  )والفرق  اهلل:قأال ابن سأأأأعأدي رحمأ    .2

القلب بغير اهلل، ب  في  من المصأأألحة والنشأأأا     تعليقوليس في    بعقل ،اإلنسأأأا ، وال  

ذلك أ  ثعزم العلد على سأأأفر أو   )وصأأأفةقال    .(والسأأأرور وتقوثة النفوس النافعة ...

ن األحوال المهمأة، ثم ثرى يف تلأك الحأال مأا  زواج أو عقأد من العقوة أو على حأالأة م

 

 ( 135/ 7صحي  اللخاري ) (127)

 ( 139/ 7صحي  اللخاري ) (128)

 ،1407ةار الرثا  الطلعة األولى ( 10/225فت  اللاري ) (129)
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يف   سأالم أو غانم، فيتفاءل، وثزةاة طمع  ثاراشأد أو   ثاثسأر،: مث     اثسأر،، أو ثسأم  كالم  

فهأاا كلأ  خير وآثأار، خير، وليس فيأ  من المحأاذثر    ،تيسأأأأير ذلأك األمر الأاي عزم عليأ 

(130)شيء(  

فتثن هاا من الفتل الصأال  السأار للقلو     )...ثقول ابن القيم رحم  اهلل تعالى   .3

الفأات  بأا  الرجأاء المسأأأأكن للخوف الراب  للجأت  اللأاعأ  على    لآلمأال،المؤثأد  

االسأتعانة باهلل والتوك  علي  واالسأتلشأار المقوي ألمل ، السأار لنفسأ ، فهاا ضأد الطيرة  

  والشأر ، ، والطيرة تفضأي بصأاحلها إلى المعصأية  فالفتل ثفضأي بصأاحل  إلى التوحيد

.(131)فلهاا استحب النلي صلى اهلل علي  وسلم الفتل وأبط  الطيرة  

الفتل من شأأرط  أال ثقصأأد، المتفال  فن  قصأأد،    )أ وأما ضأأاب  الفرق بينهما فهو  

ثحملأ  على العمأ  بموجلأ ، فأن  عمأ  بأ  فأننأ  ثعترب    وأالكأا  من الطيرة المنهي عنهأا،  

وهو   -يأة، وذلأك أل  القلأب يف مثأ  هأا، الحأالأة لأ  اعتأاة على غير اهلل  كمن الطيرة الشأأأأر

.(132)وهاا شر    -الفتل  

 

، مركز هأ 1411الشيخ ابن سعدي،  .    التوحيد ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاتالقول السدثد يف مقاصد    (130)

 . جييللدم نقال عن كتا  التوك  على اهلل وعالقت  باألسلا  ۳۱بعنيزة، صيف صال  بن صال  الثقا 

 سابق.مرج   ،6۰۲مفتاح ةار السعاةة ص  (131)

 سابق.مرج   ۲49التوك  على اهلل تعالى وعالقت  باألسلا  ص  (132)
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وعند تطليق األم  و الفتل الحسأأأن كواق  يف حياتنا المعاصأأأرة، نجد أ  المسأأألم  

يف شأخصأيت ، متكامال فيها، ثمشأي على األرض    ا، متوازن  املدع    االمتفال  ثصأل  إنسأان  

وثتطل  إلى السأأأأمأاء، ثعأاثش الواق  وثرنو للمثأال، ثعمأ  يف الأدنيأا وال ثنسأأأأى اآلخرة،  

ثجم  المال وال ثنسى الحسا ، ثتعام  م  الخلق وال ثنسى الخالق، ثعتز بماضي  وال 

 ثيتس وإ   ثنسأأى حاضأأر، ومسأأتقلل ، مطمَن القلب راضأأي النفس، متفال  الروح، ال

سأدت يف وجه  األبوا ، وتقطع  ةون  األسألا ، وثشأعر ةالما باإلكرام ، وأ  اهلل قد  

جعل  خليفة يف األرض، وهو ثمشأأأي يف مناكلها وثتك  من رزق اهلل زارعا أو صأأأان  أو 

تأاجرا أو مشأأأأتغال بأتي عمأ  حالل، ثعمأ  لأدنيأا، كأتنأ  ثعيش أبأدا، وثعمأ  آلخرتأ  كأتنأ   

م الاي اتصأ  هبا، الصأفات ، وتشأل  بروح التفاؤل ثرى نصأر اهلل  ثموت غدا، فالمسأل

وفرجأ  وثحسأأأأ  وثشأأأأعر بأ ، بخالف المتشأأأأالم اليأالس، فأننأ  ال ثرى أمأامأ  إال الهزثمأة  

والخسرا  .

أرهقتها األزمات    ااإلنسأأأأا  حول  يف ها، األثام فال ثجد إال نفوسأأأأ    ثلتف وعندما  

والشأأك والقلق، وإذا ما تللدت نفس اإلنسأأا     خيم عليها ظالم اليتس االنفسأأية، وقلوب  

وأسأأأألمأ  قيأاةهأا للظالم ثلفهأا وثأتخأا بتالبيلهأا فقأدت الشأأأأعور    السأأأأوةاء،بأالغيوم  

إ  اليتس السأأأرث  هاا هو    الحياة،بمعنوثات الحياة، وبفضأأأال  الحياة وباللواع  على  
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طعو، هم  طاب  شألا  العصأر، وهو عدوهم اللدوة الاي ثقط  عليهم الطرثق قل  أ  ثق

.(133)وال عالج لليتس سوى العم  المتواص  الاي ثمن  اإلنسا  الثقة والنجاح  

ومن خالل تتم  النصوص الشرعية، وسير المتفاللين وخربا م وتجارهبم نستطي   

 ثتي:المعاصر وهي كما    المسلم أ  نتوص  إلى خطوات مهمة اإلذكاء روح التفاؤل عند  

أثر بالغ يف التتثير    لما للمصأأاحلة من  المتفاللين،مصأأاحلة أه  الخير والصأأالح   .1

على اإلنسأأأأا  بأانتقأال الصأأأأفأات من شأأأأخ  آلخر فأالأاي ثحرص على أ  ثنتقي من  

 اهلل.بنذ    األصحا  من ثغلب على حال  التفاؤل ةالما فسوف ثجد ثمرة ذلك

ير، والرتكيز عليأ   النظر يف جمي  األمور إلى مأا فيهأا من حسأأأأن وجمأال وخ  .2

وإبراز، بصأأأورة تعين المسأأألم على االسأأأتمرار ومواصأأألة السأأأير إلى اهلل تعالى بروح  

عالية.

المحأافظأة على التواز  والتكأام  بين متطللأات الروح والجسأأأأد فال ثطغي منأ     .3

غلب.جانب على آخر فن  ما طغى  

  على تقوثة  ا ثعينماالستفاةة من الحواةث والمصالب التي تمر على المسلم في .4

عقيدت ، كما قال علي  الصالة والسالم »عجلا ألمر المؤمن، إ  أمر، كل    وترسيخإثمان   

 

 سابق.مرج   53-52 األم  طليعت  وأثر، والطرثق الموص  إلي  ص (133)



 

90 
 

خير، وليس ذا  ألحد إال للمؤمن، إ  أصأأابت  سأأراء شأأكر، فكا  خيرا ل ، وإ  أصأأابت   

(134)  ضراء، صرب فكا  خيرا ل  

االبتعأاة عن األفكأار والمشأأأأاعر السأأأألليأة، التي تعيق عن اإلقأدام على العمأ    .5

(135)  الفش .مث  القلق والخوف من    الصال ،

التي ثسأأأأعى المسأأأألم لتحقيقهأا والتي    واألهأداف،التخطي  ووضأأأأوح الرؤثأة   .6

ثجأب أ  تكو  مرتلطأة بأالهأدف العظيم الأاي ثحقق نعيم اآلخرة والرسأأأأالأة العأامأة  

ومرتلطة أثضا بالرسالة الشخصية  (  136)هي تحقيق العلوةثة لر  العالمين  للمسلم والتي  

التي تلين الأدور الأاي ثسأأأأتطي  القيأام بأ  يف هأا، الحيأاة وثتوجأ  من خاللهأا لتحقيق    لأ ،

.ك  ما ثصلو إلي  بعو  اهلل ومشيَت  وتوفيق 

ا من حوافز    .7 حأأافزا مهمأأ  ثعأأد  ةالمأأا  األمأأام  إلى  والنظر  والطموح  الهمأأة  علو 

 التفاؤل واإلثجابية.

 

 ( 2295/ 4صحي  مسلم ) (134)

 والنفسية. لالستشارات االجتماعية  ةورة للدكتور صالح الراشد، مركز الراشد  شجاعا،كن  (135)

 . ، مرج  سابق۹۱عيد ص قللشخصية الناجحة للالعاةات العشر  (136)
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عدم االسأأأتسأأأالم لألزمات النفسأأأية التي ثتعرض لها المسأأألم يف طرثق عمل    .8

الصأأال ، والتي هي يف كثير من األحيا ، تعد وسأأيلة لليتس، ثتسأأل  هبا الشأأيطا  على  

(137)  األبديالسير إلى حي  النعيم    ومواصلةالمسلم لصد، عن سلي  اهلل  

حب العم  واالسأأأتمتا  ب ، والقناعة ب ، وذلك بت  ثتوافق م  الرسأأأالة العامة    .9

والرسأالة الخاصأة بتمة محمد علي  الصأالة والسأالم   وج .يف الدنيا وهي علاةة اهلل عز  

 لخاصة بالمسلم.وهي الشهاةة على الناس وتلليغ ةثن اهلل تعالى للعالمين، والرسالة ا

تقل  النقد اللناء، والمراجعة والمحاسألة بين الحين واآلخر، تسأاهم يف   .10

األعمال.اصطحا  التفاؤل، واستمرارثت  حتى إنجاز  

نية المتعلقة بالمسأأأتقل  مث  حسأأأن  مااإلث  المعاين،اسأأأتحضأأأار بعض    .11

بالقضأاء والقدر، وأ  ك  شأيء تح  مشأيَة اهلل ما شأاء كا  وما لم    واإلثما الظن باهلل،  

[ 49]القمر:    َّ هئ مئ هي مي خي حي ُّٱوتعالى  ثشأأأت لم ثكن، كما قال سأأألحان   

[ 30]اإلنسأا :  َّ  ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ  أثضأا:قال    وكما

ثخلق كتأب اهلل مقأاةثر الخاللق قلأ  أ     ":ثلأ  عنأ  عليأ  الصأأأأالة والسأأأأالم قولأ   وكمأا

(138)  "السماوات واألرض بخمسين أل  سنة

 

ة لإلنتاج  لإنتاج مؤسسة قرط النفسية(لالستشارات  الراشد  )مركزكن متفالال، ةورة للدكتور صالح الراشد،  (137)

 . والتوزث 

 ( 2044/ 4صحي  مسلم ) (138)
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 المحبة:  :رابعا 

 المحبة:أ. معنى  

 .  (139)  والمحلةوالحب الوة    اللغض.نقيض    اللغة:الحب يف 

وذكر الراغب األصأأفهاين    ،(140)هو مي  الطل  إلى الشأأيء الملاذ    االصأأطالح:ويف 

 :(141) أنوا للمحلة ثالثة  

 ني مي زي  ري ٰى ُّٱمحلأة للأاة كمحلأة الرجأ  المرأة ومنأ  قولأ  تعأالى   .1

[ 14]آل عمرا :  َّ يي  ىي

 جك مق  حق خفمف حف ُّٱ  تعأالى:ومنأ  قولأ     بأ ،ثنتف     شأأأأيءكمحلأة    للنف ،محلأة   .2

[ 13]الص :  َّ حل جل مك خكلك حك

محلة للفضأ ، كمحلة أه  العلم بعضأهم للعض ألج  العلم، وقد أشأار القرآ    .3

الكرثم إلى أعظم أنوا  المحلأة وأعالهأا وهي حأب اهلل للعلأد وحأب العلأد هلل يف قولأ   

[. وإلى محلأة النلي صأأأألى اهلل  54]المأالأدة:   َّ حئ   جئ يي ىي ني مي ُّٱتعأالى  

 ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّٱعليأ  وسأأأألم يف قول  تعأالى  

[ وأشأأأأأار كأالأك إلى المحلأة بين اإلخوة يف اهلل  31]آل عمرا :     َّ نب  مب زب رب

 

 .1/289 لسا  العر  البن منظور (139)

 ۱۸۳/ 5إحياء علوم الدثن للغزالي  (140)

 214مفرةات الفاظ القرا  ص  (141)
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 جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ  :وخاصأة المهاجرثن واألنصأار بقول  تعالى

[ 9]الحشر:  َّجف مغ

والمحلة المقصأوةة التي توصأ  إلى نعيم الدنيا    النعيم:المحلة الموصألة إلى   -   

ونعيم اآلخرة إهنا هي محلة اهلل تعالى ومحلة رسأأول  علي  الصأأالة والسأأالم، وهي من  

ا  وأكرب أصأأأأولأ ، وأجأ  قواعأد،، بأ  أصأأأأ  كأ  عمأ  من أعمأال  مأ أعظم واجلأات اإلث

ن، فأن  كأ  ث  قول من أقوال اإلثمأا  والأدن، كمأا أ  التصأأأأدثق أصأأأأ  كأ ثاإلثمأا  والأد

  مأامومأة. إمأا عن محلأة محموةة، أو محلأة    محلأة،حركأة يف الوجوة إهنأا تصأأأأدر عن  

انية والدثنية ال تصأأدر إال عن المحلة المحموةة، وأصأأ  المحلة  مفجمي  األعمال اإلث

اهلل ال    المحموةة هي محلة اهلل سلحان  وتعالى، إذ العم  الصاةر عن محلة مامومة عند

فن  اهلل ال    اهلل،انية الدثنية ال تصأدر إال عن محلة  مب  جمي  األعمال اإلث  ،صأالحاثكو   

.(142)ثقل  من العم  إال ما أرثد ب  وجه   

 المعاصر:أثر المحبة يف حياة المسلم   -ج 

عدثدة ومهمة ثشخصها ابن القيم بقول : ) هي المنزلة التي    اال شك أ  للمحلة آثار  

فيها تنافس المتنافسأأو ، وإليها شأأخ  العاملو  وإلى علمها شأأمر السأأابقو ، وعليها  

مها تروح العابدو ، فهي قوت القلو ، وغااء األرواح،  يالمحلو ، وبروح نسأأأأ   ىتفان

موات، والنور الأاي من  وقرة العيو ، وهي الحيأاة التي من حرمهأا فهو من جملأة األ

 

 (49-10/48)مجمو  فتاوى ابن تيمية  (142)
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ات، والشفاء الاي من عدم  حل  بقلل  جمي  األسقام، واللاة  مفقد، فهو يف بحار الظل

والمقأأامأأات   كلأأ  هموم، وآالم، وهي روح األعمأأال،  فعيشأأأأأ   ثظفر هبأأا  لم  التي من 

الجسأأد الاي ال روح في ، تحم  أثقال السأأالرثن  كواألحوال التي متي خل  منها فهي  

ثكونوا إال بشأق األنفس بالغيها، وتوصألهم إلى منازل لم ثكونوا بدوهنا أبدا    إلى بالة لم

واصأأأليها، وتلولهم من مقاعد الصأأأدق مقامات لم ثكونوا لوالها ةاخليها، وهي مطاثا  

ظهورها ةالما إلى الحليب، وطرثقهم األقوم الاي ثللغهم إلى    القوم التي مسراهم على

منازلهم األولى من قرثب، تاهلل لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا واآلخرة . إذ لهم من معية  

ثوم قأدر مقأاةثر الخاللق بمشأأأأيَتأ  وحكمتأ    -محلوهبم أوفر نصأأأأيأب، وقأد قضأأأأى اهلل  

(143) أحب(أ  المرء م  من   -اللالغة  

لحأب والمحلأة من أثر على العواط  والغرالز فقأد ةأ  كثير من أهأ   ونظرا لمأا ل

هاا العصأأأر على تكرثس ج  جهوةهم يف إبراز الحب على صأأأورة شأأأهوانية غرثزثة،  

اسأتلدل فيها الحب الحقيقي بالحب الغرثزي الاي ثتسأاوى في  اإلنسأا  م  الحيوانات  

لمرليأة والمسأأأأموعأة  األخرى من الأدوا ، وغيرهأا، وبأالأك تعج وسأأأأالأ  اإلعالم ا

والمقروءة، وتظهر للناس الحب بتلك الصأأورة الشأأهوانية اللحتة، والتي هي بعيدة ك  

اللعد عن معنى السأعاةة الحقيقي، وثشهد لالك ما ثشاهد من ضيا  الشلا  والفتيات،  

 

 . 2/807  اثب مدارج السالكين البن القيم (143)
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وتحل  كثير من األسأر والليوت، نتيجة االنسأياق وراء هاا السأرا  الخاة ، والدعاوى  

 المضللة.

 الرضا:  :امساخ

أ. معنى الرضا: 

فالرضأا هو نقيض    (144)رضأي عن ، وعلي ، رضأا ورضأوانا، ضأد سأخ ،    لغة:الرضأا  

 السخ .

الرضأأا من جملة المقامات وهو هناثة    ،(145)سأأرور القلب بمر القضأأاء    اصأأطالحا:

وباإلسأأالم  ذاق طعم اإلثما  من رضأأي باهلل ربا،  السأأالم »قال علي  الصأأالة  ( 146)  التوك 

(147)  ةثنا، وبمحمد رسوال 

قنعأ  بأ  واكتفيأ  بأ ، ولم أطلأب معأ  غير، ، فأالمؤمن    ءومعنى رضأأأأيأ  بأالشأأأأي

الراضأأي لم ثطلب غير اهلل تعالى، ولم ثسأأ  يف غير طرثق اإلسأأالم، ولم ثسأألك إال ما  

ثوافق شأأرثعة محمد علي  الصأأالة والسأأالم، وال شأأك أ  من كان  ها، صأأفت  ، فقد  

وة اإلثما  إلى قلل  ، وذاق طعم ، وصأ  إثمان ، واطمتن  نفسأ ، وخامر  خلصأ  حال

 

 . 1160هأ ص 1415  القاموس المحي ، الفيروز آباةي، ةار الفكر للطلاعة والنشر طلعة (144)

 ۱4۸ص للجرجاين،التعرثفات  (145)

 .2/575  اثب مدارج السالكين (146)

 ( 62/ 1صحي  مسلم ) (147)
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  لثلوت معرفت  ، ونفاذ بصأيرت  ، ومخالطة بشأاشأة قلل  ، أل   يباطن ، أل  رضأا، ذلك ةل

أمرا سأأه  علي  ، فكاا المؤمن إذا ةخ  قلل  اإلثما  سأأهل  علي  طاعة اهلل    من رضأأي

.(148)النعيم ما ثصلو إلي  وثلتغي   تعالى ولات ل ، فحص  ل  من السعاةة و

 المعاصر:أثر الرضا يف حياة المسلم   -ب  

للرضأأأا ثمرات إثمانية كثيرة وافرة تنتج عن ، ثرتف  هبا الراضأأأي إلى أعلى المنازل  

 ثلي:وتتحقق ل  السعاةة المنشوةة ومن ذلك ما  

ا  مأا ثكرهأ  العلأد من األحكأام عليأ ، ولو  ثأ أ  تمأام العلوةثأة هي يف جر -1

علوةثتأ     لم ثجر منهأا عليأ  إال مأا ثحأب، لكأا  العلأد أبعأد شأأأأيء عن العلوةثأة، فال تتم لأ 

من الصأأرب، والتوك ، والرضأأا، والتضأأر ، واالفتقار، والال، والخضأأو ، وغيرها، إال  

إهنا الشت     للطليعة،وليس الشت  يف الرضا بالقضاء الماللم    ثكره .بجرثا  القدر ل  بما  

 للطل ،يف القضاء المؤلم المنافر  

نذا رضأي  أ  رضأا العلد عن اهلل يف جمي  الحاالت ثثمر رضأا رب  عن ، ف  -2

عنأ  بأالقليأ  من الرزق، رضأأأأي عنأ  ربأ  بأالقليأ  من العمأ ، وإذا رضأأأأي عنأ  يف جمي   

  وتملق .إلى رضا، إذا ترضا،   شيءالحاالت واستوت عند،، وجد، أسر  

أ  الرضأأأأأا ثخل  العلأد من الهم والغم والحز ، وشأأأأتأات القلأب،   -3

  ل  با  جنة الدنيا  وكسأأأ  اللال، وسأأأوء الحال، والظن باهلل خالف ما هو أهل ، وثفت

 

 . 2/193 .هأ 1414بيروت للنا  الطلعة األولى  المعرفة،صحي  مسلم بشرح النووي ةار  :انظر (148)
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قل  جنة اآلخرة، فالرضأا ثوجب ل  الطمتنينة، وبرة القلب، وسأكون  وقرار،، والسأخ   

(149)وانزعاج  وعدم قرار،   ثوجب اضطرا  القلب ورثلت 

ومتى نزل    الرضأأأا ثنزل على قلب العلد السأأأكينة التي ال أنف  ل  منها، -4

والسأأخ  ثلعد، عنها بحسأأب قلت     بال ،السأأكينة، اسأأتقام وصأألح  أحوال ، وصأأل  

وطيب    والراحة،وكثرت ، وإذا ترحل  عن  السأأكينة ترح  عن  السأأرور واألمن والدعة  

الرضأا عن     أسألاهبا:أعظم    ومنفمن أعظم نعم اهلل على علد، تنزل السأكينة علي     العيش،

الحاالت.  يف جمي 

وقناعة، وفرغ قلل      قلل  بالرضأا بالقدر مأل اهلل صأدر، غنى وأمنا،من مأل -5

  ذلك،ومن فات  حظ  من الرضأأا، امتأل قلل  بضأأد    لمحلت ، واإلنابة إلي ، والتوك  علي ،

(150)  وفالح .واشتغ  عما في  سعاةت   

أكرب   -والاي هو ناشأ  عن رضأا العلد عن اهلل  -أ  رضأا اهلل عن العلد   -6

الجنة وما فيها، أل  الرضأأا صأأفة اهلل والجنة خلق ، كما قال تعالى ورضأأوا  من اهلل  من  

 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ  :أكرب بعأد قولأ  تعأالى

                        َّ  مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج

 

 .۳۹6مختصر منهاج القاصدثن، ابن قدام  ص (149)

 سابق.مرج   2/575  اثب مدارج السالكين (150)
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جاء يف حدث  أه  الجنة )أح  عليكم رضواين فال أسخ  عليكم    [، ولهاا72]التوبة:  

(151)أبدا  

الرضأأأأا ثثمر سأأأأرور القلأب بأالمقأدور يف جمي  األمور وطيأب النفس،   -7

(152)وسكوهنا يف ك  حال وطمتنينة القلب عند ك  مفز  مهل  من أمور الدنيا  

والمسأأأألم يف هأا، الحيأاة معرض للمصأأأأالأب، بأاختالف ألواهنأا وأشأأأأكأالهأا، وهو   

وفتن يف   يف األموال،  فتن  واالبتالءات،  بأأالفتن،  ملي  وفتن يف ثعيش يف زمن  األوالة، 

الزما ، وما ثعرتض المسأألم المعاصأأر من فتن حالية ثعيشأأها، من فتنة تسأأل     حواةث

الكافر، واسأأتلداة، وظلم ، وفتنة من ضأأع  المسأألم، وتتخر، وعجز،، وفتنة من تفرق 

واختالف أله  اإلسأأأالم بل  أه  الدعوة إلى اإلسأأأالم، إ  ذلك كل  ثلزم مع  الرضأأأا  

ألمر اهلل، وعدم السأخ ، من قدر اهلل، أل  حكم اهلل تعالى، ماض يف   بالقضأاء، والتسأليم

علاة، ، وقضأأأاء، عدل فيهم، ومن لم ثرض بالعدل فهو من أه  الجور والظلم . وليس  

معنى الرضا عند الفتن قلولها، وعدم اللعد عنها، وال عند تسل  الكفار على المسلمين،  

ولكن ذلك ثعني التسليم هلل تعالى    اههم،تجالقعوة عن نصر م، والعم  على ما ثجب 

لما يف   ب ،قدر والصأرب على اللالء والمصأالب التي حل  بالمسألم يف حيات  ونزل    فيما

 

 ( 114/ 8صحي  اللخاري ) (151)

 مرج  سابق 2/576 اثب مدارج السالكين  :انظر (152)
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ذلك الرضأأأا من علوةثة جليلة هلل تلار  وتعالى من شأأأتهنا أ  تجع  المسأأألم ثحيى يف 

 القضاء.طمتنينة وسكينة ونعيم حتى وهو يف مواق  ما ثكر، من  

اإلثما (، وما ورة من ذكر بعض  )خالل ما سأألق أ  هاا السأألب العظيم    ثظهر من

مظاهر، التي ثجب على المسألم مرثد السعاةة أ  ثتحلى هبا وأ  ثتنزل يف منازلها، ثظهر  

أن  ثحدث عند المسأألم االرتياح النفسأأي المنشأأوة، والاي ثؤةي إلى توافق الروح م   

وثسأير يف ها، الحياة وفقها، حي  إ  توك  المسألم  قيم المسألم وملاةل  التي ثحملها،  

على اهلل، وإخالصأأأأ  العم  ل  ، ورجاء، فيما ثسأأأأتقل  من أمر،، ومحلت  الخالصأأأأة هلل 

تعالى، ورضأا، عن اهلل تعالى ، ها، المظاهر جميعها، تتسألب يف حياة سأعيدة للمسألم،  

إلى حي  النعيم األخروي    و عيشة هنيَة ل ، ونعيم قللي ةنيوي، ثوصل  بنذ  اهلل تعالى،

 المنشوة .
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 العمل الصالح: المبحث الثاين

وهو الثمرة الطليعيأة    (153)العمأ  الصأأأأال  هو الركيزة الثأانيأة من ركأالز السأأأأعأاةة   

وهو الحركة الااتيأة التي تلأدأ يف ذات اللحظأة التي تسأأأأتقر فيهأا حقيقأة اإلثمأا     لإلثمأا ،

حتى تسأأعى إلى    الضأأمير،حركة، ما إ  تسأأتقر يف يف القلب، فاإلثما  حقيقة إثجابية مت

 تحقيق ذا ا يف الخارج، يف صورة عم  صال .

إما عم  صأأال  وإما عم     ،(154)( مرة 359وقد ورة ذكر العم  يف القرآ  الكرثم )

( مرة،  80سيء. وقد ارتل  ذكر العم  الصال  م  اإلثما  يف كتا  اهلل تعالى أكثر من )

وتأارة ثأاكر حأالهم يف الأدنيأا    الصأأأأالحأات،ر جزاء الأاثن ثؤمنو  وثعملو   كتأارة بأا

  ر هو مأا أعأد، اهلل لهم يف الأدار اآلخرة منكواآلخرة، وتأارة بأاكر أوصأأأأافهم، وأكثر مأا ذ

 النعيم المقيم والسعاةة األبدثة.

وليس المجال هو بح  واسأأتقصأأاء اآلثات الوارةة يف ذلك، ولكن أذكر شأأواهد  

بأالجزاء    االتي تأاكر اإلثمأا  والعمأ  الصأأأأال  مقرونأ    تلين مأا ذكرتأ ، من تعأدة اآلثأات

  :  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاألخروي، ثقول اهلل تعأأالى 

 خت جتحت هب  مب  خب  حب جب هئ ُّٱ[  25]الألأقأرة:    َّحن جن

 ام  يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ[  82]الأألأأقأأرة:    َّ مث هت مت

 

 ۱6۱كرزو  ص منهج اإلسالم يف تزكية النفوس، أنس (153)

 ۱۳، ص1416الطلعة األولى  االستقامة،ة. الكيالين، مكتلة ةار  المسلمة،مقومات الشخصية  (154)
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 مل  يك ىك مك لك ُّٱ[  277]الأألأأقأأرة:    َّ نن من زن رن مم

عأأمأأرا :    َّيل ىل  جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ُّٱٱ[57]آل 

 مم خم  حم  جم  يل ىل مل خل ُّٱ[  57]النسأأأأاء:   َّ خئ حئ

  مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت  يب  ُّٱٱ[122]النسأأأاء:    َّ يم ىم

 مغ جغ  مع  جع مظ حط مض ُّٱ[  124]النسأأأاء:   َّ يث  ىث نث

   َّحئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ[ 9]المأالأدة:   َّ مف خف حف جف

[ 94]األنألأيأأاء:    َّ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ[4]ثأونأس:  

إلى غير ذلأك ،  [50]الحج:    َّ  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّٱ

من اآلثأات التي تكرر ذكرهأا يف بيأا  ارتلأا  اإلثمأا  بأالعمأ  الصأأأأال ، وترتيأب الجزاء  

 علي .الحسن  

واألعمال الصأأأالحة التي تورث السأأأعاةة والنعيم، وثظهر أثرها يف حياة المسأأألم  

بشأأك  واسأأ  كثيرة وغير محصأأورة، فما من عم  صأأال  ثعمل  المسأألم إال ول  أثر يف 

ن أقتصر على ذكر بعض ها، األعمال الصالحة، التي لها أثر بين يف إحداث  حيات ، ولك

 ثتي:السعاةة للمسلم، وذلك على نحو ما  

 الصالة:  أوال:

الصالة:أهمية   -أ 
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الصأأالة هي عموة اإلسأأالم وركن  األعظم، وهي أول ما ثحاسأأب علي  العلد ثوم  

 لشتهنا.القيامة، فرضها اهلل تلار  وتعالى من فوق سل  سماوات، تشرثفا وتعظيما  

الصأأأالة هي قرة العيو ، وهي مواطن السأأأرور، وهي الراحة التي ثرتاح يف ظاللها  

 (155)ل  وثسعد ب  المؤمن، والنعيم القللي، الاي ثستلا ب  قل

وأما     الجروح،وهي للمصأألي بمثابة العروة الوثقى التي ثعتصأأم هبا، وهي بلسأأم  

الضعي ، وسالح األعزل، ثستعين هبا على نوالب الدهر، وقهر الرجال    وقوةالخال ،  

  حف جف ُّٱوظلم الظالمين، وقد أمر اهلل تلار  وتعالى باالسأأأتعانة هبا يف كتاب  فقال:  

وكا  من شأأأت    [،153]اللقرة:  َّ  جل  مك  لك خك حك مقجك حق مف خف

 (، 156)هو مروي عن  يف الحدث     صألى. كماالنلي علي  الصأالة والسأالم أن  إذا حزب  أمر  

(157) هبا »ثا بالل أقم الصالة أرحنا  وكا  ثقول للالل رضي اهلل عن   

 أثر الصالة يف حياة المسلم المعاصر:  ب.

وحقيقة روحها يف أجواء هاا العصأأأر الماةثة  المسأأألم المرتل  بحياة الصأأأالة   .1

قرب  من اهلل،    االملتهلة المتقللة، ثعيش يف ركوع  الخاشأ  وسأجدت  الخاشأعة مسأتشأعر  

فينشأأأت عن ذلك أمنا واطمَنا  وثقة ونعيمة،    شأأأدثد،ومعيت ، ثشأأأعر أن  ثتوي إلى ركن  

 

 . ۱65كرزو  ص  منهج اإلسالم يف تزكية النفوس أنس :انظر (155)

 صحح  االللاين. (35/ 2)سنن أبي ةاوة  (156)

 صحح  األللاين. (296/ 4سنن أبي ةاوة ) (157)
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وثتجدة عهد  وثحقق بالك التفوثض والتسأأأليم والصأأأرب على اللالء، والرضأأأا بالقدر،  

وثقوى عند، األم  الكلير يف تتثيد اهلل    علوةثت ،المسأألم م  اهلل على الوفاء والصأأدق يف  

 الصاةقين.ونصر، لعلاة، المؤمنين العاملين  

الصأأأالة تعم  على تزكية النفس وتطهيرها من الصأأأفات السأأأيَة خاصأأأة تلك    .2

  ومللغوصأأأأارت الأدنيأا أكرب همهم    مأاةثأة،الصأأأأفأات التي غللأ  على من ثعيش حيأاة  

علمهم، من مث  أمراض الحسأد والحقد واللغي والظلم، وما ثنشأت عن ذلك من تقاط   

  النكدة.وتدابر وتلاغض، تؤةي بالنتيجة إلى الشقاء والضيق والحياة  

إ  لتكرار الصأأأالة المفروضأأأة خمس مرات يف اليوم الواحد أثرا عجيلا، ولفتة   .3

  ما بينا  المسأألم ةالما وأبدا ، بنعيم الصأأالة ولا ا، فالمسأألم  عظيمة، تظهر مدى ارتل

الصأأأألوات ثشأأأأعر أنأ  منأا قليأ  كأا  واقفأا بين ثأدي اهلل ثسأأأأتلأ  الهأداثأة إلى الصأأأأرا   

المسأتقيم، يف خضأو  و خشأو ، ثم بعد قلي  سأيحين موعد الصأالة القاةمة ليق  مرة 

عد عن هاا المصأدر اإللهي العظيم  أخرى بين ثدي اهلل متالال خاشأعا فال ثليق ب  أ  ثلت

لحياة روح  ولات  و نعيم  وسأأعاةت ، ومن با  أولى أ  ال ثنسأأى اهلل بين الصأأالتين أو 

 .  (158)ثغف  عن ذكر،، فيقدم على مخالفت  ومعصيت 

 

 

 

 165منهج اإلسالم يف تزكية النفوس أنس كرزو  ص  :انظر (158)
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ثلي:ولزثاةة األمر وضوحا وتتكيدا لنتتم  ما  

ثلدأ المسألم ثوم  بالوقوف بين ثدي اهلل يف صأالة الفجر مفتت  ثوم  بالمناجاة    -)أ(

وذكر   وسأأأأجوة،يف وقوف خأاشأأأأ ، وركو  ذليأ ،    العأالمين،والتأالأ  والتعلأد هلل ر   

 وةعاء.

( سأأأأاعأات ثعوة مرة أخرى ليكرر نفس الموق  وثرةة ۷بعأد مأا ثقأار  )  -) (

   الظهر.ة ذات الكليات، وثجدة العهد نفس  يف صال

سالال طالب    واقفة،بعد ما ثقار  ثالث ساعات ثرج  أثضا لصالة العصر،   -)ج(

 الظهر.من اهلل، بك  األقوال واألفعال التي فعلها يف صالة 

ال   -ما ثقار  الساعتين والنص  ثق  لصالة المغر ، وبعدها بقلي    وبعد  -)ة(

تكرار وإعاةة لما بدأ ب  ثوم   بصأأالة العشأأاء وب  ثختم ثوم  -ثتجاوز السأأاعة والنصأأ   

(159)  المستقيم.من تجدثد العهد م  اهلل وسؤال الهداثة إلى الصرا   

هاا ما ثتعلق بتوقي  الصأألوات المفروضأأة فضأأال عن النواف  المطلقة، يف سأأالر  

عة بين فرثضأأة، وسأأنة راتلة  ك( ر50ثصأأ  عدة ركعات المسأألم اليومية إلى )  اليوم. فقد

 وسنة مستحلة.  

إ  الحيأاة بصأأأأفأة عأامأة تجعأ  اإلنسأأأأا  يف مواجهأة ةالمأة لضأأأأمأا  وجوة،   .4

واسأأأتقرار،، وبحث  عن سأأأعاةت ، مما ثؤةي إلى توترات نفسأأأية نتيجة للتناقض بين ما  

 

ذكر، واهلل   عما ثختل  يف بعض األماكن    هاا التقييد بالساعات هو التوقي  الغالب، وإال فقد ثكو  األمر  (159)

 . أعلم
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ثرثد، اإلنسأأا  وبين ما ثمنع  من الوصأأول إلى رغلت . إ  اإلنسأأا  يف الزمن األول كا   

اج  الشأأدالد النفسأأية عند تعرضأأ  الخطر حيوا  مفرتس، إال أن  ثصأأرف الطاقة التي  ثو

توفرها األعصأأأا  والهرمونات الخاصأأأة بالتوتر يف مقاومة هاا الخطر أو الهرو  من   

أي ثتوصأ  إلى حرق السأكر يف الدم الناتج عن هرمو  األةرثنالين والكورتيزول، هبا، 

فهو ثتلقى األذى والتحدي النفسأي ةو  أ  ثتمكن من  المقاومة. أما إنسأا  هاا العصأر  

فرجأ  األعمأال مثال ثسأأأأم  خرب مزعج النخفأاض    تصأأأأرث  الطأاقأة يف عمليأة فعليأة،

األسأهم يف السأوق فيزةاة عند، السأكر يف الدم وثرتف  الضأغ ، وليس عند، ما ثمكن  من  

وهنا ، ب    والمسألم المعاصأر الاي ثسأم  أخلار المسألمين هنا  ذلك.عم  شأيء تجا،  

فيرتف    -عن طرثق قنوات الفضأاء   -ويف هاا العصأر ثشأاهد ما ثحدث يف نفس اللحظة  

السأأكر يف ةم  وم  ذلك أثضأأا هو ال ثسأأتطي ، أ  ثصأأن  شأأيَا فعليا يف مواجهة ذلك،  

وثتكرر هأاا األمر مرات ومرات ، ممأا ثؤةي يف بعض األحيأا  إلى خلأ  يف وظأال   

داث اضأأأأطرا  يف التفكير والسأأأألو  عنأد بعض  الجهأاز العصأأأألي، ثتسأأأألأب يف إحأ 

المسألمين، لكن الصأالة التي ترب  اإلنسأا  بخالق  سألحان  وتعالى عدة مرات يف اليوم،  

تجعلأ  يف حأالأة روحيأة مطمَنأة، تمكنأ  من التخفي  من حأدة االنفعأاالت، عنأد تلقي  

انتلا، وخشأو ،  األنلاء المزعجة فيتلقاها بصأرب وثلات، فيما ثحدث يف الصأالة من تركيز 

النأاتجأة عن  كأ و حر ات متتأابعأة، تؤةي إلى تلطي  اآلثأار الشأأأأعورثأة والفسأأأأيولوجيأة 
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الشأأدالد، وذلك لسأأابقية االسأأتعداة لدى المسأألم من أج  التحكم يف غضأأل  والتحلي  

 .(160)بالصرب والثلات  

إ  الراحة النفسأأأية التي تمنحها الصأأأالة لمن ثداوم عليها تؤةي إلى التخل     .5

تجعل  باتصأال ةالم    متماسأك،موم والتوترات، وتضأ  المسألم يف إطار عقالدي  من اله

م  خالق  ثسأأأتشأأأعر من  الرحمة وثسأأأتمد من  العو ، وثسأأأتل  التوفيق والفالح يف أمور  

الدنيأا واآلخرة. مما ثؤةي إلى شأأأأعور المسأأأألم بتن  باسأأأأتمرار تح  عناثة خالق  ج  

وات ثتدرج نحو التقل  إلى انقضأأأاء وعال، خاصأأأة وأ  التوقي  الفاصأأأ  بين الصأأأل

وقد تكو  حكمة ذلك أ  اإلنسأأأا  ثزةاة تعل  يف آخر اليوم م  أول ، مما ثزثد يف   اليوم.

ثتخل     ىفكان  الصألوات متقاربة أكثر وبصأفة تدرثجية بعد الظهر حت  ،للتوترقابليت   

 المسلم بطرثقة أسر  من آثار التعب والتوتر.

القشأأأأرة المخيأة يف عمأ     مراكزإ  الرتكيز الأاهني يف الصأأأأالة ثؤةي إلى تحكم  

المراكز األةنى، مما ثجع  الجسأم يف حالة خشأو  تام، وهاا طرثق ةاخلي لالسأرتخاء  

(161)  الهاةلة.بالرتكيز الاهني يف أجواء الصالة الروحانية  

  

 

تتلي    بالصالة،االستشفاء    (160) للصالة،  الصحية  الفوالد  حول  هيَة   ةراسة  مطلوعات  قرامي،  راب   زهير  ة. 

 . 49،. ص1417اإلعجاز العلمي،

 . 53المصدر السابق ص  (161)
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 :خطوات تحقيق الخشوع والتنعم بلذة الصالة ج. 

وهنا  خطوات مهمة إلثجاة الروحانية التامة وتحقيق الخشأو  يف الصأالة، ذكرها  

مأا ذكر، الغزالي رحمأ  اهلل تعأالى يف كتأابأ  اإلحيأاء،    كثير من علمأاء اإلسأأأأالم، ومن ذلأك

   الخشو :أثر، يف إحداث    املين (162) وأسوق ما ذكر،

القلب:حضور   األولى:الخطوة 

بأ ، فيكو  العلم    ومتكلمومعنأا، أ  ثفرغ المسأأأألم قللأ  عن غير مأا هو مالبس لأ   

ب ، وال ثكو  الفكر جالال يف غير،، ومهما انصأأأرف الفكر عن غير ما هو    ابالفع  مقرون  

 فقد حص  حضور القلب.  غفلة،ولم ثكن في     في ،ر لما هو  كوكا  يف قلل  ذ  في ،

فن  القلب تاب  للهمة، فال ثحضأأأر إال فيما ثهم،    الهمة،  قلب:الوسأأألب حضأأأور  

فهو مجلول على ذلك ومسأأخر   ،ىأبومهما أهم المسأألم أمر حضأأر القلب في  شأأاء أم  

ا الهمة مصأروفة فيم  جالالب  هو    متعطال،في . والقلب إذا لم ثحضأر يف الصأالة لم ثكن  

والهمأة ال    الصأأأأالة،إليأ  من أمور الأدنيأا، فال حيلأة وال عالج إال بصأأأأرف الهمأة إلى  

وذلأك هو اإلثمأا     هبأا،تنصأأأأرف إلى الصأأأأالة مأا لم ثتلين أ  الغرض المطلو  منو   

والتصأأدثق بت  اآلخرة خير وأبقى، وأ  الصأأالة وسأأيلة إليها، فنذا أضأأي  لالك حقيقة  

 يا ومهانتها حص  من مجموعها، حضور القلب يف الصالة.العلم بحقارة الدن

 

 

 .1/215 إحياء علوم الدثن، للغزالي (162)
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 التفهم:الخطوة الثانية: 

م     افربمأا ثكو  القلأب حأاضأأأأر    القلأب،التفهم لمعنى الكالم أمر وراء حضأأأأور  

م  معنى اللفظ، فالتفهم هو اشأأأتال القلب على العلم بمعنى    االلفظ وال ثكو  حاضأأأر  

وسألل ، بعد حضأور القلب إةما  الفكر وصأرف الاهن إلى إةرا  المعنى،   (163)  اللفظ.

وعالج  يف إحضأار القلب م  اإلقلال على الفكر والتشأمر لدف  الخواطر، وعالج ةف  

الخواطر قط  مواةها، وما لم تنقط  تلك المواة ال تنصأأأأرف عنها الخواطر فمن أحب  

قلب بالضرورة، لالك ترى من أحب  شيَا أكثر من ذكر،، فاكر المحلو  ثهجم على ال

   الخواطر.غير اهلل ال تصفو ل  صالة عن  

 التعظيم:الخطوة الثالثة: 

 معرفتين:هو حالة للقلب تتولد من  

فأن  من ال    اإلثمأا ،معرفأة جالل اهلل عز وجأ  وعظمتأ  وهو من أصأأأأول    األولى: 

 لتعظيم .تعتقد عظمت  ال تاعن النفس  

س وخسأأتها وكوهنا علد مسأأخرة مربوبا. فيتولد من تلك  معرفة حقارة النف  الثانية: 

 المعرفتين االستكانة واالنكسار والخشو  هلل سلحان  وهو ما ثعرب عن  بالتعظيم.

 

 

 . ۲۱مختصر منهاج القاصدثن البن قدامة ص :(انظر163)
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الهيبة: الرابعة:الخطوة 

هاللا، فالهيلة خوف مصدر،    ىهي خوف منشؤ، التعظيم، أل  من ال ثخاف ال ثسم

 اإلجالل.

المعرفأة بقأدرة اهلل وسأأأأطوتأ  ونفوذ مشأأأأيَتأ  فيأ ، وأنأ  لو  وتتولأد هأا، الحأالأة، من  

  ذرة، هاا م  مطالعة ما ثجري على األنلياء  كأهلك األولين واآلخرثن لم ثنق  من مل

 الدف .اللالء م  عدم القدرة على   وأنوا واألولياء من المصالب  

 الرجاء:  الخامسة:الخطوة  

  معرفة لط  اهلل وكرم ، وعميم  وسأألل  وج .وهو أ  ثرجو بصأأالت  ثوا  اهلل عز 

فنذا حصأأأ  اليقين   بالصأأأالة،إنعام ، ولطال  صأأأنع ، ومعرفة صأأأدق  يف وعد، بالجنة  

 محالة.بوعد، والمعرفة بلطف  انلع  من مجموعها الرجاء ال 

 الحياء:  السادسة:الخطوة  

حق    وثنشأت الحياء من اسأتشأعار التقصأير يف العلاةة، والعلم بالعجز عن القيام بعظيم

اهلل عز وجأ ، وثقوي ذلأك المعرفأة بعيو  النفس وآفأا أا، وقلأة إخالصأأأأهأا، وخلأ  

ثقتضي  جالل اهلل عز  بماةخيلتها، وميلها إلى الحظ العاج  يف جمي  أفعالها، م  العلم  
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القلب وإ  ةق  وخفي ، فها، المعارف    وخطراتوج ، والعلم بتن  مطل  على السر 

(164)لضرورة حالة تسمى الحياء  إ  حصل  ثقينا انلع  منها با

الصأالة تحقق للعلد المسألم ما ثصألو إلي ، من راحة واطمَنا ،    إ ومجم  القول  

وإزالأة للهموم والغموم، والمنغصأأأأات، وهي كأالأك ملعأدة عن الفحشأأأأاء والمنكر،  

 والرضوا .فهي بالك موصلة إلى ةار السعاةة    والعدوا ،وناهية عن اإلثم  

فهي الفرثضأأة  المسأألم إال هبا   ةثن  ثسأأتقيموالصأأالة يف اإلسأأالم ركن من أركان  ال  

الرليسأأأأة يف الأدثن وهي أول مأا ثحأاسأأأأب عنهأا العلأد ثوم القيأامأة، ومن جنسأأأأهأا كأالأك  

ملة للفرالض، كالسأنن الرواتب، وقيام اللي ، والضأحى، والتنف   كم  ومسأتحلاتنواف   

فيكو  سأمع  الاي ثسأم  ب    اهلل،المطلق، الاي ثزةاة ب  العلد تقر  إلى اهلل حتى ثحل   

ب  وثد، التي ثلطش هبا ورجل  التي ثمشأأأي عليها، ولَن سأأأتل اهلل   وبصأأأر، الاي ثلصأأأر

 ليعيا،.ولَن استعاذ ب     سيعطي ،

   اهلل:ذكر   ثانيا:

الذكر:معنى  -أ

 .(165)وعدم نسيان     للشيءهو الحفظ    :الاكر يف اللغة

 

 .1/215إحياء علوم الدثن للغزالي (164)

 . 4/308 ، ولسا  العر ، ابن منظور1/357 القاموس المحي ، للفيروز آباةي (165)
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فأاكر اهلل تعأالى هو حفظ اهلل عز وجأ  وعأدم نسأأأأيأانأ  وذلأك بأاسأأأأتحضأأأأار عظمتأ   

اتلار  وتعالى ةال ، ووسال  ذلك كثيرة منها، التسلي ، والتحميد، والتهلي ، والتكلير،  م 

  وتعأالى والأدعأاء، وتالوة القرآ ، وعموم األعمأال الصأأأأالحأة، بأ  قأد جعأ  اهلل تلأار   

، وغير  وجهاةالاكر قرثن األعمال الصأأالحة وروحها جميعا من صأأالة وصأأيام وحج  

(166) ذلك

  النبوية:أوجه ورود الذكر يف القرآن الكريم والسنة  -ب

 التالية:نجد أ  الاكر ورة يف القرآ  الكرثم على األوج   

بأأ  مطلقأأا كمأأا قأأال عز وجأأ :   .1  خم حم جم هل مل خل حل جل  ُّٱاألمر 

 حض جض مص  خص حص ُّٱ  تعالى:وقول   [ 42،  41]األحزا :    َّ خن حن   جن مم

[.205]األعراف:   َّ خض

تعأأالى   .2 [ 205]األعراف:    َّ مف خف حف جف مغ ُّٱالنهی عن ضأأأأأد، كقولأأ  

 .[19]الحشر: َّ مب زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱوقول   

 خف حف جف  ُّٱ:  تعليق الفالح والنجأاح على اإلكثأار منأ  كقولأ  تعأالى .3

[.45]األنفال:  َّ  مق حق مف

 جخ مح جح   مج حج مث ُّٱ  الثنأاء على أهلأ  بقولأ  تعأالى .4

[ .35]األحزا :   َّ  مس خس حس  جس مخ

 

 .(224الفوالد البن القيم ص ) :انظر (166)
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  ري ٰى ين ىن نن ُّٱبيا  خسأأارة من لهي عن  كا ورة يف قول  عز وج :   .5

 َّ مب خب حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي

[ .9]المنافقو :  

 حط  مض  ُّٱٱ:  منأ  لهم فقأال تعأالى  اجعأ  سأأأألحأانأ  ذكر العلأاة لأ  ذكر   .6

[ .152]اللقرة:  َّ مغ جغ مع جع مظ

 مخ جخ مح جح ُّٱ  كمأا قال تعأالى:  يءإخلأار، عز وج  أ  الاكر أكرب من ك  شأأأأ  .7

 جع  مظ مضحط  خض حض  جض مص خص مسحص خس  حس جس
[ .45]العنكلوت:   َّمع

 جس ُّٱجعلأ  اهلل تعأالى خأاتمأة األعمأال الصأأأأالحأة ، كمأا يف آثأة الصأأأأيأام   .8

[  185]الأألأأقأأرة:    َّ خض حض جض مص  خص حص مس خس حس

 ىي ني  مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱ  :وختم بأ  الحج يف قولأ 

يف  200]اللأقأرة:   َّجئ يي الصأأأأالة  بأأ   تعأأالى[ وختأم   يل ىل  مل ُّٱ  :قولأأ  

[.103]النساء:  َّنن  من زن رن مم ام

اإلخلأار عن أهأ  الأاكر أهنم أهأ  االنتفأا  بأاآلثأات وأهنم أولوا األللأا  ةو   .9

تأعأأالأى قأأال  كأمأأا   مك  لك  اك يق ىق  يف ىف يث  ىث نث ُّٱ  :غأيأرهأم 

.[ 191، 190]آل عمرا :  َّ زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
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 األوج  التالية:وورة الاكر يف السنة النلوثة على  

»أال أنلَكم بخير     "أ  الأاكر أزكى األعمأال، وأعظمهأا كمأا ورة يف الحأدثأ    .1

أعمأالكم، وأزكأاهأا عنأد مليككم، وأرفعهأا يف ةرجأاتكم وخير لكم من إنفأاق الأاهأب  

والورق، وخير لكم من أ  تلقوا عدوكم فتضأأربوا أعناقهم وثضأأربوا أعناقكم ؟ قالوا:  

(167)لى   بلى. قال: »ذكر اهلل تعا

سألق المفرةو   قالوا: وما  "أ  الااكرثن هم أه  السألق، كما ورة يف الحدث    .2

.(168)  "المفرةو ؟ ثا رسول اهلل قال: »الااكرو  اهلل كثيرا، والااكرات

التشأأأأني  على من جلس يف مجلس فلم ثأاكر اهلل فيأ ، كمأا ورة يف الحأدثأ  »مأا   .3

ا عن مث  جيفة حمار وكا  لهم  من قوم ثقومو  من مجلس ال ثاكرو  اهلل فيأ ، إال قامو

(169)حسرة   

بيا  فض  من جلس يف مجلس ثاكر اهلل في ، كما ورة يف الحدث  »ال ثقعد قوم   .4

ثاكرو  اهلل عز وج  إال حفتهم الماللكة، وغشأأيتهم الرحمة، ونزل  عليهم السأأكينة،  

(170)وذكرهم اهلل فيمن عند،   

 

 وصحح  االللاين. ( 459/ 5سنن الرتماي ) (167)

 ( 2062/ 4صحي  مسلم ) (168)

 صحح  االللاين. (264/ 4سنن أبي ةاوة ) (169)

 ( 2074/ 4صحي  مسلم ) (170)
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قال عليأ  الصأأأأالة    امأ ألعمأال، كبيأا  أ  الاكر خير ما ثتمسأأأأك ب ، عنأد تزاحم ا .5

والسأالم لمن سأتل  عن شأيء ثتشأل  ب  وقد رأى شأرال  اإلسأالم قد كثرت علي  فقال  

(171)الصالة والسالم : »ال ثزال لسانك رطلا من ذكر اهلل   علي 

اإلخلأار بأت  مجأالس الأاكر هي رثأاض الجنأة، كمأا ورة يف الحأدثأ  قولأ  عليأ    .6

»إذا مررتم برثأاض الجنأة فأارتعوا  قأالوا: ومأا رثأاض الجنأة؟ قأال:  الصأأأأالة والسأأأأالم:  

.  (172)  »حلق الاكر .

ا ورة يف  كم  فيها، ا  شأأدة تحسأأر ابن آةم على سأأاعات الدنيا التي لم ثاكر اهلليب .7

َر َعَلْيَها َثْوَم اْلِقَياَمِة   "الحدث    ِر اهلَل فِيَها إاِلَّ َتَحسَّ رو بِاْبِن آَةَم َلْم َثْاك   َتم 
(173)"َما مِْن َساَعة 

 أثر الذكر يف حياة المسلم المعاصر: -ت

د السعاةة، ثلتزم باإلكثار  ثتجع  المسلم مر  عجيلة،للاكر  ار علماء اإلسالم آثار  كذ

ثعاثش الاكر ةوما وأبدا يف خلوات ، وجلوات ، ويف سأأر، وعالنيت ، ثقول ابن القيم  من ، و

هي منزلأة القوم الكربى، التي منهأا ثتزوةو ، وفيهأا    الأاكر:رحمأ  اهلل تعأالى عن منزلأة  

من أعطي  اتصأأأ ، ومن    ثتجرو ، وإليها ةالما ثرتةةو . والاكر منشأأأور الوالثة، الاي

منعأ  عزل. وهو قوت قلو  القوم، الأاي متى فأارقهأا صأأأأارت األجسأأأأاة لهأا قلورا.  

 

 صحح  االللاين. ( 457/ 5الرتماي )سنن  (171)

 حسن  االللاين. ( 532/ 5ت )سنن الرتماي  (172)

 . ضعف  االللاين. (55/ 2شعب اإلثما  ) روا، الليهقي يف (173)
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وعمأارة ةثأارهم، التي إذا تعطلأ  عنأ  صأأأأارت بورا. وهو سأأأأالحهم الأاي ثقأاتلو  بأ  

ومأاؤهم الأاي ثطفَو  بأ  التهأا  الحرثق، وةواء أسأأأأقأامهم الأاي متى    الطرثق.قطأا   

قلو . والسأأأألب الواصأأأأ ، والعالقة التي كان  بينهم وبين  فارقهم انتكسأأأأ  منهم ال

بأأ     الغيو .عالم   الكربأأات، و و  عليهم  اآلفأأات، وثسأأأأتكشأأأأفو   بأأ  ثسأأأأتأأدفعو  

فهو    مفزعهم،وإذا نزل  هبم النوازل فنلي     ملجؤهم،المصأيلات. إذا أضلهم اللالء فنلي   

ثد  القلب    ثتجرو .ا اض جنتهم التي فيها ثتقللو ، ورؤوس أموال سأعاة م التي هبثر

وهو    ماكورة،ر  كب  ثد  الاا  الماكور،وثوصأأ  الااكر إلى    مسأأرورة،الحزثن ضأأاحكا  

وكلمأا ازةاة الأااكر يف ذكر،   اعتاللهأا،وةواؤهأا إذا غشأأأأيهأا    ،وصأأأأقأالهأاجالء القلو   

نسأي    ذكر،:وإذا واطت قلل  للسأان  يف   واشأتياقا.ازةاة الماكور محلة إلى لقال     :ااسأتغراق  

ب    شأأأيء.وحفظ اهلل علي  ك  شأأأيء وكا  ل  عوضأأأا من ك    شأأأيء،يف جنب ذكر، ك   

ثزول الوقر عن األسأما ، واللكم عن األلسأن، وتنقشأ  الظلمة عن األبصأار. زثن اهلل ب  

ميأاء،  العين العكأ فأاللسأأأأا  الغأافأ     النأاظرثن،كمأا زثن بأالنور أبصأأأأار    الأااكرثن،ألسأأأأنأة  

مأا لم    علأد،،واألذ  الصأأأأمأاء، واليأد الشأأأأالء. وهو بأا  اهلل األعظم المفتوح بينأ  وبين  

ويف الاكر،    الصأالة،يف    أشأياء:قال الحسأن تفقدوا الحالوة يف ثالثة    بغفلت ،ثغلق  العلد  

.(174)فن  وجدتم وإال فاعلموا أ  اللا  مغلق    القرآ ،وقراءة 

 

 

 . 1/413ص اثب مدارج السالكين البن القيم  (174)
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 أهمها:وذكر العلماء رحمهم اهلل تعالى فوائد وأثارا عديدة لذكر اهلل أذكر  

 الشيطا .أن  ثطرة  -1

وج .أن  ثرضي الرحمن عز    -2

القلب.أن  ثزث  الهم والغم عن    -3

واللس .أن  ثجلب للقلب الفرح والسرور    -4

واللد .أن  ثقوي القلب    -5

.والقلبأن  ثنور الوج     -6

الرزق.أن  ثجلب   -7

أن  ثكسو الااكر المهابة والحالوة والنضرة.  -8

الأدثن، ومأدار  ى  أنأ  ثورثأ  المحلأة التي هي روح اإلسأأأأالم وقطأب رح  -9

السعاةة والنجاة.

اهلل.أن  منجاة من عاا    -10

القلب.أن  ثورث حياة    -11

أن  ثورث  الهيلة اهلل عز وج  لشأدة اسأتيالل  على قلل  وحضأور، م  اهلل    -12

تعالى.

والروح.أن  قوت القلب    -13

جليس .أن  ثسعد الااكر باكر، وثسعد ب     -14
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أن  ثسأه  الصأعب، وثيسأر العسأير، وثخف  المشأاق، فيما ذكر اهلل عز    -15

وال مشأقة إال خف ، وال شأدة إال    تيسأر،وال على عسأير إال    ها ،وج  على صأعب إال  

ربة إال انفرج .كزال ، وال 

ير عجيب يف حصأول  أ  ذكر اهلل ثاهب عن القلب مخاوف  كلها، ول  تتث -16

إذ بحسأب ذكر،   وج ،األمن، فليس للخال  الاي قد اشأتد خوف  أنف  من ذكر اهلل عز 

لأ ، والغأافأ  خأال  م     اثجأد األمن، وثزول خوفأ ، حتى كأت  المخأاوف ثجأدهأا أمأانأ  

حس قد جر  هاا وهاا   ىل  مخاوف، ومن ل  أةنكأمن ، حتى كت  ما هو في  من األمن  

(175).

أ  الأاكر ثعطي الأااكر قوة، حتى إنأ  ليفعأ  م  الأاكر مأا ال ثطيق فعلأ   -17

بدون .

أ  للاكر من بين األعمال لاة ال ثشأأألهها شأأأيء، فلو لم ثكن للعلد من   -18

ثواب  إال اللاة الحاصأألة للااكر، والنعيم الاي ثحصأأ  لقلل ، لكفى ب ، ولهاا سأأمي   

نأار: مأا تلأاذ المتلأاذو  بمثأ  ذكر اهلل عز ثلجنأة. قأال مأالأك بن ةاض اثأ مجأالس الأاكر ر

.(176)  أكثر فرحة وابتهاج وج  فليس من األعمال أخ  مؤونة من ، وال أعظم لاة وال

أن  ثكسو الوج  نضرة يف الدنيا ونورا يف اآلخرة. -19

 

 ( ۹۹فوالد الاكر ص  )فص الواب  الصيب وراف  الكلم الطيب  (175)

 . 14ص  هأ 1409األذكار النووي ةار القلم، طلعة  :انظر (176)
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أ  ذكر اهلل عز وجأ  من أكرب العو  على طأاعتأ ، فأننأ  ثحللهأا إلى العلأد،   -20

وثسأأأهلها علي ، ثلاذها ل ، وثجع  قرة عين  فيها، ونعيم  وسأأأرور، هبا، بحي  ال ثجد  

.(177)لها من الكلفة والمشقة والثق  ما ثجد الغاف ، والتجربة شاهدة بالك وتوضح   

المحدثو  أسأألا  تغير النفسأأيات وسأألب  ( 178)اء  مويف الواق  المعاصأأر ةرس العل

جعلهأا تتفأاءل أو تتشأأأأاءم، أو تحز  أو تفرح، إلى غير ذلأك من التغيرات النفسأأأأيأة،  

فوجدوا أ  هنا  عالقة وطيدة بين تحول النفسأية وما ثسألق من أحداث ةاخلية، بمعنى  

  ا فزعأ  أنأ  حتى تتغير نفسأأأأيأة اإلنسأأأأا  فالبأد لأ  أ  ثحأدث نفسأأأأ  أوال كأت  ثرى منظرا م

  ا أو ثسأأأأم  كلمأة محزنأة فيظأ  ثرةةهأا، أو كأت  ثتأاكر موقفأ    المنظر،فيحأدث نفسأأأأ  هبأاا 

 فيظ  ثشعر ب  وثناقش .  امؤلم  

فالاي ثسأأتدثم ذكر اهلل تعالى، تتربمج نفسأأيت  على الرسأأال  اإلثجابية، التي تزثد،  

امحلة لمن ثاكر،، وتعظي  ل .وإجالال    م 

غول باإلثجا ، أو بالسألب، وذكر اهلل بجمي   وعق  اإلنسأا  ال ثق ، فهو إما مشأ 

   بالسلليات.أنواع  ثشغ  العق  وثوجه ، فلالك ال ثجد العق  مجاال للتفكير  

 

 

 

 مرج  سابق.  (69فوالد الاكر ص  )فص الواب  الصيب وراف  الكلم الطيب  (177)

 .104ص  واالجتماعية،كن مطمَنا، ة. صالح الراشد، مركز الراشد لالستشارات النفسية  (178)
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 منها:وثاكر الدكتور صالح الراشد خطوات مهمة إلتقا  الاكر  

سللية.اللداثة بالاكر عند أول فكرة  -1

إ -2 الأأاكر )ال  فأأتجمأأ   الوارةة،  األذكأأار  إال  التنوث  يف ألفأأاظ  و اهلل(لأأ    ،

تخف  اآلالم وتعزز األفراح، و)اهلل    هلل(ر موق  وميزة فأالحمأد  كولكأ  ذ  هلل(  )الحمأد

إل  إال    )الأكرب( للعزة والنصأأر والفرح الشأأدثد، و)سأألحا  اهلل( للتلصأأر والتفكر وأما  

السللي.اهلل( فإلعاةة التواز  النفسي ومقاومة الفكر  

أ  ثكو  للأاكر حالوة وذلأك بأانتهأاز بعض الفرص الجميلأة، والهأاةلأة    -3

للاكر.و ، وبنفس مرث ، وبدو  تغصب  لتعزثز مواق  الاكر، بصوت محل

فقد حرص اإلسأأأالم على برمجة اإلنسأأأا     للاكر:اتلا  برنامج محدة    -4

وحرض   المسأأأألم.برمجأة إثجأابيأة، ولقأد كأا  للأاكر نصأأأأيأب أوفر يف برنأامج اإلنسأأأأا   

وهو أهم وق  يف   الصأألاح،وذلك بتذكار    اليوم،اإلسأأالم على مواق  مهمة، فمنها أول  

باقي ثوم . ومن    ااسأتطا  أ  ثكو  سأعيدا يف بداثة ثوم ، سأيكو  سأعيد  اليوم كل ، فمن 

 ثوم .اطمَن أول ثوم  اطمَن كام   

كما حرض اإلسالم على أوقات ما بعد الصلوات حي  ثكو  المسلم يف اسرتخاء  

وهو وقأ  ثعرف أهميتأ  علمأاء النفس حيأ  تظأ  النفس    النوم،تأام، وعلى وقأ  مأا قلأ   

(179)  علي .تعم  طوال اللي  هبا نام  

 

 . 106المصدر السابق ص  (179)
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   الذكر:من    نماذج -ث

 الكريم:تالوة القرآن    األول:

إ  تالوة القرآ  الكرثم من أعظم مأا ثأاكر بأ  اهلل تعأالى، ذلأك أنأ  ال ذكر أعظم من  

كالمأ  عز وجأ ، وكلمأا كأا  المسأأأألم كثير التالوة للقرآ  الكرثم، ةالم االتصأأأأال بأاهلل  

  عظيمكلما عا  يف راحة ونعيم    كتاب ،سلحان  وتعالى عن طرثق التتم  والتدبر يف  

 التالوة:آداب   .1

وممأا ثعين المسأأأألم عأ  حصأأأأول تلأك المنفعأة العظيمأة هو التأتة  بأرةا  التالوة  

 ثلي:الظاهرة والتي من أهمها ما  

.اجالس  أو    اأ  ثكو  على طهارة، وعلى هيَة األة  والسكو  قالم   .1

القراءة.ألن  معين على التفكر يف   برتتي ،أ  ثقرأ    .2

أو ةعأاء، أو    اسأأأأتغفأار،  أو  تسأأأألي ،مراعأاة حق اآلثأات، ومأا تشأأأأتمأ  عليأ  من    .3

سجوة.

الرجيم.اللداثة بالتعوذ باهلل من الشيطا     .4

د بأ  إال وجأ  اهلل تلأار   ثأ رث  وأالإخالص هأاا العمأ  وهو تالوة القرآ  الكرثم   .5

.(180)وتعالى  

  

 

 .69، ص1414مكتلة المزثد الطلعة الثانية  للنووي، التليا  يف آةا  حملة القرآ ،  :انظر (180)
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   أهمها:وكالك التتة  برةا  التالوة اللاطنة ومن  

فهم عظمأة الكالم، وعلو،، وفضأأأأ  اهلل تعأالى، ولطفأ  بخلقأ  يف إثصأأأأال كالم    .1

خلق .إلى إفهام  

سألحان ، فينلغي للتالي أ  ثحضر يف قلل  عظمة المتكلم، وأ     للمتكلمالتعظيم    .2

ا لم ثتفكر يف صأأأأفأاتأ ،  مأا ثقرأ، ليس من كالم اللشأأأأر، ولن تحضأأأأر، عظمأة المتكلم مأ 

وجالل  وأفعال ، فنذا حضأر بلال  العر ، والكرسأي، والسأموات واألرض، وما بينهما  

، وتفكر يف ومدبرهامن الجن واإلنس والدوا  واألشأجار، وعلم أن  ثقرأ كالم خالقها  

التعظيم.ذلك حص  

وصأأأأرف الهم    القراءة،حضأأأأور القلأب، وتر  حأدثأ  النفس، والتجرة عنأد    .3

لالك.

وهو أ  ثسأأتوضأأ  عن ك  آثة ما ثليق هبا، إذ القرا  ثشأأتم  على ذكر   التفهم،  .4

أفعأالأ ، وذكر أحوال األنليأاء وأحوال المكأابين لهم وذكر   رذكصأأأأفأات اهلل عز وجأ  و

الشرعية.زواجر، ونواهي ، وذكر الجنة والنار، وذكر األحكام  

التخلي عن موان  الفهم، كصرف الهم إلى إقامة الحروف، وما شاب  ذلك.  .5

،  االتخصأأأأي ، وهو أ  ثقأدر أنأ  هو المقصأأأأوة بكأ  خطأا  القرآ ، أمرا وهنيأ    .6

ا. وعدا ووعيد 
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وهو أ  ثتأتثر قللأ  بأرثأار مختلفأة بحسأأأأأب اختالف اآلثأات فيكو  لأ     التأتثر، .7

(181)بحسب ك  فهم حال ثتص  ب  قلل  من الحز  والخوف والرجاء وغير ذلك  

عشأأأأرة    الحيأاة،القرآ  يف النجأاح يف    يف ةراسأأأأة لأ  عن أثر  (182)وذكر أحأد اللأاحثين  

مفاتي  رليسأأأة لتحقيق اإلفاةة من تالوة القرآ  وظهور أثرها، وها، المفاتي  مجموعة  

 وإثجازها على النحو التالي:  ترتج(  )إلصالحيف قولك  

والقلأب بيأد اهلل تعأالى ثقللأ     قلأب، والمعنى أ  القلأب هو آلأة فهم القرآ ،  ل() -1

رب  ليفت  قلل ، للقرآ  فيطل  على خزالن  وكنوز،.  مفتقر إلىكي  شاء، والعلد  

قراءة -2 أو أهميأأة، أي اسأأأأتحضأأأأأار أهأأداف  القرآ  أي لمأأاذا تقرأ    )أ( أهأأداف، 

القرآ ؟.

صالة.أ  تكو  القراءة يف    صالة:)ص(   -3

.  والرتكيزالصفاء   أي وق   لي ،أ  تكو  القراءة والصالة يف    لي :)ل(  -4

حتى لو جزء من .  أسلو ،قرؤ، من القرآ  ك   أسلو : أ  ثكرر ما ث  أ() -5

بحيأ  ثحصأأأأ  الرتكيز التأام    : أ  تكو  القراءة حفظأا عن ظهر قلأبح( حفظأا) -6

وانطلا  اآلثات عند القراءة.

التثلي .  تكرار اآلثات وترةثدها لتحقيق مزثد من  تكرار:  ت()  -7

 

 . 1/272إحياء علوم الدثن  (181)

عنوا     اإلسالمية. الالحم، أستاذ القرآ  وعلوم  بجامعة اإلمام محمد بن سعوة    م علد الكرثخالد    : الدكتور  (182)

 . ۱۱، ص  14۲5نشر مطلعة سفير، الطلعة األولى  الحياة،الدراسة: مفاتي  تدبر القرآ  والنجاح يف 
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للحياة.)ر( رب : رب  اآلثات بواقعك اليومي وبنظرتك    -8

وعدم العجلة، إذ المقصأأوة هو الفهم    القراءة، : الرتتي  والرتسأأ  يف ي)ت( ترت -9

وهم هباا االسأأتعجال ثفوتو  على أنفسأأهم خيرا    الكثيرثن،وليس الكم، وها، مشأأكلة  

 عظيما.

  بجهتين  )ج( جهر: الجهر بأالقراءة   ليقوي الرتكيز وثكو  التوصأأأأيأ  -10

 بدال من واحدة  أي الصورة والصوت .

فها، وسأأأال  وأةوات ثكم  بعضأأأها بعضأأأا يف تحقيق و تحصأأأي  مسأأأتوى أعلى  

 (183)وأرف  يف تدبر آثات القرا  الكرثم، واالنتفا  والتتثر هبا.  

 حاجة المسلم المعاصر لتالوة القرآن: .2

وتسأأأارع  في  األوقات،  مما ال شأأأك في  أ  هاا العصأأأر تزاحم  في  األعمال،  

وطغ  النظرة الماةثة على أفهام كثير من المسأألمين، حتى أصأألحوا هبا ثقيمو ، ومنها  

ثنطلقو ، ونحوها ثقصأأدو ، و غدا معظم الناس حرثصأأة على جم  أكرب ما ثمكن من  

المأاةة، و التفأاخر هبأا، حتى ثنأال مكأانأة مرموقأة بين النأاس، وهأاا أمر فيأ  من التنغي   

ر، واإلزعاج للمسألم شأيء كلير، فن  من اتل  زثنة الحياة الدنيا قد أخرب اهلل عن   والتكدث

ال، ب  هو يف كدر  م، ال ثسأأتقر على حال وال ثنعم با، وفكر، متشأأتت  اأ  ثصأأل  أمر، فرط  

 وضيق أبدا .

 

 ،. ۱4۲۵مطلعة السفير، الطلعة األولى    ۱1يف الحياة، ة. خالد الالحم ص    والنجاحمفاتي  تدبر القرآ     انظر:  (183)
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يف زواجر،،    اعظأاتأ ، متفكر    اوالمسأأأألم عنأدمأا ثطأال  القرآ  الكرثم تأاليأا آثأاتأ  متأدبر  

اومرةةا تسأأليحات ، معظ لموال، الكرثم،  و  عند، ها، الدنيا فيتطل  إلى حياة أسأأعد    م 

  يي ىي مي ُّٱوأهنأت، كي  وهو ثقرأ يف كتأا  اهلل وصأأأأفأا كأامال للحيأاة الأدنيأا:  

[، ويف وس  20]الحدثد:   َّرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

لحياة المعاصأرة نجد أ  المسألم  هاا الزخم الكلير من الرتكيز على الجانب الماةي يف ا

الأاي ثتلو القرآ  الكرثم ثرةة اآلثأات العظيمأة المحقرة من شأأأأت  الأدنيأا ومأاة أا كمأا يف 

 يي ُّٱ[ وكقولأ  تعأالى:  39]غأافر:     َّ حس جس  مخ جخ مح ُّٱقولأ  تعأالى:  

[، ب  هو ثتاكر ةالما وأبدا أ  ها، الدنيا ليسأ   16]األعلى:    َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

[، 64]العنكلوت:    َّ مه جه ين ىن خنمن حن  جن يم ىم ُّٱهي الحياة وإنما 

 إلى غير ذلك من اآلثات التي  و  من شت  الحياة الدنيا ، وتعظم شت  الحياة األخرى.

وكأالأك مأا ثرةة، المسأأأألم يف قراءتأ  للقرآ  الكرثم من ذكر كثير لنعيم الجنأة، ومأا  

لمأا فيهأا من أشأأأأجأار،    أعأد، اهلل تعأالى فيهأا من النعيم المقيم والسأأأأعأاةة األبأدثأة، وبيأا 

وأهنار، وأزواج، ونعيم، وراحة تامة بك  ما تقتضأأأي  الراحة والنعمة كما هو يف قول  عز 

 وج :  

 حس جس مخ  جخ مح جح مج حج   مث هت مت خت ُّٱ
 مغ جغ مع  جع مظ  حط مض  حضخض جض مص خص  حص مس  خس

]الزخرف:    َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف

70 - 73 ] 
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المعاصر بالثقة بنصر اهلل تعالى لعلاة،    ويف تالوة القرآ  الكرثم أثضا تاكير للمسلم

المؤمنين، وأ  اهلل نأاصأأأأر علأاة، المؤمنين، وأ  هأا، سأأأأنأة اهلل يف علأاة،، فيمر على تأالي  

فرعو  وقوم ، وكي  أنجي إبراهيم من    ىعل  ىالقرآ ، كي  أ  اهلل تعالى نصأأأر موسأأأ 

الكيأد العظيم فكأانأ  لأ  العأاقلأة بلقأاء ةعوتأ  إلى ثوم الأدثن، وكي  أ  اهلل تعأالى حفظ 

ثوسأأأأ  يف محنتأ ، ومكن لأ  يف األرض، وثقرا يف كتأا  اهلل هال  الظأالمين والمعتأدثن  

 من  زن رن مم  ام  ُّٱمن جمي  األمم، وأ  ها، سأأنة اهلل يف خلق ، كما قال تعالى:  

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 [. 6]األنعام:   َّ حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب

ولالك نجد أ  المسأأأألم يف هاا العصأأأأر، مطالب أكثر من أي وق  مضأأأأى بكثرة  

تالوة القرآ  الكرثم، حتى تتحقق ل  الطمتنينة والسأعاةة، المنشوةة، وحتى ثتغلب على  

اهتمأامأاتأ  من جراء النهم المأاةي المسأأأأعور يف هأاا  القوى التي قأد تؤثر على تفكير، و

 الزمن.

وقد توفرت وسأال  عصأرثة، وأسأاليب تقنية معاصأرة، ثمكن للمسألم من خاللها،  

الأ ، وكثرت مشأأأأاغلأ ، أ  ثأداوم على تالوة القرآ  وسأأأأمأاعأ ، وذلأك مأ ويف زحمأة أع

يف   ،الكرثمبوجوة مصأاح  مصأغرة بحجم الجيب، ثمكن اصأطحاهبا، وبرامج القرآ   

، ما هو موجوة يف بعض أنوا  أجهزة الهات  النقال اآل  من  وأثضأأأأاالحاسأأأأب اآللي،  

مصأأح  ثظهر على شأأاشأأة الجهاز، وقد ثتطور األمر مسأأتقلال حتى ثصأأ  إلى التالوة  

 المسموعة.
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 العصبي:التأثير الفسيولوجي لتالوة القرآن الكريم على الجهاز  .3

قا بالراحة والطمتنينة، ولقد  يإ  سأأأما  القرآ  الكرثم وتالوت  ثحدثا  شأأأعورا عم

صأأأرح  اآلثات الكرثمة بت  للقرآ  أثرا يف الشأأأفاء كما أ  من واق  الممارسأأأة ثعالج  

الكرثم، وقد وجد أ  للتالوة ةورة كثير من المسألمين آالمهم وأمراضأهم بتالوة القرآ   

يف إزالة التوتر من الجسم، والقلق من النفس، وها، ظاهرة كثيرة الحدوث ولها شواهد  

 .(184) واقعية ال تحصى

أ  مجرة قراءة القرآ  لها تتثير   (  185)وقد أثلت  كثير من الدراسأات العلمية الحدثثة  

عجيب على الجهاز العصأألي، وذلك بخفض شأأدة التوتر، وأذكر فيما ثلي هاا اللح   

أجرثأ  مأالتأا     ثلي:يف بنهأا سأأأأيتي بوالثأة فلورثأدا كمأا    أكرب()الأاي أجري يف عيأاةات  

ترتاوح   اإلناث،وعشأرة تجار  على خمسأة متطوعين هم ثالثة من الاكور واثنتا  من  

 ( سنة وكلهم أصحاء.۲۲( سنة ومتوس  األعمار كا  )40( و)۱۷مارهم بين )أع

وكأا  كأ  المتطوعين من غير النأاطقين بأالعربيأة وكأانأ  التجأار  على النحو    

 التالي:

قراءة.تجار  صم  لم ثسم  المتطوعو  فيها أي  

 

 سابق.مرج   6۱االستشفاء بالصالة ص  (184)

القرآ  على أعضاء الجسم اللشري وقياس  بواسطة أجهزة المراقلة االلكرتونية ة. أحمد القاضي وآخر تتثير  (185)

 ، 294  -  ۲۹۰نشرة الطب اإلسالمي العدة الثال  من أعمال المؤتمر العالمي الثال  عن الطب اإلسالمي ص

 61نقال عن كتا  االستشفاء بالصالة ص 
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مجوةة.تجار  قرل  فيها قراءات قرآنية   

  قرآنية.تجار  قرل  فيها قراءات غير  

وجأد أ  التجأار  األولى لم ثكن لهأا أي تأتثير مهأدئ للتوتر، أمأا التجأار  الثأانيأة  

 والثالثة، فهي المؤثرة.

يف    الكهربأاليأة،بقيأاس التيأارات    والثأالثأة،وقأد تم معرفأة الفرق بين التجربتين الثأانيأة  

( من تجار  القراءات القرآنية، بينما  65العضأأالت، حي  وجد أ  النتالج إثجابية يف )

 القرآنية.  غير  القراءات  تجار   من فق  ٪  (۳5)ظهر األثر يف 

لتهأدلأة التوتر،    مؤكأدا،  اوثسأأأأتنتج من هأا، التجأار  أ  للقرآ  الكرثم أثرا إثجأابيأ  

وتغيرات يف قأابليأة الجلأد    العضأأأأالت،ظهر على شأأأأكأ  تغيرات يف التيأار الكهربأالي يف 

للتوصأأأي  الكهربالي، وتغيرات يف الدورة الدموثة وما ثصأأأاحب ذلك من تغير يف عدة  

(186)  الجلدوكمية الدم الجاري يف الجلد وةرجة حرارة    القلب،ضربات  

 الدعاء:الثاين: 

ثناء وةعاء    ثالثة،قال ابن القيم رحم  اهلل وأنوا  الاكر    الاكر،الدعاء من أهم أنوا   

التي تحقق للمؤمن اسأأتعانت     انية،ماإلث، والدعاء من أعظم وسأأال  الصأألة  (187)ورعاثة  

وتعرضأأأأ  لرحمتأ ، وتجعلأ  يف موضأأأأ  محلتأ ، ومن خاللأ     منأ ،بربأ ، وتيسأأأأر لأ  قربأ   

 

 . 61قرامي ص االستشفاء بالصالة ة. زهير  :انظر (186)

 . 418 اثب مدارج السالكين البن القيم ص  (187)
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ثجسأد المؤمن العلوةثة والخضأو ، وثسأتشعر الخشية والخشو ، وثستمد من اهلل القوة  

وأثر، كلير، ومعأانيأ     عظيم،والغنى لفقر،، والقأدرة لعجز،، فأالأدعأاء شأأأأتنأ     لضأأأأعفأ ،

ى علي  الصأأأالة  قول المصأأأطف  ووجازةوةالالت  واسأأأعة، ومن هنا ندر  عظمة وبالغة  

 (188)"الدعاء هو العلاةة    "  والسالم:

نيرا    واسأأأأتعرت  المحن،  الفتن، وعظمأأ   الحأأاضأأأأر كثرت  العصأأأأر  ويف هأأاا 

الشأأأهوات، وتزخرف  ضأأأاللة الشأأألهات، وامتدت ثد اللغي بالعدوا  على المؤمنين،  

و  الحاجة  كوتكالل  قوى الشأأر بالكيد والقهر على المسأألمين، ويف مث  هاا الزما  ت

 للدعاء آكد وألزم، وتكو  آثار، يف إسعاة المسلم وطمتنينت  أظهر وأعظم.

 معنى الدعاء وحقيقته: -أ

 (189)الدعاء هو استدعاء العلد رب  عز وج  العناثة واستمداة، إثا، المعونة  

وأما حقيقت  فنظهار االفتقار إلى اهلل، والتربؤ من الحول والقوة، وهو سمة العلوةثة  

واسأأتشأأعار الال واللشأأرثة، وفي  معنى الثناء على اهلل عز وج ، وإضأأافة الجوة والكرم  

 وتعالى.إلي  سلحان   

ولأالأك فأن  المسأأأألم الأاي ثأداوم على الأدعأاء وثكثر منأ ، أبأدا يف جمي  األحوال  

ثسأأأتشأأأعر معية اهلل تعالى ل ، وحفظ  إثا،، يف ك  أمور،، فيطمَن وثسأأأعد،    ،والظروف

 

 صحح  االللاين. ( 375/ 5سنن الرتماي ) (188)

 موسى، ، نقال عن كتا  أثر الدعاء يف ةف  المكرو، وكش  اللالء، عقي   4شت  الدعاء لإلمام الخطابي ص    (189)

 .مرج  سابق۱5ص 
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ا من الفرق شأيء كلير.  موليس كالاي ال ثاكر الدعاء إال يف حالة الشأدة والكر ، فلينه

ب  خ  رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم إجابة الدعاء يف حالة الكر  والشدة لمن كا   

من سأأر، أ  ثسأأتجا  ل   "  علي  الصأأالة والسأأالم  ثكثر الدعاء حال الرخاء وذلك بقول

، وللدعاء سأأنن وآةا ، وشأأرو  (190) "عند الكر  والشأأدالد فليكثر الدعاء يف الرخاء  

وموان ، متي قام هبا المسأألم حصأأ  المقصأأوة من الدعاء، وليس المجال هنا    وأسأألا 

 وتفصيل .ذكر ذلك  

وقد ورة عن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم أ  ك  ةعاء ال بد ل  من نتيجة إثجابية  

  والسالم: للعلد، ثحص  ل  هبا المنفعة الدنيوثة، واألخروثة، وذلك يف قول  علي  الصالة  

)مأا من مسأأأألم ثأدعو اهلل بأدعوة ليس فيهأا مأتثم وال قطيعأة رحم إال أعطأا، اهلل إحأدى  

  ةعوت  أو ثصأرف عن  من السأوء مثلها، أو ثدخر ل  من األجر  ثالث: إما أ  ثسأتجيب ل

. واهلل تلار  وتعالى يف كتاب  الكرثم  (191)اهلل أكثر    قال:مثلها قالوا: ثا رسأأول اهلل إذا نكثر  

]غأافر:    َّ  جهمه ين ىن من خن ُّٱ  فقأال:  علأاة،،قأد تكفأ  بأنجأابأة ةعأاء  

 مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ  منهم:وقال ملين ا قرب     [،60

 .[186]اللقرة:  َّحق

 

 

 حسن  االللاين. ( 462/ 5) سنن الرتماي (190)

 . (670/ 1المستدر  على الصحيحين للحاكم ) (191)
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 األدعية:نماذج من   -ب

وأذكر فيمأا ثلي نمأاذج من األةعيأة الوارةة يف جلأب السأأأأعأاةة المسأأأألم والتي ورة 

 المسلم:يف حياة   االن  الشرعي بت  لها أثر  

 االستخارة:دعاء   .1

قال    قال:روى اإلمام أحمد يف مسأند، عن سأعد بن أبي وقاص رضأي اهلل تعالى عن   

سأعاةة ابن آةم اسأتخارت  اهلل ومن سأعاةة ابن آةم   )من  وسألم:رسأول اهلل صألى اهلل علي   

  اسأتخارة اهلل ومن شأقوة ابن آةم سأخط  بما كرضأا، بما قضأا، اهلل ومن شأقوة ابن آةم تر

(192) وج (قضى اهلل عز 

ت  ورة الحدث  المشأأهور عن جابر بن  يفيا  كيويف مشأأروعية ةعاء االسأأتخارة و ب

كا  رسأول اهلل صألى اهلل علي  وسألم ثعلم أصأحاب   "علد اهلل السألمي رضأي اهلل عن  قال:  

إذا هم أحدكم باألمر  "االسأأأتخارة يف األمور كلها كما ثعلم السأأأورة من القرآ ، ثقول:  

ضأأأأة ثم ليقأ : اللهم إين أسأأأأتخير  بعلمأك، وأسأأأأتقأدر   فليرك  ركعتين من غير الفرث

  بقأدرتأك وأسأأأأتلأك من فضأأأألأك، فأننأك تقأدر وال أقأدر، وتعلم وال أعلم، وأنأ  عالم

لي يف عأاجأ  أمري    خيرا  –ثم تسأأأأميأ  بعينأ     -الغيو ، اللهم فأن  كنأ  تعلم هأاا األمر  

ثم بار  لي    فاقدر، لي وثسأأأر، لي، -قال: أو يف ةثني ومعاشأأأي وعاقلة أمري   -وآجل  

 

 اسناة، ضعي . (54/ 3مسند أحمد ) (192)
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أو قال يف عاج    -في . اللهم إ  كن  تعلم أن  شأأأر لي يف ةثني ومعاشأأأي وعاقلة أمري 

 (193)  "لي الخير حي  كا  ثم رضني ب   وأقدرفاصرفني عن ،   -أمري وآجل  

ا أ  رسأأول اهلل صأألى اهلل  مففي هاا الحدث  ثخرب جابر بن علد اهلل رضأأي اهلل عنه

االسأأتخارة، أي كيفية صأأال ا وةعالها، وهاا من تمام شأأفقت   علي  وسأألم كا  ثعلمهم  

صألى اهلل علي  وسألم بتصأحاب ، وحرصأ  على حضأور الخير لهم وةف  الشأر عنهم كما  

 ثعلمهم السورة من القرآ .

ويف هاا بيا  لشأأدة اهتمام  صأألى اهلل علي  وسأألم، باالسأأتخارة والعناثة هبا، وهاا  

عاق ، فن  الملجت الحقيقي للمسألم والحصأن الحصأين    من مزاثا اإلسأالم الظاهرة لك 

من خير أو شأر والقاةر على    ءل  هو اهلل تعالى وحد، ال شأرثك ل ، فهو العالم بك  شأي

ك  شأيء، من جلب نف  أو ةف  ضأر. فاللجوء إلي  من مقتضأيات اإلثما  ب  واالعرتاف  

رضأأوا  اهلل تعالى عليهم  بتلوهيت  وتفرة، يف أسأأمال  وصأأفات ، ويف هاا تربية للصأأحابة  

ثاهب   ءلما كا  ثعمل  العر  يف الجاهلية، فنهنم كانوا إذا هم أحدهم بتمر أو حزب  شي

ثسأتقسأم باألزالم، أو ثاهب ثزجر الطير ليسأتدل بطير ان  على ما سأيحصأ  ل     "أحدهم  

يف المسأأتقل ، أو ذهب إلى الكهنة وإخوا  الشأأياطين، وهاا كل  رجم بالغيب وشأأر  

، فعوض  اإلسالم عن ذلك بالفز  إلى من بيد، أزمة األمور كلها، ومن ثملك الخير  باهلل

والشأأر، فيقدم بين ثدي ذلك ركعتين، لتكونا وسأأيلة بين ثدي الطلب ثم ثتوج  إلى رب  

 

 ( 118/ 9صحي  اللخاري ) (193)
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هباا الدعاء الاي في  التوسأأ  إلي  سأألحان  وتعالى بتسأأمال  وصأأفات ، وتوحيد الطلب  

 ."والنية والقصد

يم هلل تعالى وتعظيم لقدرت  سألحان ، وأن  سألحان  عرف علاة، بصأفات   ويف هاا تعظ

ال  مأ وعجأالأب مخلوقأاتأ ، وأنأ  هو المعلوة وحأد، سأأأألحأانأ  المتصأأأأ  بصأأأأفأات الك

 والجمال على ما ثليق بجالل  سلحان  وتعالى وعظيم سلطان 

لجت  فعندما ثرتةة المسألم بين أمرثن، من األمور الملاحة، التي ثعزم على قضأالها، ث

 وةنيأا،، وثأدعو،، وثسأأأأتلأ  أ  ثوفقأ  ألي الخيرثن هو أنف  لأ  يف ةثنأ     ثسأأأأتخير،،إلى اهلل  

وهو إ  فع  ذلك قد علق أمر، بر ب ، فيطمَن مهما كان  النتالج لعلم  أ  ما حصأأ  ل   

 هو الخير الاي أراة، اهلل ل ، ومن ثم ثحص  ل  االطمَنا  والرضا والسعاةة.
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 والحزن:دعاء الهم   .2

ال سيما يف حواةث هاا الزما    -وكالك عندما ثصيب المسلم هم أو غم أو حز   

فيلجت بالدعاء الوارة الاي روا، علد اهلل بن مسأعوة رضأي اهلل عن  قال: قال رسأول اهلل   -

صألى اهلل علي  وسألم: ) ما أصأا  أحدا هم وال حز  فقال: اللهم إين علد  وابن علد   

بيد  ماض يف حكمك، عدل يف قضأأاؤ  ، أسأأتلك بك  اسأأم هو    وابن أمتك ، ناصأأيتي

لك سأمي  ب  نفسأك، أو علمت  أحدا من خلقك، أو أنزلت  يف كتابك، أو اسأتتثرت ب  يف 

علم الغيأب عنأد ، أ  تجعأ  القرآ  الكرثم ربي  قللي، ونور صأأأأدري، وجالء حزين 

فقي : ثا رسول اهلل أال    وذها  همي، إال أذهب اهلل هم  وحزن ، وأبدل  مكان  فرجا قال

 .(194)ثنلغي لمن سمعها أ  ثتعلمها   بلى،نتعلمها؟ فقال  

 الكرب:من أدعية  .3

  ما  وسأأألم:علي     قال رسأأأول اهلل صأأألى اهلل  قال:عن أبي هرثرة رضأأأي اهلل عن     -أ 

ا محمد ق : توكل  على الحي الاي  ث -علي  السأأأالم   -أمر إال تمث  لي جربث     بنيرك

ن لأ  شأأأأرثأك يف الملأك، ولم ثكن لأ   ثكوالحمأد هلل الأاي لم ثتخأا ولأدا ولم    ال ثموت،

.(195)ولي من الال وكرب، تكليرة  

 

 صحح  االللاين. (247/ 6) مسند أحمد (194)

 ( 689/ 1المستدر  على الصحيحين للحاكم ) (195)
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عن علي رضأأي اهلل عن  قال علمني رسأأول اهلل صأألى اهلل علي  وسأألم إذا نزل  -    

سأأأألحأا  اهلل وتلأار  اهلل ر  العر     الكرثم،ر  أ  أقول: ال إلأ  إال اهلل الحليم  كبي  

(196)والحمد هلل ر  العالمين    العظيم،

ا أ  النلي علي  الصأالة والسأالم كا  ثقول عند  معن ابن علاس رضأي اهلل عنه -ج  

ال إلأ  إال اهلل    العظيم،الكر :) ال إلأ  إال اهلل العظيم الحليم، ال إلأ  إال اهلل ر  العر   

(197)رثم  ور  العر  الك  السماواتر   

عن أبي سأأأعيد الخدري رضأأأي اهلل عن  قال: ةخ  رسأأأول اهلل صأأألى اهلل علي    -ة

وسألم المسأجد ذات ثوم فنذا هو برج  من األنصأار ثقال ل  أبو أمامة، فقال ثا أبا أمامة:  

يف المسجد يف غير وق  الصالة؟ قال: هموم الزمتني وةثو  ثا رسول    امالي أرا  جالس  

اهلل . قال أفال أعلمك كالما إذا قلت  أذهب اهلل همك وقضى عنك ةثنك ؟ قال قل  بلى 

اللهم إين أعوذ بأك من الهم  "رسأأأأول اهلل . قأال : قأ  إذا أصأأأألحأ  وإذا أمسأأأأيأ  :    ثأا

ك من الجلن واللخ ، وأعوذ بك من  والحز ، وأعوذ بك من العجز والكسأ ، وأعوذ ب

( 198)، قال: ففعل  ذلك فتذهب اهلل همي، وقضى عني ةثني  "غلل  الدثن وقهر الرجال

 

 ( 688/ 1المستدر  على الصحيحين للحاكم ) (196)

 ( 75/ 8صحي  اللخاري ) (197)

 ضعف  االللاين. (93/ 2سنن أبي ةاوة ) (198)
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اهلل عن  فقال: ه     ةخ  علي أبو بكر رضأي  قال :عن عالشأة رضأي اهلل عنها   -هأأأأأ 

   يأ م علثبن مر  ىسأأأأ يا  عكأ سأأأأمعأ  من رسأأأأول اهلل ةعأاء علمنيأ ؟ قلأ  ومأا هو؟ قأال  

نا فدعا اهلل بالك لقضأأا، ثم جل  ذهب ةكقال لو كا  على أحد  أصأأحاب ،السأأالم ثعلم   

مجيأب ةعوة المضأأأأطرثن، رحمن الأدنيأا    الغم،كأاشأأأأ     الهم،اللهم فأارج  "اهلل عنأ   

  "سأأأأوا حمني فأارحمني رحمأة تغنيني هبأا عن رحمأة من  تر  واآلخرة ورحيمهأا، أنأ 

(199).

 أدعية جامعة:  .4

عن أم سأألمة رضأأي اهلل عنها عن النلي صأألى اهلل علي  وسأألم: هاا ما سأأتل محمد  

رب : اللهم إين أسأأتلك خير المسأأتلة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العم ، وخير 

وثقأأ    وثلتني  المرات،  وخير  الحيأأاة،  وخير  وارف   مأأ إث  وحقق  موازثني،الثوا ،  اين، 

 آمين.ةرجتي، وتقل  صالي، واغفر خطيَتي، وأستلك الدرجات العلى من الجنة،  

وبأأاطنأأ ،   وظأأاهر،  وآخر،،  وأولأأ   وجوامعأأ ،  الخأيأر  فوات   أسأأأأأتلأأك  إين  اللأهأم 

والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إين أسأتلك خير ما آي وخير ما أفع ، وخير ما  

 آمين.عال من الجنة،  بطن، وخير ما ظهر، والدرجات ال

 

 . (696/ 1المستدر  على الصحيحين للحاكم ) (199)
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اللهم إين أسأأأأتلأك أ  ترف  ذكري، وتضأأأأ  وزري، وتصأأأأل  أمري، وتطهر قللي،  

فرجي، وتنور لي قللي، وتغفر لي ذنلي، وأسأأتلك الدرجات العال من الجنة،    وتحصأأن

 آمين.

اللهم إين أسأتلك أ  تلار  لي يف نفسأي، ويف سأمعي، ويف بصأري، ويف روحي، ويف  

هلي، ويف محيأاي ويف ممأاي، ويف عملي، وتقلأ  حسأأأأنأاي،  خلقي، ويف خلقي، ويف أ

.(200)وأستلك الدرجات العال من الجنة آمين  

  

 

 ( 701/ 1الصحيحين للحاكم )المستدر  على  (200)
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 الخالصة

وهكأاا نجأد أ  األعمأال الصأأأأالحأة رافأد مهم من روافأد السأأأأعأاةة، وبأا  كلير من  

أبوا  السأعاةة ومداخلها العظام، وك  األعمال الصأالحة هي كالك، فتركا  اإلسأالم  

أخرى كرب    وفضأأأأالأ   –، وزكأاة، وحج، وصأأأأيأام، ونوافأ  علأاةات  توحيأدجميعهأا من  

عها كالك تورث السأأعاةة، ولكن  الوالدثن، وصأألة الرحم، واإلحسأأا  إلى الناس جمي

على نمأاذج، من تلأك األعمأال الصأأأأالحأة، والطأاعأات    اكأا  هأاا الملحأ  مقتصأأأأر  

الموصأأأألأة إلى الفالح الكلير، وليس المجأال هو مجأال حصأأأأر لألعمأال الصأأأأالحأة،  

وتعأداةهأا، وإنمأا هو ذكر بعض األعمأال الصأأأأالحأة التي هي الركن الثأاين من أركأا   

 جم يل ىل مل خل ُّٱ  :وارة يف كتا  اهلل كما قال اهلل تعالىالنجاة من الخسأرا  ال

  َّ  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

 [.3 - 1]العصر:  
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 الدعوة إلى اهلل : المبحث الثالث

إ  مقأام الأدعوة إلى اهلل تعأالى عظيم جأدا، حيأ  إنأ  مقأام األنليأاء والمرسأأأألين،  

مر العصأور والدهور، ويف هاا  ومقام الداعين الصأاةقين إلى الحق إلى ثوم الدثن، على  

الزما  الاي أصأألح  في  حاجة الناس إلى منهج اهلل كليرة، بعد التخل  العجيب الاي  

ثعيشأأأأو  فيأ  ليس هنأا  طرثق إلى إسأأأأعأاةهم، ونجأا م وةاللتهم، إال ةعو م إلى اهلل  

 تلار  وتعالى.

  اللشرثة، ك   وحي  إ  للدعوة إلى اهلل ها، المنزلة الكليرة، التي تكمن يف تخلي

اللشأأأأرثأة من الشأأأأقأاء، وإنقأاذهأا من الجهأالأة، وإخراجهأا من الظلمأات إلى النور، كأا   

ل  النصأأأيب األكرب من تلك المكانة، والمنزلة الرفيعة من بين سأأأالر المنازل،   القالم هبا

  ولأ  الثمرة اليأانعأة يف حيأاتأ  الأدنيأا ويف اآلخرة لقيأامأ  بمهمأة ةعوة النأاس إلى ةثن اهلل ر 

العأالمين، ويف هأاا الملحأ  سأأأأوف ثتعرض اللأاحأ  لمعنى الأدعوة إلى اهلل، ووجوهبأا،  

على المسألم، وذكر بعض صأور ومجاالت الدعوة إلى اهلل يف هاا العصأر، وأثر ذلك يف 

 المسلم.إسعاة  

 اهلل:أ. معنى الدعوة إلى 

الأدعوة إلى اهلل هي الأدعوة إلى اإلثمأا  بأ ، بمأا جأاءت بأ  رسأأأألأ ، بتصأأأأدثقهم فيمأا  

 .(201)أخربوا ب ، وطاعتهم فيها أمروا ب   

 

.۱5۷ /۱۰فتاوى ابن تيمية ( 201)
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وكلمة الدعوة مصأأطل  إسأأالمي خاص، وهنا  عالقة وثيقة بين مدلول اللفظ يف  

األصأأأأ  اللغوي وبين اسأأأأتعمأالأ  كأاصأأأأطالح، حيأ  نجأد أ  هأاا اللفظ ) الأدعوة ( ال  

ثدل    :وهو أ  تمي  الشأيء إليك بصأوت وكالم ثكو  منك، أي  اإال معنى واحد   ثحم 

اإلمأأالأأة والرتغيأأب   اللفظ على  النأأاس  (  202)معنى  بأأنمأأالأأة  اهلل ثقوم  إلى  ثأأدعو  فأأالأأاي 

وترغيلهم يف ةثن اهلل تعالى، وال شأك أ  ها، اإلمالة هي أحسأن األقوال على اإلطالق  

  يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ٱُّكمأا أخرب اهلل تعأالى بأالأك حيأ  قأال  

[ ورسأأأأول اهلل الاي هو أسأأأأعد اللشأأأأر قام هبا، 33]فصأأأأل :    َّ نث مث زث رث

أمر بكأ    ،الأدعوة، فأننأ  أمر الخلق بكأ  مأا أمر اهلل بأ ، وهنأاهم عن كأ  مأا هنى اهلل عنأ 

 .(203)عن ك  منكر   ىمعروف وهن

والواق  أ  الأدعوة إلى اهلل هي وظيفأة الرسأأأأ  جميعأا، ومن أجلهأا بعثهم اهلل إلى  

وإفراة،   باهلل،الناس، فكلهم بال اسأأأتثناء ةعوا أقوامهم ومن أرسأأألوا إليهم إلى اإلثما   

 لهم.على النحو الاي شرع     بالعلاةة،

ة  ومن باطن وظاهر، فمن الدعو   ،ومسأأتحبوك  ما أحل  اهلل ورسأأول  من واجب 

من بأاطن وظأاهر فمن الأدعوة إلى اهلل    ورسأأأأولأ ،وكأ  مأا أبغضأأأأ  اهلل    ،بأ األمر    اهلل:إلى  

 

ةار المنطلق للنشر والتوزث  طلعة    الراشدوالمنطلق محمد    ۲۹۷  /۲معجم مقاثيس اللغة ابن فارس    : انظر(  202)

.66،، ص1415عام 

15/191تاوى مجمو  الف ( 203)
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وال تتم الدعوة إلى اهلل إال بالدعوة إلى أ  ثفع  ما أحل  اهلل، وثرت  ما أبغض    ،النهي عن 

 (204)األعمال اللاطنة أو الظاهرة   سواء كا  من األقوال أو  اهلل،

 اهلل:وجوب الدعوة إلى  -ب   

منهأا    وتعأالى،وقأد ورة يف القرا  الكرثم آثأات كثيرة توجأب الأدعوة إلى اهلل تلأار   

ومنهأا مأا   لأ ،مأا كأا  خطأابأا للنلي عليأ  الصأأأأالة والسأأأأالم فتأدخأ  أمتأ  يف الخطأا  تلعأا  

 خاطل  ب  األمة ملاشرة.

 خئ حئ جئ يي ُّٱ  والسأأأأالم:فمن اآلثأات التي خأاطلأ  النلي عليأ  الصأأأأالة  

وكالك قول   [  125]النح :   َّجت هب مب خب جبحب هئ  مئ

[ وأثضأا قول  عز 67]الحج:  َّ  ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث ُّٱ  تعالى:

 [ 87]القص :   َّ نث مث  زث رث يت نتىت مت زت ُّٱ  وج :

قولأأ   و اهلل،  إلى  بأأالأأدعوة  ملأأاشأأأأر لألمأأة  فيهأأا خطأأا   التي  اآلثأأات                           تعأأالى: من 

  َّ  زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ

  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ  :ا قول  تعالىوأثضأأأ   [،71]التوبة:  

 خف حف جف مغ جغ ُّٱٱ:[ وقول  تعالى110]آل عمرا :     َّ خي حي جي

 [2]المالدة:  َّ حك جك مق  حق مف

 

. 164/ 15ومجمو  الفتاوي  26أصول الدعوة علد الكرثم زثدا  ص :انظر( 204)
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وبين الرسأول علي  الصأالة والسأالم الفضأ  العظيم يف هداثة الناس فقال للصأحابي  

أل  ثهأدي اهلل بأك رجال واحأدا خير لأك من أ   "عنأ   الجليأ  معأاذ بن جلأ  رضأأأأي اهلل  

 (205)  "ثكو  لك حمر النعم

من ةعا إلى هدى، كا  ل  من األجر مث  أجور    "علي  الصأالة والسالم    :اوقال أثضأ  

 (206)  "من تلع ، ال ثنق  ذلك من أجورهم شيَا  

من رأى منكم منكرا    "ويف وجو  إنكأار المنكر ثقول عليأ  الصأأأأالة والسأأأأالم  

  "فليغير، بيد،، فن  لم ثسأأتط  فللسأأان ، فن  لم ثسأأتط  فلقلل ، وذلك أضأأع  اإلثما 

(207) 

لكنهأا فرض على    مسأأأألم،تلين من هأاا أ  الأدعوة إلى اهلل تعأالى واجلأة على كأ   ث

  غير،،الكفأاثأة، وإنمأا ثجأب على الرجأ  المعين من ذلأك مأا ثقأدر عليأ  إذا لم ثقم بأ   

ما جاء ب  الرسأأول، والجهاة يف   وتلليغوهاا شأأت  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  

 .(208)  والقرآ سلي  اهلل، وتعليم اإلثما   

  

 

( 1872/ 4( صحي  مسلم )205)

( 2060/ 4( صحي  مسلم )206)

( 69/ 1( صحي  مسلم )207)

سابق. ، مرج  ۷۰المنطلق ص( 208)
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 :مجاالت الدعوة إلى اهلل -ج

الأمأتأغأيأرات   لأكأثأرة  الأعصأأأأر،  هأأاا  يف  وتأتأنأو   اهلل  إلأى  الأأدعأوة  مأجأأاالت  وتأتأعأأدة 

والوسأال ، والفرص المتاحة، فكما أ  هنا  نو  تطور يف وسأال  الصأد عن سألي  اهلل،  

الحيأاة الأدنيأا وشأأأأهوا أا، ومحأاولأة إبعأاةهم عن ةثن اهلل، بوسأأأأالأ     وإغراء النأاس بزثنأة

متعدةة، وتقنيات متطورة، فن  هنا  أثضأا تعدةا المجاالت الدعوة إلى اهلل عند المسألم  

المعاصأر، فلاإلضأافة إلى الوسأال  العامة ) األصألية ( يف ةعوة الناس كخطلة الجمعة،  

الوعظ واإلرشأأأأاة العأام ، فأن  هنأا  ، والمحأاضأأأأرات العأامأة، والأدروس العلميأة، و

مجأاالت كثيرة يف الحيأاة المعأاصأأأأرة، قأد شأأأأملتهأا الأدعوة إلى اهلل، ومن أمثلأة ذلأك،  

التقنيأات المعأاصأأأأرة مثأ  شأأأألكأات المعلومأات، وبرامج الحأاسأأأأب اآللي، والقنوات  

الفضأأأأاليأة، التي بأدأ كثير من الأدعأاة اقتحأامهأا يف هأاا العصأأأأر، ومحأاولأة مزاحمأة أهأ   

ونأأدوات،  ال برامج  ضأأأأمن  اهلل،  إلى  والأأدعوة  بأأالخير  النأأاس  على  التأأتثير  يف  لأأاطأأ  

 ومسابقات، تساهم يف نشر الكلمة الطيلة باألسلو  الحسن المتقدم المعاصر.

كالك انتشأأرت كثير من التجمعات الشأألابية يف المراكز اإلسأأالمية يف بلدا  العالم  

حة الشألا  بالناف  المفيد، وهاا من  شأرث  إلشأغالبال اسأتثناء، والمخيمات الموسأمية،  

با  الدعوة إلى اهلل واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضأأأافة إلى قيام أعداة كليرة  
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بأالخأدمأات االجتمأاعيأة العأامأة، من رعأاثأة لألثتأام   َأات التطوعيأة،    وكفأالتهم، من الهي

  (209)  وإعانتهم.ومساعدة للمحتاجين  

مأا تقوم بأ  جمعيأات تحفيظ القرآ  الكرثم من خأدمأة الكتأا  اهلل تعأالى،    :اوأثضأأأأ  

وتحفيظأ  للنشء، وتربيتهم على مأالأدة القرآ  الكرثم، وانتشأأأأار فرو  تلأك الجمعيأات  

ب  حتى يف الللدا  غير المسألمة، وأذكر على سألي     فحسأب،ليس يف الللدا  اإلسأالمية  

َأات  المثأال، مأا تقوم بأ  رابطأة العأالم اإلسأأأأال مي، يف هأاا المجأال، بتعميأد بعض الهي

بربامج لتحفيظ القرآ  الكرثم   -مث  الهيَة العالمية لتحفيظ القرآ  الكرثم   -التابعة لها  

يف معظم ةول العأالم اإلسأأأأالمي وغير اإلسأأأأالمي، وكأا  لأالأك أثر كلير يف رب  أبنأاء  

   الكرثم.المسلمين يف تلك اللالة بالقرآ   

  

 

انظر209) األولى   :(  الطلعة  المجتم ،  ةار  خيا ،  خالد  الحاضر،  العصر  يف  اهلل  إلى  للدعوة  الرتبوي  األسلو  

.۱6۲،، ص 14۱۲
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 :الدعوة إلى اهلل يف تحقيق السعادة يف حياة المسلم المعاصرد. أثر  

إ  تعأدة مجأاالت الأدعوة إلى اهلل يف هأاا العصأأأأر، ال تجعأ  ألي مسأأأألم حجأة أو  

عارا ثلي  ل  التخل  عن المشأأاركة، وال ثمكن ألي أحد أ  ثتحجج بفرضأأية الكفاثة،  

شدثدة، والتخل     -الحياة    يف كافة نواحي  -فن  حاجة المسلمين اليوم للدعوة إلى اهلل 

الحاصأأأ  يف حيا م ال ثمكن أ  ثتالشأأأى أو ثزول إال بت  تكو  الدعوة إلى اهلل تعالى،  

 ةمالهم.وخدمة ةثن اإلسالم جارثة يف عروقهم سارثة يف  

أثا كا  هاا   -وإذا أضأأي  إلى ذلك تسأأل  الكافرثن، واحتاللهم لللدا  إسأأالمية  

وترب  أه  الكفر بالمسأأأألمين أ  ثتقأدموا، فيقيمو  لالك   -  اأم فكرثأ    ااالحتالل ماةثأ  

المؤتمرات، والمعاهدات واالتفاقات، من أج  عدم تقدم المسأألمين، إذا أضأأي  هاا  

إلى التخل  السأابق لم ثلق للمسألم عار. ب  ال ثمكن أ  ثتصأور أ  ثعيش المسألم يف 

م هو ال ثقدم شأيَا وال ثقوم بواجب  طمتنينة وسأعاةة وهو ثعلم بحاجة أه  اإلسأالم، ث

 .(210)الدعوة إلى اهلل تلار  وتعالى  

ومن ثم كان  المشأأأاركة يف الدعوة إلى اهلل تلار  وتعالى، عمال عظيما من العم   

ضأع  المسألمين    ثعاثشالاي    والمسألمالصأال ، الاي هو سألب من أسألا  السأعاةة،  

معهم وتقدثم ك  ما يف وسأع  وطاقت     اليوم، ثجد السأعاةة واللاة يف نصأر م، والوقوف

 

. ۲۹ص مهدي ميجر اهلل،منهاج النلوة يف الدعوة الى  :انظر ( 210)
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إلعانتهم، وهو ثسأأتشأأعر هباا العم  أن  ثقوم بمهمة األنلياء والرسأأ  الاثن قاموا بتلليغ  

 وثثابر.وأن  على خطا السعداء سالر، ويف طرثقهم ثخطو    الناس.ةثن اهلل إلى  

إلى  وربما أ  قصأر مفهوم الدعوة إلى اهلل يف تصأورات بعض المسألمين اليوم، أةى 

تراج  اللعض منهم عن أعمأال قأد ثكو  هبأا انتصأأأأار كلير، وخأدمأة جليلأة لإلسأأأأالم،  

ةرس    كأالأاي ثتصأأأأور أ  الأدعوة إلى اهلل ال تكو  إال بأالخطلأة والموعظأة الكالميأة، أو

المسأأأجد، فيضأأأع  بالتالي عن مشأأأاركة إخوان  المسأأألمين العاملين يف أي مجال من  

أ  الأدعوة إلى اهلل، قأد تغلغلأ  يف هأاا الزمأا  يف مجأاالت الأدعوة إلى اهلل. والواق   

فال تكأاة تجأد مجأاال من المجأاالت إال وقأالم    -كأ  المجتم     -أوسأأأأا  المجتم   

 مع .بالدعوة هنا ، ثطلب من ثعين  وثق   
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 اهلل:نماذج من مجاالت الدعوة إلى 

 :العلم(  )طلبتعلم العلم وتعليمه   أوال: 

تفرثق ليس لأ  مسأأأأتنأد    اهلل،الأدعوة إلى    وبينإ  التفرثق الحأاةث بين طلأب العلم  

العم     )ومنأل  تعلم العلم إ  لم ثكن للعم  ب   -وإ  كا  قد اشأتهر ذلك   -  ي صأح

َفاْعَلْم  }تعالى  ما قال اهلل  ك  العم ،أل  المقصأأوة من العلم هو    في ،فال فالدة    تعليم (ب  

َتْغِفْر لِأَاْنلِأَك َأنأَّ   اَل   َ  إاِلَّ اهلل  َواسأأأأْ فلعأد العلم ملأاشأأأأرة ثأتي األمر    [،19]محمأد:    {إِلأَ

   العم ،باالستغفار وهو من  

 

 

ٱٱ ن  أن  سَ  عن فض  العلم فقال: ألم تسم  قول  حين بدأ ب ييا  بن عيوعن سف

فأتمر بأالعمأ  بعأد    [  19]محمأد:    َّ هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه ُّٱ

إلى قولأ   [  20]الحأدثأد:     َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي ُّٱالعلم، وقأال:  

تعأأالى [  133]آل عمرا :      َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعأأالى:                       : وقولأأ  

قأأال:    [15]الأأتأأغأأابأأن:    َّٰى  ين ىن نن ُّٱ                       َّمكُّٱثأأم 

 ثم أمر بالعم   [  41]األنفال:   َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :وقال[ 14]التغابن:  

(211). 

 

مرج  سابق. 16/205تفسير القرطلي ( 211)
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فعندما ثعلم    الشرعية،وهكاا نجد أ  اقرتا  العلم بالعم  هو الغالب يف النصوص  

وإنما ثكو  ذلك إذا سأأأخر هاا العلم    حيات ،المسأأألم ثجب أ  ثكو  لهاا العلم أثر يف 

يف تعليم غير،، ويف نشأأأر الخير ألبناء األمة، أما اكتسأأأا  العلم وطلل ، لالسأأأتكثار من  

المسأال ، أو لالسأتزاةة من المعارف، فن  هاا لم ثكن هو طرثق المؤمنين الصأالحين،  

دثم والحدث ،  الاثن كا  لهم ةور يف هنضأأة األمة وبنالها، وحال علماء اإلسأأالم يف الق

وتربية ومخالطة لعامة األمة    ام  يثشأأهد لهاا، أهنم كانوا ثقومو  بنق  علمهم لغيرهم تعل

 .  (212)وخاصتهم  

  ا معلق   -يف سأورة العصأر -ولهاا األمر جع  اهلل تعالى شأر  النجاة من الخسأرا   

الحق  ومكنو، من قلوهبم وعاشأوا ب  ب ،بمعرفة الناس للحق، وإذا عرفو، ألزموا أنفسأهم  

وللحق، وال ثعفو  من المسأؤولية وال ثنجو  بتنفسأهم إذا عرفوا الحق، ولم ثلشأروا ب  

وثدعو  الناس إلي ، وثحملوهنم حمال على التمسأك بالحق واتلا  الحق. فالدعوة إلى  

الحق والتلشأير ب : فر  اإلثما  بالحق ومعرفة الحق، وال ثتم األصأ  بدو  هاا الفر ،  

لم ثتخا نفسأأأ  بحم  الناس    الحق والتلشأأأير ب  بين الناس ، ومن  الاي هو الدعوة إلى

على الحق الصأأأأحي ، بعأد أ  ثعرفأ  وثتلعأ  ، فهو من الخأاسأأأأرثن، أل  أمر اهلل تلأار   

  يف هأا، اآلثأة، وهو التواصأأأأي بأالحق، والتواصأأأأي بأالحق ثحمأ  معنى  ثوتعأالى صأأأأر

الدعوة إلى الحق بك  صأراحة وقوة، فنذا عرف  الحق ورأث  أه  اللاط  ثزثغو  عن  

 

فقد ذكر ابن القيم رحم  اهلل تعالى يف كتاب  مفتاح ةار السعاةة   ذات ،( هاا م  عدم التقلي  من شت  العلم بحد  212)

. 1/219وجها يف فض  العلم وأهل ، انظر مفتاح ةار السعاةة ( ۱5۳)
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الحق، ولم تأدعهم إلى اتلأا  الحق ، وتوصأأأأهم بأاتلأا  طرثق الحق، الأاي هو الصأأأأرا   

الملين، فال شأأأأأك أنأك من الخأاسأأأأرثن،   ألنأك لم تنفأا أمر اهلل،  المسأأأأتقيم، والنور 

وتتواصأأأي بالحق، وألنك أخات الحق لنفسأأأك ولم تحم  علي  غير  ، من الزالغين  

المنحرفين أو المخطَين التالهين ، والمسأأألم ال ثعيش لنفسأأأ  فق ، ب  ثعيش لنفسأأأ   

ر،، والدعوة إلى اإلصأأالح تشأأم   يوللناس، فنذا أصأأل  نفسأأ : وجب علي  إصأأالح غ

 .(213)حسب طاقت ، وبقدر نطاق  الاي ثحي  ب     الناس جميعا، ك  على

وأما أثر التعلم والتعليم يف جلب السأأعاةة للمسأألم يف حيات  الدنيا ويف اآلخرة، فما  

ثنشأأأأت عنأ ، من لاة ال تدانيهأا لاة، ومتعأة يف طلأب العلم وتحصأأأأيلأ  تفوق ك  الملأاات  

يأا أ  لطلأب العلم  األخرى، وقأد ذكر كثير ممن عأاشأأأأوا سأأأأعأاةة حقيقيأة يف حيأا م الأدن

ةورا بأارزا يف ذلأك ، ومنهم اإلمأام الجوزي رحمأ  اهلل تعأالى فقأد كأا  ثقول: )تأتملأ   

أحوال الناس يف حالة علو شأأتهنم، فرأث  أكثر الخلق تلين خسأأارهم حينَا، فمنهم من  

بالغ يف المعاصأأي من الشأألا ، ومنهم من فر  يف اكتسأأا  العلم، ومنهم من أكثر من  

للاات، حينَا كلهم ناةم يف حال الكرب، حين فوات االسأأأتدرا ، لانو   االسأأأتمتا  با

ضأعف ، أو فضأيلة فات ، فيمضأي زما  الكرب يف حسأرات ، فن  كان     ىسألف ، أو قو

أسأفا، على ما جني  وإ  لم ثكن ل  إفاقة سأار   لشأيخ إفاقة من ذنو  قد سألف  قال وا

ر الشأألا  يف العلم، فنن  يف زمن  متتسأأ  على فوات ما كا  ثلتا ب ، فتما من أنفق عصأأ 

 

.۱۰۳( المنطلق، محمد الراشد ص 213)
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  مأا جم  وال ثرى مأا ثفقأد من لأاات  يمأا غرس وثلتأا بتصأأأأن  ىالشأأأأيخوخأة ثحمأد جن

  َ ا، باإلضأافة إلى ما ثنال  من الاات العلم، هاا م  وجوة لاات  يف الطلب الاي  اللد  شأي

قأال  كأا  تأتمأ  بأ  إةرا  المطلو ، وربمأا كأانأ  تلأك األعمأال أطيأب ممأا نيأ  منهأا، كمأا  

 الشاعر:

 ور  أمنية أحلى من الظفر أهتز عند تمني وصلها طربا

ولقد تتمل  نفسأأأي باإلضأأأافة إلى عشأأأيري، الاثن أنفقوا أعمارهم يف اكتسأأأا   

الدنيا، وأنفق  زمن الصأألوة والشأألا  يف طلب العلم فرأثتني لم ثفتني مما نالو، إال ما  

عيشي يف الدنيا أجوة من عيشهم، وجاهي  لو حص  لي ندم  علي  ثم تتمل  حالي فنذ 

بين الناس أعلى من جاههم، وما نلت  من معرفة العلم، ال ثقاوم فقال لي ابليس ونسي   

تعلك وسأأأأهر  فقل  ل  أثها الجاه  تقطي  األثاةي ال وق  ل  عند رؤثة ثوسأأأأ ، وما  

 طال  طرثق أةت إلى صدثق.

ما هو عندي أحلى من العسأأ     ولقد كن  يف حالوة طلب العلم ألقى من الشأأدالد

ألج  ما أطلب وأرجو، كن  يف زما  الصأأألا آخا معي أرغفة ثابسأأأة، فتخرج يف طلب 

، فال أقأدر على أكلهأا إال عنأد المأاء فكلمأا أكلأ  القمأة  ىسأأأأ يالحأدثأ  وأقعأد على هنر ع

شأرب  عليها، وعين همتي ال ترى إال لاة تحصأي  العلم، فتثمر ذلك عندي أين عرف  

ماعي للحدث  وآةا  سأأير الرسأأول علي  الصأأالة والسأأالم، وأحوال  وآةاب  بكثرة سأأ 

وأحوال الصحابة وتابعيهم، فصرت يف معرفة طرثق  كابن أجوة، وأثمر ذلك عندي من  

المعاملة ما ال ثدر  بالعلم، حتى أين أذكر يف زمن الصألوة ووق  الغلمة والعزبة قدري  
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  العطشأأا  إلى الماء الزالل، ولم ثمنعني منها  على أشأأياء كان  النفس تتوق إليها توقا

   .(214)إال ما أثمر عندي من العلم من خوف اهلل عز وج 

ولمأا كأا  من مقتضأأأأيأات تعلم العلم العمأ  بأ  وتلليغأ  للنأاس، فقأد كأا  البن  

الجوزي رحمأ  اهلل تعأالى النصأأأأيأب األكرب من ذلأك، فقأد تأا  على ثأدثأ  يف مجأالس  

الأاكر أكثر من مأالتي أل ، وأسأأأألم على ثأدثأ  أكثر من مَتي نفس، وكم سأأأأالأ  عين  

يف المجلس الواحد أكثر من    متجرب بوعظأ  وةعوت  لم تكن تسأأأأيأ ، وكا  ثجلس حول 

 (215)  عين عشرة آالف ما فيهم إال من رق قلل  أو ةمع  

وهكاا نرى أ  طلب العلم إذا رافق  العم  حصأ  ب  المقصأوة من إسأعاة المسألم  

اآلخرة، أمأا مأا ثالحظ يف هأاا العصأأأأر من كثرة من ثتعلم، وقلأة من    ويفيف حيأاتأ  الأدنيأا  

فيرج  ذلك إلى أسأأألا  لع  من أبرزها ضأأأع     نفسأأأ ،ثسأأأتفيد من علم  يف إسأأأعاة  

أو عدم    الدرجات،أو طلأب العلم وتعلمأ  للدنيا ولني  عالي    العلم،اإلخالص يف طلأب 

أو عدم تلليغ العلم وإثصأأال  للناس الى غير ذلك من    للتعلم،معرفة الطرثقة الصأأحيحة  

 (216)األسلا  التي أةت إلى عدم الوصول إلى الثمرة الحقيقية من العلم  

 

. ۲6۷، ص  ۱4۲۰( صيد الخاطر، ةار اليمامة للطلاعة، الطلعة األولى 214)

۲6۸( المصدر السابق ص215)

. ۷هأ ص1417طلعة علم  الركالز األساسية لطالب العلم، وحيد بالي، مكتلة التابعين،  :( انظر216)
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وثكفي شأأأأرفأا للعلم وتعلمأ  أحأاةثأ  عأدة روثأ  يف شأأأأت  العلم وتعلمأ  منهأا، مأا  

روا، الصأحابي الجلي  معاذ بن جل  رضأي اهلل عن  قال: قال رسأول اهلل صألى اهلل علي   

وسألم: تعلموا العلم فن  تعليم  هلل خشأية وطلل  علاةة، ومااكرت  تسألي ، واللح  عن   

صأأأأدقأة، وبأالأ  ألهلأ  قربأة ، ألنأ  معأالم الحالل والحرام،  جهأاة، وتعليمأ  لمن ال ثعلمأ   

ومنار سأأأل  أه  الجنة، وهو األنس يف الوحشأأأة، والصأأأاحب يف الغربة، والمحدث يف 

الخلوة ، والدلي  على السأأراء والضأأراء، والسأأالح على األعداء، والزثن عند األخالء،  

أ قأأاةة وألمأأة تقت   الخير  فيجعلهم يف  بأأ  أقوام،  بفعأأالهم،  ثرف  اهلل  ثأأارهم، وثقتأأدي 

وثنتهي إلى رأثهم، ترغب الماللكة يف خدمتهم، وبتجنحتها تمسأحهم، ثسأتغفر لهم ك  

ابس، وحيتأا  اللحر وهوامأ ، وسأأأألأا  اللحر وأنعأامأ ، أل  العلم حيأاة القلو   ثأ رطأب و

من الجه  ، ومصأابي  األبصأار من الظلم، ثللغ العلد بالعلم منازل األخلار والدرجات  

العلى يف الدنيا واآلخرة، التفكر في  ثعدل الصأأيام ، ومدارسأأت  تعدل القيام، ب  توصأأ   

لحرام، هو إمام العم ، والعم  تابع  ثلهم  السأأأأعداء  األرحام، وب  ثعرف الحالل من ا

 .(217)وثحرم  األشقياء  

 المنكر:األمر بالمعروف والنهي عن  ثانيا:

ضأأع  اهتمام    المعاصأأرثن،إ  مما ثالحظ اليوم على واق  الكثير من المسأألمين  

أو   افقد أصأأأل  هاا اإلحسأأأاس معدوم    ومصأأأيرها،الفرة بالمجتم  وقضأأأاثا، وباألمة  

 

. قال ابن القيم  53. ص  1413ةار الخير، الطلعة األولى    وفضل ،( روا، ابن علد الرب، مختصر جام  بيا  العلم  217)

. 47، وقال األللاين موضو ، ضعي  الرتغيب والرتهيب برقم  1/532مفتاح ةار السعاةة    معاذ،موقوف على  
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، ب  ربمأا كا  مغيلأا حتى عن النشء الصأأأأاعد من أبنأاء هاا الجيأ ، وممأا زاة األمر  اغاللأ  

وما ذا  إال بسأألب التلعية الثقافية    الكثيرثن،خطورة عدم اسأأتشأأعار االنتماء لألمة عند  

بين األفراة، والاي    والفكرثة للعلم المتحضأأر، الاي تشأأك  في  األنانية النسأألة العالية

 .(218)أصلح  المصلحة الشخصية في  هي الهدف األسمى  

ولما كا  المسأألم ثنتمي إلى أمة هي خير أمة أخرج  للناس، كا  من الضأأروري 

عليأ  المعأاثشأأأأة الكأاملأة لكأ  خصأأأأال  هأا، األمأة، واالقتأداء بمن جعلهم اهلل تلأار   

اء اهلل ورسأأأل  وأتلاعهم الصأأأاةقين  وتعالى نرباس للحالرثن، وهداة للضأأأالين، من أنلي

المخلصأين، ومن أج  ما تميزت ب  ها، األمة العظيمة شأعيرة األمر بالمعروف والنهي  

  ها، الميزة التي وصأأ  اهلل تعالى هبا نلي  محمد علي  الصأأالة والسأأالم (219)  عن المنكر

      يف كتاب  الكرثم

[، وكأأالأأك هو  157]األعراف:    َّ ىت نت  مت زت رت ُّٱ

 حي  جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱوصأأ  لألمة جميعا  

 مك لك ُّٱ[ وهو وص  أه  اإلثما  كالك  110]آل عمرا :     َّ خي

  .[71]التوبة:   َّ  زن رن مم ام يل ملىل يك  ىك

 

هأ. 1410األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ةار المجتم  الطلعة الرابعة    : ( انظر218)

.۳۰ص

( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثر، يف حفظ األمة ة. علد العزثز المسعوة، ةار الوطن، الطلعة األولى 219)

1413 ،1/44.
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 :أ. أثر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يف تحقيق السعادة

سل  فالح النفس اإلنسانية وتزكيتها وأمر  قد ذكر اهلل تلار  وتعالى يف كتاب  الكرثم  

فقأأال سأأأألحأأانأأ  وتعأأالى ذلأأك والحأأ  عليأأ ،     ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ يب ىب نب مب  زب  ُّٱ  :بتحقيق 

، وبين أ  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم وسأأأال  ني  ذلك [9]الشأأأمس:  

 ين  ىن  نن من  زن رن مم ام يل ىل ُّٱ  :الفالح بقولأ  تعأالى

 هب مب ُّٱ  :وبقولأأ  تعأأالى[  104]آل عمرا :    َّ ىي ني مي زي ٰىري

  َّمخ جخ مح  جح مج حج  مث هت مت خت حت  جت

وبأأاألمأر  [  35]الأمأأالأأدة:   الأخأيأر  إلأى  بأأالأأدعأوة  تأعألأق  األخأيأرتأيأن  اآلثأتأيأن  يف  فأأالأفأالح 

عن المنكر وبأالتقوى والعمأ  الصأأأأال  وبأالجهأاة ممأا ثأدل على أ     بأالمعروف والنهي

 (220)متعلق بتزكية النفس ثدخ  في  هاا كل  الفالح ال

والنهي عن   ثزكيهأأا،  وذلأأك  النفس  الخير والمعروف تؤكأأدهمأأا يف  إلى  والأأدعوة 

المنكر ثقلح  يف النفس وذلك ثزكيها، وال ثتصأأور أ  ثعيش المسأألم يف سأأعاةة ونعيم،  

ن  كبالمنكرات األخالقية، والفكرثة، واالجتماعية، وهو لم ثتحر  من  سا ييف عصر مل

بأ  إ  القلق   بأالمعروف والنهي عن المنكر،  تجأا، ذلأك كلأ ، ولم ثقم بواجأب األمر 

النفسأأي الاي ثعاين من  المؤمنو  تجا، المنكرات القالمة هو قلق طليعي ثلع  المؤمن  

د،، فن  لم ثسأأتط  فللسأأان ، فن  لم ثسأأتط   على تغيير المنكرات على قدر اسأأتطاعت  بي

 

.4/551، 14۰۹تفسير ابن كثير ةار المعرفة بيروت  :( انظر220)
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ا جاءت اإلشارة إلى ذلك يف الحدث  الصحي   كمفلقلل  وإ  كا  ذلك أضع  اإلثما  

فن  لم ثسأأأأتط     ،من رأى منكم منكرا فليغير، بيد،  "عن النلي علي  الصأأأأالة والسأأأأالم  

 .(221)  "وليس وراء ذلك حلة خرةل من إثما   ،فن  لم ثستط  فلقلل   ،فللسان 

 

 المنكر:ب. صور األمر بالمعروف والنهي عن  

إ  المسأألم المعاصأأر الاي تحدةت لدث  معالم طرثق السأأعاةة ثجد أ  با  األمر  

بالمعروف والنهي عن المنكر، والمشاركة في  با  واس  جدا ول  صور متعدةة أذكرها  

 ذلك:إجماال بناء على استقراء الواق  الدعوي، فمن 

المشأأأأاركأة يف عموم األعمأال الأدعوثأة، من برامج توعيأة النأاس بأتمور   -1

وثدخ  يف ذلك   المحتاجين،لدثن، أو مسأأاعدة الفقراء والمسأأاكين، أو قضأأاء حوالج  ا

ك  عم  ثمكن المسأأألم القيام ب  للناس على قدر اسأأأتطاعت ، فالاي ثشأأأار  يف نشأأأر 

الخير بين الناس بتي مشأاركة كتوزث  اإلعالنات للمحاضأرات والندوات، أو األشأرطة  

على مستحقيها، أو غير ذلك من األعمال كلها    والكتيلات، أو توزث  األطعمة واألغاثة

 ةاخلة يف با  األمر بالمعروف.

 

( 69/ 1صحي  مسلم )( 221)
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اللأدثلأة للغثأاء السأأأأأالأد يف مجأاالت الثقأافأة واإلعالم   -2 الربامج  إقأامأة 

المعأاصأأأأرة، من قنوات فضأأأأاليأة، أو مجالت ةورثأة، أو مواق  الكرتونيأة، وتحأدثأ   

 المنكر.نهي عن  وسال  ةعوثة تناسب مستوى العصر، ك  ذلك ثدخ  يف با  ال

يف مجأالسأأأأهم ومنتأدثأا م وحثهم على أمور    المجتم ،مخأالطأة أفراة   -3

الدثن وتعليمهم ما ثجهلو  من ، وإرشأأاةهم إلى اللعد عن المعاصأأي وتر  ما حرم اهلل  

 (222)تعالى باألسلو  الحكيم  

، وتأدرثلهم  اوظأاهر    اتربيأة األبنأاء على االلتزام بأتحكأام اإلسأأأأالم بأاطنأ    -4

وفيما ق  اهلل تلار     الصأأغر.على أفعال الخير وتعوثدهم على األعمال الصأأالحة منا  

وتعأالى يف القرآ  الكرثم علينا من وصأأأأاثا لقما  البن  فوالد عظيمة حي  خصأأأأ  ل   

اَلَة  }وصية عظيمة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أمر، بالصالة   َّ َأقِِم الصَّ
َثاب نَي

ورِ َوأْ  ابَأَك إِ َّ َذلِأَك مِْن َعْزِم اأْل م  لِْر َعَلى مَأا َأصأأأأَ نَْكِر َواصأأأأْ وِف َوانْأَ  َعِن اْلم  ْر بِأاْلَمْعر    {م 

[17]لقما :  

األماكن   وأمرهم بالمسأأأارعة لها، يف  أوقا ا،تاكير الناس بالصأأأالة يف   -5

الناس يف العامة، والمنتدثات، واألسأأواق. وقد تكو  ها، الصأأورة هي المشأأهورة عند  

ذكرنا.بينما األمر أعم من ذلك، كما    المنكر،األمر بالمعروف والنهي عن  

 

.163األسلو  الرتبوي يف الدعوة إلى اهلل ص  :انظر( 222)
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محاربة الرذثلة، والفسأاة، والفواحش يف المجتم  بتي وسأيلة مناسألة،   -6

   والتقوى.ولة عن ذلك، والتعاو  م  تلك الجهات على الرب  ؤوإعانة الجهات المس

الرتبيأة الدعوثة لشأأأألأا  اإلسأأأأالم على منهج اإلسأأأأالم الشأأأأام  لك    -7

نواحي الحياة، وإعداة شأأأخصأأأيات إسأأأالمية ةعوثة قاةرة على تحم  الدعوة إلى اهلل،  

والسأأأأير يف طرثق اهلل، للتمكين لإلسأأأأالم يف األرض، وإصأأأأالح أوضأأأأا  المجتم ،  

واالهتمام بقضاثا المسلمين.  
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 الجهاد:معنى  اهلل:الجهاد يف سبيل   ثالثا:

 .(223)  وبالغوجهد الرج  يف كاا أي جد في     الوس ،  وبالاللغة: من المشقة  

 .في الفقهاء األربعة على أ  الجهاة هو القتال والعو     اتفق  اصطالحا:

 يهجي ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱ  تعأالى:قأال اهلل  

 [.88]التوبة:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي خي حي

واعلموا أ  الجنة  " وسلم:وهاا هو الجهاة الاي قال عن  رسول اهلل صلى اهلل علي  

 (224)  "تح  ظالل السيوف  

وألهميأة الجهأاة يف حيأاة المسأأأألم وأمتأ  وأل  يف تركأ  الأال والصأأأأغأار حأار النلي  

عليأ  الصأأأأالة والسأأأأالم من التشأأأأاغ  عن الجهأاة بتي أمر من األمور أل  ذلك ثورث  

»من مات ولم ثغز، ولم ثحدث ب  نفسأأ ، مات على  لي  الصأأالة والسأأالم  النفاق، قال ع

»إذا تلاثعتم بالعينة، وأخاتم أذنا  اللقر، ورضأأيتم   "ا  ، وقال أثضأأ  (225)شأأعلة من نفاق  

 (226)بالزر ، وتركتم الجهاة، سل  اهلل عليكم ذال ال ثنزع  حتى ترجعوا إلى ةثنكم   

 

.۱۱4مختار الصحاح ص ( 223)

( 22/ 4( صحي  اللخاري )224)

. (1517/ 3( صحي  مسلم )225)

صحح  االللاين. (274/ 3( سنن أبي ةاوة )226)
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ا عن  وصأأأ  كترى من ذلك أ  الرسأأأول علي  الصأأأالة والسأأأالم جع  تر  الجهاة ن

تجأارة والزراعأة  التشأأأأاغأ  عن الجهأاة بأال  إ   اهلل:ثقول الشأأأأيخ ابن بأاز رحمأ     الأدثن،

  ا هو الواق  كموالمعامالت الربوثة من أسأألا  ذل المسأألمين وتسأألي  أعدالهم عليهم  

(227). 

وبا  الجهاة مفتوح إلى ثوم القيامة، وحاجة المسأألمين اليوم إلي  على أشأأدها يف  

وق  سأأللوا في  األرض، والمقدسأأات وغرب  في  شأأمس العزة اإلسأأالمية عن الدنيا،  

 (228)وتسلم أعداء اهلل زمام األمور  

الى ل   ا أعد، اهلل تلار  وتعميف سألي  اهلل فقد نال السأعاةة ثقينا، ب  اومن ثقت  مجاهد  

للشأهيد عند اهلل سأ    "من الجزاء األخروي العظيم، ثقول النلي علي  الصأالة والسأالم:  

خصأأأال: ثغفر ل  يف أول ةفعة من ةم ، وثرى مقعد، من الجنة، وثجار من عاا  القرب،  

العين، وثشأأأأف  يف  وثأأتمن من الفز  األكرب، وثحلى حلأأة اإلثمأأا ، وثزوج من الحور 

يف سأألي  اهلل، فهو حي، عند اهلل تلار     اومن قت  مجاهد   (229)  "   سأألعين إنسأأانا من أقارب

قال: قال رسأأأول اهلل صأأألى اهلل علي     رضأأأي اهلل عنهما  ما روي عن ابن علاسكوتعالى  

لما أصأأيب إخوانكم بتحد جع  اهلل أرواحهم يف جوف طير خضأأر، ترة أهنار    "وسأألم  

 

.55الحاضر. ص( األسلو  الرتبوي للدعوة إلى اهلل يف العصر 227)

۲۲۰منهج اإلسالم يف تزكية النفوس أنيس كرزو  ص( 228)

صحح  االللاين. (935/ 2( سنن ابن ماج  )229)



 

159 
 

معلقأة يف ظأ  العر ، فلمأا الجنأة، تأتكأ  من ثمأارهأا، وتأتوي إلى قنأاةثأ  من ذهأب  

وجأدوا طيأب مأتكلهم، ومشأأأأرهبم، ومقيلهم، قأالوا: من ثللغ إخواننأا عنأا، أنأا أحيأاء يف 

الجنأة نرزق لَال ثزهأدوا يف الجهأاة، وال ثنكلوا عنأد الحر ، فقأال اهلل سأأأألحأانأ : أنأا  

 ىن نن زنمن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱقال: فتنزل اهلل   (230) "أبلغهم عنكم  

 .[169]آل عمرا :   َّ زي ري ٰى ين

ولما كا  الجهاة هباا المفهوم من المسأأأال  العامة لألمة فنن  ال ثتسأأأر  يف إثجاب    

ب  ثوك  ذلك إلى عالء األمة، فهو من با  مسأأأأال  السأأأأياسأأأأة    ،المسأأأألمينعلى ك  

ج   الشرعية التي ثراعى فيها جانب القوة والضع  وإعداة العدة لمالقاة الكافرثن وتر

الأاي ثجأب أ  ثكو     ولكن  المهمأة،إلى غير ذلأك من األمور    القتأال،المصأأأألحأة يف  

يف ذهن المسألم هو أ  الجهاة عام  أسأاسأي من عوام  النصأر والتمكين، وأن   احاضأر  

َأة مجأاهأدة تقأاتأ  يف سأأأأليأ  اهلل قأد بأاعأ    حتى تقوم قأالمأة لإلسأأأأالم البأد من وجوة ف

 تعالى.أرواحها اهلل  

  

 

حسن  االللاين. (15/ 3( سنن أبي ةاوة )230)
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 الخالصة

والاي هو الركن الثال  من   -ثتضأ  لنا من هاا الملح  أ  با  التواصأي بالحق  

هو الأدعوة إلى اهلل بمفهومهأا الواسأأأأ     -  السأأأأعأاةة  يأ أركأا  النجأاة من الخسأأأأرا  ون

  جميعا،   للمسأأألمين،وتشأأأم  النصأأأيحة    االشأأأام ، والتي تشأأأم  العلم، طللا وتعليم  

مر بالمعروف والنهي عن المنكر برةاب  األ وتشأأم بالكلمة الطيلة والموعظة الحسأأنة،  

 وأساليل ، وتشم  الجهاة يف سلي  نصرة الدثن، بعموم أنوا  الجهاة المشروعة.

م  إخوان  المسألمين بالحق،    اإلى اهلل تعالى، متواصأي    افعندما ثكو  المسألم ةاعي   

 المنشوةة.ةالما، يف ك  أحوال ، فقد حقق سللا عظيما من أسلا  السعاةة  
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 حسن الخلق: المبحث الرابع

إ  المسألم إذا اتصأ  بحسأن الخلق حاز سألقا عظيما يف تعامل  م  من حول ، ب   

حتى يف تعأاملأ  م  ذاتأ  هو، فسأأأأوف ثجأد طمأتنينأة واسأأأأتقرارا كليرثن، ثمرة لتوافق مأا  

مة قد ح  اإلسالم عليها  ثركثحم  من إثرا  وعم  صال  م  ما ثتحلى ب  من أخالق 

(231) 

د أهنم قد فطروا على قلول ما ثسأأأتحسأأأن من  ومن ثتتم  أحوال اللشأأأر جميعا ثج

النأأاس وهم ثعيشأأأأو  يف جأاهليأأة جهالء   األخالق، ورفض مأا ثكر، منهأأا، وقأد كأا  

 الخلق.التصاف  بحسن    وثحرتمون ،  وثكربون ،ثقدرو  صاحب األخالق الكرثمة،  

ولالك عرب رسأأول اهلل علي  الصأأالة والسأأالم عن أهمية األخالق واالتصأأاف هبا  

، ووصأأ  علي  الصأأالة السأأالم حسأأن  (232)  "ما بعث  ألتمم صأأال  األخالقإن  "بقول 

الخلق بتوصأأاف عظيمة، وأنزل صأأاحلها منازل رفيعة فمن ذلك أ  صأأاحب األخالق  

الحسأأأأنة هو أحب علاة اهلل إلى اهلل، وأ  خير ما أعطي اإلنسأأأأا  الخلق الحسأأأأن، وأ   

انا، وأثضأا فن  صأاحب موأكملهم إثصأاحب الخلق الحسأن هو أحسأن الناس إسأالما،  

 

.3/177إحياء علوم الدثن للغزالي   :( انظر231)

. ۲۰۷صحي  األة  المفرة  :صحح  األللاين انظر (513/ 14مسند أحمد )( 232)
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  تلك العلارات يف بيا   كالخلق الحسأأأن ثصأأأ  بحسأأأن خلق  ةرجة الصأأأالم القالم،  

 (233)  أهمية حسن الخلق تلين ما ل  ةور كلير يف صياغة الشخصية المسلمة السعيدة

            وهو قل  ذلك خلق الرسأأول علي  الصأأالة والسأأالم الاي وصأأف  اهلل تعالى بقول :  

وهو وصأيت  ألصأحاب  رضأي اهلل عنهم ووصأية  [ 4]القلم:    َّ ين ىن نن من زن ُّٱ

 أصحاب  بعضهم بعضا.

يف هاا الملح  إلى معنى الخلق، ومعنى حسأأأأن الخلق وأركان     أعرضوسأأأأوف  

 ونماذج من أهم األخالق اإلسالمية العظيمة.   المسلم،وأثر، يف تحقيق السعاةة يف حياة 

  

 

. 1/3الخلق الكام ، محمد جاة المولى  :انظر( 233)
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 الخلق:معنى   أوال:

وحقيقت  أن  صأأورة    ،والسأأجيةهو الدثن والطل    -بضأأم الالم وسأأكوهنا   -الخلق  

 .(234)  اإلنسا  اللاطنة، وهي نفس  وأوصافها ومعانيها المختلفة

وثفصأأ  الغزالي رحم  اهلل تعالى يف تعرث  الخلق فيقول : وثراة بالخلق الصأأورة  

الظاهرة، وثراة بالخلق الصأأأأورة اللاطنة وذلك أل  اإلنسأأأأا  مركب من جسأأأأد مدر   

باللصأأيرة، ولك  واحد منها هيَة وصأأورة، إما قليحة  باللصأأر، ومن روح ونفس مدركة  

وإمأا جميلأة، فأالنفس المأدركأة بأاللصأأأأيرة، أعظم قأدرة من الجسأأأأد المأدر  بأاللصأأأأر،  

 ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ  :ولالك عظم اهلل أمر اإلنسأا ، بنضأافت  إلي ، إذ قال تعالى

[ 72، 71]ص:   َّ خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

إلى الطين، والروح إلى ر  العأالمين، والمراة بأالروح   فنلأ  على أ  الجسأأأأد منسأأأأو 

َأة يف النفس راسأأأأخأة عنهأا تصأأأأدر   والنفس يف هأاا المقأام واحأد، فأالخلق علأارة عن هي

األفعال بسأأأهولة وثسأأأر من غير حاجة إلى فكر وروثة ، فن  كان  الهيَة بحي  تصأأأدر 

خلقا حسأأأنا، وإ       تلك الهيَةيعنها األفعال الجميلة المحموةة عقال و شأأأرعا، سأأأم

 .(235)  الهيَة التي هي المصدر خلقا سيَا  يكا  الصاةر عنها األفعال القليحة سم

  

 

.4/194( لسا  العر  البن منظور234)

3/53( إحياء علوم الدثن للغزالي235)
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 الخلق:معنى حسن   ثانيا:

  األفعال، ثعرف  اإلمام أحمد رحم  اهلل بتن : )سالمة النفس نحو األرفق األحمد من 

 ا بين الناس(.موقد ثكو  ذلك يف ذات اهلل تعالى، وقد ثكو  في

ثفع  ما    ونواهي ،وهو يف ذات اهلل تعالى أ  ثكو  العلد منشأأرح الصأأدر بتوامر اهلل  

نحو،، وثنتهي عما حرم علي  واسأعا ب  غير متضأجر    اطيب النفس ب  سألسأ    علي ،فرض 

من الملأاح لوجأ  اهلل تعأالى إذا رأى أ  تركأ     اوثرغأب يف نوافأ  الخير، وثرت  كثير    منأ ،

 ب .لالك غير ضجر من  وال متعسر    امستلشر    فعل ،أقر  إلى العلوةثة من  

وهو يف المعامالت بين الناس: أ  ثكو  سمحا بحقوق ، ال ثطالب غير، هبا، وثويف  

ثعد، أو قدم من سأأأفر فلم ثزر أو سأأألم فلم ثرة ما ثجب لغير، علي  منها، فن  مرض لم  

علي ، أو ضأاف فلم ثكرم، أو شأف  فلم ثجب، أو أحسأن فلم ثشأكر، أو ةخ  على قوم 

فلم ثمكن، أو تكلم فلم ثنصأأ  ل ، أو اسأأتتذ  على صأأدثق فلم ثتذ  ل ، أو خطب فلم 

ثغضب،  ثزوج، أو استمه  الدثن فلم ثمه  أو استنق  فلم ثنق ، وما أشل  ذلك، لم 

ولم ثعاقب، ولم ثتنكر من حال  حال، ولم ثسأتشأعر يف نفسأ  أن  قد جفي وأوحش، وأن  

 من ذلك، وثقاب    ءثقاب  ك  ذلك إذا وجد السألي  إلي  بمثل ، ب  ثضأم أن  ال ثعتد بشأي

بمأا ثحمأد وثرضأأأأى، ثم ثكو  يف اتقأاء مأا ثكو  عليأ  بأا ثحأب أ  ثكو  لأ  ، فأنذا مرض 

  جاء، يف شأفاعة اسأتشأف  ل ، وإ  اسأتمهل  يف قضأاء ةثن أمهل ،  أخو، المسألم عاة،، وإ

وإ  احتاج إلى مَونة، وإ  احتاج من  إلى معونة أعان ، وإ  اسأأتسأأم  ل  يف بي  سأأم   
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لأ ، وال ثنظر للأاي عأاملأ  كي  كأانأ  معأاملتأ  إثأا، فيمأا خال، أو كي  ثعأامأ  النأاس، إنمأا  

 .  (236)ثخالف ثتخا األحسن إماما لنفس ، فينحو نحو، وال 

 الخلق:حسن   ثالثا: أركان

وحصأأأأرها    متعدةة،األخالق الحسأأأأنة التي ثجب على المسأأأألم التحلي هبا كثيرة  

وتعداةها ليس هو مجال اللح ، ولكن هنا  أركا  أساسية تندرج تحتها ك  األخالق  

 وهي:اإلسالمية،  

 العلم الموافق للكتا  والسنة.   .1

الشجاعة.  .2

العفة.  .3

  (237)  الصرب.  .4

 الركن األول: العلم الموافق للكتاب والسنة:

إ  كأ  صأأأأفأة مأدح اهلل تعأالى هبأا العلأد يف القرآ  فهي ثمرة العلم ونتيجتأ ، وكأ  ذم 

ذمأ  فهو ثمرة الجهأ  ونتيجتأ ، فمأدحأ  بأاإلثمأا  وهو رأس العلم وللأ ، ومأدحأ  بأالعمأ   

الصال  الاي هو ثمرة العلم الناف ، ومدح  بالشكر، والصرب، والمسارعة يف الخيرات،  

جأاء ، واإلنأابأة، والحلم، والوقأار، واللأب، والعفأة،  والحأب لأ ، والخوف منأ ، والر

 

.6/230( شعب اإلثما  للليهقي 236)

.24،. ص۱4۲۲ةار القاسم الطلعة األولى  شقيل ،( هداثة المشتاق إلى محاسن األخالق علد اهلل 237)
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لعلأأاة، ، والرحمأأة هبم والرأفأأة، وخفض   النفس، والنصأأأأيحأأة  والكرم، واإلثثأأار على 

 .  (238)الجناح، والعفو عن المسيء، إلى سالر األخالق المحموةة واألفعال المرضية  

اتج عن  وعنأدمأا ثنحرف العلم عن حأدوة االعتأدال فأننأ  ثنحرف إمأا إلى جهأ  نأ 

تفرث  يف تحصأأأأي  العلم، أو إلى ضأأأأالل ناتج عن إفرا  منحرف يف تحصأأأأي  العلم،  

، واالسأأتعاضأأة عنها بمصأأاةر -الكتا  والسأأنة-ثخرج  عن حدوة مصأأدري التشأأرث   

 أخرى موافقة لألهواء .

 الركن الثاين: الشجاعة:

 (239)الشجاعة لغة هي: شدة القلب يف اللتس  

للشأأأأر  يف إقأدامهأا وإحجأامهأا ، فهي تقأدم إ     واصأأأأطالحأا: انقيأاة قوة الغضأأأأب

انتهك  حرمات اهلل و تحجم إ  ناةي ةاعي الهوى النتصار النفس، فالشجا  هو الاي  

 . ثغضب هلل ، ويف اهلل ، ومن أج  محارم اهلل ، ال من أج  االنتصار لنفس

ولأالأك الشأأأأجأا  حقيقأة هو من ظهرت عليأ  عالمأات الشأأأأجأاعأة التي تتمثأ  يف  

الرفق   -الرحمة   -األناة   -الحلم   -اإلحسأأا    -العفو   -]كظم الغيظ    التالية:الخصأأال  

 

.117/ 1( مفتاح ةار السعاةة البن القيم238)

.7/36لسا  العر  البن منظور( 239)
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التوةة   -التواضأ    -طالقة الوج    -التلسأم   -التوقير   -حسأن الظن   -سأالمة الصأدر   -

 (240)هلل[   والغضب  –النجدة   -الشهامة   -التسام    -السرت   -

واألحوال التي ثكو  فيهأأا  فأأالمسأأأألم يف هأأاا الزمأأا  معرض لكثير من الظروف  

ا ، فالمسأأأألم الشأأأأجأا  إذا مأ اختلأار، عن حسأأأأن خلقأ ، ومدى تطليقأ  لمأا ثحمأ  من إث

ب  وثحسأن    أخطت علي  أحد من إخوان  خطت يف شأخصأ  ثكظم عندها غيظ ، وثعفو عن ،

إلي ، وثتتين يف أمور، كلها، وثرحم من تح  ثدث ، وثرأف هبم، وثنقي صأأأأدر، من الغ   

المسأأأألمين، وثحسأأأأن ظنأ  ةالمأا وأبأدا، وثوقر من هو أكرب منأ  اعرتافأا  والحقأد على  

بسأأابقت  واحرتاما لشأأيلت  ، وثصأأحب االبتسأأامة ، فن  لها تتثيرا عجيلا يف تغيير نفسأأيت  ، 

لما    اإلى األفضأأأ ، وثطلق وجه  لمن لقي ، متواضأأأعا، متوةةا، متحللة إلخوت  ، سأأأاتر  

ال  والفتن بين الناس، متسأامحا، هينا يف ثد  ثق  من عيو  وأخطاء ال ثجب نشأر الفضأ 

 إخوان ، ذو شهامة ونجدة، ومساعدة وملاةرة ، متعاونا مقدما غير، على حظوظ نفس  .

  :العفة الركن الثالث: 

 (.241)العفة لغة هي: الك  عما ال ثح  وثجم   

 (.242)واصطالحا: تتة  قوة الشهوة بتتةثب العق  والشر   

 

.27( انظر هداثة المشتاق ص 240)

.9/290( لسا  العر 241)

. 3/54( إحياء علوم الدثن 242)
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 وللعفة أنوا  متعدةة:  

 العفة عن شهوة الفرج. -أ

.العفة عن شهوة اللسا  - 

العفة عن شهوة اللطن. -ت

العفة عن شهوة المال. -ث

 العفة عن الشهوة الخفية. - ج

 ومن عالمات أنوا  العفة ما ثلي:

 الورع: .1

اآلخرة ، وهو تر  المحرمات والشأألهات ،  والور  المشأأرو  هو: تر  ما ثضأأر يف 

فتما ما ثنف  يف الدار اآلخرة بنفسأأ  فالزهد في  ليس من الدثن ب  صأأاحل  ةاخ  يف قول   

 نث   مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب  نب  مب زب رب ُّٱ:  تعالى

[، كما أ  االشأأأتغال بفضأأأول الملاحات هو ضأأأد  87]المالدة:    َّ ىف يث ىث

الزهد المشرو ، فن  اشتغ  هبا عن واجب أو بفع  محرم كا  عاصيا وإال كا  منقوصا  

والور  ثكو  يف النظر، ويف السأأأأم ، ويف   عن ةرجأة المقربين إلى ةرجأة المقتصأأأأدثن

ك  ذلك شأأواهد من سأأيرة  الشأأم، ويف الكالم، ويف األك ، ويف المال، ويف المللس، ول

 النلي علي  الصالة والسالم وسيرة أصحاب  الكرام رضي اهلل عنهم.
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 :القناعة .2

 :(243)وقال أبو ذؤثب الهالي،  وهي الرضا بالقسم، ثقال : قن  الرج  إذا رضي

 وإذا ترة إلى قلي  تقن  والنفس راغلة إذا رغلتها 

أ  رسأأول اهلل صأألى اهلل علي  وسأألم   -ا  مرضأأي اهلل عنه -وعن علد اهلل بن عمرو 

والمسلم الاي رزق  اهلل  ،   (244)قد أفل  من أسلم، ورزق كفافا، وقنع  اهلل بما آتا،   "قال:  

، وإال فقد  االقناعة بما عند،، سواء من المال أو من الجا، والمنصب عا  مطمَنا سعيد  

الدنيا أبدا، ب  إ  هنا     أتعب نفسأأ  ولن ثحصأأ  على ما ترثد، النفس ألهنا ال تشأأل  من

لمن لم ثقن  وجع  هم  الدنيا، بت  ثشأأت  اهلل شأأمل  وثفرق جمع  ولم ثتت  من    اوعيد  

 ا جاءت اإلشارة إلى ذلك يف الحدث  النلوي .كمالدنيا إال ما كتب ل ،  

 الحياء: .3

الحياء صأأفة يف النفس، تحم  اإلنسأأا  على فع  ما ثجم  وثزثن، وتر  ما ثدنس  

جد، إذا فع  شأيَا ثخال  المروءة اسأتحيا من الناس، وإذا فع  شأيَا محرما  وثشأين، فت

، وإذا تر  واجب اسأأتحيا من اهلل، وإذا تر  ما ثنلغي فعل  -عز وج   -  اسأأتحيا من اهلل

 (245)استحيا من الناس  

 

.۲۸عن هداثة المشتاق، شقيل  ص  :( انظر243)

( 730/ 2صحي  مسلم )( 244)

. 7/26شرح رثاض الصالحين من كالم سيد المرسلين للنووي( 245)
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عشأرة للحياء وهي: ]حياء جناثة، وحياء تقصأير،    اوذكر ابن القيم رحم  اهلل أقسأام  

وحياء إجالل، وحياء كرم، وحياء حشأمة، وحياء اسأتصأغار للنفس واحتقار لها، وحياء  

 (246)محلة، وحياء علوةثة، وحياء شرف وعزة ، وحياء المستحيي من نفس  [. 

 :التعفف .4

 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱقال اهلل تعالى:  

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 [273]اللقرة:   َّهب مب

وعن حكيم ابن حزام رضأأأي اهلل عن  قال: سأأأتل  رسأأأول اهلل فتعطاين ثم سأأأتلت   

ثا حكيم، إ  هاا المال خضأأأر حلو، فمن أخا،  "فتعطاين، ثم سأأأتلت  فتعطاين، ثم قال:  

بسخاوة نفس بور  ل  في ، ومن أخا، بنشراف نفس لم ثلار  ل  في ، وكا  كالاي ثتك   

قال حكيم فقل  ثا رسأأأأول اهلل والاي    "واليد العليا خير من اليد السأأأأفلىوال ثشأأأأل ،  

رضأي اهلل عن    -ا بعد  شأيَا حتى أفارق الدنيا، فكا  أبو بكر بعثك بالحق، ال أرزأ أحد

َأا، ثم إ  عمر    -  - رضأأأأي اهلل عنأ     -ثأدعو حكيم ليعطيأ  العطأاء فيأتبى أ  ثقلأ  منأ  شأأأأي

ثا معشأأأر المسأأألمين أشأأأهدكم على حكيم أين أعرض  ةعا، ليعطي  فتبى أ  ثقلل ، فقال  

 

. 2/621 اثب مدارج السالكين البن القيم ( 246)
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عليأ  حقأ  الأاي قسأأأأمأ  اهلل لأ  يف هأاا الفيء فيأتبى أ  ثأتخأا،، فلم ثرزأ حكيم أحأدا من  

 (.247)الناس حتى تويف  

وعزة، يف تعامل    اوال شأك أ  التعف  وعدم سأؤال الناس شأيَا ثعطي المسألم شأرف  

حتى وإ  كأا  ملأاحأا ثنق  ذلأك  -ؤال  م  النأاس، أل  النأاس إذا رأوا الرجأ  كثير السأأأأ 

اليد  "من قدرهم عند، و مصأداق ذلك قول  علي  الصأالة والسأالم يف الحدث  السأابق :  

   "العليا خير من اليد السفلى

ثلين كي  أ  من تمت  بحسأأأأن الخلق   المتعففين  وهأأاا موق  ألحأأد السأأأأعأأداء 

علأد اهلل ، عنأدمأا ةخأ  عليأ   وتعف  تكو  لكلمتأ  وق  يف نفوس األجيأال، إنأ  سأأأأالم بن  

هشأام بن علد الملك الكعلة، فقال: سألني حاجة، فقال سأالم : من حوالج الدنيا، أم من  

حوالج اآلخرة؟ قال ب  من حوالج الدنيا، فقال واهلل ما سأأتل  الدنيا من ثملكها فكي   

 أستلها من ال ثملكها؟

 . السخاء والكرم والجود واإلنفاق يف سبيل اهلل5

                   : [ وقأال تعأالى 39]سأأأألأت:   َّمم خم حم جم هل  مل  ُّٱ  : تعأالىقأال اهلل

 مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث رث يت ىت ُّٱ

 [.272]اللقرة:   َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

 

. (5/ 4( صحي  اللخاري )247)
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أثكم مال وارث  أحب إلي   "ويف الحدث  النلوي ثقول النلي علي  الصأأالة والسأأالم  

مأالأ  أحأب إليأ ، قأال: فأن  مأالأ  مأا قأدم ومأال من مأالأ ، قأالوا ثأا رسأأأأول اهلل، مأا منأا أحأد إال  

ولمأا كأا  إنفأاق المأال يف وجو، الخير ثأدل على عأدم محلأة للأدنيأا  (.248)  "وارثأ  مأا أخر

على    اكلير    انفسأأأأيأ    امأا عنأد اهلل تعأالى، كأا  اإلنفأاق والكرم وبأال المأال للغير بأاعثأ    وإثثأار

االطمَنأا  وراحأة النفس واسأأأأتقرارهأا، وكأا  مأا ثقأابأ  ذلأك من اللخأ  وإمسأأأأا  المأال  

 عامال مهما من عوام  الشقاء.

ويف سأأأأير السأأأأعداء نجد أ  الكرم واللال واإلنفاق سأأأأمة بارزة يف حيا م فهم ال  

علد  -ثحرصو  على المال وال على جمع  إال اإلنفاق  يف وجو، الطاعات، ومن أولَك  

فقد كا  ابن الملار  إذا كا  وق  الحج، اجتم  إلي  إخوان    -رحم  اهلل   بن الملار اهلل

من أهأ  مرو، فيقولو : نصأأأأحلأك، فيقول: هأاتوا نفقأاتكم، فيأتخأا نفقأا م، فيجعلهأا يف 

صأأأأنأدوق، وثقفأ  عليهأا، ثم ثكرتي لهم، وثخرجهم من مرو إلى بغأداة، فال ثزال ثنفق  

، وأطيأب الحلوى، ثم ثخرجهم من بغأداة بأتحسأأأأن زى عليهم وثطعمهم أطيأب الطعأام

وأكم  مروءة حتى ثصأأألوا إلى مدثنة رسأأأول اهلل علي  الصأأأالة والسأأأالم، فيقول لك   

واحد: ما أمر  عيالك أ  تشرتي لهم من المدثنة من طرفها؟ فيقول كاا وكاا، فيشرتي  

أمر  عيأالأك  لهم، ثم ثخرجهم إلى مكأة، فأنذا قضأأأأوا حجهم، قأال لكأ  واحأد منهم: مأا  

أ  تشأأأرتي لهم من متا  مكة ؟ فيقول كاا وكاا، فيشأأأرتي لهم، ثم ثخرجهم من مكة،  

 

( 93/ 8( صحي  اللخاري )248)
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فال ثزال ثنفق عليهم إلى أ  ثصأيروا إلى مرو، فيجصأ  بيو م وأبواهبم ، فنذا كا  بعد  

ثالثة أثام، عم  لهم وليمة وكسأاهم فنذا أكلوا وسأروا ةعا بالصأندوق، ففتح  وةف  إلى  

، فتي سأعاةة ثا ترى ثنعم هبا من هم مث  ابن الملار    رت  عليها اسأمك  رج  منهم صأ 

 يف هاا العصر؟

 الصدق: -6

بأالصأأأأأدق يف كتأابأ  الكرثم فقأال:    مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱأمر اهلل تعأالى 

  حي  ُّٱ [، وأخرب أثضا أن  يف ثوم القيامة  119]التوبة:   َّ رب يئ  ىئ نئ

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 .[24]األحزا :   َّ نئ

والنلي علي  الصأأالة والسأأالم قد ح  أمت  على الصأأدق وبين لهم ثواب  فقال: إ   

الصأدق ثهدي إلى الرب، وإ  الرب ثهدي إلى الجنة، وإ  الرج  ليصأدق حتی بكتب عند  

 (249)اهلل صدثقا  

وهو إلقاء الكالم على وج  مطابق للواق  واالعتقاة ،    (250)والصأدق نقيض الكا 

 .(251)فالصدق من طرثق واحد، أما نقيض  الكا  فضرو  وألوا  ومسالك ووةثا 

 

( 25/ 8صحي  اللخاري )( 249)

.7/306لسا  العر  ( 250)

. ۱۸۱، ص1416والتوزث ، الطلعة األولى    ضمن المجموعة العلمية، ةار العاصمة للنشر  العلم،( حلية طالب  251)



 

174 
 

وهو موافقأة الحق يف السأأأأر والعالنيأة، وحقيقأة الصأأأأدق: القول بأالحق يف مواطن  

 .الهلكة

وك  عم   وعند التتم  نجد أ   ك  عم  صأأأال  ظاهر أو باطن منشأأأؤ، الصأأأدق،  

ظاهر أو باطن منشأأؤ، الكا ، واهلل تعالى ثعاقب الكاا  بت  ثعقد، وثثلط  عن    فاسأأد

مصأالح ، وثثل  الصأاةق بت  ثوفق  للقيام بمصأال  ةنيا، وآخرت ، يف اسأتجلل  مصأال   

وقد قي : للصأاةق ثالث    (252)الدنيا واآلخرة بمث  الصأدق، وال مفاسأدها بمث  الكا 

ولأالأك فأن  صأأأأدق اللهجأة عنوا  الوقأار    (253)خصأأأأال: الحالوة و المالحأة والمهأابأة

وشأأأرف النفس، ونقاء السأأأرثرة، وسأأأمو الهمة، ورجحا  العق ، ورسأأأول الموةة م   

الخلق، وسأعاةة الجماعة، وصأيانة الدثانة. فمن تطل  الى سأمعة فوق منزلت  فليعلم أ   

ثحملو  بصأأأالر نافاة، وأقالما نافاة، فيزنو  السأأأمعة باألثر فتتم    يف المرصأأأاة رجاال

تعرثت  عن ثالث معا : فقد الثقة ب  من القلو ، وذها  علم ، وانحسأأار قلول ، وعدم  

 .(254)تصدثق  ولو صدق  

ات رنانة وأسأاليب مؤثرة كالتي  موما ثشأتهر عند بعض الناس يف هاا العصأر من كل

من العلارات عند وزهنا بالميزا  الشأأأأرعي نجد أهنا   وهاتسأأأأمى )الدبلوماسأأأأية( أو نح

 

.۱۷۳،، ص 1418ةار اليقين للنشر والتوزث ، الطلعة الثانية،  الفوالد،( 252)

.( المرج  السابق253)

.۱۸۳ص  زثد،أبو  العلم،( حلية طالب 254)
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مجانلة لحال الصأأاةقين، الاثن اتخاوا الصأأدق منهجا لهم يف حيا م، وثظهر أثرها يف 

 .(255)تعام  اإلنسا  م  اآلخرثن ويف مدى الثقة المتلاةلة بين  وبين الناس  

 :الركن الرابع: الصبر

 .(256)الصرب: نقيض الجز ، وهو حلس النفس عند الجز  

تارة باألمر    (257)وقد ذكر اهلل تعالى الصرب يف كتاب  الكرثم يف أكثر من تسعين موضعا  

بأ ، وتأارة بلشأأأأارة الصأأأأابرثن، وأخرى بليأا  أجرهم، وبليأا  منزلتأ  من الأدثن، وأنأ   

الممح  الختلار المجاهدثن، وأن  شأر  من شأرو  الوالثة، ب  ذكر سألحان  وتعالى  

 ُّٱ  :أ  الصأأأأرب هو أحد العوام  المنجيأة لإلنسأأأأا  من الخسأأأأرا  وذلك يف قول  تعأالى

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 [.3 - 1]العصر:  َّ  جه ين ىن

والنلي علي  الصأالة والسأالم أرشأد أمت  إلى التحلي بالصأرب وبين أ  الصأرب ضأياء  

للمؤمن يف ها، الحياة، وأرشأأأد أمت  إلى أ  من ثتصأأأرب ثصأأأرب، اهلل، وأ  خير ما أعطي  

 

.۹ص اإلثما ،ةار   العظيم،سعيد علد   منجاة،الصدق  انظر:( 255)

.7/276لسا  العر  البن منظور ( 256)

. 5۱هداثة المشتاق إلى محاسن األخالق ص :انظر( 257)
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لا ألمر المؤمن إ  أمر، كل  عج"المؤمن الصأرب، وصأ  عن  علي  الصأالة والسأالم قول   

 .(258)  "ل  خير إ  أصابت  سراء شكر فكا  خيرا ل  وإ  أصابت  ضراء صرب فكا  خيرا ل 

من ذلك ثتلين أ  الصأأأرب أمر واجب على ك  مسأأألم مكل ، فالمؤمن ثحتاج إلي   

عنأد نزول اللالء والشأأأأدالأد، مثأ  الخوف، والجو ، ونق  األموال، وفقأد الحليأب،  

ا ثحتأاج إليأ  المجأاهأد  مأ ث الطليعيأة وغير الطليعيأة، لينأال األجر والثوا ، كوكأ  الكوار

ليقوم بتلليغ الحق، وثقأاوم تيأار   يف سأأأأليأ  اهلل، ليثلأ  يف ميأدا  المعركأة، والأداعيأة، 

المخالفين، والقاضأأأي ليعين  يف القضأأأاء بين الناس، والعالم لينال ب  اإلمامة يف الدثن،  

الفرج، والوالدا ، ليسأتعينا ب  يف تربية أبنالها، والزوجا ،  والشأا  ليتحصأن من شأهوة  

ا اللعض، والمعلم ليسأأأأتعين ب  يف تربية  مليعينها على القيام بالحقوق الزوجية للعضأأأأه

وليتأ ، ولهأاا  ؤول ، ليقوم بحقوق من هم تحأ  مسأأأأ ؤوتعليم طالبأ ، وكأ  من هو مسأأأأ 

ربة عن شأأأأهوة الفرج تختل  مراتب الصأأأأرب وأسأأأأماؤ، باختالف متعلقة فن  كا  صأأأأ 

عن شأأهوة اللطن    االمحرمة سأأمي عفة، وضأأدها الفجور والزنا والعهر، وإ  كا  صأأرب 

وعدم التسأأأر  إلى الطعام أو تناول ما ال ثحم  من  سأأأمي شأأأرف نفس وشأأأل  نفس،  

وسأمي ضأدها شأرها وةناءة ووضأاعة نفس، وإ  كا  عن إظهار ماال ثحسأن إظهار، من  

إذاعة وإفشأأاء أو  مة فحشأأاء أو سأألا أو كابة أو قافا،  ا  سأأر وضأأد، مالكالم سأأمي كت

، وضأأد، حرصأأا، وإ  كا  على قدر ثكفي من  اوإ  كا  عن فضأأول العيش سأأمي زهد  

 

( 2295/ 4صحي  مسلم )( 258)
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الدنيا سأأأمي قناعة وضأأأدها الحرص أثضأأأا، وإ  كا  عن إجابة ةاعي الغضأأأب سأأأمي  

احل طيشأة  وثلاتا وضأد،   اوضأد، تسأرعة، وإ  كا  عن إجابة ةاعي العجلة سأمي وقار   م 

وخفة ، وإ  كا  عن إجابة ةاعي الفرار والهر  سأأأمي شأأأجاعة وضأأأد، جلنا وخورا،  

وإ  كا  عن إجابة ةاعي الثتر سأمي عفوا وصأفحة وضأد، انتقامة وعقوبة، وإ  كا  عن  

، وإ  كا  عن إجابة ةاعي الطعام  الوضد، بخ  اإجابة ةاعي اإلمسا  واللخ  سمي جوة  

، وإ  كا  عن إجابة ةاعي العجز والكسأ   اوالشأرا  يف وق  مخصأوص سأمي صأوم  

 سمي مروعة.

فل  عند ك  فع  وتر  اسأأأم ثخصأأأ  بحسأأأب متعلقة واالسأأأم الجام  لالك كل   

الصأأأأرب، وهأاا ثأدلأك على ارتلأا  مقأامأات الأدثن كلهأا بأالصأأأأرب من أولهأا إلى آخرهأا.  

ة إذا وهكاا ثسأمى عدال إذا تعلق بالتسأوثة بين المتماثلين، وضأد، الظلم، وثسأمی سأاح

 .(259)تعلق بلال الواجب والمستحب بالرضا واالختيار، وعلى هاا جمي  منازل الدثن  

 

  

 

.34، ص 1405عدة الصابرثن وذخيرة الشاكرثن البن القيم، ةار الكتا  العربي، بيروت الطلعة األولى ( 259)
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 الخالصة

مما سألق من الحدث  يف هاا الملح  عن الخلق الحسأن، وأثر، يف أ  ثكو  سأللا  

ثحيی ب  المسلم الحياة السعيدة، عند مخالطت  لآلخرثن، ثتض  جليا أ  التواصي بتهم  

اإلسأالمية )الصأرب(، والاي هو الخلق الجام  الشأام  لك  خلق فاضأ  حي   األخالق  

ا من أركا  النجاة من الخسأأرا  وني  السأأعاةة، كما  ا أسأأاسأأ  ذكر، اهلل تلار  وتعالى ركن 

هو ماكور يف سأورة العصأر، وأ  ك  األخالق اإلسأالمية مرةها إلى خلق الصأرب، فمن 

والتي   -تكم  مع ، ما مضأى من أركا  أسأاسأية  قام هباا الركن الخلقي حق القيام، واسأ 

فقأد نأال السأأأأعأاةة، والنجأاة من    -هي اإلثمأا ، والعمأ  الصأأأأال  والتواصأأأأي بأالحق  

 الخسارة والشقاء.

 :(260)تطبيقات عملية للتدريب واكتساب حسن الخلق  

 مقابلة الناس بوج  الرضا، من غير ذلة وال هيلة منهم. .1

توقير الناس من غير كرب.  .2

لتواض  لهم من غير ذلة .ا  .3

مقابلتهم بوج  با  وثغر باسم.  .4

 الرفق هبم يف التعام  معهم.  .5

الوسطية يف جمي  األمور فكال طريف قصد األمور ذميم.  .6

التحفظ أمام الناس ما ثتي:  .7

 

۲۰، ۲۱هداثة المشتاق، علد اهلل شقيل  ص  :( انظر260)
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 تشليك األصاب .   - 

 العل  باللحية أو بالخاتم. -

 تخلي  األسنا . - 

 إةخال األصل  يف األن  أو الفم. - 

 كثرة اللصاق والتنخم. - 

 طرة الابا  من الوج .   - 

  (261)الوفز عند الجلوس   - 

 قرظ األظافر واألصاب  - 

 كثرة الهر  يف الجسم أو الرأس . - 

 كثرة التمطي والتثاؤ  يف وجو، الناس. - 

 كثرة االلتفات. - 

تعجأب مفر ، وال    اإلصأأأأغأاء إلى الكالم الحسأأأأن من ثتحأدث من غير إظهأار .8

 (262)  تكرار سؤال

 االبتعاة عن القي  والقال وكثرة السؤال.   .9

 السكوت عن كثرة المضاحك والحكاثات. .10

 

.عدم االطمَنا  يف الجلوس  :الوفز( 261)

. ۳۸، 1408يف أصول الحوار، الندوة العالمية للشلا  اإلسالمي، الطلعة الثالثة  :( انظر262)
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التحأدث عن الولأد أو  تر  التحأدث عمأا ثخ  الأاات بأنعجأا  مثأ    .11

 اإلنجاز أو العم  أو ما شاب  ذلك من األمور الخاصة.

 .تر  التصن  يف الزثنة أو التلال يف المللس .12

 عدم اإللحاح يف الحاجات.   .13

 عدم التشجي  على ك  ما هو مكرو، . .14

 تخوث  األه  والولد من غير عن ، واللين هم من غير ضع . .15

 .(263)تر  الهزل وااللتزام بالجدثة يف جمي  األمور وم  ك  الناس   .16

 االبتعاة عن الخصام وإ  حص  ذلك فالبد مما ثتي: .17

 .التوقي والتحفظ من الجه  -

 .تجنب العجلة - 

 .عدم اإلكثار من اإلشارة باليد - 

 .عدم االلتفات ثمنة وثسرة - 

 .تر  الكالم إال إذا هدأ الغيظ -

 بدعوة.عدم حضور الواللم إال   .18

 اآلي:فالبد من    مجلس،عند الدخول على قوم يف   .19

 بدء من يف المجلس بالسالم -

 

. ۱4۲5،4۲۲  الطلعة التاسعة طيلة،محموة خزندار، ص، ةار  أخالقنا،ها،  :( انظر263)
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الجلوس حي  ثتسأأ  المكا  أو حي  ثنتهي المجلس، أو حي  ثتمر صأأاحب   - 

 المجلس، وحي  ال تظهر عورة.  

 ثخ   عأدم النظر إلى األبوا  أو النوافأا، وعأدم اإلكثأار من السأأأأؤال فيمأا ال  -

   السال .

االلتزام بأالهأدوء والسأأأأكينأة، والتحأدث بحأدثأ  منظم مرتأب صأأأأاةق، وإال    -

 أولى.فالصم   

 الطعام.عدم االستعجال يف القيام إلى   - 

 تر  الجلوس يف الطرثق، وإذا حدث فللطرق حقوق منها:   .20

 غض اللصر -

 ك  األذى - 

 نصرة المظلوم - 

 إغاثة الملهوف - 

 عو  الضعي  - 

 إرشاة السال  - 

 رة السالم - 

 إعطاء السال  - 
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 .(264)األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   -

 التقلي  من مجالسة العامة، وإ  حدث فلشرو : .21

 تر  الخوض يف حدثثهم. -

   أراجيفهم.قلة اإلصغاء إلى   - 

 ألفاظهم.التغاف  عما ثجري من سوء   -

 جلية.ولو كا  الحق    ممارا م  تر  - 

 عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة.  وهنيهمأمرهم بالمعروف   - 

تر  المزاح، وإذا حأدث فيعطي كأ  ذي قأدر قأدر، يف ذلأك، م  تر    .22

 اإلفرا  والكا  يف المزاح.

  

 

صوغها اإلسالم يف الكتا  والسنة، محمد الهاشمي ف، ةار اللشالر اإلسالمية  ثشخصية المسلم كما    :انظر(  264)

. ۱6۲،، ص14۲۲الطلعة التاسعة 
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 الفصل الثالث 

 وفيه مباحث:  عوائق السعادة

 قصور الفهم السليم لحقيقة السعادة.  األول:المبحث  

 ضعف التربية اإليمانية عند المسلم المعاصر. الثاين:المبحث  

 .التي يصاب بها المسلم يف حياته المبحث الثالث: األمراض
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 تمهيد

إ  من سأأنة اهلل تلار  وتعالى يف ها، الحياة أ  جع  الناس متفاوتين يف سأأعاة م،  

ما هم متفاوتو  يف أرزاقهم، ويف صأحة أجسأاةهم، ويف غير ذلك من أمور معاشأهم يف ك

ها، الحياة، والشأأأك أ  هنا  منغصأأأات وموان  تعيق المسأأألم من أ  ثحقق السأأأعاةة  

  النعيم، وهأا، العوالق منهأا مأا ثتعلق بأاات  الكأاملأة يف حيأاتأ ، وأ  ثعيش عيشأأأأة أهأ 

المسأأأألم، ومنهأا مأا ثتعلق بأالمؤثرات الخأارجيأة التي تؤثر يف حيأاتأ  سأأأأللأا أو إثجأابأا،  

وبأالظروف المصأأأأاحلأة لحيأاتأ ، وعلى ذلأك فمن النأاس من تغمر السأأأأعأاةة جوانحأ ،  

  درات، كق حيات  من منغصأأأات ومثأسأأألاهبا ةالما، مهما حصأأأ  ل  يف طر  امسأأأتصأأأحل  

 ومنهم من ثصعب علي  ذلك فيسعد حينا، وتتكدر علي  سعاةت  حينا آخر.

مات،  ثركات  ثوأسلاهبا، وما ورة يف شت  تحقيقها من آ  السعاةة،ومن خالل مفهوم  

السأعاةة يف حياة المسألم، ومن خالل النظر لواق  الحياة    ىشأرثفة، تظهر معن  وأحاةث 

درات ومنغصأأات يف كالمعاصأأرة التي ثحياها المسأألم، وما ثعرتض طرثق  فيها، من م

حياة السأعداء، أحاول يف هاا الفصأ  مناقشأة وإثضأاح ها، المنغصأات    ىسألي  أ  ثحي

 التالية:من خالل الملاح   

 لسعاةة.اقصور الفهم السليم لحقيقة    األول:

 انية عند المسلم المعاصر.مضع  الرتبية اإلث  الثاين:

 األمراض.  الثال :
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 قصور الفهم السليم لحقيقة السعادة  :المبحث األول 

إ  القصأور يف الفهم الحقيقي لمعنى السأعاةة، أةى إلى اللح  عنها يف غير مضأاهنا  

اللح ، فن  الناس قد اختلفوا يف األصأأألية، وكما سأأألق بيان  يف الفصأأأ  األول من هاا  

فقد حصأأأل  ل  السأأأعاةة يف   يءسأأأعاةت  يف شأأأ  ىتحدثدهم المعنى السأأأعاةة، فك  بر

نأا، قأد تكلمنأا عليأ   يللسأأأأعأاةة ب  ىولكن ثلقى أ  هنأا  معن  -من وجهأة نظر،    -تحقيقأ   

، ولالك فن  هاا الملح ، حول هاا العالق من عوالق تحقيق السأعاةة  (265)  ىفيما مضأ 

ر على العناصأأر التالية، والتي لها ةور كلير يف التتثير على مفهوم السأأعاةة التي  سأأيقتصأأ 

ثسأأأأعى إليهأا المسأأأألم والتي تتوافق م  قيمأ  وملأاةلأ  يف الحيأاة على ضأأأأوء العقيأدة  

اإلسأالمية، وهي الماةثة المعاصأرة والتتثيرات الفكرثة والمجاراة والتلعية، وبيا  ذلك 

 على النحو التالي:

 المعاصرة:المادية   أوال: 

سأيتناول اللاح  تتثير الماةثة المعاصأرة على سأعاةة المسألم المعاصأر من خالل  

 التالية:النقا   

 :االنفجار المادي المعاصر -أ

إ  هاا العصأأر الاي نعيش في ، هو عصأأر الماةة، والتي بلغ اهتمام الناس هبا مللغا  

يعي للتقدم العلمي، فن  اهلل تلار   عظيما لم تصأأ  إلي  اللشأأرثة من قل ، وذلك نتاج طل

 

.4۰للسعاةة من هاا اللح  ص يتعرثف :( انظر265)
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وال ثقتصأر ذلك على   -وتعالى قد علم إنسأا  هاا العصأر من أسأرار الخلق شأيَا عجيلة  

المسألم فحسأب ب  إ  غير المسألمين هم الاثن تكشأف  لهم كثير من الحقالق العلمية  

  علم الفلأك، أو غير ذلأك، وقأد  علم الكأالنأات الحيأة أو  سأأأأواء يف علم الصأأأأنأاعأات أو

علمهم اهلل تلأار  وتعأالى مأا لم ثكن ثعلمأ  من قللهم من األجيأال، فكأانأ  التقنيأات  

 .(266)الحدثثة والصناعات المتطورة يف جمي  المجاالت  

والشأأك أ  الرب  األخير من هاا القر  شأأهد تحوالت يف شأأتى المجاالت التقنية  

واالقتصأأأاةثة والسأأأياسأأأية واإلعالمية وغيرها وشأأأهد تقدما ماهال يف ذلك ممال  أكرب  

األثر على الحضأأأأارة المعأاصأأأأرة وعلى حيأاة اإلنسأأأأا  على وجأ  األرض وعلى حيأاة  

، فاالنفجار المعريف يف عالم  المسأألم على وج  الخصأأوص وهاا أمر مشأأاهد ملموس

العلوم سأأأواء النظرثة منها أو التطليقية ثعد بالدرجة األولى هو المصأأأدر المحر  لك   

، 4]العلق:   َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱذلك التقدم فسألحا  اهلل  

، وذلأك كلأ  نتأاج طليعي للعلم والمعرفأة التي ثحصأأأألهأا اإلنسأأأأا  واللحأ  الأاي  [5

لأاحثو  جأ  أوقأا م وثفنو  فيأ  أعمأارهم، ففي مجأال العلوم  ثمضأأأأي فيأ  العلمأاء وال

الطلية مثال اسأتطا  اإلنسأا  بتوفيق من اهلل عز وج  أ  ثدرس وثكتشأ  أسأرار جسأم  

اإلنسأا  وتعقيدات تركيلت  المعجزة وةراسأة أجهزة الجسأم المتعدةة ومعرفة تفاصأي   

ض لها الجسم واكتشاف  ك  جهاز يف جسم اإلنسا  ومن ثم ةراسة األمراض التي ثتعر

 

، 1423الفتاة المسلمة واألزمة األخالقية، ة. باحارث، ةار المجتم  للنشر والتوزث ، الطلعة األولى    :( انظر266)

.۲5ص
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األةوثة الطلية التي تقاوم األمراض التي ثصأأأا  هبا أي جزء من جسأأأم اإلنسأأأا  حتى  

حي  أصأأل  اآل     تطورت المسأأتشأأفيات واألةوات الطلية العالجية لدرجة كليرة جدا

ثمكن الكشأأأأ  عن أجزاء ةقيقة جدا ةاخ  الجسأأأأم بوسأأأأال  وأجهزة حدثثة مطورة.  

ي يف علم األجنأة وةراسأأأأات وأبحأاث تتعلق بمراحأ  النمو  وكأا  كأالأك التقأدم العلم

ا أبحاث تتعلق بالهندسأأة  وأثضأأ   (267)وإمكانية تحدثد واختيار جنس الجنين يف بطن أم   

 وغيرها.الوراثية وأطفال األنابيب  

ويف عالم االتصأأاالت هنا  تقدم سأأرث  وماه  حي  غدا من أسأأه  األمور اآل   

بأ  يف نفس الوقأ     وقأ ،معرفأة أي خرب ثتعلق بأالشأأأأخ  أو بأتهلأ  أو بللأد، بأتسأأأأر   

. وأثضأأأأأا فيمأا ثتعلق بنقأ  العلوم  والمحيطأات.أحيأانأا وإ  كأا  بينأ  وبينهم اللحأار  

عام  واالتصأال من خالل الشألكة  والمعارف بتسأر  وق  وأق  جهد حي  نجد أ  الت

العنكلوتية )اإلنرتن ( ثعد اآل  وسيلة مهمة جدا من وسال  التعلم السرث  فقد تعدةت  

المواق  والمنتدثات والشأأألكات التي ثسأأأتطي  اإلنسأأأا  أ  ثتعلم من خاللها يف وق  

كثير    سأرث  ما لم ثكن ثمكن  إةراك  قل  هاا الزمن ب  إ  كثيرا من الكتب األسأاسأية يف

برامج   برنأأامج من  أو  عليهأأا يف قرص  العثور  وبكأأ  سأأأأهولأأة  اآل   ثمكن  الفنو   من 

الحاسأب اآللي، إضأافة إلى تعدة قنوات االتصأال الفضأالية عن طرثق األقمار الصأناعية  

ممأا أةى إلى انأدمأاج كثير من الثقأافأات المتعأدةة والمختلفأة والمتعأارضأأأأة يف كثير من  

 

. 5اختيار جنس الجنين، ة. علد الرشيد قاسم، مكتلة األسدي الطلعة الثانية ص :( انظر267)
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ت ممأا أثر ذلأك والشأأأأك يف كأ  نواحي الحيأاة األخرى  األحيأا  عن طرثق تلأك القنوا

االجتماعية واالقتصأأأأاةثة والسأأأأياسأأأأية وغيرها وهو نتاج التقدم والتطور الماه  أل   

 (268)ذلك مرتل  ارتلاطا وثيقا بالتقدم العلمي وما ثصاحل  من انفجار معلوماي رهيب  

هاا الكو  الاي   إ  ها، االكتشأأأافات والتقدم السأأأرث  فيها، هي جزء ثسأأأير ما يف

 ٰى  ين ىن نن ُّٱ  :ثة من آثات  العظام كما قال تعالىآجعل  اهلل سلحان  وتعالى  

أمأام    ا[ وإ  اإلنسأأأأا  ليق  عأاجز  21،  20]الأاارثأات:   َّ جئ يي ىي ميني زي ري

قأدرة اهلل تعأالى وعظيم حكمتأ  يف خلقأ  عنأدمأا ثتأتمأ  هأاا الكو  الأاي ثعيش فيأ  حيأ   

من الأارة ومكونأا أا    ثرى الأدقأة والنظأام يف جمي  المخلوقأات على هأا، األرض ابتأداء  

ةقأأة   اسأأأأتيعأأا   أثضأأأأأا عن  وثعجز عقلأأ   الخأأارجي  بأأالمجرات والفضأأأأأاء  وانتهأأاء 

األخرى والعالقأة التي ترب  بعضأأأأهأا بلعض    اإللكرتونأات والربوتونأات والجسأأأأيمأات

ا عجز أثضا عن تصور الكو  الفسي  وحجم المجرات، والمسافات الكونية الهاللة  كم

التي تقاس بمالثين السأأأنين الضأأأولية، وغير ذلك أثضأأأا من الحقالق والظواهر المثيرة  

ناطيسية  للتفكير اإلنساين مث  الضوء والطاقة والصوت والحرارة والموجات الكهرومغ

وم بقوانين صأأأارمة ال تتغير وال تتلدل فطر كوالليزر واالنشأأأطار الاري وذلك كل  مح

 

.۲۱۳ماذا خسر العالم بانحطا  المسلمين، أبو الحسن الندوي ص   :( انظر268)
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اهلل الكو  عليهأا مثأ  قوانين المأاةة والطأاقأة وقوانين الحركأة والزمن وقوانين التجأاذ   

 (269)والتنافر وغيرها  

  وقد هيت اهلل تعالى لإلنسأأا  ةراسأأة ك  ذلك ب  جع  سأألحان  وتعالى ك  ما على

 حن ُّٱ  :األرض مسأخرة لإلنسأا  حتى ثعمر األرض التي اسأتخلف  فيها كما قال تعالى

]الجاثية:   َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن

وأثضأا حث  على  [ 61]هوة:   َّ حم جم  هل مل خل حل ُّٱ  :وقول  تعالى[ 13

الاي   -الحق  تتم  السأنن الحاةثة يف هاا الكو  والتي ترب  بين أجزال  ليتلين لإلنسأا   

، فيعمأ  بأ  وثسأأأأير عليأ  كمأا قأال  -هو منهج اهلل لعلأاة، الأاي أراة، لهم يف هأا، الحيأاة  

 حل  جل  لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ  :تعالى

 [.53]فصل :   َّ مم خم حم جم هل مل خل

 أثر االنفجار المادي يف إضعاف شعور المسلم بالسعادة: -ب  

المسألم إلى اتخاذ الملاات أسأاسأا ورأس مال  إ  من منغصأات الحياة الطيلة اتجا،  

ا متزاثدة من الناس، وال للحصأأأأول على السأأأأعاةة، ومما ثؤسأأأأ  ل  أ  أعداة    اجوهرث  

سأيما الشألا  والفتيا  صأار لدثهم اعتماة أسأاسأي يف الحصأول على السأعاةة واألمن  

  تقوم  واالطمَنأا  على ما ورة إلينأا من العأالم الغربي والصأأأأنأاعي من تقنيأات ووسأأأأالأ 

أسأأأأاسأأأأا على الرفاهية والسأأأأعي إلى االنتصأأأأار على اإلمالق والعوز والمل  ب  على  

 

.۱۸( آفاق بال حدوة، ة. محمد التكرثتي، ةار المعارج الطلعة الثالثة، ص269)
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الشأأأيخوخة والقل ، ومن المؤسأأأ  أ  األجيال الجدثدة بات  تتلق  شأأأرو  الحياة  

السأأأأعيأدة من الرتبأة المشأأأأوهأة الموجوةة يف كثير من الليوت، ومن حمالت الأدعأاثأة  

،  يءم ثتحولوا إلى مسأأأأتهلكين هنمين لكأ  شأأأأ واإلعال  التي تصأأأأور للنأاس أهنم إذا ل

فنهنم سأأيكونو  متخلفين وبعيدثن عن الحضأأارة وتاوق ملاات المعاصأأرة والحداثة  

(270) 

إليأ  الخلوة والسأأأأكو  إلى    ومحلأب  اللقأاء،ولمأا كا  اإلنسأأأأا  مفطورا على حب  

ذلأأك بقولأأ  عز  كمأأ   وجمأأالبمأأا فيهأأا من زثنأأة    األرض، ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ وجأأ : ا أخرب اهلل تعأأالى عن 

  هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ

لمأا كأا  األمر كأالأك كأا     [،14]آل عمرا :      َّ مب  خب حب جب

المعأاصأأأأرة هأا، المأاةثأات الطأاغيأة أثر يف اإلقلأال على الحيأاة الأدنيأا والتنعم فيهأا بكأ  

 .وأسعدهو خير   وسيلة ممكنة، م  نسيا  ما

وإ  االسأأأتغراق يف شأأأهوات الدنيا، ورغالب النفوس، وةواف  الميول الفطرثة هو  

بأالنأاس إلى الغرق يف لجأة اللأاالأا    الأاي ثشأأأأغأ  القلأب عن التلصأأأأر واالعتلأار، وثأدف 

القرثلأة المحسأأأأوسأأأأة، وثحجب عنهم ما هو أرف  وأعلى، وثغلظ الحس فيحرم  متعة  

التطل  إلى مأا وراء اللأاة القرثلأة، ومتعأة االهتمأامأات الكليرة الاللقأة بأدور اإلنسأأأأا   

 .العظيم يف ها، األرض والاللقة كالك بمخلوق ثستخلف  اهلل يف هاا الملك العرثض

 

.85/86، ص 1435الطلعة األولى  الفكرثة،عش هانَ ا ة. علد الكرثم بكار، مركز الراثة للتنمية ( 270)
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طليعيأة فطرثأة، ومكلفأة من قلأ     -م  هأاا    -ولمأا كأانأ  هأا، الرغأالأب والأدواف   

جأ  وعال أ  تؤةي لللشأأأأرثأة ةورة أسأأأأاسأأأأيأة يف حفظ الحيأاة، وامتأداةهأا، فأن     ئاللأار

اإلسأأأأالم ال ثشأأأأير بكلتهأا وقتلهأا، ولكن إلى ضأأأألطهأا وتنظيمهأا، وتخفي  حأد أا 

متصأأأرفا فيها، اال أ  تكو  متصأأأرفة في   واندفاعها، وإلى أ  ثكو  اإلنسأأأا  مالكا لها  

 .أعلىوإلى تقوثة روح التسامي في  والتطل  إلى ما هو 

واآلثات الوارةة يف ذم اإلقلال على الحياة الدنيا كثيرة، وأكثر القرآ  مشأأأتم  على  

بأ  هو مقصأأأأوة األنليأاء عليهم    اآلخرة،ذم الأدنيأا وصأأأأرف الخلق عنهأا وةعو م إلى  

 .(271)  لالكثلعثوا إال    الصالة والسالم ولم

أمت  من االنسأأياق وراء الشأأهوات    والسأأالم،وقد حار النلي الكرثم علي  الصأأالة  

الماةثة، لعلم  بما تحدث  من نتالج يف حياة المسأألم وألن  علي  الصأأالة والسأأالم قد ةل 

  المال:األمة على ك  خير وقد حارهم من ك  شأأأر، فقال ملينة خطورة الطم  يف حب  

إ  لو  " آةم  ابن  الثأأالأأ  وال ثمأل جوف  لأأ   ذهأأب البتغى  آةم واةثأأا  من  ال  كأأا  البن 

  تعالى، وبين علي  الصأأأالة والسأأأالم أ  محلة المال علاةة ل  من ةو  اهلل    .(272)  "الرتا 

تعس وال انتعش    علأد الأدرهمعلأد الأدثنأار، تعس    )تعس  والسأأأأالم:فقأال عليأ  الصأأأأالة  

 

.216( موعظة المؤمنين للقاسمي ص 271)

( 92/ 8صحي  اللخاري )( 272)
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الصأأأالة والسأأأالم ألمت  الطرثقة الصأأأحيحة    ب  بين علي  ،(273)  انتقش(وإذا شأأأيك فال  

للتعأامأ  م  المأال، وكي  ثفهم المسأأأألم معنى وجوة المأال عنأد، وكي  ثتصأأأأرف بأ ،  

ابن آةم مالي مالي، وه  لك ثا ابن آةم من مالك إال    )ثقول  والسالم:فقال علي  الصالة  

 .(274)ما أكل  فتفني ، أو للس  فتبلي ، أو تصدق  فتمضي   

ا من المسأأأألمين قأد ربطوا سأأأأعأاة م بأالمأال، وهبأا  كليرة جأد    اعأ  ونحن نرى جمو

ثحصألو  علي  من ماةة، حتى وصأ  الحال هبم إلى نسأيا  الهدف األسأاس من وجوة 

هاا المال بين أثدثهم، فكثير من أربا  المال وأصأأأحا  الثروات ثعيشأأأو  يف شأأأقاء  

ويف حفظأ     المأال،وتعأاسأأأأة يف حيأا م الأدنيأا قلأ  اآلخرة، لمأاذا؟ ألهنم ثتعلو  يف جم   

فكم من إنسأأأأا  ثملأك   وزوالأ ،ويف القلق والخوف من فوات هأاا المأال    واسأأأأتثمأار،،

إنأ  ثخأاف    القلق؟لمأاذا كأ  هأاا الخوف؟ ولم كأ  هأاا    قلق،  خأال ،ولكنأ     المليأارات،

سأأأرقو  هاا المال، إذ  هو  يعلى هاا المال أ  تتتي  هزة سأأأياسأأأية، أو ثتي لصأأأوص ف

وهم، وغم، بأ  إنأ  ال ثنأام الليأ ، وهأاا أمر مجر     ثعيش يف شأأأأقأاء، وخوف، وقلق،

  ،  وممات كمشأأأاهد يف أحوال كثير ممن ثجمعو  المال، ب  قد ثكو  المال سأأألب هال

فكم من غني خط  أو قت  بسأأأألب تجارت ، ب  كم من غني حرم لاات  بسأأأألب أموال ،  

د، ال ثنام كما ثرثد، ك  هاا  ثرثا  كمتجد، ال ثمشأأأي طليقة، ال ثمشأأأي حرة، ال ثسأأأافر  

 

صحح  االللاين.  (1386/ 2( سنن ابن ماج  )273)

( 2273/ 4( صحي  مسلم )274)
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بسأألب أموال . ثم كم من إنسأأا  صأأاحب مال زال مال ، وزال  ثروات  بسأألب أو برخر 

 .فعا  بقية حيات  يف تعاسة وشقاء

 :ج. التوسط واالعتدال يف معايشة المادية المعاصرة

ليس المقصأأوة مما سأألق من كالم عن ماةثة العصأأر، وإقلال الناس على المال أ   

ولكن هو عالق من عوالق سأأعاةت  إ  لم ثتوسأأ  يف   أصأأال،نايف سأأعاةة المسأألم  هاا ث

وإ  لم ثفهم سأأعاةت  كي  تكو  وما عالقة الدنيا كلها بما فيها بسأأعاةة  (275)  من ،األخا  

 المسلم.

وحتى ثتضأأأ  المراة بالك فسأأأوف أورة فيما ثلي ما المقصأأأوة بالدنيا المامومة  

 ( 276)  اإلسأالم،ا بين ذلك بعض علماء  كمن  ثتحقيق  سأعاةة الدارالتي تعيق المسألم عن  

واآلخرة هي علأارة عن حأالتين من أحوال القلأب،    الأدنيأا  تعأالى:ثقول الغزالي رحمأ  اهلل  

فالقرثب الداين ثسأأأأمى ةنيا وهو ك  ما قل  الموت، والمرتاخي المتتخر ثسأأأأمى آخرة 

ونصأأيب وغرض وشأأهوة ولاة عاج  الحال قل     فك  ما في  حظ  الموت،وهو ما بعد  

بأ  هو    بمأاموم،الوفأاة فهي الأدنيأا، إال أ  جمي  مأا إليأ  ميأ  وفيأ  نصأأأأيأب وحظ فليس  

 أقسام:ثالثة  

 

. ۷۲( االتجا، األخالقي يف اإلسالم، مقداة ثالجن ص 275)

. 3/386، 1411إحياء علوم الدثن للغزالي، ةار الخير، الطلعة األولى  :( انظر276)
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مأا ثصأأأأحلأك يف اآلخرة وثلقى معأك ثمرتأ  بعأد الموت وهو العلم النأاف     األول: 

 والعم  الصال .

كأ  مأا فيأ  حظ عأاجأ  وال ثمرة لأ  يف اآلخرة أصأأأأال، كأالتلأاذ بأالمعأاصأأأأي    الثأاين: 

كلهأا، والتنعم بأالملأاحأات الزالأدة على قأدر الحأاجأات والضأأأأرورات الأداخلأة يف جملأة 

 المامومة.هية والسرف فحظ العلد من هاا كل  هي الدنيا  الرفا

ك  حظ عاج  معين على أعمال اآلخرة وهو ماال بد من  ليتتتى لإلنسأأأا     الثال : 

فالدنيا حظ النفس العاج  الاي ال    والعم .اللقاء والصأأأأحة التي ثصأأأأ  هبا إلى العلم  

 حط مض ُّٱٱٱٱٱٱٱ  تعالى:بقول     اإلشأأارة  وإلي   بالهوى،حاجة إلي  ألمر اآلخرة، وثعرب عن   

 [41، 40]النازعات:   َّ خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

ش ماةثة  ثعاثثظهر من التقسأأأيم السأأأابق ألحوال الدنيا واآلخرة أ  المسأأألم الاي  

ع  منها يف خدمة أخرت  وهو يف حيات   يسأأتطثالعصأأر الحاضأأر ها، ثمكن  أ  ثسأأخر ما  

  حيأاتأ  على ذلأك، ألنأ  يكثثحتأاج، بأ  والأدنيأا، وأ  ثتوسأأأأ  يف األخأا منهأا بقأدر مأا  

ليس من منهج المؤمنين اإلعراض عن الأدنيأا وعن عمأارة األرض، وإنمأا هم القأاةرو   

فحسأأأأب على عمأار أا وفق منهج اهلل تلأار  وتعأالى الأاي أراة، لهأا، األرض، وهأاا  

ثدعو المسأأأألم إلى أ  ثسأأأأتشأأأأعر المسأأأأؤولية العظيمة الملقاة على عاتق  تجا، عمارة  

 وإفساةا .  اوبغي    األرض والقيام فيها بالعدل، واإلصالح و نشر الخير يف زمن مل  ظلم  ا

ال سأأأأيمأا وأ  اهلل تعأالى قأد وعأد علأاة، المؤمنين بأالتمكين لهم واسأأأأتخالفهم يف  

ار أا إ  هم قأاموا بشأأأأرو  ذلأك من اإلثمأا  بأ  وعلأاةتأ  عز وجأ  وعأدم مأ األرض لع
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 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ  ب :اإلشأأأرا   

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 [55]النور:  َّيث  ىث نث مث زث يترث ىت نت

وقد بين اهلل تلار  وتعالى يف كتاب  الكرثم أهم صفات الحياة الدنيا وعالقة اإلنسا   

 هبا يف كثير من آثات القرآ  الكرثم فمن ذلك ما ثلي:

اتخأاذهأا  ا  علور، ووسأأأأيلأة إلى اآلخرة وال ثجوز  كأ أهنأا متأا  مؤقأ  وم -1

 غاثة.

الدنيا مملوءة بالزثنة وبالزخرف والشأأهوات والملاات، وهاا من تمام   -2

االبتالء واالختلار.

ب  ثحق ل  أ  ثسأأأتمت  بالحياة الدنيا وزثنتها يف حدوة    ،للمسأأألمثجوز   -3

الشأأر ، وثشأأرت  هبا م  غير، من الكفار والملحدثن، ولكن بشأأر  أال تلهي  عن طاعة  

ثلتغي هبأا الأدار اآلخرة، وأ  ثسأأأأخرهأا يف طأاعأة اهلل، فيسأأأأتمت     اهلل، أي ثجأب عليأ  أ 

ا أباح الشأأر ، هبدف تحقيق  مبالولد، ليربي  على طاعة اهلل وشأأرثعت ، وهكاا ثسأأتمت  ب

الشر .

الدنيا عالم ل  قوانين  االجتماعية واللشأرثة التي سأنها اهلل بين الشأعو     -4

ومن سأخر الدنيا إلرضأاء اهلل    الدنيا،واألمم، فمن سأعى يف الدنيا اسأتويف نتيجة سأعي  يف  

واآلخرة.رب  يف الدنيا  
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ال تعأدو أ  تكو  سأأأأاعأة أو ثومأا من أثأام    األمأد،الحيأاة الأدنيأا قصأأأأيرة    -5

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّٱاآلخرة  

                       َّ يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

[104 - 102]ط :  

 نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ (277)  وجدالحياة الدنيا ةار تعب وكدح   -6

[6]االنشقاق:  َّ رت يب ىب

  

  

 

.5۱، ص  ۱4۱۷ حالوي ةار الفكر، الطلعة الثانيةنأصول الرتبية اإلسالمية لل  :انظر( 277)
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 الخالصة

أ  ماةثة هاا العصأأر، قد أثرت يف تحليب اإلنسأأا  للحياة    بيان ،خل  مما مضأأى  ن

ومأا ثرا، من زثنأة يف عأالم الشأأأأهأاةة، ومحأاولأة صأأأأد، عن اآلخرة وعأالم الغيأب،    الأدنيأا،

يف سأأأالر شأأأَو  الحياة المعاصأأأرة، وهاا    الماةثة،وذلك بكثرة الرتكيز على الجوانب  

قأاصأأأأرة على مأا ثرا،   يأة،سأأأأامبأدور،، ثجعأ  مفهوم السأأأأعأاةة ومأا ثراة منهأا من معأا   

والاي ال ثقتصأر على    للسأعاةة،فيؤثر وال شأك يف المفهوم الحقيقي    وثشأاهد،،اإلنسأا   

   واآلخرة.م الدنيا  يالحياة الدنيا، وإنما ثشم  نع

 :(278) التأثير الفكري ثانيا:

وهو    -إ  اللعأد عن المصأأأأدر الخأالأد يف توجيأ  حيأاة اإلنسأأأأا  على وجأ  األرض  

ثجع  من السأأه    -تعالى المتمث  يف القرآ  الكرثم وسأأنة سأأيد المرسأألين  منهج اهلل  

المسأأألم، ال سأأأيما عند وجوة العوام  الكثيرة الداعية لالك،    التتثير والتغيير لقناعات

 م  قلة المعين الاي ثساهم يف توعية المسلم وتوجيه .

ونظرا الزةحام هاا الزما  بكثير من النظرثات والفلسأأفات المتناقضأأة التي تعم   

، وعدم اسأأأأتقرارها، وعلى إخراج اإلنسأأأأا  عن جوهر الحياة  النفسأأأأياتعلى زعزعة  

أعني القيأام    -وفطرتأ  السأأأأليمأة، الأاي هو تحقيق هأدف الوجوة اإلنسأأأأاين يف األرض  

 مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱكما قال عز وج :  -بحق العلوةثة الكاملة هلل تلار  وتعالى  

ثطرأ على فكر المسأألم، فلدال    اا خفي  [ لالك فن  تتثير  56]الاارثات:    َّ يئ ىئ نئ

 

.1/317( التعرث  التفكير انظر المعجم الفلسفي، جمي  صليلا 278)
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، نجد أن  قد انحرف ثمنة وثسأأأرة، بسأأألب ما  المسأأأتقيممن اسأأأتقامت  على صأأأرا  اهلل  

توحي  كثير من القوى المفسأدة يف األرض والتي تحاول جاهدة صأد المسألم عن سألي   

 (279)ا تمتلك  من مغرثات جاابة وبرثق فتا ، ثؤةي يف هناثت  إلى بلللة تفكير  اهلل بم

، ب  وثؤةي ب  إلى أبعد من ذلك  والنعيمالمسأألم وإضأأعاف إحسأأاسأأ  بالسأأعاةة   

 حي  ثرى اللاط  حق والحق باطال والسعاةة شقاء، والشقاء سعاةة.

العقأأ    التي تعين  بأأالحواس  على القيأأام بوظيفتأأ ،  وقأأد زوة اهلل تعأأالى اإلنسأأأأأا  

والتعرف على خصأأأأال  األمور، وصأأأأفأات األشأأأأيأاء، وتأدفعأ  إلى اللحأ  العلمي،  

رات، ةو  إفسأاة يف يوخ  ىا ب  اهلل في  من قومواكتشأاف أسأرار هاا الكو  واالنتفا  ب

 (280)عدوا     ظلم، أوإحداث  األرض، أو إضرار بالنفس، أو  

  

 

ةار المعرفة لالستشارات الرتبوثة.    األميري،التفكير السدثد طرثقك إلى النجاح والتفوق، ة. أحمد  :  ( انظر279)

.۱5ص

الميداين ص  280) الرحمن  علد  ووساللها  اإلسالمية  الحضارة  أساس  عن  ۲۹۱(  نقال  واألزمة   )الفتاة،  المسلمة 

. حارث ة. عدنا  با  اإلسالمية( األخالقية يف اإلعالم المرلي المعاصر من الوجهة الرتبوثة  
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التي تؤةي إلى ضأأأأل  الفكر يف االتجأا، الصأأأأحي   (  281)  السأأأأليموعمليأة التفكير  

السأأأتخراج المفاهيم تخضأأأ  لعناصأأأر أربعة ثؤثر ك  منها يف صأأأياغة التفكير صأأأياغة  

 هي: (282)وها، العناصر    والشط ،صحيحة بعيدة عن االنحراف  

 التفكير.الواق  الاي هو موضو    .1

 ثنتق  هبا الواق  لإلنسا .  الخمس(  )الحواسقنوات لإلحساس    .2

 ( ثستقل  الواق  المحسوس.)الدماغجهاز عصلي   .3

معلومات سأابقة مخزونة يف الجهاز العصألي لتفسأير هاا الواق  كي ثتمكن من    .4

والمعأاثشأأأأة الحقيقيأة لأ  م  مأا ثتوافق م  عقيأدتأ     الفهم والحكم والتقييم لهأاا الواق 

 هبا.وملاةل  التي ثؤمن  

ثتضأمن أربعة أنوا  ثجب أ  تكو  متكاملة حتى ال ثنشأق أحدها  والتفكير السأليم  

عن اآلخر، فيحدث الخل  يف التفكير وعدم التوافق والتالؤم بين ما ثحم  المسألم من  

 :(283)وها، األنوا  للتفكير هي    وثعيش ،ملاةئ وقيم وبين ما ثفكر في   

 .والفلسفيالتفكير المنطقي أو التحليلي مث  التفكير الرثاضي   .1

التفكير التجرثلي مث  التفكير الفيزثالي والكيميالي. .2

 

. 42ة. الكيالين، ص  المسلمة،( مقومات الشخصية 281)

. ۱۷۸، ص1415اإلنسا  والعق  ة ناث  معروف، ةار سلي  الرشاة، الطلعة األولى :( انظر282)

. ۳۲( مقومات الشخصية المسلمة، ة. ماجد الكيالين ص283)
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التفكير األخالقي الاي ثعتمد على العقالد والملاةئ والقيم. .3

 .(284)  والجمالالتفكير الجمالي الاي ثرتكز على االنتاج   .4

فنذا أمكن التتثير على عناصأأأأر التفكير األربعة أو حدث خل  يف عدم تكام  أنوا   

التفكير السأابقة أو حدث تداخ  فيما بينها، فنن  ثتل  ذلك تغيير التفكير حسأب االتجا،  

والنأاتج الطليعي لعمليأة التفكير هو األفكأار والمفأاهيم، حيأ  إ  األفكأار هي    المراة،

 (285)ها اإلنسا  بعد استيعا  المعلومات المقدمة إلي   األحكام التي ثتوص  إلي

يف حياة المسأأألم    الحقيقي،وعوام  تغيير التفكير يف اتجا، ثضأأأاة مفهوم السأأأعاةة  

 فمنها:المعاصر متعدةة متنوعة  

 السلبي:اإلعالم    -أ 

وسأأالل  المسأأموعة والمرلية والمقروءة، ثؤثر وال شأأك يف    ىبشأأت  يءاإلعالم السأأ 

ش قنوات الفضأاء صألاح مسأاء، مسأتهلكا ك  ما  ثعاثالتتثير على التفكير، فالمسألم الاي  

ثعرض من خاللها، بغث  وسمين ، واآلخر الاي ثتصف  مواق  الشلكات بك  ما تعج ب  

ت الهأابطأة التي وضأأأأعأ   من ثقأافأة وفكر، والأاي ثطأال  ذلأك الكم الهأالأ  من المجال

عنوا  فكر أا على أغلفتهأا الخأارجيأة، البأد أ  ثحأدث لأ  م  ذلأك كلأ  نو  من الخل   

 

انظر284) األولى    : (  الطلعة  الخضراء،  طيلة  ةار  الغامدي ص،  علي خميس  ة.  وتربيت   الصال   ، 1434اإلنسا  

.۲۷4ص

ما تح  األقنعة ة. محمد الصغير  :مرج  سابق وأثضا انظر ۱۸۷اإلنسا  والعق  ة. ناث  معروف ص : انظر( 285)

.۱۲5، ص۱4۲۲الطلعة األولى  سفير،مطلعة 
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م، بين ما اسأتقر يف فكر، من تصور عن حقيقة الوجوة، والدور المطلو  من  القيام  يعظ

ب  يف ها، الحياة وبين ما ثجول يف ةاخ  نفسأ  مما شأاهد، أو سأمع ، أو قرأ،، فيحصأ  

تتثير للعنصأر األول من عناصأر التفكير وهو الواق  فينق  بصأورة فاسأدة، أ  هاا    عندلا

اإلنسأأأا ، وأ  ها، المظاهر التي تعرض لالك الواق ،    هو الواق  الاي ثجب أ  ثحيا،

بأأالتأأالي تغير فكري، وتحول نفسأأأأي ثمكن أ  ثؤةي  هي مظأأاهر السأأأأعأأاةة فيحأأدث 

 بالمسلم إلى كثير من المزالق والصعا .

ك ألن  رغم ما تحمل  ها، الوسأال  اإلعالمية المعاصأرة من إثجابيات ثقافية ،  وذل

فأنهنأا إلى جأانأب ذلأك تحمأ  معهأا كمأا هأالال من مظأاهر االنحرافأات العقأدثأة والفكرثأة  

والخلقية، التي تعد جزءا أصأأيال من مكونات الرسأأالة اإلعالمية المعاصأأرة، مما ثهدة  

وتختل    (286)ومثلها العليا وملاةلها التي تعتز هبا    األمة المسأأأألمة يف أصأأأأولها الكربى،

الوسأال  اإلعالمية بعضأها عن بعض فيما تقدم  من اآلثار اللشأعة يف تشأوث  الشأخصأية  

اإلسأأالمية بوج  عام وتغيير معالمها المتميزة وال سأأيما شأأخصأأية الناشأأَة من شأألا   

تثير السأأأللي لإلعالم  األمة اإلسأأأالمية، فقد حاز الشأأألا  على النصأأأيب األكرب من الت

الوسأأأأالأ     -يف كأ  ذلأك    -العأالمي المسأأأأيطر، أو اإلعالم المحلي المقلأد، وانفرةت  

 

.9واألزمة األخالقية يف اإلعالم المرلي المعاصر ة. عدنا  باحارث، ص( الفتاة المسلمة 286)
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اإلعالمية المرلية بالسأأأاحة اإلعالمية األوسأأأ ، واختصأأأ  بالفَات االجتماعية األكرب  

(287) 

وال شأأأك أ  الكثير من فصأأأال  اإلعالم المختلفة من صأأأحافة وإذاعة وتلفزثو   

نما: مسأأأخرة اليوم إلشأأأاعة الفاحشأأأة، واإلغراء بالجرثمة والسأأأعي بالفسأأأاة يف يوسأأأ 

األرض، بمأا ثرتتأب على ذلأك من خلخلأة للعقيأدة وتحطيم لألخالق والقيم والمثأ   

(288) 

وقأد أثلتأ  األبحأاث والأدراسأأأأات أ  بعض الطال  عنأدمأا ثتخرج من المرحلأة  

سأأأأاعأة، بينمأا ال ثكو  قأد  15000ةالثأانوثأة ثكو  قأد أمضأأأأى أمأام جهأاز التلفزثو  قرابأ 

سأاعة على أقصأى تقدثر، ومعدل حضأور 10800أمضأى يف حجرات الدراسأة أكثر من  

ساعة 1000ساعة سنوثا بينها متوس  جلوس  أمام التلفزثو     600الطال  يف الجامعة  

 .(289)سنوثا  

وأمأا عن اسأأأأتغالل الشأأأأهوة الجنسأأأأيأة وإبرازهأا بشأأأأكأ  ثؤثر تأتثير ملأاشأأأأرة على  

يم الثابتة عند المسألم وتفكير، فقد أغرق اإلعالم يف نشأر صأور المرأة ويف ةراسأة  المفاه

 

. ۱۱( المصدر السابق ص 287)

.۷۱ص  الزثلق،( أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي ة. علي جرثشة، ومحمد شرث  288)

.65ص ۱4۲5ة. سامي ةالل، كتا  المنتدى، الطلعة األولى  والعولمة،اإلسالم ( 289)
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  3409  إعالنأا تلفزثونيأا بلغ إجمأالي تكرارهأا 356   يأ قأام هبأا أحأد اللأاحثين تم فيهأا تحل

   ثوما فق  وقد وجد اللاح  التالي: 90خالل  

  ررت قرابةكإعالنا،    356إعال  من   300 اسأأتخدم  صأأورة المرأة يف -1

 ثوما. 90مرة يف  3000

 .المرأة  تخ  ال  المرأة  فيها  ظهرت  التي  اإلعالنات  من ٪ 42  -2

 فق . 30-15سن النساء الالي ظهر  يف اإلعالنات من   -3

  مثأ   المرأة  يف  خأاصأأأأة  مواصأأأأفأات  على  اإلعالنأات  من  ٪ 76اعتمأدت   -4

  ألفاظ   فيها  اسأأتخدم   %12.5المرأة، وعلى حركة جسأأد   %51و  والجاذبية،  الجمال

 (290)  جنسية

فاإلعالم إذا ل  ةور كلير جدا يف التتثير على تفكير المسألم، وتغيير مفهوم السأعاةة  

 وثشاهد.  ثعاثشالحقيقي لدث ، وإبدال  بما  

 التربية:ب. سوء   

إ  الرتبيأة التي ثتلقأاهأا الطفأ  المسأأأألم منأا نعومأة أظفأار،، لهأا أثر كلير يف تسأأأأيير  

تفكير الطفأ  وإحأداث التغيير للفطرة التي فطر، اهلل عليهأا، وذلأك بسأأأألأب الملأالغأة يف 

اإلبأاحأة والتأدليأ  وانعأدام الضأأأأواب  يف معأاملأة األطفأال، وعأدم االلتزام بأرةا  الرتبيأة  

االعتماة على النظم الرتبوثة الحدثثة، التي لم تكن لتؤةي إلى  اإلسأأأالمية األصأأأيلة ، و

 

سابق.، مرج  67( اإلسالم والعولمة ص 290)



 

204 
 

خير اإلنسأأانية وفالحها، ماةام  قد بني  على أسأأس فكرثة وعقالدثة زالفة ال تنسأأجم  

، وبالتالي فن  غرس بعض  (291)م  الفطرة السأأأليمة، وال م  التفكير المنطقي الصأأأحي 

ف  مث  الرتكيز الدالم على المكافرت  الملاةئ والقيم المخالفة لمفهوم السعاةة عند الط

التشأأأجيعية، وعدم التاكير باألجر األخروي، والمناف  الشأأأخصأأأية من وراء العالقات  

عليها الطف  من شأتهنا أ  تحدث    ىاالجتماعية ونحو ذلك تؤةي إلى نشأوء عاةات ثرتب

ثرتب  امعينأأ    انمطأأ   الأأاي  أنمأأا  التفكير  لحيأأاة  عليأأ  وثأأتخأأا حيزا كليرا يف فهمأأ  ل  ىمن 

 والعيش فيها بما ثتوافق م  ما نشت وتعوة علي .

وحتى ثسأألم الطف  المسأألم من االنحراف الفكري الاي قد ثؤةي ب  إلى الشأأقاء  

 منها:البد من مراعاة جوانب مهمة يف تربيت  وتنشَت   

 الرعاية الثقافية للمحيط: .1

ثولأد الطفأ  وعقلأ  خأال من الخربات والمقأدمأات، قأابأ  لكأ  مأا ثصأأأأ  إليأ  من  

أمأانأة عنأد والأدثأ  وقللأ    )الصأأأأليأفكأار عن طرثقي الفطرة والحواس ثقول الغزالي  

نفيسة ساذجة خالية من ك  نقش وصورة، قاب  لك  ما ثنقش، مال  إلى   الطاهر جوهرة

ت علي ، وسأأعد يف الدنيا واآلخرة، وشأأارك   ال ب  إلي  فن  عوة الخير وعلم  نشأأ ثمك  ما  

 

.۹ة. علد الرحمن النحالوي، مرج  سابق ص اإلسالمية،أصول الرتبية ( 291)
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أبوا، و لأأ ،  كأأ يف ثوابأأ ،  والمحي  القرثأأب من الطفأأ  بمأأا فيأأ  من  (  292)  ومؤة   معلم 

 .اكلير    اثؤثر يف النشا  العقلي تتثير    ومعارفخربات  

ولالك البد من تقدثم المعلومات الصأأأحيحة والخربات السأأأليمة ليقوم بناء فكر  

ا  طرق التفكير الصأأأأحي  لحأ  يأ صأأأأحي ، وال بأد أثضأأأأا من بالطفأ  على أسأأأأاس  

المشأكالت والوصأول إلى الحقالق م  ضأرورة التقيد بتوجيهات اإلسأالم، وأثضأا تنقية  

الجو المحي  بالطف  من ك  الشأأأوالب الفكرثة التي تكدر على فطرة العق  صأأأفاءها،  

يق الفكري  وتشأأأأو  على الأاهن هأدوء،، وكأالأك إتأاحأة الفرصأأأأة أمأام الطفأ  للتطل

العلمي يف واق  الحياة، بما ثتوافق م  ملاةئ اإلسأأأالم وقيم  العظام، حتى ثنشأأأت قوثم  

الفكر معتدل الرأي ال ثتشأأت  فكر، وال ثعوج رأث ، وبالك ثنشأأت على طرق السأأعاةة،  

 (293)وثنعم يف ظاللها

 التعليم ووسائله: .2

ثسأهم التعليم الملاشأر ووسأالل  يف بناء فكر الطف  وسأالمت  أل  التعليم يف الصأغر  

  للملكات،األسأأاس  كأشأأد رسأأوخا، وهو أصأأ  لما بعد، أل  السأأابق األول للقلو   

وعلى حسأأأأا  األسأأأأاس وأسأأأأاليلأ  ثكو  حأال من ثلني عليأ ، فأنذا أرةنأا أ  نلني فكر 

تعليمهم مقأدمأات العلوم الصأأأأحيحأة    أطفأالنأا بنأاء سأأأأليمأا فالبأد من أ  نحرص على

 

، مرج  سابق۲۰۰ /۳( إحياء علوم الدثن للغزالي 292)

.۱۹،. ص۱4۲۱( ۲۹الرابطة، العدة ) تربية النشء يف ظالل اإلسالم ة. محموة عمارة مطلوعات :( انظر293)
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  والربها ، وأسأأاليب التفكير السأأليم ونعوةهم على التزام الحق والوقوف على الدلي   

، وةراثأة فأاحصأأأأة، فأالعقأ  ثتكو   اثأاقلأ    اونظر    ،املأدعأ  فأن  هأاا من شأأأأتنأ  أ  ثلني عقال  

 .(294)  ومناهج حسب ما ثرتبى علي  من طرالق التعليم  

 واستظهاره:قراءة القرآن   .3

إ  رب  الطف  منا نشأأتت  بالقرآ  الكرثم من أهم الوسأأال  اللانية لعقل  والمحركة  

تقأدر العقأ ، وتحأ  على    كرثمأة،ات  ثأ لفكر،، لمأا ثشأأأأتمأ  عليأ  القرآ  الكرثم من آ

اتفق    االتفكر والتدبر والنظر، ولقد كا  اللدء بتعليم الطف  القرآ  أو اسأأأتظهار، مسأأألك  

، لما للقرآ  الكرثم من أثر يف ترسأيخ اإلسأالم  (295)  أمصأارهمي  المسألمو  يف جمي   عل

عدا، من علوم   وعقالد، ومفاهيم  يف قلو  األطفال منا الصأأأغر، وليصأأأير أصأأأال لما

 .(296)وملكات  

إذا ثظهر ةور الرتبية، بارزة يف التتثير على الفكر لدى المرتبي الناشأأأ ، ومن شأأأت   

ثؤةي بأدور، إلى تعزثز وتثليأ  كثير من الملأاةئ وأثضأأأأا قأد ثؤةي إلى  ذلأك الفكر أ   

 المنشوةة.ر المفهوم السعاةة  ثانحراف مغا

 

 

۲۸۲،. ص  1419( ثقافة الطف  المسلم مفهومها وأسس بنالها، أحمد الحليلي، ةار الفضيلة، الطلعة األولى 294)

285( المصدر السابق ص295)

. 2/228مقدمة ابن خلدو ، تصحي  وفهرسة، ابو علد اهلل السعيد، المكتلة التجارثة، اللاز مكة  :انظر( 296)
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 الثقافية: ج. العولمة 

  مفهوم العولمة على المسأأألمين، فنن  ثقصأأأد منها التدخ  الملاشأأأر يف  ثعند تنز

 (297)ثقافة الشعو  اإلسالمية، وذلك لتحقيق أهداف خطيرة منها  

 اإلسالمية.لألمة    التارثخية(  )الااتيةتشوث  ثقافات   .1

التشأأأكيك يف مرجعيا ا    ب  الشأأألهات يف أسأأأاسأأأات تلك الثقافات من خالل .2

، وثتضأمن ذلك ةعم وتشأجي  الفَات الطالفية التي تتلنى يف والسأنة(  )الكتا األصألية  

التشكيك.د ا ذلك النو  من  يأص  عق

إقحام المرأة يف ك  المجاالت ةو  اسأأأتثناء، بقصأأأد اسأأأتغاللها باسأأأم الثقافة   .3

والفن لتكو  أةاة ميدانية لتطوث  الشأعو  اإلسأالمية للهجمة الثقافية الغربية، وثتجسأد  

والتي تتضأأأمن اسأأأتغالل صأأأور    الجنس(  )بثقافةثتجسأأأد بل  ما ثسأأأمى    ذلك أكثر ما

المرأة، والحدث  عن جسأأأدها، وإبراز مفاتنها، سأأأواء يف الكتب أو يف الصأأأحافة أو يف 

أو غيرها.  الندوات،أو   اإلعالنات،أو    التلفزثو ،أو    المجالت،

يكو  ذلك  تغليب المنتج الثقايف العلماين والقومي على المقاب  اإلسأأأالمي، ل    .4

المنتج هو الصأأألغة العامة المؤثرة يف ثقافة الشأأأعو  اإلسأأأالمية، وخاصأأأة فيما ثتعلق  

والمعتقدات.والسلو ، فضال عن األفكار    باألخالق

 

ص   1422الخضراء، الطلعة األولي    العولمة حقالق وأرقام، علد سعيد علد إسماعي ، ةار األندلس  :نظرا(  297)

۳۱.
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باسأأأتغالل ما بقي فيها من   تغيير المناهج التعليمية يف اللالة اإلسأأأالمية، وذلك  .5

وتارثخ .بدثن     آثار ضعيفة تاكر الطالب المسلم

ثتعلق منأ     تأاوثأب المجتم  المسأأأألم يف بحر الثقأافأة الغربيأة، والسأأأأيمأا فيمأا  .6

(298)  المعنوي  باإلسفاف الماةي، واالنحراف العقدي والرته 

م  ية وتأتثيرهأا الفكري، ثؤةي إلى إضأأأأعأاف مفأاهيأ إ  تحقيق هأا، األهأداف العولم

كامال يف مفاهيم بعيدة    راسأأخة عند المسأألم يف معنى السأأعاةة، ب  وثعني أثضأأا ذوبانا

 الحياة.ثصلو إلي  المسلم يف ها،    عماجدا  

ومأا سأأأألق من إثراة لعوامأ  تغيير التفكير، وإحأداث نو  من الللللأة، للقنأاعأات  

الراسأأخة، المرتلطة بتصأأول العقيدة اإلسأأالمية، عند المسأألم يف هاا العصأأر، ال ثعني  

 ها فق .االستقصاء الكام  لجمي  العوام  وإنما هو شيء من

المرتل    -ونق  التجار  والخربات    والتدرثب،وم  االتجا، العصأري، يف التعلم  

وكتب مرتجمة متعدةة ذات تتثير ملاشأأأر على الفكر    وافدة،ظهرت ةورات   -بالعولمة  

تحتأاج من المهتمين بأالفكر اإلسأأأأالمي والرتبيأة اإلسأأأأالميأة، إلى    ملأاشأأأأرة،بصأأأأورة  

 تتثيرها على هوثة المسلم.  ىحول ها، الظاهرة ومد  أعمق،ةراسات  

 

 

 

. 65( اإلسالم والعولمة ة. سامي الدالل ص 298)
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 والتبعية:المجاراة  ثالثا:

ب  وبين    األخرى،قد حارنا نلينا الكرثم علي  الصأأأالة والسأأأالم من مجاراة األمم  

يف أةق   والنصأأأأأارى،لنأا قأدر اهلل تعأالى يف آخر هأا، األمأة أهنأا سأأأأتتل  طرثقأة اليهوة  

ال  "الت الحياة وطرقها كما هو ملين يف قول  علي  الصأالة يف الحدث  الصأحي :  يتفصأ 

، ويف (299)ا القرو  قللها، شأأأربا بشأأأرب وذراعا بارا   تقوم السأأأاعة حتى تتخا أمتي بتخ

ا وذراعا بارا ، حتى لو ةخلوا جحر ا شأأأرب لتتلعن سأأأنن من كا  قللكم، شأأأرب الرواثة »

 (300)   ؟ضب تلعتموهم ، قلنا: ثا رسول اهلل، اليهوة والنصارى؟ قال: »فمن

وإ  لم   -والواق  أ  يف هاا الزما  قد اتل  كثير من المسأأألمين اليهوة والنصأأأارى  

لكن يف حقيقأة األمر نجأد أ  مأا  -ظأاهرة اآل     والنصأأأأارى(تكن هأا، التسأأأأميأة )اليهوة  

ثطلق عليأ  الغر  اليوم بأدولأة الكربى هو ثتل  يف مجملأ  إحأدى الأدثأانتين اليهوةثأة  

المواق  السأأياسأأية التي ثقفها زعماء الدول الكربى   والنصأأرانية، وثظهر ذلك جليا يف

والتي تلين   .-سأأأواء يف فلسأأأطين أم يف اللالة اإلسأأأالمية األخرى   -تجا، المسأأألمين  

انتماءا ا الدثنية لليهوةثة والنصأأرانية ، وكا  هاا االتلا  هو تنفيا ملاشأأر لخط  اليهوة  

وإضأاللها، من حي  ال تشأعر  والنصأارى التي أعدت سألفة إلغواء الشأعو  اإلسأالمية  

وذلك بالغزو الفكري الثقايف والاي كا  ل  أكرب األثر يف قصور الفهم الحقيقي للسعاةة  

 

( 102/ 9( صحي  اللخاري )299)

( 103/ 9( صحي  اللخاري )300)
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  حي  أصأأأل  الله  الماةي، والتطل  إلى الثراء والرفاهية الدنيوثة هو ةثد  الكثير من

  المسألمين اليوم وبتي شأك  من األشأكال، حتى غلل  النزعة الماةثة، وسأيطرت على

مشاعر المسلمين وهمومهم نتيجة التتثر بالحضارة الغربية الماةثة التي ال تقيم ألشواق  

الروح وصأالح اآلخرة أي وز  فالهم األكرب ليس ما أنجز، على صأعيد مرضأاة اهلل وإنا  

ما زاة يف ثروت ، واضأأأمح  لفظ )الصأأأال ( و )التقي( على ألسأأأنة الناس وح  محل  

 (301))اإلنسا  الناج (

والمتأتمأ  ثجأد أ  ممأا ثؤثر يف قصأأأأور فهم المسأأأألم الحقيقأة السأأأأعأاةة الشأأأأعور  

( فيضأطر عندلا إلى المجاراة والتلعية، وذلك ىوالنصأار  )اليهوةباالهنزامية العامة أمام  

ن السأياسأية العالمية ومعاثير القوى العسأكرثة، هي التي تفرض على المهزوم  ثأل  مواز

أثر، حاو القاة بالقاة كما أخرب النلي صأألى اهلل علي     حضأأارة المنتصأأر، وتغرث  باقتفاء

وسأألم وهو كالن مشأأاهد يف هاا العصأأر ال يف مجال السأأياسأأة والرتسأأانة العسأأكرثة  

تمأامأا كمأا هو الحأال يف وضأأأأ  الهيمنأة    األخرى.بأ  يف شأأأأتى منأاحي الحيأاة    فحسأأأأب،

 واإلنكليزثة.ومن قل  الشيوعية والللشفية    األمرثكية،

ولم تشأأأأو، معاثير الفطرة وثخت  ميزا  األخالق والقيم على أثدي هؤالء العابثين  

 فق .هبا، الصورة إال حين انحسر المد اإلسالمي عن قياةة العالم قل  عدة قرو   

 

.۳۹ةار المسلم للنشر والتوزث  ص  بكار،  معلد الكرث( نحو فهم أعمق للواق  اإلسالمي ة. 301)
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ء  إهنأا إذ  ليسأأأأ  معأاثير النجأاح والعظمأة الحقيقيأة التي تفرض نفسأأأأهأا يف سأأأأمأا

ثسأتعرض هبا  -يف كثير من األحيا    -التفوق والنلوغ الااي بقدر ما هي نماذج مشأوهة  

المنتصأأأر أمام الشأأأعو  الضأأأعيفة المهزومة، التي ال ثحق لها التفكير إال وفق مناهج  

النصأر العسأكري، وال التحضأر إال على غرار حضأارة الشأعب الاي ثتالعب بمقدرات  

ؤوهنا يف سأأالر مجاالت الحياة إال تح  ضأأغ  العصأأا  ب  وال تملك تسأأيير شأأ   العالم  

 الغليظة التي ثلوح هبا ذلك المنتصر األرعن.

عجب يف أ  ثوج  لتسأيير الحياة االجتماعية لتلك الشأعو  الضأعيفة التالهة    أوال:

وقاة   تربيتهم،وثتكلمو  بتلسأأأأنتها ممن أحسأأأأن ذلك المنتصأأأأر    جلد ا،أفراة من بني  

ويف حضأأأأار م ويف   شأأأأعوهبم،، لتحقيق مأرربأ  يف مقأدرات  هوثأا م  ومسأأأأخزمأامهم،  

 (302) وأةثاهنممعتقدا م  

إ  مجاراة الغر  يف ك  ما ثقدم أمر خطير جدا، إذ إن  ثوق  المسألمين يف انتكاسأة  

، ثقول أحأد  (303)شأأأأنيعأة، لمأا ثحملو  من قيم وملأاةئ غرسأأأأتهأا تربيتهم اإلسأأأأالميأة  

حضأأأارة الغر  حضأأأارة مشأأأوهة مرقعة آثلة للزوال قرثلا على    )إ المربين الفضأأأالء  

أنموذجا ثحتاى ب  يف أي    تصأأل  أ  تكو لسأأا  أعالم من الغر  ذات ، وهي بالك ال

من شأؤو  الحياة سأوى طرثقة صن  الصابو ، وتعليب الخضروات وتصدثر السيارات  

 

. 214صتربية العظماء جمال الحوشلي، ةار األندلس الخضراء، ( 302)

40.ص المنتدى.انظر الهزثمة النفسية عند المسلمين، ة. علد اهلل الخاطر، كتا  ( 303)
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مشأأأأروبأا م، ومأتكوال م،    ىبأ  حت  فال.ونحوهأا من الصأأأأنأاعأات، ومأا عأدا ذلأك  

ومللوسأأا م أصأألح  تحم  كثيرة من أمراضأأهم. واسأأتطاعوا أ  ثصأأدروا التعاسأأة  

راض للعالم، وباتوا ثعلمو  الناس سأماجة الاوق، واالنتهازثة والشأراهة  واألم  والوباء

  شأعار،،المغلو  مول  أبدا باالقتداء بالغالب، يف    )إ   خلدو :، ثقول ابن (304)واألنانية  

ال  متعتقد الك  أبدا،والسأألب يف ذلك أ  النفس    وعوالد،،ونحلت ، وسأأالر أحوال     وزث ،

 .(305)غللها وانقاةت إلي     فيمن

مأاةثأة العصأأأأر الطأاغيأة، والتأتثيرات الفكرثأة    أ :فنخل  من هأاا الملحأ  إلى  

المغاثرة لملاةئ العقيدة اإلسأأالمية، وأثضأأا المجاراة والمتابعة ألمم الشأأقاء، المتقدمة  

، ك  ذلك أةى إلى قصور يف فهم حقيقة السعاةة عند بعض المسلمين، فعاقهم  ةنيوثا()

 ذلك االنحراف يف الفهم عن معاثشة السعاةة الحقيقية.

  

 

.215( تربية العظماء جمال الحوشلي ص304)

وزارة305) منشورات  خلدو ،  ابن  مقدمة  من  العربي،  الرتاث  من  المختار  ةمشق   (  القومي،  واإلرشاة  الثقافة 

. 166ص: ،ةروثشم. اختيار سهي  عثما ، ومحمد ۱۹۷۸
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 ضعف التربية اإليمانية للمسلم  ث الثاين:المبح

إ  مما ثؤثر يف مدى سأأأأعاةة المسأأأألم المعاصأأأأر، وزثاة ا أو ضأأأأعفها وثلا ا أو   

هو مأا ثتعلق بلنأاء المسأأأألم وتربيتأ  ،   (306)اسأأأأتمرارهأا بأ  مأا ثعيق المسأأأألم من تحقيقهأا

انب المهمة  فعندما ال ثكو  هنا  بناء إثمانيا قوثا لشأخصأية المسألم، يف اسأتكمال الجو

يف حيات  ، ثضأأأع  شأأأعور، بالسأأأعاةة بالقدر الاي ثنقصأأأ  من إكمال تلك الجوانب ، 

ولالك فن  هنا  جملة من العوالق التي تعيق المسأأألم عن الشأأأعور بالسأأأعاةة أو التي  

م الحياة الدنيا واآلخرة ، منشأأأَها يف بناء المسأأألم  يتنغ  علي  اسأأأتكمال العيش يف نع

و  الكالم يف هاا الملح  مقتصأرة على ما ثلي ما ثرا، المؤل   وسأوف ثك(  307)اإلثماين

يف بنأاء المسأأأألم المعأاصأأأأر وهو: ضأأأأع  اإلثمأا ، والتفرث  يف األعمأال    اعأالقأا تربوثأ  

 الصالحة .  

 اإليمان:ضعف    األول:

اإلثما  هو النور الاي ثسأأأير المسأأألم يف ها، الحياة نحو االتجا، الصأأأحي  الاي  

العالمين سأألحان  وتعالى، وهو بلسأأم الحياة الاي من فقد، فهو يف بحار  ثرثد، من  ر   

ات ثتخل ، ويف ةركأات من الشأأأأقأاء ثعيش، وبين الهموم واآلالم ثتقلأب ، مأ من الظل

 

.۱۳صهأ  1416ة. ماجد الكيالين، مكتلة ةار االستقامة الطلعة األولى  المسلمة،مقومات الشخصية  :( انظر306)

شخصية المسلم، كما ثصوغها اإلسالم يف الكتا  والسنة، محمد الهاشمي، ةار اللشالر اإلسالمية،   :( انظر307)

. ۸ص هأ،1422الطلعة التاسعة 
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ا  تزةاة مأ ، وبزثأاةة اإلث(308)ولأالأك كأا  اإلثمأا  هو الركن األول من أركأا  السأأأأعأاةة  

سأأعاةة المسأألم وبضأأعف  تضأأع ، ولهاا كا  الشأأقاء ك  الشأأقاء يف الكفر باهلل تعالى  

وعأدم اإلثمأا  بأ ، فأن  الكأافر ال ثمكن أ  ثأاوق طعم السأأأأعأاةة الحقأة أبأدا حتى ثؤمن  

بأاهلل تعأالى، بأ  بشأأأأر اهلل تعأالى غير المؤمن بأالشأأأأقأاء يف الحيأاة الأدنيأا م  مأا ثنتظر، من  

 جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱآلخرة، كما قال تعالى:  عاا  أليم يف ا

 ىل مل خل  جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل

، قال ابن كثير : خال  أمري  [126، 124]ط :  َّ يم ىم مم خم جمحم يل

 جل مك لك خكُّٱوما أنزلت  على رسلي، أعرض عن  وتناسا، وأخا من غير، هدا،  

صأدر، ضأيق حرج لضأالل   ب    أي ضأنكا يف الدنيا فال طمتنينة ل  وال انشأراح لصأدر،، َّ

وإ  تنعم ظاهر، ، وللس ما شأأأاء وأك  ما شأأأاء وسأأأكن حي  ما شأأأاء ، فن  قلل  مالم  

ثخل  إلى اليقين والهأدى فهو يف قلق وحيرة وشأأأأك فال ثزال يف رثلأة ثرتةة، فهأاا من  

قال الشأقاء،   َّ جل مك لك خك ُّٱا  مضأنك العيش. قال ابن علاس رضأي اهلل عنه

ن ، فكان   ثربكوا عن الحق، وكانوا يف سأأأعة من الدنيا متوقال إ  قوما ضأأأالال أعرضأأأ 

الظن ب  والثقة ب  اشأأأتدت علي     سأأأيءمعيشأأأتهم ضأأأنكا، فنذا كا  العلد ثكا  باهلل وث

 .(309)معيشت  فالك الضنك

 

المؤل . من هاا  ملح  أسلا  السعاةة يف اإلسالم، الفص  الثاين، الملح  األول، :راج ( 308)

.5/322تفسير القرآ  العظيم، البن كثير( 309)
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إ  المؤمن بقوة إثمان  يف أما  من الضأأالل والشأأقاء، والشأأقاء ثمرة الضأأالل ولو  

فهاا المتا  ذات  شأقوة، شأقوة يف الدنيا وشأقوة يف اآلخرة  كا  صأاحل  غارقا يف المتا  ،  

  تتلع ، وما ثض  اإلنسا  عن هدى اهلل تعالى  يوما متا  حرام إال ول  غصة تعقل  وعقاب

فؤ واالنأدفأا  من طرف إلى طرف ال ثسأأأأتقر وال كإال وثتخل  يف القلق والحيرة والت

المرت  الممر ، ثم الشأأقوة الكربى  ثتواز  يف خطا،، والشأأقاء قرثن التخل  ولو كا  يف  

يف ةار اللقاء، ومن اتل  هدى اهلل فهو يف نجوة من الضأالل والشأقاء يف األرض ويف ذلك 

 عوض عن الفرةوس المفقوة حتى ثؤو  إلي  يف اليوم الموعوة.

ا ثكن فيها من سأأعة  موالحياة المقطوعة الصأألة باهلل ورحمت  الواسأأعة، ضأأنك مه

إنأ  ضأأأأنأك االنقطأا  عن االتصأأأأال بأاهلل واالطمَنأا  إلى حمأا،، ضأأأأنأك الحيرة    ،ومتأا 

والقلق والشأك، ضأنك الحرص والحار، الحرص على ما يف اليد والحار من الفوت،  

ضأأأأنأك الجري وراء بأارق المطأام  والحسأأأأرة على كأ  مأا ثفوت ومأا ثشأأأأعر القلأب  

قة إال وهو مسأتمسأك بالعروة  بطمتنينة االسأتقرار إال يف رحا  اهلل، وما ثحس راحة الث

ا  تضأأأاع  الحياة طوال وعرضأأأا وعمقا  مالوثقى التي ال انفصأأأام لها، إ  طمتنينة اإلث

 .والحرما وسعة والحرما  من  شقوة ال تعدلها شقوة الفقر  

واإلثمأا  كمأا هو مقرر يف معتقأد أهأ  السأأأأنأة والجمأاعأة ثضأأأأع  وثقوي أو ثزثأد  

أ  ثكو  ةالمأا يف زثأاةة   -حتى ثحيى حيأاة السأأأأعأداء    -وثنق ، والمسأأأألم مطأالأب  

يف علوةثت  ألن  حينَا سأأأيشأأأعر بطعم السأأأعاةة، ثقول اإلمام ابن القيم    وارتقاءإلثمان   

لى فوق وإما إلى أسأأأف ، إما إلى أمام وإما إلى  سأأأالر ال واق ، فنما إ  )فالعلدرحم  اهلل  
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وليس يف الطليعة أو الشأرثعة وقوف أللتة، ما هي إال مراح  تطوي أسأر  طي إلى    وراء.

ومتقدم ومتتخر، وليس يف الطرثق واق  أللتة، وإنما    وملط الجنة أو إلى النار، فمسر  

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف ُّٱ  والل ء:ثتخالفو  يف جهة السأير ويف السأرعة  

ولم ثأاكر واقفأة، إذ ال منزل بين الجنأة  [  37  -  35]المأدثر:   َّ هل مل خل حل جل مك

والنار وال طرثق سالك إلى غير الدارثن أللتة فمن لم ثتقدم إلى ها، باألعمال الصالحة  

 (310)  السيَةفهو متتخر إلى تلك باألعمال  

 وطرق العالج:وسوف ثاكر المؤل  فيما ثلي مظاهر ضع  اإلثما  وأسلاب   

 اإليمان:مظاهر ضعف  

 إ  مرض ضع  اإلثما  ل  أعراض ومظاهر متعدةة فمنها ما ثلي:

 ذلك. كثرة الوقو  يف المعاصي وارتكا  المحرمات والتهاو  يف -1

وخشونت .الشعور بقسوة القلب   -2

هبا.التلاذ    وعدمعدم إتقا  العلاةات   -3

وإضاعتها.التكاس  عن الطاعات والعلاةات،   -4

ضيق الصدر وتغير المزاج وانحلاس الطل .  -5

عدم التتثر بالقرآ .  -6

عدم الغضب إذا انتهك  محارم اهلل عز وج .  -7

 

القيم ص( مدارج  310) المقولة نقال من كتا ۲۹۲السالكين البن  ة.    ، ها،  الناجحة،  العشر للشخصية  العاةات 

(۹۰القعيد، ص
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الش  واللخ .  -8

.أ  ثقول اإلنسا  ما ال ثفع   -9

احتقار المعروف  -10

.عدم االهتمام بقضاثا المسلمين  -11

.عدم استشعار المسؤولية يف العم  للدثن  -12

إليها.والشغ  هبا، واالسرتواح    التعلق بالدنيا،  -13

 (311) يلي:ويمكن إجمال أسباب ضعف اإليمان فيما  

 استصغار الانو  .1

االبتعاة عن األجواء اإلثمانية .2

يف الدنيا  التنافس .3

الغفلة عن ذكر اهلل .4

.اآلفات القللية .5

االنشغال بالمال والزوجة واألوالة. .6

وجوة اإلنسا  المسلم يف وس  مظلم. .7

االبتعاة عن طلب العلم الشرعي. .8

  

 

المنطلق. ةار ۱۹۲ص۱ماز  الفرث  ج   الرتبية،الرالد يف  :( انظر311)
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 فهي:  (312)وأما أسباب زيادة اإليمان 

 االلتزام بالفرالض والقيام بالواجلات. .1

تدبر القرآ  العظيم. .2

الاكر. .3

استشعار عظمة اهلل عز وج . .4

الصحلة الصالحة. .5

تعلم علوم الشرثعة. .6

انية بين اإلخوة.مالمجالس اإلث .7

الصالحة.االجتهاة يف األعمال   .8

الدعاء. .9

.الدعوة إلى اهلل .10

  

 

. ۱۰۳يف ظالل اإلثما  صالح الصاوي، ص :( انظر312)
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 الخالصة

انية، أمر مهم جدا، يف مجال الشأأأعور بالسأأأعاةة،  مأ  بناء شأأأخصأأأية المسأأألم اإلث

وذلك ألن  عندما ثضأأع  إثما  المؤمن تظهر آثار هاا الضأأع  على حيات ، فال ثشأأعر  

بأ  ثكو  يف توتر وعأدم   ارتيأاح،بأاسأأأأتقرار اجتمأاعي وال توافق نفسأأأأي، وال هأدوء وال  

عرضأأأأ   رضأأأأا عن حال ، هاا م  ما ثق  فيأ  ضأأأأعي  اإلثمأا  من مخأالفأات شأأأأرعيأة، ت

يف ثوم الحسأأأا ، والتي ثسأأأعى المسأأألم إلى عدم التعرض لها بتي   األخروثة،للعقوبة  

 الوجو،.شك  من األشكال أو وج  من  

 الصالحة:الثاين: التفريط يف األعمال   

لما كا  العم  الصأال  هو ركن من أركا  سأعاةة المسألم، وهو أحد أركا  النجاة  

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :من الخسرا  كما قال اهلل تعالى

[ ، ولما لألعمال  3 - 1]العصأر:  ٱَّ  جه ين ىن من خن حن جن

الصالحة من أثر بالغ يف جلب السعاةة والحياة الطيلة يف حياة المسلم كما قال اهلل تعالى  

  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ

ا  التفرث  يف العم  الصأال   ك[  97]النح :  َّ رن مم ام يل ىل مل

ن عوالق السأعاةة، ذلك أ  التهاو  يف العم  الصأال  أو تر  األعمال  وتضأييع  عالقا م

الصأالحة بالكلية هو مما ثلعد المسألم تدرثجيا عن اإلثما  والاي ثعترب العم  الصأال   

من ، وأل  غااء القلب وسمو الروح إنما ثكو  يف المواظلة على العم  الصال ، وعلي   
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القلب غااء، وةواء، ومصأأدر سأأعاةت  وطمتنينت  مما  ( 313)فن  من فر  في  فقد قط  عن  

ب  وثسأأه  على المرء الجرأة على المعصأأية، و كالك فن     اثنتج اضأأطرابا و قلق نفسأأي  

التفرث  يف العمأ  الصأأأأال  ثحرم العلأد من العو  والتوفيق اإللهي، وفقأدا  الهيلأة بين  

ك هو تكأدثر حيأاة  النأاس، إلى غير ذلأك من اآلثأار والتي أعظمهأا وأخطرهأا بال شأأأأأ 

المسأألم وعدم شأأعور، بالسأأعاةة والحياة الطيلة الهنيَة . وسأأيعرض المؤل  فيها ثلي  

 التالي:لمفهوم التفرث  يف العم  الصال  وأسلاب  ومن ثم عالج هاا العالق على النحو  

 الصالح:مفهوم التفريط يف العمل  .1

يف   وفر ل يف اللسأأا   هو التقصأأير يف األمر، وتضأأييع  حتى ثفوت، قا  لغة:التفرث   

وفر  يف الشأيء   (314)كالك التفرث     فات،، أي قصأر في  وضأيع  حتى  ااألمر ثفر  فرط  

 مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ  :ويف التنزث   في ،وقدم العجز    ضأيع   وفرط :

أي أنيلوا إلى ربكم وأسأألموا ل    [،56]الزمر:   َّ  مه جه هن من خن حن جن

   (315)مخافة أ  تصيروا إلى حال من الندامة للتفرث  يف أمر اهلل 

 

. ،۱4۱۸ةار اليقين للنشر والتوزث  الطلعة األولى  2/313ة. السيد نوح  الطرثق،آفات على  (313)

ماةة فر . 7/368لسا  العر  البن منظور :( انظر314)

. 7/370المصدر السابق( 315)
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هو التقصأأير أو التضأأيي  للوظال  العلاةثة    اصأأطالحا:التفرث  يف العم  الصأأال   

مثأ  صأأأأالة الجمأاعأة والنوافأ ،    (316)التي ثنلغي للمسأأأألم الحفأاظ والمواظلأة عليهأا  

ومحاسأألة النفس، أو إهمال اآلةا  االجتماعية من عياةة المرثض أو تشأأيي  الجنازة،  

 الصالحة.أو اإلحسا  إلى الجيرا ، وغير ذلك من الطاعات واألعمال  

 التفريط يف األعمال الصالحة :أسباب   .2

تفهم من معاين    متعدةة،للتقصأير يف تتةثة األعمال الصأالحة، والتفرث  فيها أسألا   

اآلثات الكرثمة ومن أحاةث  النلي علي  الصأأالة والسأأالم ومن سأأيرة سأألفنا الصأأال   

 ذلك:فمن  

 .اقرتاف الانو  والمعاصي -أ

.اإلغراق يف الملاحات - 

.اهلل يف النعمةعدم استشعار فض   -ت

.الغفلة عن الحاجة للعم  الصال  -ث

نسيا  أجور األعمال الصالحة. - ج

نسيا  الموت وما بعد، من أهوال وشدالد. - ح

 التسوث  والتتجي  لألعمال الصالحة - خ

كثرة المسؤوليات والتكالي  الحياتية. - ة

 

.مرج  سابق 3۰۲ /۲ اليقين،آفات على الطرثق ة. السيد نوح ةار  :نظرا( 316)
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 الصال :عالج التفرث  يف العم    .3

 مجاهدة النفس: -األول   

دة النفس وأخاها بالحزم والشأأدة، م  ا امها بالتقصأأير  ثحتاج المسأألم إلى مجاه

وم  تر  التسأأأأوث ، وم  تمنيتهأا أهنأا إ  تعلأ  اليوم ، سأأأأتتمت  غأدا بأالنعيم الأاي ال  

، وقد وعد اهلل بالهداثة لمن  (317)من الكدر أبدا    شأأأيءثنقط  والسأأأعاةة التي ال ثشأأأوهبا  

تعأأالى بقولأأ   نفسأأأأأ    حئ  جئ يي نيىي مي زي ري  ٰى ُّٱ  :جأأاهأأد 

تأعأنأي69]الأعأنأكألأوت:    َّٱمئ خئ الأنأفأس  ومأجأأاهأأدة  الأأدالأمأأة    :[  الأمأحأأاولأأة 

لالنتصأار على الاات، و تطوث  النفس، وقياة ا، وتعوثدها على مواجهة المسأؤوليات  

الحيأأاة   التكأأالي  يف  أنوا   والصأأأأرب على  والثلأأات على الملأأاةئ والقيم،  ومتأأابعتهأأا، 

لتحقيق الحيأاة الكرثمأة، واألهأداف العأاليأة، التي ترغأب يف تحقيقهأا، وجهأاة النفس  

النفس، وتعوثأدهأا على الفعأ  واالنطالق    اةة الأاات، واإلمسأأأأا  بزمأامثعني كأالأك قيأ 

والملأاةرة، وتسأأأأخير المواهأب والقأدرات واإلمكأانأات يف تحقيق األهأداف المنشأأأأوةة  

 (318)الصالح الدنيا واآلخرة  

وأل  هاا العالج فيما ثلدو هو من أهم الطرق التي ثتغلب هبا المسلم على التفرث   

فسأأأياكر المؤل  فيما   -إ  لم ثكن هو أهمها على اإلطالق   -  يف األعمال الصأأأالحة،

 

. 425مختصر منهاج القاصدثن البن قدامة ( 317)

. ۳4۱( العاةات العشر للشخصية الناجحة. إبراهيم القعيد ص 318)
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ثلي الوسال  التي ثمكن أ  تؤةي إلى التوفيق يف مجاهدة النفس واالنتصار على الاات  

  (:319)وهي كما ثلي  

 األول:الفعالية يف إدارة الصراع مع العدو    -أوال

ةالما إلى إغواء  الاي ثسأأأعى   -لعن  اهلل   -والمقصأأأوة بالعدو األول هو الشأأأيطا   

اإلنسأأأا  وإبعاة، عن الصأأأرا  المسأأأتقيم، وتزثين المنكر والمعصأأأية يف عين ، وتثقي   

الطاعة والعم  الصأأال ، حتى ثراها اإلنسأأا  شأأدثدة على نفسأأ  ال ثسأأتطي  القيام هبا. 

افيجب اسأتحضأار ها، العداوة وذلك الصأرا  ةال ، والتعوة على األسأاليب المشأروعة  م 

 هي:األول والتي    مصارعة العدويف 

ةوام االسأأأأتعأاذة بأاهلل من الشأأأأيطأا  الرجيم، وتكرارهأا يف غأالأب األحوال، يف   .1

الجهر واإلسأرار، يف الوقوف والجلوس، يف اللي  والنهار، أل  ها، الكلمة تطرة، بعيدا  

 وتعالى.إذ فيها إعال  الوالء للخالق واالستعانة ب  وااللتجاء إلي  سلحان   

إذ إ     .2 مراقلأة اهلل تعأالى يف جمي  األعمأال، يف الحأدثأ ، يف الفعأ ، يف النيأة، 

حماثة.ا  مالمراقلة تحمي المسلم من الوساوس الشيطانية أث

عدم الغضأأب، فن  الغضأأب مدخ  من أكرب المداخ  الشأأيطانية التي ثدخ  هبا   .3

  عن طور،  على النفس اللشأأأرثة، أل  الغضأأأب ثفقد اإلنسأأأا  التحكم يف ذات ، وثخرج

حي  ثرثد.  وثفقد، توازن  وبالتالي ثسه  على الشيطا  يف ها، الحالة تسيير، إلى

 

العاةات العشر للشخصية   وأثضا   ۳۲ص    شقيل الضيق أسلاب  وعالج  يف ضوء الكتا  والسنة، علد اهلل    :( انظر319)

. ۳4۲الناجحة ص
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واالسأأأأتغفأار والتحميأد،    ةوام ذكر اهلل تعأالى، من التكلير والتهليأ ، والتسأأأألي   .4

الشيطا .فلالاكر ثتحصن اإلنسا  من  

 :(320)الفعالية يف إدارة الصراع مع العدو الثاين  -ثانيا 

والعأدو الثأاين هو النفس ذا أا، فأالنفس مخلوقأة بطليعأة مزةوجأة بين قطلين قطأب  

إلهي نوراين، ثوجهها إلى الخير والصأأأالح، وقطب شأأأيطاين مظلم ثوجهها إلى الشأأأر  

والفسأأاة، وهاا الصأأرا  هو الاي تنتصأأر في  النفس بزثاةة الرصأأيد اإلثماين باألعمال  

ها، القابليات المزةوجة يف النفس يف كتاب  الكرثم  الصالحة. واهلل تلار  وتعالى قد قرر 

 زت رت يب ىب نب مب   زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱفقال  

[ وذكر سأألحان  وتعالى تخيير العلد م  أي من ها،  10 - 7]الشأأمس:   َّ ىت نت مت

الطلال  النفسأأية، وهدا، إلى السأألي  األقوم وهو اتلا  منهج األعمال الصأأالحة كما قال  

وبين ل  جزاء مخالفة   [،3]اإلنسأأأا :  َّ جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ  :تعالى

 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ  :النفس السأأيَة بقول 

 [41، 40]النازعات:   َّ خف حف

 للنفس:التربية الجادة  -ثالثا  

وذلأك برتبيتهأا على اآلةا  اإلسأأأأالميأة العأاليأة التي تكلم عنهأا أربأا  السأأأألو   

 ونحوها.    والمجاهدة،وتزكية النفوس مث  المحاسلة والمراقلة، والتوبة،  

 

،، ص 1414علوا  ةار القلم، الطلعة الثالثة    علد اهللالشلا  المسلم يف مواجهة التحدثات الدكتور    :( انظر320)

۱۷.
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فالاي ثراقب اهلل يف أعمال  البد أ   (  321)  األفعال،فالمراقلة تعني الحسأأأاسأأأية تجا، 

الصأأأأأالحأأات   نفسأأأأأ  يف عمأأ   وثجأأاهأأد  عز  و  (322)ثجتهأأد  قولأأ   ثتأأاكر  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱوجأأ : هو 

 ام  يل  ُّٱ[ وقول   4]الحدثد:   َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

 يت  ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب ُّٱوقول   [  218]الشأأأعراء:   َّ زن رن مم

[. فيعلم أ  الخالق العظيم مطل  علي  ثعلم السر والنجوى،  5]آل عمرا :  َّ زث رث

وما هو أةق وأخفى، حتى األفكار والوسأاوس والخطرات وةقيق الكليات هو سألحان   

 َّ ين ىن من خن  حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  أةرى هبا

  .[18]ق:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ  [ 16]ق:  

والمحأاسأأأألأة أة  رفي  وآليأة فعأالأة يف تربيأة النفس، وهي تعني الوقوف م  النفس   

وقفات للمراجعة والتقوثم وتلمس نواحي النق  والقصأأور ومحاولة تعدث  السأألو   

حاسلوا أنفسكم قل  أ  تحاسلوا وزنوا أعمالكم قل     "بناء على ذلك، وقد ورة يف األثر

. فالاي ثجع  لنفس  وقفات محاسلة  (323)  "اهللتوزنوا واستعدوا للعرض األكرب على    أ 

التي هو مكل  هبا ه  قام هبا أم   المسأؤولياتثومية ولو ةقالق معدوةة سأالال نفسأ  عن  

ةعأمأهأأا   وكأيأ   الأقأوة  ونأواحأي  مأعأأالأجأتأهأأا،  ثأمأكأن  وكأيأ   الأقصأأأأور  نأواحأي  ومأأا  ال، 

 

.34،، ص14۱۰جام  العلوم والحكم، ابن رجب، مكتلة طيلة، الطلعة الثانية  :انظر( 321)

. 421مختصر منهاج القاصدثن البن قدامة ص ( 322)

عن عمر بن الخطا  رضي اهلل عن .  ( 638/ 4سنن الرتماي )( 323)
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واالسأأأأتمرار عليهأا، الأاي ثفعأ  ذلأك ثجأد ةافعأا لعمأ  الصأأأأالحأات والقيأام بمأا هو  

 الصالحات.مطلو  من  من الطاعات واللاقيات  

قال  عن الأانو  والمعأاصأأأأي  والتوبأة أة  كلير من آةا  تربيأة النفس ذلأك أ  اإل

د العهأد م  اهلل ، ثأدف  العلأد ةفعأة حثيثأة إلى  ثأ والرجو  إلى اهلل تلأار  وتعأالى و تجأد

المسأارعة إلى ما ثحل  اهلل تعالى من األعمال الصأالحة ، ب  قد أمر اهلل تلار  وتعالى يف 

 حم جم هل مل خل  حل  ُّٱ  كتأابأ  الكرثم العلأاة أ  ثجعلوا التوبأة يف حيأا م متجأدةة

أمر من المولى جأ  وعال بأالتوبأة من الأانو     [، فهأاا31]النور:    َّ  جن مم خم

والتحرر من الكلالر وكثرة االسأأتغفار من الصأأغالر والتحرز منها، فن  الصأأغالر تجتم   

 "على المرء حتى  لك  ، وقد حار النلي علي  الصأأأالة والسأأأالم من التهاو  هبا فقال:  

ثهلكنأ ، وإ  رسأأأأول اهلل    ىجتمعن على الرجأ  حتإثأاكم ومحقرات الأانو  فأنهنن ث

مث  قوم نزلوا أرض فالة ، فحضر صني  القوم ، فجع  الرج  ثنطلق  كضر  لهن مثال  

وأل     (324)"فيج  بأالعوة، حتى جمعوا سأأأأواةا فأتججوا نأارة وأنضأأأأجوا مأا قأافوا فيهأا  

ء علي   للتوبة حاجة ملحة يف النفس حتى م  عدم وجوة الانو  ، كا  أسأأأأعد السأأأأعدا

الصأأالة والسأأالم ثسأأتغفر اهلل وثتو  إلي  يف اليوم الواحد أكثر من سأألعين مرة، م  أن   

 مغفورة ذنوب  علي  الصالة والسالم . 

 

 

صحح  االرناؤو .  (467/ 37مسند أحمد )( 324)
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 ثلي:فيما   -بعد مجاهدة النفس   -ونجم  عالج التفرث  يف األعمال الصالحة  

 معاثشة القرآ  الكرثم والسنة النلوثة. -الثاين  

 االعتدال والتوس  يف الملاحات. -الثال   

 إةرا  ةور األعمال الصالحة يف تحقيق السعاةة. -الراب   

 .الشكر  –الخامس  

 .التواز   –الساةس  

 .الوس  الصال  -الساب   

 .االستعانة التامة باهلل عز وج  -الثامن  

 . ةوام النظر يف سير وأخلار السل  الصال   -التاس  
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 األمراض التي يصاب بها المسلم يف حياته : المبحث الثالث

الصأأأأحة مطلب عظيم من مطالب الحياة السأأأأعيدة، هبا تكتم  سأأأأعاةة المسأأأألم،  

ولكن هنا  نقا  توق  يف حياة المسأألم، ثتعرض فيها  ( 325)وبفقدها تنغ  علي  الحياة  

لألمراض، على اختالف أنواعها، وتعدة أسأألاهبا، وتنو  مظاهرها وأشأأكالها وسأأوف  

ثكو  هاا اللح  يف أنوا  األمراض التي ثتعرض لها المسألم والتي قد تكو  عالقا من  

 عوالق السعاةة ومنغصا من منغصا ا:

   .النو  األول: األمراض اللدنية

 .النو  الثاين: األمراض النفسية

 .النو  الثال : األمراض االجتماعية

  

  

 

. 6۷مقداة ثالجن ص اإلسالم،االتجا، األخالقي يف  :( انظر325)
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 األمراض البدنية:  أوال:

ا  كلمة )مرض( إذ أ   ماألمراض هو الاي ثتلاةر إلى الاهن عند سأأ هاا النو  من  

خاصأة يف هاا الزمن، حي   ( 326)تعدة األمراض اللدنية )العضأوثة(، هو الشأال  المنتشأر  

تفشأأأ  أمراض وظهرت أوجا  لم تكن معروفة من قل ، وقد ال تجد جهازا، أو   إن  قد

ثرت مسأأميات  ك  ىض، حتعضأأوا من أعضأأاء الجسأأم إال وقد عرف بمرض من األمرا

 األمراض الخاصة بك  عضو من األعضاء.

وللتقدم الكلير يف مجال الطب وةراسأة األمراض فقد خصص  ةراسات وأبحاث  

يف مجاالت طلية متعدةة، لدراسأأة حاالت تلك األمراض، وإعداة األةوثة والعالجات  

ت الطب،  المناسأألة لها، وأنشأأَ  الوزارات، وافتتح  المسأأتشأأفيات، وتعدةت كليا

وأقسأأأأام العلوم الطليأة المختلفأة يف كأ  بقأا  العأالم، كأ  ذلأك من أجأ  المحأافظأة على  

 الصحة العامة لإلنسا ، وسالمت  من األمراض.

وتعأد السأأأأالمأة من األمراض، والمعأانأاة منهأا على قأدر كلير من األهميأة بأالنسأأأألأة  

الصأال  يف ها، الدار،  للمؤمن الاي ثرثد بسأالمة صأحت  التقر  إلى اهلل تعالى بالعم   

حتى ثنعم بأالسأأأأعأاةة األبأدثأة يف الأدنيأا ويف اآلخرة إذ أ  االعتالل بأاألمراض اللأدنيأة، قأد 

ثقعأد عن كثير ممأا ثصأأأألو إليأ  المؤمن، وثتطل  إليأ ، وإ  كأا  ذلأك ال ثعأد مأانعأا مطلقأا،  

 

. 75( المصدر السابق ص326)
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يهأا  لكن قأد ثتسأأأألأب يف حرمأا  المسأأأألم بعض األحوال التي ترنو إليهأا الهمأة، وثهفو إل

   والطاعات.الفؤاة من أحوال الهناء والسعاةة بتعمال الرب  

وقد عد النلي علي  الصأأالة والسأأالم المعاناة من األمراض اللدنية من األمور التي  

  والسأأالم: وذلك بقول  علي  الصأأالة    جميعها،إذا حصأأل  للمسأألم فكتهنا ملك الدنيا  

)من أصأل  منكم آمنا يف سأرب  معايف يف جسأد، عند، قوت ثوم  فكتنما حيزت ل  الدنيا(  

(327) 

ونظرا أل  مفهوم السأأعاةة أكثر التصأأاقا بالمشأأاعر واألحوال القللية والنفسأأية من   

باللد  والمظاهر الجسأدثة فن  تتثير تنغي  األمراض اللدنية على سأعاةة المسألم ثلقى  

  بتمراض األنوا  األخرى )النفسأية(، حي  إ  هنا  عوام  إثمانية  إذا ما قور  امحدوة  

والتي منها ما    المسأألم،ا على تاليف تتثير أمراض الجسأأد على سأأعاةة  جد    ومؤثرةمعينة  

 ثلي:

عام  الصأأأرب على المرض، مما ثنتج عن  تكفير للخطاثا واآلثام، وأ  ذلك من   .1

  قأال:االبتالء للمؤمن، كمأا جأاء يف الحأدثأ  عن سأأأأعأد بن أبي وقأاص رضأأأأي اهلل عنأ   

األنلياء ثم األمث  فاألمث  ثلتلى العلد على    قال:قل : ثا رسأول اهلل أي الناس أشأد بالء  

 

حسن  االللاين. ( 574/ 4) ( سنن الرتماي327)
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شتد بالؤ، وإ  كا  يف ةثن  رقة ابتلي على حسب ةثن   حسب ةثن  فن  كا  يف ةثن  صللا ا

 (328)فيما ثربح اللالء بالعلد حتى ثرتك  ثمشي على األرض وما علي  من خطيَة  

كمأا ثلأ  ذلأك عن النلي عليأ     واألوجأا ،عأامأ  احتسأأأأأا  األجر يف اآلالم   .2

ما ثصأيب المسألم من هم وال غم حتى الشأوكة ثشأاكها إال كفر    بقول :الصأالة والسأالم  

 (329)من خطاثا،   اهلل تعالى هبا

وآالم ثورث لأدى    عأامأ  الرضأأأأأا بمأا قأدر اهلل تعأالى على العلأد من أمراض، .3

 ما ثشعر ب  من ألم المرض.  المسلم حالة من الشعور بالسعاةة تقاب 

المسأأأألم األجر    ثكتأب هبأاالنيأة الصأأأأاةقأة يف االسأأأأتمرار على العمأ  الصأأأأال    .4

والثوا  لمن ثتعرض للمرض، كما أخرب النلي علي  الصأأالة والسأأالم بالك بقول  )إذا  

صأأال  ما كا  ثعم   ككا  العلد ثعم  عمال صأأالحا فشأأغل  عن  مرض أو سأأفر كتب ل   

.(330)  مي  مقيوهو صح

اإلثما  بالقضأأاء والقدر: إ  اإلثما  هباا الركن العظيم والتكي  الصأأحي  م    .5

أحداث الحياة ، كفي  بنذ  اهلل تعالى بالوقاثة من هاا العالق الاي ثنغ  على المسأألم  

سأأأعاةت ، ذلك أ  اإلثما  بالقضأأأاء والقدر ل  تتثير كلير على صأأأحة وسأأأعاةة الروح،  

 

صحح  االللاين.  (1334/ 2سنن ابن ماج  )( 328)

( 114/ 7صحي  اللخاري )( 329)

حسن  االللاين. (183/ 3سنن أبي ةاوة )( 330)
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تجا،    اصأأأامد   ا، مطمَن النفس رضأأأي اللال صأأأابر  فاإلنسأأأا  المؤمن بقضأأأاء اهلل وقدر

الجل  األشأأأم ال تؤثر في  الرث  وال تقلقل  الزواب  مهما عت  ، فهو  كضأأأربات القدر،  

مكتو  علي  منا اللحظة التي نفخ الملك فيها الروح،    يءمؤمن أ  ها، المصأأأالب شأأأ 

  الصالة و السالم  وكتب علي  ما سياوق من حلو ومر يف بيداء ها، الحياة، كما قال علي

نطفأأة، ثم ثكو  علقأأة ، ثم ثكو     " إ  أحأأدكم ثجم  خلقأأ  يف بطن أمأأ  أربعين ثومأأا 

مضأغة مث  ذلك ، ثم ثلع  اهلل ملكة بترب  كليات، فيكتب عمل ، وأجل ، ورزق  وشأقي  

وال شأأك أ  للتسأأليم والرضأأا، وتسأأليم القياة ل  أثرا عظيما يف محاربة    (331)  "ديأو سأأع

موم المصأاحلة لألمراض ومقاومتها وبالتالي القضأاء عليها، ومن تتم  قول  اآلالم واله

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱاهلل تعالى:  

 نث مث زث رث ُّٱ  :[ وقول  تعالى22]الحدثد:  َّ حض جض مص خص حص مس حسخس

[ 51]التوبة:  َّ مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث

الت  كأعمال ، وما ثعرتض طرثق  من مشمن تتم  ذلك وجد الطمتنينة واليقين، يف  

وسأأألم أمر، للحي القيوم، وإذا تاكر قول النلي الكرثم علي  الصأأأالة  ( 332)ومصأأأاعب،  

والسأأالم )... واعلم أ  األمة لو اجتمعوا على أ  ثنفعو  لم ثنفعو  إال بشأأيء قد كتل   

 عليك  اهلل لك، ولو اجتمعوا على أ  ثضأأرو  بشأأي لم ثضأأرو  إال بشأأيء قد كتل  اهلل

 

( 133/ 4( صحي  اللخاري )331)

. 60الهداثة الربانية إلى الضواب  األمنية، أنس كرزو  ص( 332)
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، إن  إذا تاكر ذلك هان  علي  المصأأأاعب النازلة  (333)رفع  األقالم وجف  الصأأأح   

النأا من كأا  وكيفمأا  كأ بسأأأأاحتأ  من األمراض، فهو مؤمن بأتهنأا مقأدرة عليأ ، وسأأأأتحأ  بأ  

 .(334)كا   

 ثانيا: األمراض النفسية:

األرقأام  ثعيش العأالم حأاليأا عصأأأأر االضأأأأطرابأات النفسأأأأيأة، كمأا تأدل على ذلأك  

واإلحصأأاليات التي تؤكد أ  ما ثقر  من نصأأ  سأأكا  العالم ثعانو  من نو  أو آخر 

من األمراض النفسية ، وتشير اإلحصاليات إلى أ  نسلة اإلصابة بحاالت القلق النفسي  

هل  والمخأاوف المرضأأأأيأة بنسأأأألأة  ال  وحأاالت  المجتمعأات،  بعض  يف ٪30تصأأأأ  إلى  

  باإلضأافة  وذلك ،٪3، والوسأواس القهري بنسألة   %7  بنسألة، واالكتَا  النفسأي  12%

ر المسألوق لألنوا   يغ  لالنتشأار  أمثلة مجرة  وها،  ، ٪1  بنسألة  العقلي  الفصأام مرض  إلى

المختلفة من األمراض واالضأأطرابات النفسأأية التي تصأأيب اإلنسأأا  يف مختل  بالة 

وثعوة ذلأك إلى تعقيأدات الحيأاة المعأاصأأأأرة، وتنأاقضأأأأا أا، وإ  كأانأ     (335)العأالم  

األمراض النفسأأية هي من جملة األمراض التي ثصأأا  هبا اإلنسأأا ، وال فرق يف ذلك 

 

صحح  االللاين. ( 667/ 4) ي( سنن الرتما333)

.۲۰، ۱۹الوقاثة الصحية على ضوء الكتا  والسنة نورة بن  صال  آل علي الناشر ةار ابن القيم ص :انظر( 334)

.حياتنا النفسية موق :من  النفسي(الطب  )استشاريلطفي الشربيني : ( من بح  للدكتور335)
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ولكن المالحظ أ  انتشأأأأار األمراض النفسأأأأيأة والعقليأة يف   (336)بين المسأأأألم والكأافر،  

ما ثعين المسألم من مؤثرات    المجتمعات غير المسألمة أكثر، ولع  ذلك بسألب وجوة

روحيأة تخأاطأب الروح وتؤثر فيهأا كأرثأات القرآ  الكرثم ، ومأا ثحمأ  المسأأأألم من  

معتقدات و تصأأورات صأأحيحة عن الحياة ، تؤةي ب  حتما إلى التوافق التام والتكام   

 بين احتياجات الجسم والنفس .

وصأ  بالصأحي   وعندما ال تكو  هنا  أي أمراض نفسأية ثتعرض لها الفرة فنن  ث

نفسأأيا إذ أ  الصأأحة النفسأأية هي حالة إثجابية توجد عند الفرة، وتكو  يف مسأأتوى قيام  

فأن  كأانأ  الوظأال     المظأاهر:وظأالفأ  النفسأأأأيأة بمهمأا أا كمأا ثلأدو ذلأك يف عأدة من  

النفسأية تقوم بمهما ا على شأك  حسأن ومتناسأق، ومتكام  ضأمن وحدة الشأخصأية،  

وحسأنة، وإ  لم ثكن األمر كالك كا  من الالزم اللح     كان  الصأحة النفسأية سأليمة

 (337)عن أوج  النظر فيها  

وثاكر المختصأأو  يف ةراسأأة الطب النفسأأي وعلم النفس مظاهر عدثدة لإلنسأأا   

 (:338)الصحي  نفسيا وهي على النحو التالي  

 النفسي.تكام  الدواف  النفسية وانسجامها وعدم الصرا    .1

 

. 364طارق الحليب ص   العالج النفسي والعالج بالقرآ ، رؤثة طلية نفسية شرعية، ة.  :( انظر336)

.6م ص ۱۹۸۷الصحة النفسية، نعيم الرفاعي، مطلوعات جامعة ةمشق الطلعة السابعة،  (337)

. ۳۷، 36للطلاعة والنشر ص ة. مصطفى خلي  الشرقاوي، ةار النهضة العربية ۷علم الصحة النفسية ( 338)
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تقل  الحقيقة بالنسلة للاات والغير وللعالم المحي .  .2

تحم  مسَولية األعمال والمشاعر واألفكار وعدم تحميلها اآلخرثن. .3

(339)  مشرتكةتقل  النقد عند اندماج  يف عم  جماعي من أج  تحقيق أهداف    .4

تقدثر الحياة والشأأعور بالرضأأا للوجوة فيها بمعنى أ  ثكو  الشأأخ  سأأعيدة    .5

أجل .بحيات  وثرى أ  لها قيمة وفيها ما ثستحق أ  ثكاف  وثعم  من  

  التي ثستطي   إةرا  الدواف  واألهداف التي ثعم  من أجلها، ومعرفة الوسال    .6

األهداف.أ  ثحقق هبا ها،  

التعاو  والملاةأة من منطلق الطليعة اإلنسأأأانية يف اعتماة الناس بعضأأأهم على    .7

والعطاء.بعض، وكالك الملاةرة باإلسهام يف تحسين الليَة المحيطة والخدمة  

االتزا  االنفعالي، فالشأأخ  الصأأحي  نفسأأية ثمكن  السأأيطرة على انفعاالت     .8

ة والتعلير عنها بحسأب ما تقتضأي  الضأرورة وبشأك  ثتناسأب م  المواق  التي  المختلف

تستدعي ها، االنفعاالت.

المتشاهبة.ثلات االنفعاالت يف المواق     .9

الفرة    ثلات السأأألو ، وثعني التمسأأأك بالملاةئ المعينة التي ثرتضأأأيها .10

 حيات .واألساليب السلوكية اإلثجابية المرتلطة بالك والتي أصل  ثتلعها يف 

 

. 1/360ص  1385الخلق الكام ، مكتلة محمد صلي . األزهر، الطلعة الثانية  :( انظر339)
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واالضأأطرابات النفسأأية التي قد ثتعرض لها اإلنسأأا  فتخرج  عن صأأحت  النفسأأية  

الكاملة كثيرة مث  حاالت الاها  والتي تشأأم : الفصأأام والاهانات االنفعالية، وذها  

الزور، ومث  حاالت العصأأا ، والتي تشأأم : الهسأأتيرثا والقلق العصأأابي، والخوف  

 (340)  وس المتسلطة واالكتَا  العصابيالعصابي، والوهن العصابي، والوسا

ونظرا أل  ك  ها، االضأأأطرابات هي ما ثتعلق بشأأأعور اإلنسأأأا  وتكيف  م  الليَة  

ا يف اسأأأتكمال السأأأعاةة والشأأأعور هبا، ولالك فن   ن يالمحيطة من حول ، فن  لها تتثيرا ب

مقدار السأأعاةة ثتناسأأب تناسأأب عكسأأيا م  وجوة االضأأطرابات النفسأأية فكال زاةت  

اإلصأأابة بعرض من ها، األعراض صأأاحلها فقدا  من الشأأعور بالسأأعاةة بمقدار ذلك 

 - حي  إ  المضأأطر  نفسأأية ثسأأعى لالسأأتقرار الاي هو مظهر من مظاهر السأأعاةة  

االختالف النفسأأي فهاا ال   والحدث  هنا خاص باالضأأطرابات المرضأأية وليس مجرة

ةة ومتنوعأة فأن  اللأاحأ  سأأأأوف  وأل  األمراض النفسأأأأيأة متعأد  -  اثخلو منأ  أحأد غأاللأ  

ثقتصأأر على ذكر نماذج من األمراض النفسأأية والتي ثرى أهنا األكثر شأأيوعا وانتشأأارا  

 خاصة يف هاا العصر:

 القلق:األول:  

من   وثشأأأأمأأ  كثير  وشأأأأيوعأأا  انتشأأأأأارا  النفسأأأأيأأة  األمراض  أكثر  القلق من  ثعأأد 

   وضعف .  المرض،االضطرابات النفسية تق  أو تكثر حسب حدة  

 

.240ة. مصطفى خلي  الشرقاوي ص  46( الصحة النفسية، نعيم الرفاعي، وانظر علم الصحة النفسية ص340)
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 القلق:تعرث   

 (341) غير،ثقال بات قلقة وأقلق     االنزعاج،  اللغة:

  من مكان ، وأقلق القوم السأأيوف  كوالقلق من الحركة، أقلق المرء الشأأيء أي حر

 (342)عكس الطمتنينة    وهوأي حركوها يف غمدها، فالقلق إذ  هو الحركة واالضطرا   

هو حالة نفسأية تتصأ  بالتوتر والخوف والتوق ، سأواء كا  ذلك حيال    اصأطالحا:

   (343)أمور محدةة أم غامضة  

وهو انفعأال عأاطفي ثتميز بأالتخوف والتوجس والرتقأب، بمأا ثصأأأأاحأب ذلأك من  

 ، (344)تغيرات فسيولوجية وأعراض بدنية وسلوكية  

حالة انفعالية تتميز بالخوف    بتن :وثعرف  صأاحب كتا  الصأحاح يف اللغة والعلوم  

 (345)مما قد ثحدث من المستقل  وهي من خصال  مختل  االضطرابات النفسية  

هو شأأعور غامض عام بالخوف والتوجس والتوتر ةو  إةرا     النفسأأي:لطب  ويف ا

ألن  ثصأأأاحب الفرة يف ك  مكا  وال ثمكن مواجهة  ا  و  مرضأأأيكالمصأأأدر الخوف وث

 

. 324ص ۱۰( لسا  العر  ج 341)

.۷ص هأ،1420( القلق وكي  نتخل  من  ة. زهير السلاعي ةار القلم، الطلعة الثالثة  342)

. ۷( المصدر نفس  ص343)

.۱۱نفس  ص ( 344)

.336( ص روتيالحضارة العربية ب الصحاح يف اللغة والعلوم العالمة الشيخ علد اهلل العالثلي )ةار( 345)
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والحصأر.    والضأيق،  والتفكير،  والوسأاوس،مصأدر، أو مالقات  وثصأل  مصأدرا للرعب  

وثكو  مصأأأحوبا بتحاسأأأيس جسأأأمية تتكرر بين حين وآخر ثشأأأك  ضأأأيقا يف الصأأأدر  

 .(346)  القلبوالتنفس أو فراغا يف المعدة، أو تسر  يف نلضات  

فهنا  أسأألا  كثيرة تؤةي إلى القلق منها، الضأأغو  النفسأأية،    القلق،وأما أسأألا   

مقاومة الظروف الضأاغطة  واختالف طليعة الشأخ  وطاقت  الااتية على مواجهة و( 347)

نفسأأية، والسأأند االجتماعي للشأأخ  سأأواء المسأأاندة الماةثة أو المعنوثة والعاطفية،  

 فهي:وأما العوام  الرليسية التي تظهر أعراض القلق  

ملهمة. الخوف والتوجس وترقب السوء حيال أشياء معروفة أو -1

الصأأأأرا  بين نواز  اإلنسأأأأأا  من جهأة والقيوة التي تحول ةو  هأا،   -2

النواز .  

الاات.وما ثصاحب ذلك من تركيز على    والوحدة،الفرةثة   -3

والمسؤوليات.تحمي  اإلنسا  نفس  ماال تحتم  من األعمال   -4

.(348)أمور الحياة    اإلفرا  والتفرث  يف الحياة العملية، وعدم التواز  يف -5

 

 

.۲۳۹ثحسو  الثقافية ص النفسي الحدث  ة. عطوف محموة ثاسين منشورات( أسس الطب 346)

.كاسي (  )شرث  ذواتنا.محاضرة ة. طارق الحليب، طي  محقق األمن يف ( 347)

۷۷، والقلق وكي  تتخل  من  ص 46الصحة النفسية ص :( انظر348)
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 االكتئاب:الثاين: 

 التعرث : 

َأا  حز     اللغأة:يف   َأابأا واكت الكأربأة سأأأأوء الحأال واالنكسأأأأار والحز ، اكتأت  اكت

 .(349)واغتم وانكسر فهو كَيب  

هو مظهر أو نتيجة من نتالج القلق ثصأاحل  شأعور باللؤس وشأعور    االصأطالح:يف 

بالتوعك والعجز والمزاج السأأأأوةاوي وضأأأأيق الصأأأأدر وعدم الرضأأأأا واليأتس وعدم  

االكرتاث بأالحواةث أو نتأالجهأا وشأأأأعور بأاإلعيأاء وعأدم القأدرة على إنجأاز أي عمأ  

 .(350)واالنحدار يف الثقة بالنفس  

 (351)أسباب االكتئاب  

 أسباب عضوية:  أوال:

المخ من أهمهأا مأاةة السأأأأيروتونين ومأاةة النور  يأ اليأ مكيتغيرات يف بعض   .1 ات 

َأا  النفسأأأأي عنأد نقصأأأأهأا. كأالأك نق    اةرثنأالين التي لهأا ةور هأام يف حأدوث االكت

 .(352) 12الغدة الدرقية ونق  الفيتامينات كفيتامين    هورمونات

 

.1/649( لسا  العر 349)

الثقافية.بحسو   منشورات ثاسين،ة. عطوف محموة   ۲4۷( أسس الطب الحدث  ص 350)

(351)

  

26المنتدى. صالحز  واالكتتا  يف ضوء الكتا  والسنة ة. علد اهلل الخطر كتا  ( 352)

https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/PsychologicalHealth/PsychologicalDepression.htm
https://www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/PsychologicalHealth/PsychologicalDepression.htm
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َأا ، حيأ  وجد أن  هنأا   عام  الوراثة: الجينأات الوراثيأة تؤثر يف  .2 حدوث االكت

َأا  يف بعض العأالالت إذ أ  الأدراسأأأأات التي أجرثأ  على   عوامأ  وراثيأة لظهور االكت

َأا  ثرف  نسأأأألأ  حأدوث   التوأم أحأاةي اللوثضأأأأة وجأد أ  إصأأأأابأة أحأد التوالم بأاالكت

و  عرضأأأة لإلصأأأابة باالكتَا  يف مرحلة ما من  ثكو  ٪۷۰  ىاالكتَا  يف التوأم اآلخر إل

ات  الشخصية.حي

الأخأأارجأيأأة   .3 بأأالأمأتأغأيأرات  والأتأأتثأر  الأغأيأر،  عألأى  واالعأتأمأأاة  االهنأزامأيأأة،  الأروح 

والشخصيات التي لها ةالي نظرة تشاؤمية لألمور احتمال إصابتها باالكتَا  كليرة.  

 عوامل بيئية: ثانيا:

أحأداث الأدنيأا، كفقأد عزثز، أو تغير معيشأأأأة، أو انقطأا  عالقأة اجتمأاعيأة ونحو   .1

أحوال مثأ  كثرة التعرض للعن  واالعتأداء النفسأأأأي أو الجسأأأأدي، وكأالأك  ذلأك من  

كثرة الضأأغو  الخارجية على اإلنسأأا  ةو  وجوة متنفس لها تدعو إلى الشأأعور بعدم  

 جدوى الحياة وهي أهم المؤةثات لالكتَا .

األةوثة، فقد ثل  يف الدراسات والتجار  التي أجرث  أ  بعض األةوثة ثؤةي   .2

.(353)ميالية يف الدماغ فيؤةي إلى ظهور آثار جانلية منها االكتَا   إلى تغيرات كي

ثل  أ  بعض المخدرات تسأألب االكتَا  بنفسأأها، وبعضأأها إذا    المخدرات: .3

توق  عنهأا اإلنسأأأأا ، مثأ  أنوا  الخمور، والحلو  المنلهأة التي ثسأأأأتخأدمأ  سأأأأالقو  

 

المنتدى.ة. علد اهلل الخطر كتا   ۲6( الحز  واالكتَا  يف ضوء الكتا  والسنة ص 353)
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إذ أهنا تحتوي على ماةة األمفيتامين التي إذا توق  عنها المتعاطي أصأأيب    الشأأاحنات،

 (354)بالحز  والضيق  

 االكتئاب:أعراض   

ثأاكر المختصأأأأو  يف عالج األمراض النفسأأأأيأة، من األطلأاء النفسأأأأيين جملأة من  

 ثلي:األعراض المرض االكتَا  منها ما  

الوق .الشعور هبلو  الروح المعنوثة معظم   .1

الشعور بعدم الرضا عن النفس وقد ثفقد الثقة بالنفس. .2

سيطرة األفكار السللية على تفكير المصا . .3

  اليتس.والشعور بالعجز والخواء   .4

لوم النفس والشعور بالانب تجا، األمور بدو  ضرورة. .5

القرارات.ضع  الرتكيز وعدم المقدرة على اتخاذ  .6

الصرب.سرعة االنفعال بشك  غير اعتياةي وفقدا    .7

اضطرابات وصعوبة يف النوم.   .8

َأب فيزةاة .9 وزنأ ، أو قأد ثفر  فيقأ     عأدم االتزا  يف التغأاثأة، فقأد ثفر  المكت

 وزن .

 عاةة.ال ثتمت  باألنشطة الملهجة   .10

 

. 3۱۳وانظر الصحة النفسية نعيم الرفاعي ص  ۲6نفس  ص( 354)
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ثعاين من اضطرا  يف الرغلة الجنسية. .11

ثحاول الهرو  إلى اسأأأتعمال التلغ أو المخدرات أو الكحول رغلة يف   .12

إزالة االكتَا .

ثفكر أو ثرتكب أفعال إثااء النفس أو االنتحار. .13

والطاقة.ثعاين من الضع  يف النشا    .14

منهم المساعدة أو الدعم  ثلتعد عن اآلخرثن بدال من أ  ثطلب  .15

 (355)ثكو  لدث  نظرة ثالسة ومتشالمة للمستقل    .16

اللعيدة عن الوحي   -ومن خالل النظرة الواقعية ألثر الحضأأارة الماةثة المعاصأأرة  

يف إحداث االضأطرابات النفسأية لدى اإلنسأا  المعاصأر نجد أ  الواق  الاي تشأهد   -

لار والتحليالت والتعليقات ثدل على أ   واألرقام، وسأأأمعنا إثا، األخ  ب  اإلحصأأأاليات

الحضأارة الماةثة المعاصأرة أةت إلى تدهور كلير يف الصأحة النفسأية لإلنسأا  المعاصأر  

االضأطرابات النفسأية والعقلية ثشأغلو  يف أمرثكا فق  أكثر من نصأ    ىحي  إ  مرضأ 

األسأأأأرة يف جمي  المسأأأأتشأأأأفيأات المخصأأأأصأأأأة لألمراض األخرى، بمعنى أ  هنأا   

مسأتشأفيات مخصأصأة لألمراض النفسأية واالضأطرابات العصألية ها، كلها مليَة هبؤالء  

من المرضأأى    المرضأأى، لكن هنا  مسأأتشأأفيات عامة تصأأ  أعداة األسأأرة التي فيها

النفسأأانيين الاثن ثصأأابو  باالكتَا  واالضأأطرا  والخوف والجز  ، وغير ذلك من  

 

اللطي  شرار،، ةار    :وانظر،  /  العربية الصحة  موق  (  355) النفسية علد  الموسوعة 

 .۱۱ص هأ.1408بيروت الطلعة الخامسة  العلوم،إحياء 

https://multikulti.com/
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هأا، األةواء والعلأ . ومن أثر ذلأك كأا  تطور االعتأداء على النفس اللشأأأأرثأة بأنزهأاقهأا  

وإعأدامهأا من الوجوة، وذلأك ثتمثأ  يف جرثمأة االنتحأار التي أعظم أسأأأألأاهبأا هو هأا، 

حيأ  ارتفعأ  نسأأأألأة االنتحأار يف أمرثكأا إلى    نفسأأأأيأة،الاالضأأأأطرابأات واألمراض  

سأأألعين أل  حالة انتحار يف ك  عام، وأكثرها من شأأألا  العقد الثال  أي يف 70000

 سن ما بين العشرثن والثالثين.

ويف إحصأأأأاليأات أخرى بلغ عأدة المتقأدمين على االنتحأار خالل عأام واحأد هو  

َأة وعشأأأأرثن    -( مأالتين وخمسأأأأين أل  شأأأأخ  رب  مليو   250000) أي بمعأدل م

وبأالمقأارنأة أ  هأاا العأدة أقأ  من عأدة جرالم القتأ  التي    -الواحأد    شأأأأخصأأأأا يف اليوم

ثعتدي فيها اإلنسأأا  على اإلنسأأا ، فتصأأل  قت  اإلنسأأا  لنفسأأ  أكثر عدةا من جرالم  

تعترب أكثر ةول العأالم    القتأ  التي ثعتأدي فيهأا عليأ  غير، ويف الأدول اإلسأأأأكنأدنأافيأة التي

والتي تمث  أرقى وأعلى مسأأأتوى معيشأأأة يف  -ليس فيها شأأأيء ممنو  مطلقا   -ال  تحل

سأأأأجلأ  اإلحصأأأأاليأات أكثر نسأأأألأة االنتحأار بين ةول العأالم كلهأا  ألنأ  كلمأا    -العأالم  

باألوضار، وكلما زاة يف الشهوات المحرمة    اغاص اإلنسا  يف الوح  كلما ازةاة تلطخ  

بنفسأ ، ولالك أنشأتت    اإهناء وجوة، مختار    كليا ضأاق  نفسأ  وضأاق صأدر، وأقل  على

المات  كمراكز لتتلقى م  -ذات الحضأأأارة العرثقة التي ثنخد  هبا الناس  -يف تلك اللالة

الت عاطفية، والاثن ثعانو  من ضأأأيق  كالمقدمين على االنتحار، أو الاثن لدثهم مشأأأ 

المكالمات، التي  الصأأأدر وعندما أنشأأأتت ها، المراكز اهنال  عليها مَات اآلالف من  

 تكش  عن مدى عمق التمزق النفسي واالضطرا  الاي ثعيش  أولَك القوم .
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ولالك أنشأَ  يف بعض الجامعات وحدات المراكز أبحاث متخصأصأة يف شأؤو   

ا نسألة االنتحار تللغ ما  ثكاالكتَا ، ويف اإلحصأاليات المتتخرة نجد ها، األرقام يف أمر

 .يف ك  مَة أل  نسمة12إلى   10بين  
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 االجتماعية:الثالث: األمراض  

األمراض االجتماعية، مصأأأطل  شأأأال  للعض األخالق الاميمة، والتي تظهر عند  

تعام  اإلنسأأا  م  اآلخرثن وتؤثر على سأأالمة الصأأحة العامة للمسأألم المصأأا  هبا،  

مث  الحسأد، والحقد، والظلم، والغيلة والنميمة، والغضأب، والكرب، والرثاء، وغيرها،  

، وحتى ال ثلتلس األمر  (356)ض القلو   وهي تسأأأأمى عنأد علمأاء تزكيأة النفوس بأتمرا

ا سألق يف األمراض اللدنية، فن   كمبالنسألة لألمراض القللية التي تصأيب عضأو القلب،  

المؤل  قأد اختأار تسأأأأميأة هأا، األخالق بأاألمراض االجتمأاعيأة نسأأأألأة لتعلقهأا بأتفراة 

من  المجتم ، أو لظهورها عند المخالطة واالنخرا  يف الناس، وسأأأوف ثاكر نموذجا  

أهم تلأك األمراض والتي ثرى المؤل  أنأ  األكثر أثرا يف تنغي  السأأأأعأاةة ، وأنأ  ربمأا  

كأا  هو الأداف  لكثير من األمراض االجتمأاعيأة األخرى التي تؤثر سأأأأللأا يف سأأأأعأاةة 

   .المسلم، أال وهو مرض الحسد

تنأاولأ  من حيأ  مفهومأ ، وحكمأ ، ومراتلأ ، وأسأأأألأابأ ، وعالجأ ، وذلأك  أوسأأأأوف  

 و التالي:على النح

  

 

.204موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدثن للقاسمي ص :انظر (356)
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 الحسد:

 الحسد:مفهوم   -أ

 (357)القشر، وحسد الشجرة قشر عنها لحاءها،    اللغة:الحسد يف 

 ذلك:وأما يف الشر  فقد تعدةت تعرثفات العلماء للحسد، يف  

 (358)شدة األسى على الخيرات تكو  األفاض  الناس    أن :ثعرف  الماورةي   .1

والكراهة لما ثرا، من حال    اللغض  أن :  شأيخ اإلسأالم ابن تيمية للحسأد  ثتعر  .2

(.359)  المحسوة

.(360)المنعم علي     كراهة النعمة وحب زوالها عن  أن :الغزالي ثعرف الحسد    .3

(.361)تمني زوال نعمة المحسوة إلى الحاسد    أن :عرف الجرجاين الحسد   .4

تمني الشأأأأخ  زوال النعمأة عن    أنأ :وثعرف ابن حجر العسأأأأقالين الحسأأأأد   .5

 (362)  أوالمستحق لها أعم من أ  ثسعى يف ذلك  

 

.2/868لسا  العر  البن منظور، ماةة حسد :انظر( 357)

245أة  الدنيا والدثن للما ورةي ص ( 358)

.1/112( مجمو  الفتاوى359)

. 2/249( إحياء علوم الدثن 360)

۱۱۷هأ ص1413( التعرثفات الجرجاين، ةار الكتا  العربي، بيروت، 361)

. 3/249وانظر إحياء علوم الدثن للغزالي  ،5/423المنهاج شرح صحي  مسلم بن الحجاج( 362)
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ثظهر من التعأارث  السأأأأابقأة أ  بعضأأأأهأا ذكر أسأأأألأا  الحسأأأأد، مثأ  تغير القلأب  

  القلأب،والحز  والكر، واللعض اآلخر، أو ذكر آثأار الحسأأأأد مثأ  الغم الأاي ثصأأأأيأب  

ة الحسأد والتي هي تمني زوال النعمة عن الغير، إذ ال حسأد إال عند  ر حقيقكوبعضأها ذ

 هو:ولالك فن  التعرث  المختار    نعمة،

ا، أعم من أ  ثكو  صأأاحب ها، النعمة  الحسأأد تمني زوال النعمة عن الغير مطلق  

مسأتحقة لها أو ال، وأعم من أ  تزول إلى الحاسأد أو ال، وأعم من أ  ثسأعى الحاسد يف  

بأالتفكير، أو التخيأ ، أو بأالنظر  إزالتهأا أ أو   بأالعين،و ال، وأعم من أ  ثكو  السأأأأعي 

 (363)  بغيرهاأو    بالمالمسة،

 الحسد:حكم   -ب

الحسأأأأد محرم ، لوروة النهي الصأأأأرث  عنأ  يف قولأ  عليأ  الصأأأأالة السأأأأالم :..ال  

وأل  الرسأأأأول عليأ     (364)تلأاغضأأأأوا وال تحأاسأأأأدوا وال تأدابروا وكونوا علأاة اهلل إخوانأا  

الصأالة والسأالم قد حار من  األمة وبين لهم خطورت  فقال: إثاكم والحسأد فن  الحسأد  

غير أ  وجوة الحسأد أمر ال    (365)ا تتك  النار الحطب أو قال العشأبمكثتك  الحسأنات  

إذ ا  نفيسأأأأ ا  المكثسأأأألم من  إال من عصأأأأم  اهلل تعالى، ويف ذلك ثاكر العالمة ابن القيم  

 

مرج  سابق. 269/ 6آفات على الطرثق  :انظر( 363)

. (19/ 8( صحي  اللخاري )364)

ضعف  االللاين. (276/ 4سنن أبي ةاوة )( 365)
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تتم  تقييد، سألحان  وتعالى: شأر الحاسأد بقول : إذا حسأد، أل  الرج  قد ثكو   ثقول:  

عند، حسأد، ولكن ثخفي ، وال ثرتتب علي  أذى بوج  ما، ال بقلل ، وال بلسأان ، وال بيد،  

ب  ثجد يف قلل  شأأيَا من ذلك، وال ثعام  أخا، إال بما ثحب اهلل، فهاا ال ثكاة ثخلو من   

 أحد إال من عصم اهلل .

أثحسأأد المؤمن؟ قال: ما أنسأأا  اإلخوة ثوسأأ . لكن    اللصأأري:وقي  للحسأأن  

الفرق بين القوة التي يف قلل  من ذلك، وهو ال ثطيعها، وال ثتتمر هبا، ب  ثعصأأأأيها طاعة  

مخأالفأة هلل،    هلل، وخوفأا، وحيأاء منأ ، وإجالال لأ  أ  ثكر، نعمأ  على علأاة،، فيرى ذلأك

ثلغضأأأأ  فهو ثجاهد نفسأأأأ  على ةف  ذلك، وثلزمها  وبغضأأأأة لما ثحب اهلل، ومحلة لما  

اةة الخير لأ ، بخالف مأا إذا حقأد على ذلأك وحسأأأأد،،  ثأ بأالأدعأاء للمحسأأأأوة، وتمني ز

ورتب على حسأأأد، مقتضأأأا،: من األذى بالقلب، واللسأأأا ، والجوارح، فهاا الحسأأأد  

، الماموم، هاا كل  حسأد تمني الزوال، ومثل : تمني اسأتصأحا  عدم النعمة ، فهو ثكر

أ  ثحأدث اهلل لعلأد، نعمأة، بأ  ثجأب أ  ثلقى على حأالأ  من جهلأ ، أو فقر،، أو ضأأأأعفأ ،  

ب، فهأاا  يأ ةوام مأا هو فيأ  من نق  وع  ىأو شأأأأتأات قللأ  عن اهلل، أو قلأة ةثنأ ، فهو ثتمن

محقق، وكالهما حاسأد عدو نعمة اهلل    يءمقدر، واألول حسأد على شأ   يءحسأد على شأ 

وعأدو علأاة،، ممقوت عنأد اهلل تعأالى وعنأد النأاس، وال ثسأأأأوة أبأدا، وال ثواسأأأأي، فأن   

النأاس ال ثسأأأأوةو  عليهم إال من ثرثأد اإلحسأأأأا  إليهم فأتمأا عأدو نعمأة اهلل عليهم فال 
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هم اهلل هبا،  ثسأأوةون  باختيارهم أبدا، إال قهرا وثعدون  من اللالء والمصأأالب التي ابتال

 (366)فهم ثلغضون  وهو ثلغضهم  

 :أسباب الحسد -ت

وللحسأأأد أسأأألا  وةواف  متعدةة منها ما هو متعلق بالحاسأأأد ومنها ما هو متعلق  

 التالي:بالمحسوة وهي على النحو  

العداوة واللغضأاء والحقد )من الحاسأد(: وهاا من أشأد أسألا  الحسأد وأصأ    .1

احم على غرض والغرض الواحد ال ثجم   المحاسأأأدات العداوة وأصأأأ  العداوة التز

متلاعدثن ب  متناسلين فلالك ثكثر الحسد بينها. والحسد نتيجة من نتالج الحقد وثمرة 

من ثمرات  المرتتلة علي  فن  من ثحقد على إنسأأأا  ثتمنى زوال نعمت  وثغتاب  وثنم علي   

اهبا وثسأأأر  وثعتدي على عرضأأأ  وثشأأأم  ب  لما ثصأأأيل  من اللالء وثغتم بنعمة إ  أصأأأ 

 (.367)بمعصية إ  نزل  ب  وهاا من فع  المنافقين والعياذ باهلل  

التعزز والرتف  )من الحاسأأأد(: فنذا أصأأأا  أحد زمالل  والثة أو ماال خاف أ    .2

ثتكرب عليأ  وهو ال ثطيق تكرب، و افتخأار، عليأ . ومن التكرب والتعزز كأا  حسأأأأد أكثر  

الكفار رسأأأول اهلل صأأألى اهلل علي  وسأأألم إذ قالوا: كي  ثتقدم علينا غالم ثتيم فنطتط   

 

. 424- 5/423  بدال  التفسير البن القيم ةار ابن الجوزي، جمع ، ووثق نصوص ، ثسري السيد أحمد   : ( انظر366)

.3/353احياء علوم الدثن، للغزالي،  :( انظر367)
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فأأقأأالأأوا   لأأ     ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ُّٱرؤوسأأأأأأنأأا 

 [.31]الزخرف:  

الحاسد وثستحقر،  ى  : وهو أ  ثكو  يف طلع  أ  ثتكرب عل(من المحسوة)الكرب   .3

أال ثحتمأ  تكرب، فيحسأأأأد، على ذلك    وثسأأأأتخأدم  فنذا نال والثة خاف  وثسأأأأتصأأأأغر،

 النعمة.وثتمنى زوال تلك 

 خض حض جض مص خصُّٱ التعجب )من الحاسأد(: كما أخرب اهلل عن األمم الماضأية إذ .4

فتعجلوا أ  ثفوز برتلة الرسأ  والوحي والقر  من اهلل بشأر   [10]إبراهيم:   َّ حط مض

 (368)وأحلوا زوال النعمة عنهم.    مثلهم فحسدوهم

يف المناصأأب    الخوف من المزاحمية وفوات مقصأأد من المقاصأأد بين النظراء .5

: وذلك ثخت  بمتزاحمين على مقصأأأوة واحد  والمحسأأأوة(الحاسأأأد    )منواألموال  

زوجهن والتالميا عند األسأأتاذ واإلخوة يف التزاحم على ني   وذلك مث  الضأأرات عند  

المنزلة يف قلو  األبوثن ليتوصأ  هبا إلى مقاصأد الكرامة والمال وخدام الملك يف ني   

المنزلة من قلل . والتاجر ثحسأد التاجر والصأان  ثحسأد الصأان  والنجار ثحسأد النجار  

الجا، والمناصأأأب الحكومية    والفالح ثحسأأأد الفالح وأربا  الجا، ثحسأأأدو  أربا 

ثحسأأأأد بعضأأأأهم بعضأأأأا، ومن األمثأال المتأداولأة قولهم: عأدو المرء من ثعمأ  عملأ .  

قسأأطا من ذلك    والحسأأد ثق  كثيرة بين المتشأأاركين يف رلاسأأة أو مال إذا أخا بعضأأهم

 

۳54 /۳( المصدر السابق 368)



 

251 
 

وفات اآلخر. وثكو  بين النظراء لكراهة أحدهم أ  ثفضأأ  علي  اآلخر، كحسأأد إخوة  

ي آةم أحدهما ألخي  فنن  حسد، لكو  اهلل تقل  من قربان  ولم ثتقل   ثوس  وكحسد ابن

قي : أول ذنب عصأي    ولهاافحسأد، على ما فضأل  اهلل من اإلثما  والتقوى    هاا،قربا   

اهلل ب  ثالثة: الحرص والكرب والحسأأد. فالحرص من آةم، والكرب من إبليس، والحسأأد  

مناصأأأب واألموال، وثق  لما ثحصأأأ   من قابي  حي  قت  هابي . والحسأأأد ثكثر يف ال

فتصأأحا  العلم والمال ثجسأأدا  كثيرة، ولهاا ثوجد   (369)للغير من السأأؤةة والرثاسأأة  

بين أه  العلم الاثن لهم أتلا  من الحسأأد ماال ثوجد فيمن ليس كالك، وكالك فيمن  

ا   ل  أتلا  بسلب إنفاق مال  فالك ثنف  الناس بقوت القلو ، وهاا ثنفعهم بقوت األبد

 (370)والناس محتاجو  إلى ما ثصلحهم من هاا وهاا  

حب الرثاسأة وطلب الجا، لنفسأ  من غير توصأ  ب  إلى مقصأوة ومن غير قصأد   .6

الحاسأأد(: وذلك كالرج  الاي ثرثد أ  ثكو  عدثم النظير يف فن    )منشأأرعي صأأحي   

لو سأم     ثمدح ب ، فنن  من الفنو  إذا غلب علي  حب الثناء والمدح واسأتفز، الفرح بما

موت  أو زوال تلك النعمة التي عند    وأحبذلك   ء،لسأابنظير ل  يف أقصأى أقطار األرض  

 

. ۱۹۹مختصر منهاج القاصدثن البن قدامة ص :( انظر369)

،.1406الطلعة الساةسة  القلم، ، ةار 94خلق المسلم للغزالي ص  :انظر( 370)
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أو نحو    ،أو ثروة  ،جمال أو  ،صأناعةأو    ،علمأو   ،شأجاعةالاي ثشأارك  هبا يف المنزلة من  

 (371)ذلك  

خلأ  النفس وحلهأا للشأأأأر وشأأأأحهأا بأالخير العلأاة اهلل ) من الحأاسأأأأد (: فتجأد   .7

المتصأ  بالك شأحيحة بالفضأال  بخيال بالنعم وليسأ  إلي  فيمن  منها وال بيد، فيدف   

عنها ألهنا مواهب قد منحها اهلل من شأاء فيسأخط  على اهلل عز وج  يف قضأال  وثحسأد  

عز وجأ  عنأد، أكثر ومنحأ  عليأ  أظهر، وإذا    على مأا من  من عطأالأ  وإ  كأانأ  نعم اهلل

ذكر ل  اضأأطرا  ونكلات تصأأيب الناس وكالك إةبارهم وفوت مقاصأأدهم وتنغي   

عيشأهم اسأتنار وجه  وفرح ب  وصأار ثلث  وربما أتى بنشأاعة يف صأورة الرتحم والتوج   

ؤخأا من  فهو أبأدا ثحأب اإلةبأار لغير، وثلخأ  بنعمأة اهلل على علأاة، كأت  مأا أعطأاهم اهلل ث

وهاا ليس ل  سأأألب إال التعمق يف الخل     عداوةمال  وخزانت  على أن  ليس بين  وبينهم  

معالجة هاا السأأألب ألن     والرذالة والناالة والحسأأأاسأأأية يف الطل  اللَيم ولالك ثعسأأأر

ظلوم جهول وليس ثشأأفي صأأدر، وثزث  حزازة الحسأأد الكامن يف قلل  إال زوال النعمة  

 .   ز  أو ثع  فحينَا ثتعار الدواء

فن     غاثة،وهاا النو  من الحسأأد أعمها وأخلثها إذ ليس لصأأاحل  راحة وال لرضأأا،  

 (372)ومهانة كا  جهدا وسقاما.    اوإ  صاةف عجز    اوانتقام    اقرت  بشر وقدرة كا  بورا

 

مكتلة إمام الدعوة العلمية، الطلعة األولى   ۳۹۰كوكلة الخطب المنيفة، ة. علد الرحمن السدثس، ص  :( انظر371)

1433،

.3/355إحياء علوم الدثن  :انظر( 372)
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ر، تقدم   يكظهور الفضأأ  والنعمة على المحسأأوة: بحي  ثعجز عن  الحاسأأد ف .8

في  واختصأأاصأأ  ب  فيثير ذلك حسأأدا لوال، لك  عن  وقد ثمتزج هباا النو  ضأأر  من  

ولكنها م  عجز فصأأارت حسأأدة. وعلى قدر فضأأ  اإلنسأأا  وظهور النعمة    المنافسأأة،

علي  ثكو  حسأأد الناس ل  فن  كثر فضأأل  كثر حسأأاة، وإ  ق  قلوا أل  ظهور الفضأأ   

لكمد ولالك ورة يف الحدث  )اسأأتعينوا على  النعمة ثضأأاع  ا  وحدوثثثير الحسأأد  

 (373)إنجاح حوالجكم بالكتما  فن  ك  ذي نعمة محسوة(  

التزاحم حأب الأدنيأا فأن  الأدنيأا هي  الأدنيأا:حأب   .9 التي تضأأأأيق على    فمنشأأأأأت 

 المتزاحمين فيتنافسو  فيها أما اآلخرة فال ضيق فيها أبدا.

 العالج:وسائل   -ث

التقوى والصأرب: فمن وجد يف نفسأ  حسأدا لغير، فليسأتعم  مع  الصأرب والتقوى   .1

 (374)فيكر، ذلك الحسد يف نفس   

ة  .2 عنأأدهم  الأأاثن  النأأاس  من  المحسأأأأوة:  بحقوق  على  ثالقيأأام  ثعتأأدو   ن ال 

المحسأأأأوة، فال ثعينو  من ظلم ، ولكنهم أثضأأأأا ال ثقومو  هبا ثجب من حق  ، ب  إذا  

وافقو، على ذمأ  وال ثأاكرو  محأامأد، ، وكأالأك لو مأدحأ  أحأد لسأأأأكتوا  ثذمأ  أحلم  

وهؤالء مأدثنو  يف تر  المأتمور يف حقأ  مفرطو  يف ذلأك ال معتأدو  عليأ ، وجزاؤهم  

 

جوة اسناة، االللاين.  (292/ 2المعجم الصغير للطرباين )( 373)

.5/425بدال  التفسير البن القيم  :انظر( 374)
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ما  ك ثنصأفو  أثضأا يف مواضأ  وال ثنصأرو  على من ظلمهم  أهنم ثلخسأو  حقوقهم فال

  ومن اتقى اهلل  ثعأاقأب،لم ثنصأأأأروا هأاا المحسأأأأوة. أمأا من اعتأدى بقول أو فعأ  فأالأك  

 وصرب فلم ثدخ  يف الظالمين نفع  اهلل بتقوا،.

فأن     جمأاعتهم:  اإلخالص هلل تعأالى يف األعمأال ومنأاصأأأأحأة المسأأأألمين ولزوم .3

ها، الخصأال لها شأت  عظيم يف رف  الغ  عن قلب المؤمن، كما أخرب المصأطفى علي   

ال ثغأ  عليهم قلأب المؤمن إخالص العمأ   الصأأأأالة والسأأأأالم عن ذلأك بقولأ :)ثالث  

 (375)والنصيحة لولي األمر ولزوم الجماعة فن  ةعو م تكو  من ورال   

للمحسأأأوة يف    ومنفعت العلم بت  الحسأأأد ضأأأرر على الحاسأأأد يف الدثن والدنيا   .4

بأ  ثنتف  بأ  فيهأا    الأدثن،الأدثن والأدنيأا: فال ضأأأأرر بأ  على المحسأأأأوة ال يف الأدنيأا وال يف  

جميعا. أما ضأأأرر، يف الدثن فالن  سأأأخ  لقضأأأاء اهلل وقدر، وكراهة لنعمت  على علد،  

نصأح  وتر  العم  بقول النلي صألى اهلل علي     المؤمن وانضأم إلي  غش المسألم وتر 

وانضأم أثضأا إلى ذلك  ( 376)وسألم )ال ثؤمن أحدكم حتى ثحب ألخي  ما ثحب لنفسأ (  

 أن  شار  إبليس يف ذلك، وها، خلال  تتك  الحسنات.

وأمأا ضأأأأرر، يف الأدنيأا فأننأ  األلم الحأاضأأأأر والعأاا  األليم الأاي ثتقط  لأ  قلأب 

 حسرات.الحاسد للنعمة  

 

صحح  االرناؤو .  (301/ 27)د ( مسند أحم375)

( 12/ 1( صحي  اللخاري )376)
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ما كون  ال ضأأأرر على المحسأأأوة فواضأأأ  أل  النعمة ال تزول بالحسأأأد. وأما  وأ

منفعت  يف الدثن فهو أ  المحسأأوة مظلوم من جهة الحاسأأد ال سأأيما إذا أخرج الحسأأد  

هداثا    صأأأاحل  إلى القول والفع  بالغيلة والقدح في  وهتك سأأأرت، وذكر مسأأأاوث  فها،

وأما منفعت  يف الدنيا للمحسأأوة فهو أ  أهم مقاصأأد أكثر أبناء الدنيا إثصأأال    إلي ،هدى  

 الضرر والهم إلى أعدالهم وهو متوفر يف الجسد وقد فع  الحاسد بنفس  مراةهم.

الثناء على المحسأأوة وب : فيكل  نفسأأ  الثناء علي  من غير كا  وثلزم نفسأأ     .5

ك سأأليال، فها، األفعال تعم  على تطييب  بر، إ  قدر، واإلهداء إلي  ما اسأأتطا  إلى ذل

لف  أوال طلعا آخرة. ولم ثتم العثور على  كتثقلب المحسأوة وثحب الحاسأد وثصأير ما  

إةخاالت فهرسأأأة. ال ثعم  بوسأأأاوس الشأأأيطا  أ  هاا عجز ونفاق وخوف أل  ذلك  

 لك اك  ُّٱ  :قأ  من ثقأدر عليأ  . قأال تعأالى  ر  من خأدعأ  ومكأالأد، فهأاا الأدواء إال أنأ  م

[ والعم   34]فصل :    َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك 

الناف  في  عدم اللغي وكالك أ  ثناقض الحسأد فك  ما ثتقاضأا، الحسأد من قول وفع   

فينلغي أ  ثكو  نقيضأ  فن  بعث  الحسأد على القدح يف محسأوة، كل  لسأان  المدح ل   

العتاار إلي  ، وإ   والثناء علي  ، وإ  حمل  على التكرب علي  ألزم نفسأأأأ  التواضأأأأ  ل  وا

بعثأ  على ك  اإلنعأام عليأ ، فمهأا فعأ  ذلأك عن تكل  وعرفأ  المحسأأأأوة طأا  قللأ   

وأحلأ  ومهمأا ظهر حلأ  عأاة الحأاسأأأأد فأتحلأ  وتولأد من ذلأك الموافقأة التي تقط  مأاةة  

الحسأأد أل  التواضأأ  والثناء والمدح وإظهار السأأرور بالنعمة ثسأأتجلب قلب المنعم  
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ذلك اإلحسأأا  ثعوة إلى األول      وثحمل  على مقابلة ذلك ثمسأأتعطفثعلي  وثسأأرتق  و

 فيطيب قلل .

 المسلم:أثر الحسد يف تنغيص سعادة  -ج

لو لم ثكن يف الحسأأد إال التتسأأي بتشأأقى األشأأقياء إبليس، ومصأأاحلت  لكا  ذلك  

كافية يف تنغي  السأأعاةة وتكدثرها، ذلك أ  أول معصأأية عصأأي هبا اهلل تعالى هي هاا  

المرض القللي )الحسأأأد( عندما حسأأأد إبليس آةم على نعمة التكرثم التي كرم  اهلل هبا 

 أبدا.الك من األشقياء  فكا  ب  بالسجوة،عند أمر، الماللكة  

فأالأاي ثجسأأأأد إخوانأ  علأاة اهلل على مأا آتأاهم اهلل من نعم، هو قأد جأارى الشأأأأيطأا   

  والمنافقين، ب  إ  الحسأد هو ةأ  الكافرثن والمشأركين   فحسأب،وليس ذلك    واتلع ،

على مر العصأأأور، فيما الاي من  زعماء قرثش من الدخول يف اإلسأأأالم إال حسأأأدهم  

ومأا الأاي من  أهأ  الكتأا  من اليهوة والنصأأأأارى من اإلثمأا     نلوة،الرسأأأأول اهلل نعمأة  

 .الحسد.بمحمد صلى اهلل علي  وسلم غير  

ثصأيل  مرض يف حسأد،، ثعاين من حسأرات ، وأسأقام ، ثم ال ثجد    والحاسأد أول ما

، وذلك من أج  نعمة أنعم اهلل هبا على  (377)لحسأأأأرات  انتهاء وال ثتم  لسأأأأقامت  شأأأأفاء  

غير،، فيكو  بأالأك مرضأأأأا يف قللأ ، وثتلأاذ بزوال النعمأة عنأ ، وإ  لم ثحصأأأأ  نف  

بزوالهأا، ولكن نفعأ  ثكو  بزوال األلم الاي كا  يف نفسأأأأ ، وبالك ثكو  الحأاسأأأأد يف 

 

.246( أة  الدنيا والدثن، الماورةي ص 377)
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  ة،نعمعدم ارتياح، وال ثمكن أ  ثطمَن، أل  قلل  منشأأأأغ  بالمحسأأأأوة وما هو في  من  

 وال شك أ  انشغال القلب هاا هو الملعد للمسلم عن السعاةة.

وهأاا الأداء الخطير، يف هأاا العصأأأأر ) زمن الفتن ( لم ثسأأأألم منأ  حتى من عرف  

بأالخير والصأأأأالح ، والعلم والأدعوة، وذلأك التحقق بعض أسأأأألأابأ ، ولعأ  من أهمهأا،  

حار منأ  النلي عليأ     انلسأأأأا  الدنيأا على أهلهأا، وانفتأاحهأا حتى حصأأأأ  التنأافس، الاي

م فارس والروم ، يكالصأأالة والسأأالم بقول  للصأأحابة رضأأي اهلل عنهم : ) إذا فتح  عل

أي قوم أنتم؟ قأال علأد الرحمن بن عوف : نقول كمأا أمرنأا اهلل ، قأال عليأ  الصأأأأالة  

والسأالم: أو غير ذلك، تتنافسأو ، ثم تتحاسأدو ، ثم تتدابرو  ، ثم تتلاغضأو ، أو نحو 

 (378)تنطلقو  إلى مساكن المهاجرثن، فتجعلو  بعضهم على رقا  بعض  ذلك ثم  

  بعدهم، فكي  بمن    عنهم،فهاا كالم موج  لخير القرو  وهم الصأحابة رضأي اهلل  

الاثن قد بعد عنهم عهد نور النلوة وإشراقها، ال شك أ  أمر الحسد خطير،   القرو ،من 

وأ  ثحب لهم    جميعا،وثحتاج المسلم إلى تصفية قلل  وإلى أ  ثحب إخوان  المؤمنين  

وأ  ثسأتعيا باهلل من شأر الشأيطا  الرجيم الاي ثحاول بين    لنفسأ ،من النعم كما ثحب  

من العلاة حتى ثدخلهم يف زمرت  نعوذ باهلل من    الحين واآلخر أ  ثسوق مع  من استطا 

 وكيد،.شر، 

 

 

( 2274/ 4صحي  مسلم )( 378)
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 لخالصةا

سأأواء األمراض   -األمراض التي ثتعرض لها المسأألم يف حيات     إ ومجم  القول  

هي منغ  من المنغصأأأأات التي تعرتض حيأاة    -االجتمأاعيأة    النفسأأأأيأة،أو    اللأدنيأة،

المسألم، وبمعرفة ذلك ووضأوح  ثسأتطي  المسألم أخا االحتياطات الالزمة، والحار  

 .مستسلما لقضال  وقدر،  تعالى،مؤمن باهلل   السعاةة،من ك  ما ثحول بين  وبين تحقيق  
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 الخاتمة

 والصالة والسالم على من ال نلي بعد، ...  وحد،،الحمد هلل  

أما بعد: أحمد اهلل العلي الكلير، ذي الجالل واإلكرام، المتفض ، الحميد المجيد،  

مة ال منتهى لحدوة،، وأنعم علي بنعم ال تعد وال تحصأأى، ومن أج  اركرمني  كالاي أ

وةراسأأأت ، والكتابة في ،  ها، النعم، وتلك المكارم، أ  هداين الختيار هاا الموضأأأو ،  

وأ  وفقني لالك وأعانني علي ، إعانة ال نكرا  لها، فل  الحمد حتى ثرضأى ول  الحمد  

إذا رضأأي ول  الحمد بعد الرضأأا، فهو المنعم المتفضأأ  سأألحان  وبحمد،، وهو العالم  

بتنني قد اسأتفدت بمطالعتي وبحثي لكثير من المصأاةر والمراج ، يف هاا الموضأو ،  

حصأأل  يف كثير من مراحلي التعليمية السأأابقة، فل  الحمد كل ، وإلي  ثرج  األمر  ما لم أ

كل  عالنيت  وسأأأر،، وسأأأوف أذكر يف خاتمة هاا المؤل ، ملخصأأأة إجمالية، والنتالج  

والتوصأأأأيأات، والمصأأأأاةر والمراج  التي اعتمأدت عليأ  يف كتأابتأ ، وذلأك على النحو  

 التالي :

 الكتاب: ملخص  أوال:

 ثلي:لخ  المؤل  يف نقا  أرب  رليسة تالية كما  ثمكن أ  أ

يف الأدنيأا ويف    الأدالمغأاثأة مأا ثطللأ  اإلنسأأأأا  من النعيم    السأأأأعأاةة:تعرث     األولى: 

اآلخرة، تتمث  يف الدنيا بالشأأعور بالطمتنينة والرضأأا، عند توفيق اإلنسأأا  بين مصأأالح   

 وةخول الجنة.  الدثنية والدنيوثة، ويف اآلخرة بالفوز برضوا  اهلل تعالى

 هي:أسلا  السعاةة يف اإلسالم    الثانية: 
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 اإلثما . .1

العم  الصال .  .2

بالحق.التواصي    .3

 بالصرب.التواصي   .4

 هي:أسلا  سعاةة المسلم يف حيات  األسرثة    الثالثة: 

 الصالحة.الزوجة   - 1

 الواس .المسكن   - 2 

 .يءالهنالمركب   -3 

 الصال .الجار   - 4

   هي:عوالق السعاةة    الرابعة: 

 السعاةة.قصور الفهم السليم لحقيقة   .1

 للمسلم.انية  مضع  الرتبية اإلث  .2

 المسلم.األمراض التي ثتعرض لها   .3

سأأالال اهلل تعالى السأأعاةة لنا،    ذلك،وقد اشأأتم  المؤل  على تفصأأي  ةقيق لك    

 من .ولمن ثقرأ هاا المؤل  أو ثطل  علي ، أو أعانني على شيء  
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 والتوصيات:النتائج  ثانيا:

انلثقأ  منهأا    مهمأة،إلى نتأالج     توصأأأألأ   وملأاحثأ من خالل فصأأأأول هأاا اللحأ   

 التالي:وهي على النحو    توصيات مهمة للمسلم المعاصر

وغاثة الغاثات، التي ثجم  عليها ك  اللشأأر، هي السأأعاةة،  أ  هدف األهداف،   .1

وأهنأا ال ثمكن أ  تكو  ألي أحأد إال بأالطرثق الأاي بينأ  ر  اللشأأأأر سأأأألحأانأ  وتعأالى،  

وهو منهج  الاي أراة، لعلاة، يف ها، األرض، والاي بين  كتاب  الكرثم، وتوضأح  سأنة  

أ  تطلب السأأعاةة من غير  خاتم المرسأألين علي  الصأأالة والسأأالم، ولالك فال ثصأأ  

 هاثن المصدرثن، ألهنا ال توجد إال هبا.

  ا، أبأد  وعيش رغيأد، ال تمثأ  السأأأأعأاةة    وزخرف،الحيأاة الأدنيأا بمأا فيهأا من متأا ،   .2

ا، وعلى ذلك فينلغي  أل  مفهوم السأعاةة مرتل  هبا جميع    اآلخرة،إال إذا ربط  بالحياة  

ى وهو ثعيش يف ها، الحياة الدنيا ألهنا  للمسألم مرثد السأعاةة أ  ثسأتحضأر حيات  األخر

المطلق.ثكم  ب  نعيم     من ، والايمصير، الاي البد ل   

ما ثرتل  بجانب األسأأرة، والاي حث     المسأألم،أ  من مكمالت السأأعاةة عند   .3

علي  األحاةث  النلوثة الشأرثفة، وظهر أثناء اللح  أ  سأعاةة المسألم األسأرثة يف الدنيا  

وهاا البد للمسأألم أ     تحقيقها،ومعينة على    فيها،مى التي ثرغب مكملة للسأأعاةة العظ

ا من جمي  النواحي، إذ هو من مكمالت  ا بأالغأ  ثهتم بأالجأانأب األسأأأأري وثوليأ  اهتمأامأ  

السعاةة التي ثرجوها وثتم  فيها.  
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ظهر المؤل  من خالل اللحأ  أ  للسأأأأعأاةة أركأانأا أربعأة، ال تقوم إال هبأا، وال   .4

تتحقق إال بتحقيقهأا، وهي اإلثمأا ، والعمأ  الصأأأأال ، والأدعوة إلى اهلل، واألخالق  

الحسأأنة، وبالتالي فن  القيام هبا، األركا  األربعة مجتمعة أمر الزم للمسأألم ال ثسأأعد  

بحسل .  والمسؤوليات ك   إال بالك، على تفاوت يف التكالي

الحضأأارة المعاصأأرة، ج  اهتمام أهلها بالماةة فق ، ولالك فن  ما ثقدم منها   .5

أنأأ    اعأتألأأار  ثأزول    سأأأأعأأاةة،عألأى  أ   ثألألأأ   ال  عألأى    وثأنأتأهأي،فأهأو  فأيأنألأغأي  هأأاا  وعألأى 

التي تعم  على تربية أبناء اإلسأالم أ  تراعي ذلك عند    اإلسأالمية،المؤسأسأات الرتبوثة  

وضأأ  المناهج والخط  والوسأأال  المؤةثة إلى تحقيق أهداف الرتبية اإلسأأالمية وأ   

تعترب أ  الحضأأأأارة المعأاصأأأأرة بكأ  وسأأأأاللهأا وتقنيأا أا ونظرثأا أا، إ  لم تكن مرتلطأة  

السعاةة.ة عن تحقيق  فنهنا ستظ  قاصر  واإلنسا ،  والكو بالتصور الصحي  للحياة  

رسأأول  علي  الصأأالة والسأأالم،    وأوامرالمخالفات الشأأرعية ألوامر اهلل تعالى   .6

 - ثؤةي إلى حيأاة غير سأأأأعيأدة    -بأتي وجأ  من الوجو،    -واللعأد عن اهلل تلأار  وتعأالى  

ب  ثؤةي ذلك إلى اضأأطرابات   -بالتناسأأب العكسأأي بين المخالفات والحياة السأأعيدة  

من شأأتهنا أ  تعيق المسأألم من أ  ثعيش متوافق بين ما ثجب علي     اجتماعية، ونفسأأية،

  الحياة.أ  ثكو ، وما ثمارس ، وثطلق  يف واق  

يف جمي     بأ ،تحقيق العلوةثأة التأامأة هلل جأ  وعال، والرجو  إليأ ، واالسأأأأتعأانأة   .7

كفيلة بنذ    الصأأأالحات،األحوال وشأأأتى الظروف، والتقر  إلي  بالطاعات واألعمال  

ومن تحقيق العلوةثأة هلل تعأالى يف هأاا    سأأأأعيأدة،اهلل تعأالى أ  ثحيأا معهأا المسأأأألم حيأاة  
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والعم     األرض،وتحكيم شأأأرع  يف   ورفعت ،  ةثن ،العصأأأر السأأأعي من أج  انتصأأأار  

لالك.الدالم  
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هأ. 1419الفضيلة الطلعة األولى  

ةار عمأار،    ابراهيم،  ىموسأأأأ   والتحأدثات،ثقأافة المسأأأألم بين األصأأأأالة   .50

 هأ. 1421  الطلعة الثانية

هأ. 1410الطلعة الثانية    طيلة،مكتلة    والحكم،جام  العلوم   .51

القلم.ةار   الغزالي،محمد    حياتك،جدة   .52

   هأ.  1346مكتلة الحرم الطلعة  القيم،ابن    الكايف،الجوا    .53
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َأا  يف ضأأأأوء الكتأا  والسأأأأنأة علأد اهلل الخأاطر   .54 كتأا   الحز  واالكت

.المنتدى

   هأ.  1422طلعة  الطرفين،سعيد القحطاين، ةار   المسلم،حصن   .55

هأ. 1400حلية األولياء، أبو نعيم، ةار الكتا  العربي، الطلعة الثالثة،   .56

د، ةار العاصأأأأمة  ثزأبو  حلية طالب العلم، ضأأأأمن المجموعة الكاملة،   .57

هأ. 1416والتوزث ، الطلعة األولى    للنشر

األزهر،    علي،مكتلأة ومطلعأة محمأد    جأاة،الخلق الكأامأ ، محمأد أحمأد   .58

   هأ.  1385الطلعة الثانية،

هأ. 1406خلق المسلم، الغزالي، ةار القلم، الطلعة الساةسة   .59

ةليلك الشأأأخصأأأي للسأأأعاةة والنجاح، إبراهيم القعيد، الناشأأأر، الندوة   .60

هأ. 1418  الثالثة،العالمية للشلا  اإلسالمي، الطلعة  

الرالأد يف الرتبيأة والأدعوة، مأاز  الفرث ، ةار المنطلق للنشأأأأر والتوزث ،   .61

   هأ.  1418الطلعة األولى،

هأ. 1417الركالز األساسية لطالب العلم، مكتلة التابعين،   .62

  هأ.  1410الزواج، ابن عثيمين، ةار الوطن الطلعة الثانية، .63

ناصأر العمر، ةار الوطن للنشأر والتوزث ،    والحقيقة،السأعاةة بين الوهم   .64

هأ. 1410الطلعة األولى  
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السأأأأعاةة عند بعض علماء اإلسأأأأالم، محمد الخضأأأأر حسأأأأين، مكتلة   .65

  هأ.  1347الطلعة األولى  السلفية،

بحأ  مأاجسأأأأتير    العأامري،السأأأأعأاةة من المنظور اإلسأأأأالمي، علأد اهلل   .66

بجامعة بغداة.

السأأأألسأأأألأة الصأأأأحيحأة لألللأاين، مكتلأة المعأارف، للنشأأأأر والتوزث ،   .67

هأ. 1415الرثاض، الطلعة  

بشأأأأرح السأأأأنأدي، بحأاشأأأأيأة تعليقأات الزجأاجأة، ةار    مأاجأ ،سأأأأنن ابن   .68

هأ. 1416الطلعة األولى    المعرفة،

 األمم واألفراة والشأعو ، يف الشأرثعة اإلسأالمية، علد  السأنن اإللهية يف .69

هأ. 1419مؤسسة الرسالة، الطلعة الثالثة،    زثدا ،الكرثم  

هأ. 1414سنن الرتماي، ةار الفكر، للطلاعة، الطلعة   .70

روت.ير، بك(، ةار الف458السنن الكربى، الليهقي، )ت   .71

ار القلم الطلعة  الشلا  المسلم يف مواجهة التحدثات، علد اهلل علوا ، ة .72

هأ. 1414الثانية  

شأأخصأأية المسأألم كما ثصأأوغها اإلسأأالم يف الكتا  والسأأنة، محمد   .73

  هأ.  1422الطلعة لتاسعة  اإلسالمية،الهاشمي، ةار اللشالر  

  1416ن، ةار الوطن، الطلعة األولىيميشأرح رثاض الصأالحين، ابن عث .74

   هأ.
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العالثلي ةار الحضأأأأارة    علأد اهللالصأأأأحأاح يف اللغأة والعلوم العالمأة   .75

العربية.

م1987الصحة النفسية نعيم لرفاعي جامعة ةمشق الطلعة السابعة .76

، مؤسأسأة   األرناؤوتحقيق شأعيب    بللا ،ب ابن يصأحي  ابن حلا  برتت .77

هأ. 1414  الثانية،الطلعة    الرسالة،

محمأد بن إسأأأأمأاعيأ  اللخأاري،  صأأأأحي  اللخأاري، اإلمأام أبو علأد اهلل   .78

   هأ.  1412توزث  مكتلة ةار اللاز، ةار الكتب العلمية بيروت، الطلعة األولى

  1408  الجام ، األللاين، المكتب اإلسأأأالمي، الطلعة الثالثة،  يصأأأح .79

هأ.

روت، الطلعأة  ي  مسأأأألم بشأأأأرح اإلمأام النووي، ةار المعرفأة، بيصأأأأح .80

هأ. 1414األولى  

صأأأفة الصأأأفوة ابن   -سأأأعيد علد العظيم، ةار اإلثما     منجاة،الصأأأدق   .81

   هأ.  1420الجوزي ةار المعرفة بيروت الطلعة الثالثة

 - بيروت   -ةار اليمامة للطلاعة والنشأأر    الجوزي،صأأيد الخاطر، البن   .82

   هأ.  1420الطلعة األولى

شقلي .علد اهلل    والسنة،يف ضوء الكتا     وعالج ،الضيق أسلاب    .83

 هأ.  1420الطلعة  الوطن،ةار   المنجد،  ما ،اإلثظاهرة ضع    .84
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العاةات العشر للشخصية الناجحة، إبراهيم القعيد، ةار المعرفة للتنمية   .85

  هأ.  1422الطلعة األولى  اللشرثة،

ابن القيم، ةار الكتأا  العربي،    الشأأأأاكرثن،عأدة الصأأأأابرثن، وذخيرة    .86

هأ. 1405الطلعة األولى،    بيروت،

الطلعأأة    بكأأار،عش هأأانَأأة، علأأد الكرثم   .87 الفكرثأأة،  مركز الراثأأة للتنميأأة 

  هأ. 1425  األولى

الحليب.العالج النفسي بالقرآ  رؤثة طلية نفسي  شرعي  ة طارق   .88

  الشأأرقاوي ةار النهضأأة العربية  يخل  ىعلم الصأأحة النفسأأية مصأأطف  .89

للطلاعة.

ألنأدلس  عيأد سأأأأعيأد علأد إسأأأأمأاعيأ ، ةار ا  وأرقأام،العولمأة حقأالق   .90

   هأ. 1422الخضراء، الطلعة األولى

الفتاة المسأألمة، واألزمة األخالقية يف اإلعالم المعاصأأر، باحارث، ةار   .91

   هأ.  1423المجتم  للنشر والتوزث ، الطلعة

هأ. 1407الطلعة األولى    الرثا ،ةار   حجر،ابن   اللاري،فت    .92

هأ. 1417  الثالثة،روت، الطلعة  يفت  القدثر للشوكاين، ةار المعرفة، ب .93

هأ. 1419الفوالد البن القيم، المكتلة العصرثة، الطلعة األولى   .94

الفوضأأأأوثة يف حياتنا، عاةل علد العال، مؤسأأأأسأأأأة الجرثسأأأأي، الطلعة   .95

األولى.  
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الأطألأعأأة   .96 ةمشأأأأق،  الأقألأم،  ةار  الأخأأالأأدي،  صأأأأالح  اإلثأمأأا ،  يف ظأالل 

  هأ.  1419الثالثة

عقو ، الطلعأة  ثن محمأد  ثةي، مجأد الأد ، للفيروز أبأايالقأاموس المح .97

 ، مكتلة مصطفى الللا .  ۱۳۷۱األولى  

هأ. 1411قضية تحرثر المرأة، محمد قطب، ةار األندلس، الطلعة   .98

  1420الثالثةالقلق وكي  نتخل  من  زهير السأأألاعي ةار القلم الطلعة   .99

 هأ.

الطلعأة  ق محمأد عأانأة، مؤسأأأأسأأأأة الرثأا   يتحق  ةاوة،تأا  السأأأأنن، ابو  ك .100

 هأ.  1419األولى

شأأأ  الخفاء ومزث  اإلللاس، العجلوين، مؤسأأأسأأأة الرسأأأالة، الطلعة  ك .101

هأ. 1405الرابعة،  

  الطلعة األولى،   الدعوة،كوكلة الخطب المنيفة، السأأأأد ثس، مكتلة إمام   .102

  هأ. 1423

هأ. 1416كي  تجع  الطف  رج  المستقل  الصال ، هبية السلي ،   .103

د مولوي، ةار رماةي للنشأأأأر،  يكي  ثربي المسأأأألم ولد،، محمد سأأأأع  .104

هأ. 1416الطلعة الثالثة  

هأ. 1435تلة العليكا  الطلعة األصلية  كم  القرين،عالض    تحز ،ال   .105
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، ةار صأأأأاةر  (5711يى )لسأأأأا  العر ، ابن منظور جمأال الأدثن ثح .106

 هأ. 1388روت، الطلعة األولىيب

  1422  مطلعة سأأأفير، الطلعة األولىمحمد الصأأأغير،    األقنعة،ما تح   .107

   هأ.

ماذا خسأر العالم بانحطا  المسألمين، أبو الحسأن الندوي، ةار الكتا    .108

هأ. 1404الطلعة الثانية    بيروت،العربي،  

مجم  الزوالأد ومنل  الفوالأد، مكتلأة القأدسأأأأي للنشأأأأر والتوزث  الطلعأة   .109

حسام الدثن القدسي.  تحقيق  القاهرة، هأ. 1414

فتأأاوى .110 قأأاسأأأأم    وترتيأأبجم     تيأمأيأأة،ابن    مجأمأو   بن  الرحمن  علأأد 

 هأ.  1398الحنللي، الطلعة األولى

والنشر.ةار الفكر للطلاعة    الرازي،  الصحاح،مختار   .111

واإلرشأاة القومي،    الثقافة،المختار من الرتاث العربي، منشأورات، ةار   .112

ةروثش.  ومحمد  عثما   يار سهي، اختم1978بدمشق، عام

  1413  األولى،ا  العلم وفضأأأل ، ةار الخير، الطلعة  يمختصأأأر جام  ب .113

هأ.

مكتلأة الشأأأألأا     المقأدسأأأأي،مختصأأأأر منهأاج القأاصأأأأدثن، ابن قأدامأة   .114

 هأ.  1380المسلم، الطلعة الثانية
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المدخ  إلى علم التارثخ، ة. محمد صأأام  السأألمي ةار الوطن للنشأأر   .115

هأ. 1433الطلعة األولى    والتوزث ،

راهيم القعيد، ةار المعرفة للتنمية اللشأرثة  المرشأد للسأعاةة والنجاح، إب .116

هأ. 1433الطلعة األولى  

مسأأأأؤوليأة األ  المسأأأألم يف تربيأة الولأد، يف مرحلأة الطفولأة، عأدنأا  بأا   .117

هأ. 1418  الساةسة،ةار المجتم ، الطلعة    حارث،

المسأأأتدر  على الصأأأحيحين، ابو علد اهلل الحاكم، مكتلة المطلوعات   .118

روت، الطلعة األولى.ي  اآلثار للطحاوي، ةار صاةر، بكحلب مش  اإلسالمية،

المعاصأي وآثارها على الفرة والمجتم ، حامد المصأل ، مكتلة الضأياء   .119

  هأ.  1412الثالثة،، الطلعة  ۱۰۱

م  اللغأة العربيأة، القأاهرة،  م حأاج علي، مجيالمعجم الفلسأأأأفي، ابراه .120

 هأ.  1399جمهورثة مصر العربية، الهيَة العامة لشَو  المطاب  األميرثة

الللناين.المعجم الفلسفي، جمي  صليليا، ةار الكتا    .121

الطلعأأة  ثيمعجم مقأأا .122 ةار إحيأأاء الكتأأب العربيأأة،  ابن فأارس،  اللغأأة،  س 

 هأ.  1368األولى

  الحيأاة، خأالأد الالحم، الطلعأة األولى مفأات  تأدبر القرآ  والنجأاح يف   .123

  هأ. 1425
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ق محمأد بيومي، مكتلأة األوس،  يتحق  القيم،ابن    السأأأأعأاةة،مفتأاح ةار   .124

المنورة.المدثنة  

المفرةات يف غرثب القرآ ، األصفهاين، مكتلة األنجلو المصرثة. .125

بحأأ   .126 أبو منأأدور،  العزثز  علأأد  السأأأأعأأاة يف الفكر اإلسأأأأالمي،  مفهوم 

، بجامعة اإلسكندرثة.ور(منشماجستير غير  

علد    وفهرسأأة أبو  ياللاز، تصأأح  التجارثة،المكتلة    خلدو ،مقدمة ابن   .127

السعيد.  اهلل

مقومات الشأأخصأأية المسأألمة، ماجد الكيالين، ةار االسأأتقامة، الطلعة   .128

هأ. 1416  األولى،

هأ. 1415  والتوزث ،ةار المنطلق للنشر    الراشد،محمد    المنطلق، .129

مهدي ملجر، مؤسأأسأأة الحرمين الطلعة    اهلل،منهاج النلوة يف الدعوة إلى   .130

  هأ.  1412األولى

ةار ابن حزم، الطلعأة    كرزو ،منهج اإلسأأأأالم يف تزكيأة النفوس، أنس   .131

  هأ.  1921الثانية

  1413  منهج لقاء المؤمنين، رضأا النحوي، ةار النحوي للنشأر، الطلعة .132

 هأ.
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الرتكي،   علد اهلل( ،  142-164أحمد )الموسوعة الحدثثة مسند اإلمام   .133

  وزارة الشأأَو  اإلسأأالمية بالمملكة العربية السأأعوةثة، الطلعة  ثمؤسأأسأأة الرسأأالة، توز

  هأ.  1420الثانية

الموسأأوعة العربية العالمية، الناشأأر مؤسأأسأأة أعمال الموسأأوعة للنشأأر   .134

هأ. 1419والتوزث  الطلعة الثانية  

روت،  ياء العلوم، بيةار اح  شأأأرارة،الموسأأأوعة النفسأأأية، علد اللطي    .135

هأ. 1408  الخامسة،الطلعة  

  العلمية، موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدثن، القاسأأمي، ةار الكتب   .136

هأ. 1415الطل  األولى  

نحو فهم أعمق للواق  اإلسالمي، علد الكرثم بكار، ةار المسلم. .137

، نظأام األسأأأأرة يف  1415الطلعأة الثأانيأة    األنأدلسأأأأي،ةار    العقالء،نزهأة   .138

م.1980مكتلة الرسالة الحدثثة، الطلعة األولى  عقيلة،محمد    اإلسالم،

هأ. 1416الطلعة األولى    القاهرة،  وهلة،تلة  كم  واإلخالص،النية   .139

الهداثة الربانية إلى الضواب  األمنية، أنس كرزو ، ةار ابن حزم، الطلعة   .140

  هأ.  1420األولى

شأأأقيل ، ةار القاسأأأم    إل علد    األخالق،هداثة المشأأأتاق إلى محاسأأأن   .141

هأ. 1423الطلعة األولى  
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طأيألأأة   .142 ةار  خأزنأأدار،  مأحأمأوة  حأق،  مأؤمأنأيأن  نأكأو   حأيأن  أخأالقأنأأا،  هأأا، 

  هأ.  1425للطلاعة، الطلعة التاسعة

المنتدى.تا   ك  الخاطر،علد اهلل    المسلمين،الهزثمة النفسية عند   .143

 هأ. 1418القيم، ةار ابن حزم، الطلعة األولى  الواب  الصيب، البن   .144

الوسأأأأطيأة يف الرتبيأة اإلسأأأأالميأة، علأد اهلل محمأد الزهراين، ةار طيلأة،    .145

هأ. 1424الطلعة األولى    للطلاعة،

الوقاثة الصأحية على ضأوء الكتا  والسأنة نور، صأال  آل علي ةار ابن   .146

القيم.

مواق  اإلنرتن  التي استفاة منها المؤل : .147

 إلسالم اليوم.موق  ا .1

 إسالميات.موق    .2

 النفسية.موق  حياتنا   .3

 العربية.موق  الصحة   .4

 موق  الدر السنية. .5

 المؤل :ةورات استفاة منها   .148

، الندوة العالمية للشلا   الفياللي(حسن    )أ.ةورات يف الربمجة اللغوثة العصلية   .1

   هأ. 1424اإلسالمي، مكة المكرمة، 
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اللشرثة   .2 النفس  أسرار  لإلنتاج الجوثسر(  ىموس   )ة.ةورة  قرطلة  مؤسسة   ،

والتوزث . 

اإلنسانية   .3 العالقات  يف  للشلا    )أ.مقدمة  العالمية  الندوة  بابطين(،  عاةل 

    هأ. 1423اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،

 والتوزث . مؤسسة قرطلة لإلنتاج  السوثدا ، طارق  حياتك، رتب  .4

 والتوزث . السعاةة يف ثالثة شهور، صالح الراشد، مؤسسة قرطلة لإلنتاج  .5

 والتوزث . مؤسسة قرطلة لإلنتاج    الراشد،صالح  شجاعة،كن   .6

والتوزث . صالح الراشد، مؤسسة قرطلة لإلنتاج  متفالال، كن   .7

والتوزث . صالح الراشد مؤسسة قرطلة لإلنتاج  مطمَنا، كن   .8

اإلعالمي  كي .9 لإلنتاج  أحد  الراشد،  صالح  الوساوس،  وتطرة  بالك  ترث     

والتوزث . 

  والتوزث .ةار اللالغ لإلنتاج  المزثدي،موسى    بالنفس،الثقة  .10

 المؤل :أشرطة كاسي  افاة منها   .149

الرا .1 مركز  الراشد،  صالح  النفسية،  المشاك   وح   للتنمية  السعاةة  شد 

 والنفسية. االجتماعية 

. العيش يف الزما  الصعب، علد الكرثم بكار، تسجيالت اليقين .2
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الرتبية النفسية يف حياة األسرة المسلمة، طارق الحليب، مؤسسة أحد لإلنتاج   .3

والتوزث . 

  والتوزث .لمسات نفسية يف الحياة الزوجية، طارق الحليب، أحد لإلنتاج  .4

اإلسالمية.تسجيالت حنين    القطا ، أحمد    المسلمة،اللمسات المؤمنة لألسرة   .5

  التوزث .علد الحميد اللاللي، مؤسسة قرطلة لإلنتاج   األبناء،وفنو  تربية   .6

القلق واالكت .7 الوقاثة من  الحليب،  كي  تحقق األمن يف ذواتنا،  َا ، ة. طارق 

  والتوزث .الينلو  لإلنتاج 

. ى تسجيالت التقو الحليب،ة. طارق  ذواتنا،كي  نحقق األمن يف  .8

 تسجيالت التقوى.   الحليب،ة. طارق  واالكتَا ،القلق  .9
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