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 سسس

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، نبينا حممد وعلىى للىو وبى بو    

 ومن وااله.  

 أما بعد فإن السعادة مطلٌب ُمِلحٌّ، وهدف منشوٌد، وغاية مبتغاة. 

 وإن احلديث عنها حملبب إىل النفوس، قريب إىل القلوب. 

نهىىا، يب ثىىون عو ،علىىى االىىتالف مشىىاربهن يسىىعون إىل السىىعادة والنىىاس 

 شتى على حد قول األول:  ، وسبٌلِقَدٌد ويرومون حتصيلها، وهن يف ذلك طرائٌق

ُّ للُّكلل   ُّفللاُّوجودللولُّ صيلل ُّ لل  و ُُّّن ُّم 
ُّ

ُُّّغ لللللاُّشبُّوج للللل    ُُّّ ُّمختيفللللل   
ُّ

فذلك دأب اخلليقة مذ وجدوا على هىذه البسىيطة إىل يومنىا هىذا  إذ ال يى ال      

كىل   ينقطى؛  فالنىاس   احلديث عن السعادة، والب ث يف حتقيقها مسىتمرا  ال ياىاد  

 يسعون لطرد اهلن، وحتصيل السعادة.  الناس

البشرية جاؤوا بأقوم الطىر،، وأوحىح    _عليهن السالم_ وهن بفوُة واألنبياُء

املسالك اليت تت قق بها السعادة العاجلة واآلجلة  إذ هن مبعوثون مىن لىدن رب   

لا  ] العاملني الذي اللق اخللق، ويعلن ما يصىل هن، ويسىعدهن:  
َ
اْ  أ ََ   ُ َيْعلَا

َو الل َِطيف  الَْخبِير    .41امللك [ 41َخلََق وَه 

يف  د احنىرافٌ ِجى عما جاءت بو الرسىل _علىيهن السىالم_ أو وُ    وإذا حصل زيٌغ

  من ال يغ واالحنراف. ر ما ياون ْدَقاألالذ بأسباب السعادة_ كان الشقاء ِب

 املقدمة
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اىىرين علىىى الفالسىىفة، والعلمىىاء، واملف دأَب موحىىوُ  السىىعادِة كىىان لقىىدو

 من أعظن ما َيْشَغلهن، ويأالذ نصيبو من جهدهن وحبثهن.    إذ هولعصورخمتلف ا

 الشىي َ  ، وأالىذت مىنهن نصىيبا  غىق منقىو       هذا وإن  ممن حبثوا يف السىعادة 

دالرمحن بىىن نابىىر السىىعدي  حيىىث املتشىىر  عبىى الفقيىىَو املفسىىَر املتفىىنَن العالمىىَة

بىغقة يف حممهىا    رسىالة   لىو فىرد  ذلك املوحو  يف سائر مؤلفاتىو، وأ × حبث

 (. الوسائل املفيدة للحياة السعيدة) :عظيمة يف بابها، أال وهي

ولقد قرأتها منذ بواكق عمري، وكنت كثق الرجو  إليها، ومعاودة قراءتها، 

 وشرحها يف دروس علمية. 

يف دورتني علميىتني، األوىل: يف جىام؛ الشىهداء     ولالر تلك الشروح ما كان

هى، واألالرى: يف مسمد الدعوة يف الىدمام  9/41/4149ملارمة بتاري  يف ماة ا

 هى.  7/44/4149بتاري  

وقد قام األخ الفاحل الشي  حممد بن جاسىر الشىعالني _حفظىو اهلل_ بتفريىغ     

  إذ كىان ذلىك     فشمعين ذلك على إالىرا  الشىرح مطبوعىا    الشرحني يف أورا،

 لي. قدمية  ُأْمِنيَّة 

حيتا  إىل م يد  خيتلف عن مقام التأليف  إذ التأليُف إللقاِءا وال خيفى أن مقاَم

وترابط  لذا قمت بإعادة كتابة الشرح، وأفدت مىن األفاىار الىيت     ،عناية، ودقة

 . يف الدروس ْتَيِقْلُأ

 بتمهيد يتضمن ما يلي:  الشرو  يف الشرح حيسن التقدين للرسالةوقبل 

 أواًل: تعريف باملؤلف. 
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 رسالة. ثانيًا: تعريف بال

 ثالثًا: آراء الناس يف السعادة. 

 رابعًا: نص الرسالة. 

 واهلل املستعان وعليو التاالن.  فإىل بيان ذلك،

 

 حممد بن إبراهيم احلمد

 161_  .ب:  44941: ال لفي

 هى4111/  4/  11:  ال لفي

 جامعة القصين _كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية_

 ةقسن العقيدة واملذاهب املعابر
 @M__ALHAMAD 
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 أواًل: تعريف باملؤلف

 ثانيًا: تعريف بالرسالة

 ثالثًا: آراء الناس يف السعادة

 ابعًا: نص الرسالة األصلر



 



 

 9 متهيد
 

 أواًل: تعريف باملؤلف

هو الشي  العالمة ال اهد الور  الفقيىو األبىولي    نسبو، ومولده، ونشأتو: _4

بن نابر بن محد لل سعدي من نوابر بين ر عبدالرمحن بن نابر بن عبداهلل املفس

 متين.

النبويىة  ولد يف الثاني عشر من شهر اهلل احملرم سنة ألف وثالمثائة وسب؛ للىهمرة  

 الشريفة.

 فعاش يتين األبوين. هى4444، وتويف والده سنة هى4441توفيت أمو سنة و

كان والده من أهل العلن والصىالح، وكىان إمامىا  يف مسىمد املسىوكف يف      وقد 

 عني ة.

وملا تويف والده عطفت عليو زوجىة والىده، وأحبتىو أكثىر مىن حبهىا ألوالدهىا         

عن الطو، بار يف بيت أاليو األكى  محىد     فصار عندها موح؛ العناية  فلما شبَّ

  حيث رعاه أالوه محىد، وأحبىو، كرعايىة الوالىد وحمبتىو       فنشأ نشأة باحلة كرمية

 فاان الشي  عبدالرمحن ُيِملُّو ويسميو الوالد.

احملافظىة علىى الصىالة    وكان الشي  عبدالرمحن معروفا  منذ نشأتو بالصالح، و

 م؛ اجلماعة. 

 بفطنتو، وذكائو، ورغبتو الشديدة يف العلن. _وقد اشتهر _يف بباه

مسىتدير ممتلى     ٍوْجى ، وَوكثيٍف شعر وكان ذا قامة متوسطة،  وبفو اخَلْلقي: _1

 حبمرة. مشرٍب أبيَض ، ولون ٍةطلق، وحليٍة َكثَّ

وكان شعره يف شبيبتو يف غاية السواد، وبعدما َكِبر قلىيال  بىارت حليتىو يف غايىة     

تقريبىا  كمىا أفىاد    _  حليتو وهو يف الثامنة والعشرين من عمىره البياض  حيث ابيضَّت 

 بذلك ابنو حممد _.
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 ، ونور، وبفاوة.بهاءوكان على وجهو 

لية بىاهرة يف األالىال،  فاىان رحيمىا  بالنىاس، متىوددا        ×كان  أالالقو: _4

 هلن، حمبا  لنفعهن، ببورا  عليهن.

ٍ  واسىىعٍة، ٍ  مسىىر وكىىان ذا همىىٍة عاليىىٍة، وَنْفىى يض، ومىى ا   معتىىدل، وَنَفىى

  ومساحٍة ظاهرة تبدوا يف سقتو عموما ، ويف سائر مصنفاتو، ولرائو.

 ذا دعابة، ومرح، ال ُيْعَرُف الغضب يف وجهو. يا، احمل وكان طلَق

منازهلن، وحير  علىى القىرب مىنهن، وإجابىة دعىواتهن،       الناَس ُيْنِ ُلوكان 

 وزيارة مرحاهن، وتشيي؛ جنائ هن.

ب كبق من عفة اليد، ون اهة العرض، وعى ة الىنفٍ، وحسىن    وكان على جان

 اخللق، وشهامة اخلاطر، وج الة املروءة.  

ض عليو إال ويسعى يف حلها َرْعوكان حمبا  إلبالح ذات البني  فما من مشالة ُت

ملا ألقى اهلل عليىو  من احلامة، وحسن التَّأتِّي، و ملا أوتيمن مجي؛ األطراف   برحا 

 ق لو، وانقيادهن ملشورتو.من حمبة اخلل

بأعمال جليلة أعظمها دروسو العلمية، والطبو املن يىة،  × قام  أعمالو: _1

 وتأسيسو وتشميعو لاثق من األعمال واملشروعات اخلقية.

وكان مرج؛ بلدتىو عنيى ة يف مجيى؛ األمىور  فهىو املىدرس، والىواعم، وإمىام         

 اجلام؛، والطيبو.

ا ىة، ومستشىار   رر الوبىايا، وعاقىد األن  وهو املفيت، وكاتب الوثىائق، وحمى  

 الناس فيما ينوبهن. 

 حسبة  هلل. وكان يقوم بتلك األعمال

ى، وتادر كثقا  حتى إنو كان يغمىى  هى فتأب4461َّض عليو القضاء عام ِروقد ُع

 عليو يف بعض األوقات، وكان ال يشتهي الطعام، حتى َيسَّر اهلل لو التخلص منو.
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هىى دون  4474ٍ عىام  العلمىي يف عنيى ة عنىدما ُأسِّى     وكان يشرف علىى املعهىد  

 مقابل مادي.

هى قبل وفاتو خبمٍ سنني مبىرض حىغط   4474أبيب عام  _ مرحو ووفاتو:5

اهلل قبىل طلىو    الدم، وتصلب الشرايني، فاان يعريو مرة بعد أالرى إىل أن توفىاه  

 هى عن تس؛ وستني سنة.4476 /14/6فمر يوم اخلميٍ 

منذ نشأتو على طلب العلن، وأمضى حياتىو يف  ×  حر  الشي  _ علمو:6

 العلن حفظا ، ودراسة، وحتصيال ، وتدريسا ، وتأليفا  ال يصرفو عنو بارف.

 وقد أوتى بركة يف العلن، والوقت، والتأليف. 

وكان ممن ُكِتَبىْت ملؤلفاتىو السىعادة، وكىان ذلىك مثىار إعمىاب معابىريو ومىن          

 من القدرة على الاتابىة والت ريىر بىالرغن مىن     جاؤوا بعده  إذ يبهرهن ما كان عليو

 . والطباعِة والنسِ  والاتابِة قلة اإلماانات، ومعاناة الت صيِلشظف العيش، و

كثق مىنهن، ومىن ذلىك مىا قالىو الشىي  حممىد بىن          اإلعماب وقد ع  عن ذلك

=قال الشي  حممد بن مىان؛ حينمىا   ×: ، يقول الشي  عبداهلل بن عقيل ×مان؛

أو  (4)يف شرح علىى النونيىة  نتصقراحنا بنا والشي  عبدالع ي  بن رشيد اذكرت لو أ

وذكرنا لو حالىة الشىي  عبىدالرمحن بىن سىعدي ومصىنفاتو الىيت         غقها ينف؛ اهلل بو

 انتشىىرت، فقىىال: )إن مؤلفىىات ابىىن سىىعدي كمىىا ذكىىري، ولاىىين ال أسىىتطي؛ أنىىا  

 غقي على مثل ذلك.  وال

ك علىى أعمالىو مىن كتابىة،     َلى اء، ويعاونو َمإن ابن سعدي عنده تأييد من السم

 . (1) وفتوى، وتأليف وغق ذلك(+
                                                 

 يعين نونية ابن القين. ( 4)

الشي  العالمة عبداهلل بن عبدالع ي  بن عقيل سقتو الذاتية وأهن مراسالتو ألبىي عبىداهلل بىالل    ( 1)

 . 1/96 ابن حممود اجل ائري
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وكانت لو اليد الطوىل، واألثر العظين يف النهضة العلمية يف بلده عني ة الابىة،  

 ويف العامل اإلسالمي عامة، وال زالت لثاره تتمدد إىل يومنا هذا.

املؤلفىات النافعىة يف   أعىداد مىن الطىالب، وتىرد عىددا  كىبقا  مىن         وقد ختر  بو

 التفسق، واحلديث، واألبول، والعقيدة، والفقو، واآلداب وحنو ذلك. 

ومن هذه املؤلفات: تفسقه املعروف بى: تيسق الارين الىرمحن يف تفسىق كىالم    

املنىىان، ومنهىىا الالبىىة التفسىىق، والقواعىىد احلسىىان، والفتىىاوى، وبهمىىة قلىىوب  

 األبرار، وغقها.

درسىىوا عليىىو: الشىىي  عبىىداهلل بىىن عقيىىل، والشىىي    ومىىن الطىىالب الىىذين  

 عبدالع ي  السلمان، والشي  حممد بن باحل العثىيمني، والشىي  عبىداهلل البسىام    

 .(4)_ رمحهن اهلل _

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 467_114( انظر تفصيل سقتو يف كتابي )تراجن لتسعة من األعالم(  4)
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 ثانيًا: تعريف بالرسالة

الوسىائل املفيىدة   تعرف هىذه الرسىالة بىى: )    _ اسن الرسالة وسبب تأليفها:4

 املؤلف بذلك االسن، وليٍ هلا اسن غقه.  ( وقد مساهالل ياة السعيدة

وقد كان موحو  السعادة هاجسا  لدى الشي  عبىدالرمحن السىعدي  حيىث    

 كان يبدي ويعيد يف شأنها  سواء يف تفسقه املعروف، أو يف سائر مؤلفاتو. 

تطبيقا  عمليًّىا لتمثىل السىعادة، ونشىرها فىيمن حولىو        × بل كانت سقتو 

من السرور، واإلسعاد، والتفىاؤل  حتىى ُذِكىر أن تلميىذه      فاان يف غاية ما ياون

قىال يف وبىفو: =كأنىو دالىل اجلنىة، والىر  منهىا،        × الشي  علي الصىاحلي  

 وسيعود إليها+. 

 فهذه حالو م؛ السعادة عموما . 

أما إفراده ملوحو  السعادة يف هذه الرسالة فلو قصة بعثتىو إىل كتابتهىا، وذلىك    

 ال . عندما سافر إىل لبنان للع

وقد روى أحداث تلك الرحلة ابنو األستاذ حممد، وأوحح من الالهلا سىبب  

 تأليف والده لتلك الرسالة. 

× هىىى أبىىيب الوالىىد4474=يف عىىام يقىىول األسىىتاذ حممىىد _حفظىىو اهلل_: 

× ر ذلك على ب تو  فلما علن امللك سىعود  بارتفا  حاد يف حغط الدم، فأثَّ

طىائف إىل بريىدة، وكىان فيهىا اثنىان مىن       بذلك أمر بإرسىال طىائرة الابىة مىن ال    

األطباء املتخصصني  فلما هبطت الطائرة يف مطار بريىدة اهىو الطبيبىان إىل منى ل     

نقلو إىل لبنان  ألن حالتو شديدة، وقىال أحىدهما:    الوالد  للاشف عليو  فقررا 

إنو سيتن الاشىف عليىو مىرة  أالىرى يف املستشىفى اجلىامعي بلبنىان، وُتْمىرى لىو          
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بات الدقيقة  فإذا أمان عالجو يف لبنان فاحلمد هلل، وإال ينقل إىل أوروبا الف و

 للعال .

يف تلك الرحلىة، وكىان معنىا أبىو عبىود       ُوُتْقاَفوهاذا ي نقلو إىل لبنان، وقد َر

وهو أحد حميب الوالد  فاان الوالد حيبو، وكان يىؤنٍ الوالىد،   × باحل العباد

ليان يف املستشفى لالر الليل مجيعىا ، وكىان   ويصن؛ لو القهوة والشاي، وكانا يص

 ثقا ، ويلغي الالفة بينو وبينو. الوالد يرتاح لو ك

، قائىد الطىائرة  أشخا :  وقد كان على منت الطائرة املتوجهة إىل لبنان سبعُة

 ومسؤول الالسلاي، وطبيبان، والوالد، وباحل العباد، وأنا.

أماكننىا يف الطىائرة نىاداني الوالىد،     وكان م؛ الوالد ألفا ريال فضة، وملا أالذنا 

وقال: يا حممد فرِّ، األلفني عليهن، وكانت تعادل يف ذلك الوقىت عشىرين ألىف    

واحٍد ممن معنا مخسمائة ريال فضىة    ريال أو أكثر يف وقتنا احلاحر  فأعطيت كلَّ

 ففرحوا بذلك، وشاروا للوالد بنيعو.

بني الديوان امللاي حتى وبىلنا إىل  مباشرا  بيننا و وأثناء الطقان كان االتصاُل

 يسأل عن الوالِد وهو يف الطائرة.× لبنان، وكان امللك سعود 

ومن الطريىف يف هىذه الرحلىة أن األطبىاء مل ُيْ ِضىروا معهىن جىوازاتهن، وقبىل         

وبولنا إىل لبنان أال وني بذلك، وقىالوا: حنىن لبنىانيون، ولاىن مل ناىن نتوقى؛ أنىا        

السىفر  فطلبىوا مىين أن أتىدارد الوحى؛        اتمل حنضىر جىواز  سنسافر إىل لبنىان  لىذا   

فاتصلت بسىفارة اململاىة بلبنىان عى  الالسىلاي وحنىن يف الطىائرة، وأالى تهن حبىال          

نهىن مل حيضىروا جىوازات السىفر  ف صىل      األطباء، وأنهن من ِقَبل امللك سىعود، وأ 

 ذن هلن بالدالول.إعطاء اإل السعودية واحلاومة اللبنانية، وكانبني السفارة  االتصال
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السىفق  كىان يف اسىتقبالنا    ح باب الطائرةِت مطار بقوت، وُفوعندما وبلنا إىل

وطبيبان من اجلامعة األمرياية، وسىيارة   ،سليمان الغنينالوجيو ، و(4)السعودي

إسعاف  فصعد الطبيبان إىل الطائرة، وحتدثوا إىل الوالىد، وقىاموا بالف وبىات    

و، ثىىن نقلىىوه إىل  تىىو، وأعلمىىوه باسىىتقرار حال األوليىىة، وطمىىأنوه علىىى بىى ت  

 املستشفى األمرياي.

 وكانت مدة ماث الوالد يف املستشفى أسبوعا  على وجو التقريب.

ويف هذا الوقت أعىد سىليمان الغنىين _ جى اه اهلل الىقا  ورمحىو _ بيتىا  للوالىد         

، جببىىل لبنىان، وكىىان هىذا البيىت كىىبقا ، وقىد جعىىل فيىو الادمىىا       و(عاليى )مبدينىة  

 وطباالا ، وسيارة الابة للشي  الوالد.

واسىىتقرار بىى تو ذهبنىىا إىل املنىى ل يف  ،وبعىىد الىىرو  الوالىىد مىىن املستشىىفى

 وماثنا فيو مدة شهر تقريبا . )عاليو(

حين إىل عني ة، ويرغب كثقا  يف الرجو  إليها  ففي كل يوم  ماثووكان طيلة 

تلك األيام أيام موسن احلج،  يسأل عن وبول الطائرة اليت ُتقلُّو إىل الوطن  ألن

 والطائرات اليت تأتي نادرة.

وملىا كنىا يف لبنىان قمنىا ب يىارة إىل دمشىق مىدتها يىوم واحىد، فاانىت فربىىة           

 إذوالسالم عليو، والدعاء لو  × للوالد  كي ي ور ق  شي  اإلسالم ابن تيمية 

 البن تيمية، متأثرا  بو. كان الوالد حمبًّا
                                                 

 ×. هو السفق سعود الدغيثر ( 4)
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إىل بىقوت    و(عاليى ) مدينىة نى ل مىن ماىان إقامتنىا يف     ويف تلك الفرة كنىت أ 

ملراجعة السفارة السعودية  ملعرفة موعد وبول الطىائرة الىيت سىنرج؛ عليهىا إىل     

 اململاة، وألجل ال يد.

أما الوالد فيبقىى يف املنى ل هىو وبىاحل العبىاد يسىتقبالن النىاس مىن املعىارف          

 واألقارب وغقهن ممن يفدون ل يارة الوالد.

 زار الوالد يف حمىل إقامتىو اللىٌق كىثق، وكىان مىن بيىنهن أعضىاء مجعيىة          وقد

 ×.الرمحن يتقدمهن رئيسهن الشي  عمر الداعو،  عباد

وقد طلب األطباء من الشي  يف تلك الفرة أن يد  القراءة  ألن ذلىك يتعبىو،   

 وطلبوا منو الراحة التامة، وأال جيهد فاره.

ابىىا  عنوانىىو: )د  القلىىق وابىىدأ احليىىاة( وملىىا كىىان يف املستشىىفى اشىىريت لىىو كت

 للمؤلف األمرياي دايل كارنيمي، وهو مدير معهد تدريب يف أمرياا.

 وقد قرأ الوالُد الاتاَب، وأعمب بو، ومبؤلفو، وقال: إنو رجل منصف.

وكان للوالىد بىديق ع يى  عليىو مىن أهىل عنيى ة، وكىان يعىاني مىن مىرض            

  ومل يسىتفد، فأعطىاه الوالىد ذلىك     نفسي، وماث يف بقوت مدة سىنتني للعىال  

َفَقىَرَأه، وأفىاد منىو، وتىأثر مبىا فيىو،        ،الاتاب، وقال لو: اْقَرْأه  فهىو مفيىد جىدا    

 وحتسنت ب تو، بل شفي من مرحو.

وقد أمرني الوالد بشراء نسخة أالرى من هذا الاتاب  لاي يوحى؛ يف ماتبىة   

لوالىد، وملىا عىدنا إىل    عني ة اليت أنشىأها الوالىد، فاشىريت الاتىاب، وأعطيتىو ا     

 عني ة وحعو الوالد يف املاتبة، واستعاره عدد كثق من طالب الوالد.
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وملا كان الوالد يف مقىر إقامتىو يف لبنىان أرسىل أبىا عبىود إىل السىو،  ليشىري         

أوراقا  وأقالما   ألنو ع م على تأليف رسالة على حوء ما كتبو كىارنيمي يف كتابىو   

لىو تىأليف كتابىو الصىغق حممىا  الاىبق        فتيسىر   ذلك املذكور، ثن شر  الوالد يف

 نفعا : )الوسائل املفيدة لل ياة السعيدة(.

 +.ياة الشي  وبعد مماتوعت تلك الرسالة مرارا  كثقة جدا  يف حِبوقد ُط

ر تلىك الرسىالة العظيمىة الىيت جىاءت بأسىلوب ميسَّى        تىأليف  فهذا هىو سىبب  

مىن أبوابهىا الصى ي ة  ملىا احتىوت       قريب، حيتاجو كل أحد  ليصل إىل السعادة

 عليو من تبيان أبول السعادة احلقة، وإيضاح األسباب املوبلة إليها. 

 وقد ألفها _كما مر_ ملا اطل؛ على كتاب دايل كارنيمي )د  القلق وابدأ احلياة(. 

، وبىار أشىهر   هى4471حدود عام وذلك الاتاب _أعين د  القلق_ ُألَِّف يف 

طب؛ عشرات الطبعات، مباليىني النسى ،   ن، وجترحيث شارا   الاتب العاملية انت

 وبلغات خمتلفة.

 ومي ة هذا الاتاب سالستو، ووحوحو، وكثرة أمثلتو، وبعده عن التعقيد.

لقراء، غق أن مؤلفو بل يااد أن ياون أغلب ما يف الاتاب معلوما  لدى أكثر ا

 باغو بأسلوب قريب من مجي؛ الطبقات.

ال يادي _ معرِّب الاتاب _: =وأفا، كارنيمي مىن دهشىتو   د عبداملنعن حمميقول 

على حقيقة جعلها حمور رسالتو يف احلياة  تلك هي أن الناس إذا عمىدوا إىل تطبيىق   

ت علىىى ألسىىنة َرهىىذه املبىىادك احلايمىىة املعروفىىة، واألمثىىال السىىائرة الىىيت طاملىىا َجىى 

نتهن هن أنفسىهن  أجدادهن وجداتهن ولبائهن، وأمهاتهن، بل رمبا جرت على ألس

يف بغرهن، ثن نسوها، أو تناسوها يف ك هن _ إذا عمدوا إىل تطبيىق هىذه املبىادك    

 واألمثال است الت حياتهن نعيما  مقيما ، واستمتعوا يف حياتهن بالسعادة والفالح.
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 عامة، وطلبىةَ  ومنذ ذلك احلني راح كارنيمي ينشر رسالتو هذه، ويدعو الناَس

 اقها إذا شاءوا أن يعيشوا يف وئام م؛ أنفسهن وم؛ الناس.إىل اعتن معهده الابة 

نىاء  لطلبىة معهىده، بىل ال غ    ناءليٍ ببعيد أدرد كارنيمي أنو ال غ ومنذ وقت

إلنسان كائنا  من كان إذا كان يرجو السعادة يف احلياة، وينشد النماح فيها أن يقهر 

ض سالمتها، نينتها، ويقوِّل أمنها، ويسلبها طمألَِّقُيا  لو، يسان يف نفسو، َفدّوَع

والصى ة، والنمىاح، ذلىك العىدو      ،ويقف سدا  منيعىا  دونهىا وأسىباب السىعادة    

 .(4)اللدود: هو القلق+

وبعد ذلك _ كما يقول املعرِّب _: =أكبَّ كارنيمي علىى وحى؛ مرجى؛ يف قهىر     

القلق، وسَلَ  من عمره قرابىة سىب؛ سىنوات يف الب ىث عمىا جىرى علىى ألسىنة         

احلامىىاء، والعظمىىاء مىىن حاىىن ومبىىادك وأقىىوال تصىىلح ألن تاىىون األنبيىىاء، و

  عالجا  للقلق إذا هي اُتخذت طابعا  علميا ، والرجت من نطا، األقىوال إىل حيِّى  

األفعال، ثن عاف على بوغ هذه املبادك يف قالب علمىي، وأسىلوب محاسىي    

جىدواها  يستثق الع ائن على تطبيقها، والعمل مبقتضاها مستشهدا  على فائدتها و

 التىاري ُ  َيْفىَرغِ ماانىا  مرموقىا ، ومنهىا مىا مل      لو التاريُ  َأْفَرَدبشخصيات، منها ما 

 من تدوين سقتو._ بعد _ 

 .  (1)ويل، واجملهود الشا، هذا الاتاب+هذا العناء الط ُةوكانت مثر

عىن   مي بىن حممىد الصىقق _ حفظىو اهلل _    سىا  األستاذ الدكتورحدثين  هذا وقد

ن باحل العثيمني عاملني اجلليلني الشي  عبداهلل البسام، والشي  حممد بالشيخني ال

إن الشي  عبىدالرمحن السىعدي ملىا كىان يف بىقوت      =أنهما قاال: _ رمحهما اهلل _ 
                                                 

  . 44د  القلق وابدأ احلياة  ( 4)

   . 41السابق  املرج؛ ( 1)
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ان فرة عالجو اطل؛ على كتاب )د  القلق وابىدأ احليىاة( فأعمىب بىو، وقىال:      إبَّ

ليٍ مسىلما ، ففاتىو أبىول     هذا كتاب رائ؛، وفيو فوائد مجة، ولان الذي كتبو

 عظيمة من السعادة+. 

فاان ذلك سببا  لتأليف الشي  عبدالرمحن رسىالتو املاتعىة الرائعىة املختصىرة     

 .الوسائل املفيدة لل ياة السعيدةاليت تعد _ حبق _ عيادة نفسية أال وهي: 

هىذه الرسىالة   × ف الشىي  عبىدالرمحن السىعدي    ملا أل ى  _ طب؛ الرسالة:1

 هى. 4471طبعة هلا عام طبعت أول 

إىل ذلك يف كتاب بعثو إىل الشي  حممد بن سىليمان البصىقي   × وقد أشار 

 _رمحهما اهلل_ وهذا نصو: 

 =بسن اهلل الرمحن الرحين  

 هى. 4471رمضان  41 

من احملب عبدالرمحن النابر بن سعدي إىل جناب األخ الشفيق الشي  حممد 

  وتواله، وأبلح دينو ودنياه.السليمان البصقي احملرم، حفظو اهلل

السالم عليان ورمحة اهلل وبركاتو، يف أسر الساعات وبلين كتابان بعد طول 

العهد باتبان، ف صل بو السرور التام مبا أفاد عن بى تان، وأيضىا  األثىر الىذي     

كان معان باليد أن اهلل _تعاىل_ شفاكن منو، أرجو اهلل أن ُيىِتنَّ علىيان عافيتىو، وأن    

ا وإياكن حببلو املتني الذي هو االعتصام بو، والتمسك بسنة نبيو، واإلالىال   يصلن

 ،هلل، واإلحسىىان إىل عبىىاد اهلل  فىىإن الىىدين مبنىىاه علىىى اإلالىىال  يف حقىىو، اهلل  

 عليو من اإلحسان.  ُيْقَدرواإلحسان إىل اخللق حبسب ما 

ِإ ِومن حقق هذين األبلني فهو من احملسنني الذين قال اهلل فيهن: ] ََّ ة ِرَّْحمَّ ن َّ
ن ينَِّ ْنِالُْمْحس  يٌبِم  ر 

ِقَّ  َّ  . 56 :[ األعرافاّلل 
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 أعاننا اهلل وإياكن على ذلك. 

أرجىىو يىىا أالىىي أن ال تنسىىانا يف هىىذا الشىىهر الاىىرين مىىن أدعيىىتان، وأسىىألو  

_تعىىاىل_ أن يغنمنىىا وإيىىاكن فيىىو، ويف غىىقه فعىىل اخلىىقات، واكتسىىاب الباقيىىات   

 نا ولان يف كل الق  إنو جواد كرين. الصاحلات، وجيعل احلياة زيادة ل

خمتصرات، واحىدة يف الفقىو ويف أبىول     (4)لنا )رسالتني( َيِرُدنؤمل بعد العيد 

الفقىىو، واألالىىرى بىىغقة جىىدا  يف األسىىباب الىىيت حيصىىل بهىىا السىىعادة الدنيويىىة  

 والراحة القلبية. 

يبدي  قسطان منها، وهذا ما ل م، وإذا _ إن شاء اهلل _ وبوبوهلا نبعث لان

من الزم فم ىبان يتشىرف، ومىين السىالم علىى العيىال واإلالىوان عبىداهلل بىن          

 . (1)فنتوخ، وباحل بن سامل، واهلل حيفظان، والسالم+

وبعد أن طبعت تلك الرسالة سىارت مسىق الىريح يف وقتهىا، ثىن زاد اإلقبىال       

وبلغىت نسى  طبعاتهىا عشىرات     والت طبعاتها  حتى ال تااد حتصى، عليها، وت

 يني. املال

وقد فاقت كتىاب )د  القلىق( مىن جهىة يسىرها، واالتصىارها  إذ بىف ات        

كتاب د  القلق ت يد على ثالمثائة بف ة بينما جاءت رسالة )الوسائل املفيدة( يف 

 غضون عشر ورقات تقريبا ، أو ت يد حبسب حمن الور،. 
                                                 

 ( كذا باألبل، والصواب: رسالتان. 4)

بىن  ا( األجوبة السعدية من املسائل القصيمية، وهي مراسالت بني العالمىة الشىي  عبىدالرمحن    1)

هىى( اعتنىى بهىا هيىثن بىن جىواد       4475_4451نابر السعدي وبعض من طالب العلن يف الفرة ما بني )

اهىىتن بنشىىرها: الشىىي  عبىىداهلل بىىن عبىىدالع ي  العقيىىل،       احلىىداد، و د. وليىىد بىىن عبىىداهلل املنىىيٍ،   

 455_456 . 
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علىى   ، ويدلبقلن عامل مسلن يتمثل السعادة حقيقة  ُكِتَبْتعالوة على كونها 

 أسباب مل يتطر، هلا باحب كتاب )د  القلق(. 

( اإلشارة إىل االحتساب، والدعاء، واألذكار، وقراءة كارنيميحيث فات )

واإلحسىان إىل اخللىق مىن السىعادة،      ،القرلن، وما يرتب علىى العمىل الصىاحل   

واألجر األالروي الذي ميىد اإلنسىان بىالرَّْوح، والصى ، والىيقني، وينى ل عليىو        

مما يتمي  بو املؤمن  واألحوالوالساينة، وما جرى جمرى ذلك من املقامات  الرحا

 . _كما هو مشار إليو يف الرسالة_ عن غقه يف ذلك الباب

وقد نف؛ اهلل برسالة الشي  السعدي نفعا  عظيمىا  إبىان تأليفىو  إذ كىان اإلحلىاد      

 ها. _وقت كتابتها_ يف َأْوِجو، وكانت الثورة الشيوعية قد بلغت ذروت

لذا كان النف؛ بتلك الرسالة عظيما ، حيث أنقىذ اهلل بهىا فمامىا  ممىن اجتىذبتهن      

 دعايات اإلحلاد والشيوعية. 

 وال ي ال النف؛ بها قائما  إىل يومنا هذا. 

ر اهلل لىي شىرح تلىك الرسىالة، ثىن ُفىرِّغ ذلىك الشىرح، ورغبىت يف          وملا يسَّى 

مالئمىا  لطبيعىة التىأليف،     إالراجها _ عمدت إىل إعىادة بىياغة الشىرح  لياىون    

  سائال  اهلل _جلت قدرتو_ أن ينف؛ بهذا الشرح كما نف؛ يف الرسالة األبل. 

_حفظىىو اهلل_ أن  (4)هىىذا وقىىد أفىىادني األسىىتاذ مسىىاعد بىىن عبىىداهلل السىىعدي  

النسخة األبل هلذه الرسالة غق موجودة  ألن الشىي  أرسىلها إىل املطبعىة، ومل    

 تان عنده نسخة أالرى. 
                                                 

( هو حفيد الشي  عبدالرمحن السعدي  فالشي  جده ألمو نورة بنت الشىي  عبىدالرمحن   4)

السعدي، وهو _حفظو اهلل_ مهتن براث جده أميا اهتمام، وهو كرين باملعلومة، وباىل مىا ُيْسىَأل    

 مما خيص تراث الشي .  
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دني األستاذ مساعد بصورة من نسخة الطبعة األوىل، وهي اليت طبعىت  د زوَّوق

 . _ الفمالة _ هى يف دار مصر للطباعة، شار  كامل بدقي4471عام 

نسخة من الطبعة الثانية هلذه الرسالة، وقىد طبعىت بعىد وفىاة     زودني _أيضا _ بو

 هى. 44/9/4471الشي  بسنتني يف مؤسسة النور للطباعة والتمليد يف الرياض يف 

ة املؤلىف    لاىون األوىل طبعىت يف حيىا   النس  املطبوعة أبحوهاتان النسختان 

ولاون الثانية طبعت بعد وفاتو بسنتني، وقد ياىون عىدَّل علىى     _قبل وفاتو بسنتني_

  .األوىل  فتاون هاتان الطبعتان أقرب إىل الص ة

 اإلمالئية.وم؛ ذلك ففيهما _ والصوبا  الثانية _ الاثق من األالطاء 

وبعد هاتني الطبعتني طبعت الرسالة مرارا  كثقة سواء كانت مفىردة، أو حىمن   

 جممو  رسائل.

وبعض النس  املطبوعة بعىد هىاتني النسىختني وحى؛ فيهىا عنوانىات مل َيَضىْعَها        

مىىا  متسلسىىال  معنونىىا  وإمنىىا كانىىت رسىىالتو األبىىل كال ،املؤلىىف يف رسىىالتو األبىىل

 بفصول فقط. 

 طبعاتها _ عموما  بعض املل وظات والفروقات غق املؤثرة.ويوجد يف 

ض الفىرو،  الرسالة كامال  قبل الشرو  يف شىرحها، وبينىت بعى    َأْثبَىتُّ نصَّوقد 

 األوىل والثانيىة أبىال  للرسىالة، وحىبطت الرسىالة      بني النس ، وجعلت الطبعىتني 

   بالشال ُمراعيا  قواعد اإلمالء، وعالمات الرقين. 

احتىىوت تلىىك الرسىىالة علىىى األبىىول  مىىا احتىىوت عليىىو الرسىىالة: _ جممىىل4

احلقيقيىة، واشىتملت _بعىد مقدمىة عىن أهميىة         نىال بهىا السىعادةُ   واألسباب الىيت تُ 

السعادة، وكونها مطلبا  لال أحد من الناس_ علىى بيىان تلىك األبىول واألسىباب      

 بشيء من البسط، وفيما يلي إمجال ملا ذكره من ذلك: 
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االشىتغال بعمىل مىن     _ت   اإلحسان إىل اخللق. _ب . العمل الصاحلاإلميان و _أ

 اجتمىىا  الفاىر علىىى العمىل احلاحىىر.   _ث األعمىال، أو علىىن مىن العلىىوم النافعىة.   

نظىر اإلنسىان إىل مىن دونىو يف      _خ الت ىدث بىنعن اهلل.   _ح اإلكثار من ذكىر اهلل.  _ 

األالىذ   _ ذ  ب السىرور. السعي يف إزالة أسباب اهلن، وحتصيل أسىبا  _د سائر النعن.

 _س  قوة القلب، وعىدم ان عاجىو.   _ز  .املاارهحسن التعامل م؛ وقو   _ر بالدعاء.

 تىىىوطني الىىىنفٍ علىىىى قبىىىول النىىىاس علىىىى عال تهىىىن.   _ش  التوكىىىل علىىىى اهلل.

حسىن   _ط  املقارنة بىني الىنعن، واملاىاره.    _ض  ترد االسرسال وراء اهلموم. _ 

توطني النفٍ على طلب الشىار   _   إبالح األفاار. _ ظ  التعامل م؛ أذى الناس.

 احلىىىر  علىىىى  _ف  اعتيىىىاد النظىىىر إىل اجلانىىىب املشىىىر،.   _غ  مىىىن اهلل وحىىىده. 

 احل م يف حسن األعمال.  _، . ما ينف؛

بعض األسىباب كالتوكىل، وطىرد    لى وختلل تلك الرسىالة تأكيىد، وم يىد تنويىو     

وف واملااره، وتوطني الىنفٍ  اهلن، واالشتغال مبا ينف؛، وحسن التعامل م؛ املخا

على االعتدال حال السراء والضراء، وعلى القيام بصىغار األمىور وكبارهىا، وحنىو     

 ذكرها.  مضى ذلك مما يندر  حتت األسباب واألبول اليت

لىى الصىف ة   أما طريقة الشرح لتلىك الرسىالة فسىتاون عى  وحى؛ املىنت يف أع      

بعض الالمىات واجلمىل    االالهل حواشي ُيشرح من وحتت باتابة متمي ة، ثن يوح؛

 ،ومىا يتضىمنو   الفصىل  حشىر اليت تاون حتت كل فصل من فصول الرسىالة، ثىن يُ  

من أسباب أو أكثر حتتو من األسباب واألبول  إذ كل فصل يتضمن سببا   ما ويذكر

 ×. السعادة اليت يراه الشي  

ي، ملىىا حتتهىىا مىىن املعىىان  بيىىاٌنويتخلىىل هىىذا الشىىرح حتليىىل لىىبعض األلفىىاظ، و 

 . ، وهاذا..واألمثلة ،والشواهد ،واآلثار ،ذلك باألدلة ُدَضْعواألفراد، وُي
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ثن إنَّ الشرح يأتي مفصىال  تىارة ، وُمْقَتَضىبا  تىارة  حبسىب مىا يسىتدعيو املقىام،         

 وسيا، الاالم.  

 ثالثًا: آراء الناس يف السعادة

والىيت الىاض    السعادة من املوحوعات الا ى املرتبطة حبياة الناس وأحىواهلن،  

فيهىىا البشىىر علىىى االىىتالف طبقىىاتهن وأديىىانهن، ومىىذاهبهن  حيىىث شىىغلت أذهىىان    

 العلماء، والفالسفة، واملفارين، واملتالمني، وسائر أتبا  الطوائف من أهل امللل.  

فأوحى و غايىة مىا مياىن، وذلىك يف        وقد أشار ابن ح م إىل هذا املعنى العظين

=تطلبىت غرحىا  يسىتوي    ×: قىال   لنفىوس( األالىال، والسىق يف مىداواة ا   كتابو )

 . (4)إال واحدا ، وهو طرد اهلّن+ هالناس كلُّهن يف است سانو ويف طلبو  فلن أجد

و علمىت أن النىاس   ثن أوحح ذلك على سىبيل التفصىيل  فقىال: =فلمىا َتَدبَُّرتى     

 يستوون يف است سانو فقط، وال يف طلبو فقط. كل هن ال

 _وتبىاين هممهىن وإراداتهىن     ،هن ومطىالبهن ولان رأيتهن على االتالف أهىوائ 

 بو طىرد اهلىن، وال ينطقىون بالمىة أبىال       أبال  إال فيما يرجون ال يت ركون حركة 

 وْجىَو سىبيلو، ومىن مقىاربٍ     فمىن خمطى     فيما يعانون بىو إزاحتىو عىن أنفسىهن     إال 

 فطرد اهلن مذهٌب ، ومن مصيٍب _وهو األقل من الناس يف األقل من أموره_للخطأ

االبتىداء،   العىامل إىل أن يتنىاهى عىاملُ    _تعىاىل _ اللىق اهللُ  ْذُمى لىها  كُّ د اتفقت األمُنق

  ال يعتمدوا بسعيهن شيما  سواه، وكل غرض غىقه عامل احلساب_ على أ (1)ويعاقبو

ففي الناس من ال يست سنو  إذ يف الناس من ال ديىن لىو، فىال يعمىل ل،الىرة، ويف      
                                                 

 .     41، والسق  ( األالال4)

 ( يعين يعقبو، ويأتي بعده.   1)
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 ُرِثْؤاخلىق وال األمىن وال احلىق، ويف النىاس مىن ُيى      الناس من أهل الشر من ال يريىد  

عدمو  َرِثْؤبهواه وإرادتو على بعد الصيت، ومن الناس من ال يريد املال، وُي اخلموَل

علىىى وجىىوده، كاىىثق مىىن األنبيىىاء _علىىيهن السىىالم_ ومىىن تالهىىن مىىن ال هىىاد       

كرنا من ها كمن ذوالفالسفة، ويف الناس من يبغض اللذات بطبعو، ويستنقص طالَب

ى العلن كأكثر من ترى ئو، ويف الناس من يؤثر اجلهل علنااملؤثرين فقد املال على اقت

 من العامة. 

 وهذه هي أغراض الناس اليت ال غرض هلن سواها. 

ه يست سىن اهلىن، وال يريىد طىردَ     وليٍ يف العامل _مذ كان إىل أن يتناهى_ أحىدٌ 

 . (4)عن نفسو+

و  ليطردوا بو هىن الفقىر عىن أنفسىهن، وإمنىا      طالُب إىل أن قال: =فإمنا طلب املاَل

من طلبو  ليطرد بو عن نفسو هىن االسىتعالء عليهىا، وإمنىا طلىب       (1)طلب الصوت

اللذات من طلبها  ليطرد بها عن نفسو هىن فواتهىا، وإمنىا طلىب العلىن مىن طلبىو         

مىن  اس نى ليطرد بو عن نفسو هن اجلهل، وإمنىا هىشَّ إىل مسىا  األالبىار وحمادثىة ال     

العامل منو، وإمنا أكل  أحواِل َبْيِغ، وَمِديطلب ذلك  ليطرد بها عن نفسو هن التََّوحُّ

ب، من أكل، وشرب من شرب، وناح من ناح، ولبٍ من لبٍ، ولعب من لعى 

ومشى من مشى، وتىود  مىن تىود   ليطىردوا     واكنت من اكنت، وركب من ركب، 

 عن أنفسهن أحداد هذه األفعال وسائر اهلموم. 

تعىرض يف   حادثىة، ال بىد هلىا مىن عىوارضَ       كل ما ذكرنا _ملن تدبره _ هموٌمويف
                                                 

 .     41( األالال، والسق  4)

 ( يعين بالصوت: الشهرة، واملاانة، وبعد الصيت.     1)
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عنىو لىبعض    مىا ال يوجىد منهىا، والعمى ِ     ما يتعذر منهىا، وذهىابِ   ذُِّرَعالالهلا، وَت

اآلفات الاائنة، وأيضا  نتائج سوء تنىتج باحلصىول علىى مىا حصىل عليىو مىن كىل         

ء عدّو، م؛ اغب، أو اقتنار ، أو االتالِسذلك، من الوف منافٍ، أو طعن حاسِد

 .(4)الذم واإلثن وغق ذلك+

ها، رِّيف ِسىى هن خيتلفىىونجلميىى؛ النىىاس، ولاىىن  مطلىىٌب واحلابىىل أن السىىعادةَ 

، وتوجهىىاتهن، ، وثقافىىاتهنوحقيقتهىىا، وذلىىك حبسىىب مىىا متليىىو عليىىو عقائىىدهن

 ومدارسهن الفارية  فالنظرة العامية للسعادة _على سبيل املثىال_ وأمناط تفاقهن، 

ختتلف عىن النظىرة الفلسىفية  فىاآلراء العاميىة إزاء السىعادة تنشىأ عىن إحساسىات          

الابة يف أحوال الابة  فالذي يرى أن السعادة يف الغنى، أو يف الص ة إمنا حىدث  

 لو ذلك الرأي من أمل الفقر، أو شدة املرض. 

ومىىن اجلىىائ  أن ينتقىىل اإلنسىىان إىل يسىىار أو بىى ة  فيىىتغق رأيىىو يف السىىعادة،   

يذهب يف تصورها إىل شيء لالر أببح حيٍ بشدة حاجتو إليىو كصىالح الولىد،    و

 . وهاذا أو األبدقاء ،أو ال وجة

أمىىا النظىىرة الفلسىىفية فتتاىى  لراؤهىىا حنىىو السىىعادة علىىى النظىىر، واالسىىتدالل، 

وختتلف من فيلسوف آلالر  فمنهن من يرى أن اللذة هي اخلق األعلى، ويذهب يف 

يرى أن مجي؛ الاائنات ترغب يف اللذة، وتسعى هلا سىواء   االستدالل على هذا أنو

ده أن مىا كىان حمىط الرغبىة يف مجيى؛      نى كانت هذه الاائنات عاقلة أم غىق عاقلىة  فع  

 الاائنات جيب أن ياون هو اخلق األعلى. 

ومنهن من ينقض هذا الرأي  فقى أن ال ُيْقَبَل أن تاون اللذة احلسىية هىي اخلىق    
                                                 

 .    45( األالال، والسق  4)
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ياة إال عند من ال يريد أن ُيَفرَِّ، بني حياة اإلنسان وحياة غىقه مىن   األعلى يف هذه احل

 احليوان.  

  فقى أن السعادة كلها يف قوى النفٍ اليت ةومنهن من يرى ازدراء القائلني باللذ

 هي احلامة، والشماعة، والعفة، والعدالة. 

الصى ة،  ومنهن من يرى أن كمال السعادة باقران سعادة النفٍ بسعادة البىدن ك 

والرياسىة، وشىرف    ،وسالمة األعضاء، وباخلقات اخلارجىة عىن البىدن  كىالثروة    

 ..(4)املنبت، وحسن السمعة وهاذا

ومنهن _كما عند بعض فالسفة الوجودية_ من يىرى أن السىعادة تت قىق بإثبىات     

الفرد نفسو من الالل إلغىاء حقيقىة اخلىق والشىر، وإطىال، الِعنىان للشىهوات دون        

 ، أو دين ، أو اُلُلق . مباالة بعرٍف

وبعضهن يرى أنها تت قق مبواجهىة املخىاوف واألالطىار، والتعىرض للم ىن،      

 . (1)والقالقل

 مظلمىة ال نىىور فيهىىا،  ومىنهن _كمىىا يف أديىان اهلنىىد_ مىىن يىرى أن احليىىاة وهميىىة    

فيهىا هىو اخلىرو  باإلنسىان عىن       العمليَّ حياة فيها  فقون أن اهلدَف وال موت وال

 والظلمة واملوت إىل عامل احلقيقة، والنور، واحلياة. عامل الوهن 

ويرون أن الطريق املؤدي إىل اخلال  هو طريق التصوف، وال هىد، والتقشىف   

الىذي يصىىل إىل إهىىالد الىىنفٍ، أو األالىىذ بطريقىىة التمىىول والتسىىول، أو األالىىذ  
                                                 

( انظر حبث السعادة عند بعض علماء اإلسالم يف كتاب حماحرات إسالمية للشىي  حممىد اخلضىر    4)

 .     491_44نظرية السعادة عند فالسفة اإلسالم د. سعيد مراد  ، و14_77حسني  

 ( انظر مشالة الفلسفة _الفصل السىاب؛_ د. إبىراهين زكريىا، واملىذاهب املعابىرة وموقىف اإلسىالم منهىا        1)

 .     476، والفلسفة الوجودية تأليف جان فال، تعريب تيسق شي  األرض  144د. عبدالرمحن عمقة  
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 بطريقة اليوجا على االتالف أساليبها. 

م، وتعىين  4611ة اإلجنلي يىة عىام   واليوجا كلمة سنساريتية وقىد داللىت اللغى   

 حرفيا : النَّق، واالحتاد. 

وهي تشق إىل مدرسة فلسفية هندوسية، ويعد جانبها العملي أهن من النظىري   

إذ يعين جانبها العملي: حبط التنفٍ، واجللوس يف وحى؛ معىني، واالمتنىا  عىن     

 . (4)ممارسة اجلنٍ، إىل غق ذلك من طقوسها، ورسومها

يف فلسىىفة الديانىىة البوذيىىة_ مىىن يىىرى أن السىىعادة تت قىىق بالعنايىىة  ومىىنهن _كمىىا

باإلنسان، وإيصالو إىل مرحلة )النقفانا( اليت تعين _عنىدهن_ السىعادة القصىوى،    

 ،والت يىىد ،وتعىىد اهلىىدف النهىىائي للبىىوذي، وتعىىين حالىىة السىىالم، والطمأنينىىة  

يىة األمل، والت ىرر   والتمميد لألهواء، واألمن الناتج عن حمو هىوى الىنفٍ، ونها  

 الناتج من تناس  األرواح _كما يف اهلندوسية_. 

وقد وحى؛ هلىن بىوذا _كمىا ي عمىون_ أربى؛ حقىائق أساسىية، وهىي مىا تعىرف            

باحلقائق النبيلة األرب؛، وهي: أ_ االعراف بأن احلياة مليمة بالشقاء.  ب_ أن أسباب 

رة وقىف هىذه الشىهوات    الشقاء تامىن يف الشىهوات والرغبىات امُلِل َّىة.   _ حىرو     

والرغبىىات.  د_ أن الطريىىق إىل ذلىىك اتبىىا  الطريىىق الىىذي يىىؤدي إىل الىىتخلص مىىن 

 . (1)الشقاء، وهو ما مساه بالصراط النبيل
                                                 

ار الشرقي القدين تأليف جون كولر، ترمجة كامىل يوسىف حسىني، مراجعىة د. إمىام      ( انظر الف4)

 .     99_95، و77، وتاري  األديان د. حممد الليفة حسن  411_91، و11، و44_14عبدالفتاح  

، 414_411، والفار الشرقي القدين  4/95( انظر الديانات والعقائد أمحد عبدالغفور عطا 1)

 . 449_446، و 417_411وتاري  األديان  
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ومىىن البىىاحثني يف السىىعادة مىىن يىىرى أن اإلنسىىان ذو فضىىيلة روحيىىة، وفضىىيلة   

ضيلتني كلتيهما، تتن لو السعادة إال بت صيل الف جسمية، وما دام اإلنسان إنسانا  ال

وال حتصل لو الفضىيلتان علىى التمىام إال باألشىياء النافعىة يف الوبىول إىل احلامىة        

 األبدية. 

ومنهن _وهو األقرب ملا جاءت بو األنبياء عليهن السالم_ من يرى أننىا إذا قصىرنا   

 اخلق األعلى على كمال الىنفٍ الىذي حيتىوي اإلميىان بىاهلل، واألعمىال الفاحىلة _       

يف أن تاىىون السىىعادة يف هىىذا الامىىال، ثىىن يف اخلىىقات الىىيت هىىي مبن لىىة  فىىال بىىأس

 الوسائل إىل ما هو اخلق األعلى. 

وال بىىأس يف أن ياىىون النىىاس يف السىىعادة علىىى مراتىىب متفاوتىىة، أو أن ياىىون  

اإلنسان وايف السعادة يف حال قليل احلم منها يف حال  فيستقين أن يقال: إن السعادة 

 ملوافقة إلراداتو، ولمالو املنبعثة يف حدود الفضيلة.حالة اإلنسان ا

 . (4)وهي احلالة امُلالِئمة للعبد يف دنياه وأالراه

 مة _كما يع  ابن تيمية_ ما تضمنت حصول احملبوب املطلوب املفروح بو. واملالَء

 . (1)والالفها املنافرة، وهي ما تضمنت حصول املاروه احملذور امُلَتَأذَّى بو

ة همى؛ أكثىر لراء النىاس يف السىعادة، ويالحىم أن أكثرهىا خمطى ، أو        فهذه نبذ

كان من طريق الرسل _عليهن السالم_ فهن مرسلون من اخلالق الذي  قابر، عدا ما

 يعلن من اللق وهو اللطيف اخلبق.
                                                 

 .     11_14( انظر حماحرات إسالمية  4)

 . 1/11( انظر درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 1)
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 (4)نص الرسالة: ًرابعا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ال اهلل وحىده ال شىريك لىو،    احلمد هلل الذي لىو احلمىد كلىو، وأشىهد أن ال إلىو إ     

 وأشهد أن حممًدا عبده ورسولو، بلى اهلل عليو وعلى للو وأب ابو وسلن.

هىو   _ وو وغموِمهموِم وزواَل ،هوسروَر ،ُو، وطمأنينَتالقلِب فإن راحَة :بعد أما

 . واالبتهاُ  السروُر نُِّت، وَيالطيبُة احلياُة ُلُصْ ، وبو َتأحٍد لالِّ املطلُب

هىا  ، وال مياىن اجتماعُ عمليىة   ، وأسىبابٌ طبيعية  ، وأسباٌبدينية  اٌبولذلك أسب

 . ها إال للمؤمننيلُّك

 _جياهد عقالؤهن عليو وسبٍب من وجٍو وإن حصلت هلن_فإنها  وأما من سواهن

 .ومآال  حاال  وأحسَن ،وأثبَت ،أنفَ؛ فقد فاتتهن من وجوٍه

ذا املطلىب األعلىى،   ولاين سأذكر برساليت هذه مىا حيضىرني مىن األسىباب هلى     

 َيِيى فعاش عيشىة هنيمىة، وحَ    فمنهن من أباب كثًقا منها  أحدالذي يسعى لو كل 

 ،الشقاء، وحيي حياة التعساء فعاش عيشَة  ها، ومنهن من أالفق فيها كلِّطيبة  حياة 

 لو.  َقفُِّو حبسب ما نْيبَ َنْيومنهن من هو َب

 ى دف؛ كل شر.واهلل املوفق املستعان بو على كل الق، وعل
 

 فصل

، قىال  اإلميىان والعمىل الصىاحل   ها هىو  سُّى وُأ ،هاوأبىلُ  ،وأعظن األسباب لذلك
                                                 

( اعتمدُت يف ذلك على الطبعة األوىل، والثانية، وأوح ت الفرو، بينهما وبني النَُّس  اليت طبعت 4)

 ×.  ح واألقرب ملراد املؤلفمؤالرا ، وهي قليلة، وحبطتها بالشال  فلعل هذه النسخة هي األب
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ِ] :_تعاىل_ ًَ ي  بَّة يَّاًةِطَّ ٌنِفَّلَّنُْحي يَّن َُّهِحَّ ُِمْؤم  نثَّىِوَُّهوَّ
ُ
ْوِأ

َّ
ٍرِأ ْنِذَّكَّ ال حاًِم  ِصَّ لَّ م  ْنِعَّ مَّ

لُو ْعمَّ انُواِيَّ اِكَّ ِمَّ ن  ْحسَّ
َّ
ْجرَُّهْمِب أ

َّ
يَّن َُّهْمِأ لَّنَّْجز   .97سورة الن ل: [نَِّوَّ

باحليىاة الطيبىة يف هىذه     بني اإلميان والعمل الصاحل َ؛َمَج ْنووعد َم _تعاىل_فأال  

 الدار، وباجل اء احلسن يف هذه الدار ويف دار القرار.  

 الصىاحلِ  للعمىلِ  ، املثمىرَ الصى يحَ  فإن املؤمنني باهلل اإلمياَن  ذلك واحٌح وسبُب

ٌٍ  معهىن أبىولٌ  _  دنيا واآلالىرة واألالىال، والى   للقلوِب املصلِح يتلقىون فيهىا    وأسى

واهلىىن  القلىىِق ا ، وأسىىباِبعلىىيهن مىىن أسىىباب السىىرور واالبتهىى  ُدِرمىىا َيىى مجيىىَ؛

هلىا فيمىا    عليهىا، واسىتعمال    ر هلىا، وشىا   بقبول  واملسارَّ يتلقون احملابَّ  واألح ان

ا، والطمى؛ يف  هلىن مىن االبتهىا  بهى     َثَدْحَأ فإذا استعملوها على هذا الوجو  ينف؛

تفو، خبقاتهىا وبركاتهىا هىذه     أموًرا عظيمة  ها وبركتها، ورجاء ثواب الشاكرينبقائ

 اليت هذه مثراتها. املسراِت

و، باملقاومىىة ملىىا مياىىنهن مقاومُتىى_  والغىىنَّ ،واهلىىنَّ ،واملضىىارَّ ،ويتلقىىون املاىىارَه

 . بد (4)نواجلميل ملا ليٍ هلن م و، والصِ ن ختفيُفُهُنِاْمما ُي وختفيِف

ب والقىوة،  ، والتمىارِ النافعىةِ  وبذلك حيصل هلن من لثار املااره من املقاومىاتِ 

 لُُّ ، وَتمعها املاارُه لُِّ َمْضَت عظيمة  أموٌر_ ومن الص  واحتساب األجر والثواب 

عىن    ملسو هيلع هللا ىلص و، كما ع  الىنيب اهلل وثواِب يف فضِل ، والطمُ؛الطيبُة واآلماُل ها املسارُّحمل 

و الق، إن أبابتو عمًبا ألمر املؤمن، إن أمره كل =يف احلديث الص يح أنو قال: هذا 

سراء شار فاان الًقا لو، وإن أبابتو حراء ب  فاان الًقا لو، وليٍ ذلك ألحد 

 .إال للمؤمن+
                                                 

 : )عنو(.  1( يف ط4)
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قىو  ُرْطَي أعمالو يف كىل مىا   ومثراُت ،هوالُق ،وُمْنيتضاعف ُغ أن املؤمَن ملسو هيلع هللا ىلصفأال  

 ،مىن نوائىب اخلىق أو الشىر     مىا نائبىة   ُهُقُرْطهلىذا هىد اثىنني تَ     من السىرور واملاىاره  

مىىا يف اإلميىىان والعمىىل ِهِتاُوَفيهىىا، وذلىىك حبسىىب َتقَِّلفيتفاوتىىان تفاوًتىىا عظيًمىىا يف َت

 نىاه مىن الشىارِ   مبىا ذكر  والشىرَّ  هذا املوبوف بهىذين الوبىفني يتلقىى اخلىقَ      الصاحل

، ، والقلىقِ والغىنِّ  اهلىنِّ  ، وزواُلواالبتهىا ُ  وُرلو السر ُثُدْ َيَف  والص  وما يتبعهما

 يف هذه الدار. الطيبُة لو احلياُة نُِّتوَت ،احلياة ، وشقاِءالصدِر وحيِق

ويتلقاهىا كمىا تتلقاهىا     ،وفتن رف أالالُق  ر  وطغيانَطر  وَبَشَأبِ يتلقى احملابَّ واآلالُر

 .وهل؛  جبش؛  البهائُن

مىن جهىة    ٌتتََّشُم  من جهات عديدة وتُتََّشُم، بل لِبالق مسريِح وم؛ ذلك فإنو غُق 

 . عنها غالًبا الناشمِة املعارحاِت و من زوال حمبوباتو، ومن كثرةالوِف

مىور أالىرى، قىد    أل (4)ةفبل ال ت ال متشىو   ال تقف عند حدٍّ ومن جهة أن النفوَس

 .  وقد ال حتصل ،حتصل

 .  من اجلهات املذكورة ٌقِلفهو أيًضا َق _على الفرض والتقدير_وإن حصلت 

لىو مىن    ُثُدْ ى فىال تسىأل عمىا يَ     وحىمر   ،والوٍف ،وج    ،بقلق  ويتلقى املاارَه

شقاء احلياة، ومن األمراض الفارية والعصبية، ومىن اخلىوف الىذي قىد يصىل بىو إىل       

ن ويهىوِّ  ،ب  عنده يسىليو  امل عمات  ألنو ال يرجو ثواًبا، وال وأفظِ؛ ،أسوأ احلاالت

 عليو.

إذا تدبرتىو وَن َّْلَتىو علىى     من هىذا النىو    وَمَثٌل واحد، ِةَبهذا مشاهد بالتمِروكل 
                                                 

 ( يف بعض النس  متشوقة، والص يح ما أثبت _ وهو كذلك يف األوىل والثانية _.  4)
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مل  ْنو، وبىني َمى  بني املؤمن العامىل مبقتضىى إمياِنى    العظيَن الفرَ، أحوال الناس رأيَت

بىرز، اهلل، ومبىا لتىى     علىى القناعىةِ   احلىثِّ  غايىةَ  حيىثُّ  َنْيكذلك، وهو أن الدِّ ْنُاَي

 املتنو .  ِووكرِمفضلو  ْنِم العباَد

 هلىا  عرحىة   أحىدٍ  أو فقر، أو حنوه من األعراض اليت كلُّ ،فاملؤمن إذا ابتلي مبرض

 ،العىنيِ  قريىرَ  (4)هىده  _ والرحىا مبىا قسىن اهلل لىو     ،ومبا عنده من القناعة ،بإميانو _فإنو 

 .هو فوقو هو دونو، وال ينظر إىل من ْنإىل َم ينظُر  لو تطلب بقلبو أمًرا مل ُيَقدَّْري ال

علىى مجيى؛ املطالىب     ٌلصِّى َ َتُمو على من هو ه وراحُتو وسروُرورمبا زادت بهمُت

 القناعة. َتْؤإذا مل ُي الدنيوية

، إذا ابتلي بشيء مىن الفقىر   مبقتضى اإلميان لذي ليٍ عنده عمٌلكما هد هذا ا

 والشقاء. (1)التعاسةيف  هده غاية   بعض املطالب الدنيوية فقد أو

 ب يَح هُد امل عماُت ، وَأَلمَّت باإلنسانِِوِفاخل إذا حدثت أسباُب :رومثل لال

، متماًنا من تدبقه وتسيقه هلىذا األمىر الىذي    ٍِِْفالنَّ القلب، مطممنَّ اإلميان ثابَت

 . نَِّلل، قد وط ن نفسو هلذا امل عج امُلوعم ،وقول ،مبا يف وسعو  من فار ُوَمَهَد

 ه.فؤاَد وُتَثبُِّت ،وهذه أحوال تريح اإلنساَن

ٍِِ  اإلميىانِِ  فاقىدَ  كما هُد إذا وقعىت املخىاوف انى عج هلىا حىمقه،       ِلهىذه احلىا   بعاى

 ، واجتمى؛ عليىو اخلىوفُ   والرعىبُ  و اخلىوفُ َلى ااَلوَد ،هو، وتشتت أفااُروتوترت أعصاُب

 .  ِوهِِْنعن ُك الذي ال ميان التعبُق الباطينُّ ، والقلُقاخلارجيُّ

األسىباب الطبيعيىة الىيت حتتىا  إىل      هلىن بعىضُ   ْلِصى ْ إن مل َي لناِسمن ا وهذا النوُ 

وذلك لفقد اإلميان الىذي حيمىل علىى      هنت أعصاُبَرتََّووَت ،انهارت قواهن_ مترين كثق 
                                                 

 املتأالرة )ياون( بل )هده(.( يف بعض النس  4)

 املتأالرة )هده غاية  يف التعاسة...(.( يف بعض النس  1)
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 احمل نة امل عمة. ، واألحواِلاحلرجِة الَِّ الص ، الصوًبا يف امَل

لىب الشىماعة االكتسىابية، ويف    يشىركان يف ج  والاىافرُ  ، واملؤمُنوالفاجُر فالَبرُّ

 .  وُتهّونها ف املخاوَف ة اليت ُتلطِّالغري

ه عليىو،  واعتمىادِ  ،و علىى اهلل وتوكِلى  ،وبى ه  ،وإمياِنى  بقىوةِ  ولان يتمي  املؤمُن

ن عليو وَِّهاخلوف، وُت عنو وطأَة ُففَِّخأموًرا ت داد بها شماعتو، وُت و لثوابوواحتساِب

َِّ]: _تعاىل_، كما قال املصاعَب ل
ْ
ةاِتَّةأ مَّ ِكَّ َُّمونَّ ل

ْ
ة  ه َُّهْمَِّْةأ

ِفَّ َُّمونَّ ل
ْ
ِإ ْنِتَُّكونُةواِتَّةأ ُمونَّ

 ِ ْنِاّلل َّ ِم  تَّرُْجونَّ اِلاَِّْرُْجونَِِّوَّ  .[مَّ

، قىال  ما يبعثىر املخىاوفَ   ِهِدَدوَم ،(4)اخلابة ِووَمِعيَِّت ،وحيصل هلن من معونة اهلل

ينَِّ]: _تعاىل_ اب ر  ِالص َّ عَّ ِمَّ َّ ِاّلل َّ  [.  وَّاْصب ُرواِإ ن َّ

 ،إىل اخللىق بىالقول   اإلحسىانُ _  والقلَق ،والغنَّ ،ن األسباب اليت ت يل اهلنَّوم

 .، وأنوا  املعروفوالفعل

 . ِبَ َسِبها والغموَم اهلموَم والفاجِر ، وبها يدف؛ اهلل عن ال ِّوإحساٌن ها الٌقوكلُّ

عىن   و بىادرٌ والنصىيب، ويتميى  بىأن إحسىانَ     احلىمِّ  للمىؤمن منهىا أكمىلُ    ولاْن

ملىا يرجىوه مىن اخلىق،       املعىروفِ  َلْذعليىو َبى   اهلُل ُنوَِّهى ُيَف    واحتساب لثوابوإالال

ةْنِ]:_تعىاىل _بإالالبو واحتسىابو، قىال    عنو املاارَه ُ؛َفْدوَي ث يةٍرِم  ِف ةَِكَّ يْةرَّ ََّ لةاِ
فِْ ْنِيَّ مَّ ِوَّ ِالن َّاس  ْوِإ ْصلاٍحِبَّيْنَّ

َّ
ْعُروٍفِأ ْوِمَّ

َّ
ِأ ٍَ قَّ دَّ ِب صَّ رَّ مَّ

َّ
ْنِأ مَّ ِنَّْجوَّاُهْمِإ لا َِّ ََّ ةا ِابْت غَّ ْلِذَّل كَّ عَّ

يماًِ ظ  ْجراًِعَّ
َّ
ِأ ِنُْؤت يه  وْفَّ ِفَّسَّ اة ِاّلل َّ  رْضَّ  .[مَّ

، جيلىب اخلىقَ   ممن بىدرت منىو، واخلىقُ    ها الٌقكل  َراألمو أن هذِه _تعاىل_فأال  
                                                 

صىواب مىا ُأثبىت، ويىدل عليىو اسىتدالل الشىي  باآليىة         : )ومعينو اخلا ( ولعىل ال 1و4( يف ط4)

 املتضمنة ملعية اهلل اخلابة املقرنة بوبف الص .   
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 . يؤتيو اهلل أجًرا عظيًما َبِسَتْ مُلا ، وأن املؤمَنويدف؛ الشرَّ

 وحنوها. ،واألكدار ،والغن ،ومن مجلة األجر العظين: زوال اهلن

 

 فصل

عىن تىوتر األعصىاب، واشىتغال القلىب بىبعض        الناشى ِ  ومن أسىباب دفى؛ القلىقِ   

 ْيِهى ْل  فإنهىا تُ مىن العلىوم النافعىة    أو علن  ،من األعمال ل بعم االشتغاُل _ املادرات

الىيت   األسىبابَ  :عن اشتغالو بذلك األمر الذي أقلقو، ورمبا نسىي بسىبب ذلىك    القلَب

 . ، فَفِرحْت نفسو، وازداد نشاطونَّوالغ لو اهلنَّ أوجبت

 بني املؤمن وغقه. د َرَتْشُم _أيًضا_وهذا السبب 

الىذي   ِنواحتسىابو يف اشىتغالو بىذلك العلى     ،وإالالبىو  ،بإميانىو  ميتاُز املؤمَن ولانَّ 

ن كىان  وإ، فهىو عبىادة    إن كىان عبىادة     ُوُلى َمْعُيَعلُِّمو، وبعمل اخلىق الىذي يَ   أو ،يتعلمو

بىذلك علىى    االستعانَة َدَص، وَقالصاحلَة ها النيَةَبَ ْبَأ (1)دنيوية أو عادة  (4)دنيويًّا شغال 

 إنسىان   ْنفاىن ِمى    واألحى انِ  ،والغموِم ،وِميف دف؛ اهلم اُلعَّه الَففلذلك أثُر  اهلل طاعة

 صىار دواؤه النىاج؛ُ  املتنوعىة، ف  (4)بو األمراَض ْتل أَََحاألكدار، َف ابتلي بالقلق ومالزمِة

 من مهماتو. بعمل  ُوره وأقلقو، واشتغاَلالذي كدَّ السبَب ُونسياَن

ٍُ غُلوينبغي أن ياون الّش فإن هىذا    ووتشتاُق ،الذي يشتغل فيو مما تأنٍ بو النف
                                                 

 .   : )و( بدال  من )أو(4يف ط( 4)

 .   بعض النس  )وعادة( دون كلمة )دنيوية( ( يف1)

كالهمىا  ( يف بعض النس  )ف لت بو األمراُض( ويف نسخة الطبعة األوىل ما أثبىت يف األعلىى، و  4)

 ب يح.   
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 أدعى حلصول هذا املقصود الناف؛، واهلل أعلن.

، االهتمام بعمل اليوم احلاحرو على الفار كلِّ اجتماُ  والقلُق ؛ بو اهلنَُّفْدومما ُي

  . يو عن االهتمام يف الوقت املستقبل، وعن احل ن على الوقت املاحُعْطوَق

 يتعلىى األمىور املاحىية الى     :فىاحل نُ   ِنَ واحَلى  من اهلىنِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا استعاذ النيب 

 .هاها وال استدراُكميان ردُّ ال

و  جيمى؛  يوِمى  ابىنَ  بُدالعفياون   لذي حيدث بسبب اخلوف من املستقبلا :واهلنُّ

 ُبِجى ْوالقلب على ذلىك يُ  َ؛ْمَج فإنَّ  احلاحر ِوه يف إبالح يومو ووقِتاَده واجتهدَِّج

 عن اهلن واحل ن. تاميل األعمال، ويتسلى بو العبُد

 مى؛ االسىتعانة  _ ثُُّ ى َي (4)فهوإىل دعاء  ُوَتمَّأو أرشد ُأ ،إذا دعا بدعاء ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب 

ما يىدعو حبصىولو،    ى اجلد واالجتهاد يف الت قق حلصولعل _اهلل والطم؛ يف فضلوب

جيتهد فيمىا ينفعىو    فالعبُد  للعمل ٌناِرَقُم والتخلي عما كان يدعو لدفعو  ألن الدعاَء

:  ملسو هيلع هللا ىلص قصده، ويستعينو على ذلك، كمىا قىال  َم اَحَمو َنبَّيف الدين والدنيا، ويسأل َر

أبابك شيء فال تقل: لو تعم ، وإذا  باهلل وال واستعن ،ينفعك احر  على ما=

فإن لو تفتح عمل   وما شاء فعل اهلِل ُرَدأني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولان قل: َق

 +. الشيطان

 يف كىل حىال، واالسىتعانةِ    بني األمىر بىاحلر  علىى األمىور النافعىةِ      ملسو هيلع هللا ىلصِفمم؛

 لألمىورِ  ، وبىني االستسىالمِ  الضىارُّ  االنقيىاد للعمى  الىذي هىو الاسىلُ      وعدِم ،باهلل

 .ِهوقدِر اهلِل قضاِء ، ومشاهدِةالنافذِة احيِةامل

 أو حتصىىيِل ،يف حتصىىيلو السىىعُي العبىىَد ُنِاىىْمُي قسىىًما :قسىىمنيوجعىىل األمىىور 
                                                 

    ، ويف بعض النس  )فإمنا(.1و4كذا يف ط( 4)
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 ويستعني مبعبوده.  ،هجمهوَد فهذا يبدي فيو العبُد  ِوأو ختفيِف ،ُوِعْفما ميان منو، أو َد

 . نلَِّسوُي ،ويرحى ،هذا يطممن لو العبُدف  ميان فيو ذلك ال وقسًما

 وزوال اهلن والغن. ،للسرور سبٌب هذا األبِل وال ريب أن مراعاَة

 فصل

فىإن لىذلك     مىن ذكىر اهلل   اإلكثاُر ومن أك  األسباب النشراح الصدر وطمأنينتو

لةاِ] :_تعاىل_تأثًقا عميًبا يف انشراح الصدر وطمأنينتو، وزوال همو وغمو، قال 
َّ
أ

ِا ئ ن ُ ِتَّْطمَّ ِاّلل َّ  ْكر   . [لُْقلُوُبِب ذ 

، وملىا يرجىوه العبىد مىن     ِوِتيَّابِّى َخيف حصول هذا املطلىوب لِ  عظيٌن اهلل أثٌر فلذكِر

 ثوابو وأجره.

 اهلُل بها يدف؛ ها والت دَثَتَفِرْعفإن َم  ِوالباطنة الظاهرِة بنعن اهلِل الت دُثوكذلك 

وأعالهىا حتىى ولىو     املراتىبِ  الذي هو أرفُ؛ على الشاِر ، وحيث العبَدوالغنَّ بو اهلنَّ

نو إذا قابل بني نعىن  فإ  هما من أنوا  البالياأو غِق ،مرض  أو ،فقر  يف حالِة كان العبُد

أبىابو مىن ماىروه مل ياىن      _ وبىني مىا   حساٌب وال دٌّ صى هلا َعاليت ال ُي اهلل عليو _

 .إىل النعن نسبة  للماروه

 ،الصىىِ  ى فيهىىا وظيفىىَةدَّوَأ، إذا ابتلىىى اهلل بهىىا العبىىَد واملصىىائُب ،بىىل املاىىروُه

العبىد ألجرهىا    هىا، وكىان تأميىلُ   تُنَْؤت ُمف ى هىا، والَ هانت وطأُت _ والتسليِن اوالرح

فتنسىيو    حلىوة   املرَة األشياَء ُ َدَي _ الص  والرحا هلل بالقيام بوظيفِة ها والتعبِدوثواِب

 ها.ها مرارَة بِ حالوُة أجِر

يف احلىديث   ملسو هيلع هللا ىلصما أرشد إليو النيب  استعماُل يف هذا املوح؛ ومن أنف؛ األشياِء

وال تنظروا إىل من هىو   ،منان انظروا إىل من هو أسفَل=حيث قال:  ،الص يح
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 .  اهلل عليان+ أن ال ت دروا نعمَة فوقان  فإنو أجدُر

كثًقا من اخللق  (4)قطعا  رله يفو،  اجلليَل بني عينيو هذا املل َم إذا نصَب فإن العبَد

و وهمُّى  ُوُقى َل، فيى ول قَ وتوابعها، ويف الىرز، وتوابعىو مهمىا بلغىت بىو احلىالُ       يف العافية

 ه ممن هو دونو فيها.و بنعن اهلل اليت فا، فيها غَقه واغتباُطو، وي داد سروُروغمُّ

و قىد  رأى ربَّى  _ والدنيويِة الدينيِة والباطنِة هرِةبنعن اهلل الظا العبِد وكلما طال تأمُل

 . ودف؛ عنو شروًرا متعددة، كثقا أعطاه الًقا 

 .والسروَر الفرَح ُبِجْو، وُيوالغموَم وال شك أن هذا يدف؛ اهلموَم

 فصل

يف إزالىة األسىباب    السىعيُ  _ هلن والغنا للسرور وزواِل املوجبِة ومن األسباِب

مىا مضىى      وذلىك بنسىيانِ  للسرور اجلالبِة األسباِب ويف حتصيِل ،للهموم اجلالبِة

ه فيهىا مىن بىاب    فاىرِ  أن اشىتغالَ  ِوِتى َفِرْعهىا، ومَ ره الىيت ال ميانىو ردُّ  عليو مىن املاىا  

وكىذلك   ،عن التفاىر فيهىا   ُوَبْلَق ، فيماهُدوجنوٌن العبث واحملال، وأن ذلك محٌق

أو غقهمىا مىن    ،أو الىوف  ،ممىا يتوهمىو مىن فقىر      عن قلقو ملا يسىتقبلو  ُوَبْلَق جياهُد

مىا يقى؛    جمهىولٌ  املسىتقبلةَ  أن األمىورَ  فىيعلنُ   حياتولها يف مستقبل يََّخَتره اليت َياملاا

منهىا   احلاين، ليٍ بيىد العبىادِ   ، وأنها بيد الع يِ ولالم  ولمال  ،فيها من الق وشر

 .  هامضراِت القاتها، ودفِ؛ يف حتصيِلإال السعي  شيٌء

لىى  ل عَاى مستقبل أمره، واتَّ من أجِل ِوه عن قلِقَرْاف ِفَرأنو إذا َب ويعلن العبُد

 ْتلَ وَبى  ،ون قلُبى اطمىأَ  _ و يف إبالحو، واطمأن إليو يف ذلك، إذا فعىل ذلىك  ربِّ

 .ُوُقَلو وَقو، وزال عنو همُّأحواُل
                                                 

 النس  املتأالرة =مجعا +.      بعض ( هاذا يف الطبعة األوىل والثانية، ويف4)
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الذي كىان   هذا الدعاء استعماُل ومن أنف؛ ما ياون يف مالحظة مستقبل األموِر

وأبلح لي  ،اللهن أبلح لي ديين الذي هو عصمة أمري=يدعو بو:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

يت فيها معاشي، وأبلح لي لالرتي اليت إليها معادي، واجعل احليىاة  دنياي ال

 .+لي من كل شر لي يف كل الق، واملوت راحة  زيادة 

، وأبلح عني  ين إىل نفسي طرفَةْلِاَت اللهن رمحتك أرجو فال=وكذلك قولو: 

 . +لي شأني كلو، ال إلو إال أنت

بقلىب   والىدنيويِّ  تقبلو الىديينِّ العبد بهذا الدعاء الذي فيىو بىالح مسى    َجِهفإذا َل

 ،ورجىاه  ،لو ما دعىاه  حقق اهلُل_ بادقة، م؛ اجتهاده فيما حيقق ذلك ، ونيٍةحاحر 

 وعمل لو، وانقلب همو فرًحا وسروًرا.

 فصل

أن _  ومن أنف؛ األسباب ل وال القلق واهلموم إذا حصل علىى العبىد مىن النابىات    

، ويىوطن علىى   االت اليت ينتهي إليها األمىر يسعى يف ختفيفها بأن ُيَقدِّر أسوأ االحتم

فبهىذا    ميان ختفيفو حبسب اإلماىان  إىل ختفيف ما َ؛ْسَيْل، فإذا فعل ذلك َفذلك نفسو

يف  السىعيُ  :ذلىك  و، وياىون بىدلَ  و وغموُموبهذا السعي الناف؛ ت ول هموُم ،التوطني

 جلب املناف؛، ويف دف؛ املضار امليسورة للعبد.

ملىا حيبىو    والعىدمِ  الفقِر األسقام، وأسباُب ، وأسباُباخلوِف فإذا حلت بو أسباُب

 للنفٍ عليها، بل على أشىدِّ  وتوطني  ،ذلك بطمأنينٍة قََّلَتَيْلَف_من احملبوبات املتنوعة 

وي يىل شىدتها،    ،نهىا الىنفٍ علىى احتمىال املاىاره يهوِّ     فإن تىوطنيَ   ما ميان منها

ٍِ فيمتم؛ يف حقو توطنُي  دورهو مبدافعتها حبسب مقوالصوًبا إذا أشغل نفَس  النف

و علىى هديىد   عن االهتمام باملصىائب، وجياهىد نفَسى    ُلَغْشم؛ السعي الناف؛ الذي َي
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 وحسن الثقة بو. ،املقاومة للمااره، م؛ اعتماده يف ذلك على اهلل قوِة

 وانشىىراِح ،السىىروِر ها العظمىىى يف حصىىولِ فائىىدَت وال ريىىب أن هلىىذه األمىىورِ 

 . العاجل واآلجل من الثواِب العبُد يؤملوالصدور، م؛ ما 

 جدًّا. ممن جربو كثقة  ُو، ووقائُعجمرٌب وهذا مشاهٌد

 فصل

 قوُة _ ومن أعظن العالجات ألمراض القلب العصبية، بل وأيًضا لألمراض البدنية

ألن   السيمُة لألوهام واخلياالت اليت هلبها األفااُر ان عاجو وانفعالو وعدُم ،القلُب

مىن األمىراض    و للمىؤثرات مىن اخلىوفِ   ُبى ْلسان متى استسلن للخياالت، وانفعل َقاإلن

املاىاره   حىدوثِ  ِ؛قُّى َوَت ْنوِمى ، والتشوش من األسباب املؤملىة  ،الغضبمن ووغقها، 

، واألمىىراض القلبيىىة والبدنيىىةِ   ،والغمىىوم ذلىىك يف اهلمىىومِ  ُوَعىىَقْوَأ _ وزوال احملىىاب

 ها الاثقة.اليت قد شاهد الناس مضارَّ السيمُة ُهالعصيب الذي لو لثاُر واالنهياِر

 ،لألوهىىام ل عليىىو، ومل يستسىىلنْ علىىى اهلل، وتوك ىى  ومتىىى اعتمىىد القلىىبُ  

 _بىذلك _اندفعت عنىو   _ وطم؛ يف فضلو ،باهلل َقِثَو، َوالسيمُة اخلياالُت ُوْتَاَلوال َم

، وحصىل للقلىب   ِةوالقلبي البدنيِة من األسقاِم ، وزالت عنو كثٌقوالغموُم اهلموُم

من  فان ملمت املستشفياُت  عنو من القوة واالنشراح والسرور ما ال ميان التعبُق

علىى قلىوب كىثقين     مرحى األوهام واخلياالت الفاسدة، وكن أثَّرت هذه األموُر

 . إىل احلمق واجلنون ْتدَّعن الضعفاء، وكن َأ من األقوياء، فضال 

 املقويىةِ  لت صيل األسىباب النافعىةِ    هاد نفسوووفقو جل ،واملعافى من عافاه اهلل

َو َحْسب ه  ]:_تعاىل_لقلقو، قال  للقلب، الدافعِة ِ َفه  َ ْ َعلَى اّلل  َ ْ  َيَتَوّك  ََ  أي:: [َو

 القلىىِب فاملتوكىىل علىىى اهلل قىىويُّ   مىىا يهمىىو مىىن أمىىر دينىىو ودنيىىاه   كافيىىو مجيىىَ؛
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مو أن ذلىك مىن حىعف الىنفٍ،     لعل  ، وال ت عمو احلوادُثفيو األوهاُم ُرثَِّؤال ُت

قىد تافىل ملىن     أن اهلَل _ م؛ ذلك _حقيقة لو، ويعلن  واخلوف الذي ال ومن اخلوِر

و وقلقىو،  همُّى  فيى ولُ   لوعىده  ويطمىمنُ  ،بىاهلل  ُقِثى َيَف  التامىة  توكل عليو بالافايىةِ 

العافيىة وأن   _تعىاىل _فنسىألو    و أمًنىا و فرًحىا، والوُفى  ُحى َرويتبدل عسره يسىًرا، وتَ 

الىذي تافىل اهلل ألهلىو باىل      الاامِل ضل علينا بقوة القلب وثباتو، وبالتوكِليتف

 ماروه وحق. كلِّ ، ودفِ؛الِق

 فصل

إن كره منها اللق ا رحي منها اللق ىا    مؤمنة  مؤمٌن ْدَرْفال َي= :ملسو هيلع هللا ىلصويف قول النيب 

والقريىىب  اإلرشىىاد إىل معاملىىة ال وجىىةِ   إحىىداهما: فائىىدتان عظيمتىىان:  +لالىىر

ن وطِّ، وأنو ينبغي أن ُتى (4)واتصاٌل من بينك وبينو عالقة  ، وكلِِّلاملعاَموالصاحب و

فىإذا وجىدت     تارهىو  أو أمىرٌ  ،أو نقىصٌ  ،اون فيو عيٌبك على أنو ال بد أن يَسْفَن

واإلبقىاء   ،قوة االتصىال أو ينبغي لك من  ،فقارن بني هذا وبني ما جيب عليك ذلك

 . سن، واملقابد اخلابة والعامةار ما فيو من احملكَُّذَتبِ على احملبة

 ،تىدوم الصى بة واالتصىال    احملاسىن  ومالحظىةِ  ،غضاء عىن املسىاوك  وبهذا اإل

، وبقاء الصفاء، وهي زوال اهلن والقلق  :الفائدة الثانية وحتصل لك ،وتتن الراحة

 . ت بة، وحصول الراحة بني الطرفنيواملداومة على القيام باحلقو، الواجبة واملس

، املساوَك َمِ َلَف  القضيَة ٍََابل َع ملسو هيلع هللا ىلصِبهذا الذي ذكره النيب شْدومن مل يسر

بو من  ، وال بد أن يتادر ما بينو وبني من يتصُلفال بد أن يقلَق ي عن احملاسن_ ِموَع
                                                 

      )ُعْلقة(. 1، ويف ط4هاذا يف ط( 4)
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 عليها. كثق من احلقو، اليت على كلٍّ منهما احملافظُة َ؛ط َقَت، وَياحملبِة

هن عنىىد وقىىو  الاىىوارث نىىون أنفَسىىوطِّمىىن النىىاس ذوي اهلمىىن العاليىىة ي وكىىثٌق

 .والطمأنينة وامل عمات على الصِ 

 . يقلقون، ويتادر الصفاُء البسيطِة التافهِة عند األموِر لاْن

، وتركوهىا عنىد األمىور    الابىارِ  هن عنىد األمىورِ  يف هذا أنهن وطنوا نفوَسى  والسبُب

 و علىى األمىور القليلىةِ   ن نفَسى يىوطِّ  فاحلىازمُ   ت يف راحىتهن َرثَّى وَأ ،هنْترََّضى َف  الصغاِر

ل ُهْسى فعند ذلك َي  عني  إىل نفسو طرفَة ُوَلِاَي عليها، وأال ويسأل اهلل اإلعانَة ،والابقة

ٍِ ويبقى مطممنَّ ،كما سهل عليو الابُق عليو الصغُق  مسرحي ا. القلِب ساكَن النف

 فصل

  أنهىا قصىقة جىدًّا   و ،العاقل يعلن أن حياتو الص ي ة حياة السعادة والطمأنينىة 

فىإن ذلىك حىد احليىاة       رها بىاهلن واالسرسىال مى؛ األكىدار    صِّى َقفال ينبغىي لىو أن يُ  

 ر. األكداوًبا للهموم ْهمنها َن حبياتو أن يذهب كثٌق حُِّشَيَف  الص ي ة

 بهىذا الوبىفِ   لىو مىن الت قىقِ    املىؤمنَ  وال فر، يف هذا بني ال  والفاجر، ولانَّ 

 .واآلجُل العاجُل النافُ؛ لنصيُب، وااألوفُر احلمُّ

يقىارن بىني بقيىة الىنعن     أن _ أو الاف منو  ،إذا أبابو ماروٌه _أيًضا_وينبغي 

 يتضح كثرُة فعند املقارنِة  ، وبني ما أبابو من ماروهأو دنيوية  دينية  لو احلابلِة

 ما هو فيو من النعن، واحم الل ما أبابو من املااره.

عليو، وبني االحتماالت الاثقة يف  حرر  و من حدوِثيقارن بني ما خيافوكذلك 

، القويىةَ  الاىثقةَ  يغلىب االحتمىاالتِ   الضىعيفَ  االحتمىالَ  ُ َدفىال َيى    السالمة منها

  . وو والوُفوبذلك ي ول همُّ
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نفسىو   ُنطَِّوُيى و، َفما ياىون مىن االحتمىاالت الىيت مياىن أن تصىيبَ       ر أعظَندَِّقوُي

 و.ما وق؛ أو ختفيِف ِ؛ْفويف َر ،منها ْ؛َقدف؛ ما مل َيحلدوثها إن حدثت، ويسعى يف 

 _والصوًبا يف األقوال السىيمة _لك  الناِس أن أذيَة َفِرْعَتأن  النافعِة ومن األموِر

هلىا أن   ْتَغم بهىا، وسىوَّ  ك يف االهتمىا إال إن أشىغلت نفَسى   بل تضرهن ،ال تضرد

مل  هلىا بىاال    (4)ْصىغِ فىإن أنىت مل تُ    لك تضرد كمىا حىرتهن  فعند ذ  دَرمتلك مشاِع

 تضرد شيًما.

 ديىن  و يفألفاارد، فإن كانت أفااًرا فيما يعود عليك نفُع ٌ؛َبك َتواعلن أن حياَت

 وإال فاألمر بالعاٍ. ،سعيدة  ك طيبة أو دنيا ف ياُت

  مىن  إال الشىارَ  َبطُلى ن نفسىك علىى أال تَ  أن توطِّومن أنف؛ األمور لطرد اهلن 

فىاعلن أن هىذا معاملىة     أو من ليٍ لو حق ،عليك لو حقٌّ من فإذا أحسنت إىل  اهلل

 يف حىق الىوا ِّ   _تعىاىل _ عليىو، كمىا قىال    أنعمَت ْنَم بشاِر اِلَبفال ُت  منك م؛ اهلل

لاُِشُكوراًِ] اللقو: ِوَّ ًَ ا زَّ نُْكْمِجَّ يُدِم  ِلاِنُر  ِاّلل َّ  ُمُكْمِل وَّْجه  اُِهْطع   . [إ ه َّمَّ

ت ْنى ط فمتىى وَ  ،ك بهىن اتصىالُ  َيِوومىن َقى   األهل واألوالد ويتأكد هذا يف معاملِة

 . فقد أرحت واسرحت عنهن (1)ك على إلقاء الشرَسْفَن

دون  عليها حبسب الداعي النفسىيِّ  والعمُل ،الفضائل أالُذ ومن دواعي الراحِة

حيىث    ى أدراجك الائًبا من حصول الفضىيلةِ عل ُدْوُع، وَتَكُقِلْقالذي ُي (4)التالف
                                                 

      ، ويف بعض النس  املتأالرة )تض؛(.1و4كذا يف ط( 4)

كلمىة )الشىره(: وهىي كلمىة      اوال معنى هلىا ههنىا، ولعلىه   ، ويف مجي؛ النس  هاذا يف األبل (1)

على  معروفة عند العامة، وهي مرادفة للعتاب، واللوم، ويعين بذلك أن من ترد عتاب األهل واألوالد

 أراح واسراح، وهذا شيء مشاهد.   ترد الشار

   وقد تاون الالمة )الشار( يعين أنك إذا مل تطالبهن بالشار أرحت واسرحت. 

      ليٍ فيها )دون التالف(. 1، ويف ط4هاذا يف ط( 4)
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أمىوًرا   الَاىِدَرةِ  وأن تتخذ مىن األمىورِ  ، وهذا من احلامة، َيامللتو سلات الطريَق

 .اللذات، وت ول األكداُر ، وبذلك ي يد بفاُءحلوة  بافية 

تلتفىت إىل   علىى حتقيقهىا، وال   واعمىلْ  ،عينيىك  َبْصى نُ النافعىةَ  اجعل األموَر

 ،راحىة واسىتعن بال  ،للهن واحل ن اجلالبِة تلهو بذلك عن األسباِبِل  الضارِة األموِر

 النفٍ على األعمال املهمة. (4)موإمجا

ألن األعمال   يف املستقبل ، والتفرُغيف احلال األعماِل حسُن النافعِة ومن األموِر

 ا األعمىىاُلالسىىابقة، وانضىىافت إليهىى  األعمىىاِل اجتمىى؛ عليىىك بقيىىةُ  ْنَسىىْ إذا مل ُت

 بقىوةِ  املسىتقبلةَ  ألمىورَ شيء بوقتو أتيىَت ا  َت كلَّْمَسفإذا َح  هافتشتد وطأُت  الالحقُة

 .عمل  وقوِة ،تفاق 

ك   بىني مىا متيىل نفُسى    يِّ، وَمفاألهنَّ األهنَّ النافعِة تتخق من األعماِلوينبغي أن 

، واسىتعن علىى   والاىدرَ  وامللىلَ  السآمَة ُثِدْ ه ُيدَّفإن ِح  ك فيووتشتد رغبُت ،إليو

و درًسا َلْعما تريد ِف ْس، وادراستشار ِنفما ندم َم  واملشاورِة ،ذلك بالفار الص يِح

 وع مت فتوكل على اهلل إن اهلل حيب املتوكلني. ،فإذا حتققت املصل ُة  دقيق ا

سيدنا حممىد وعلىى   وبلى اهلل على ، واحلمد هلل رب العاملنيمتت هذه الرسالة، 

 .للو وب بو وسلن
 

                                                 

 .   )إمجام( وهو الص يح املتسق م؛ ما قبلو 4، وأكثر النس  )إمجا ( ويف ط1يف ط( 4)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 أن ال إلددددو إال اهلل وحددددد احلمددددد هلل الددددمد لددددو احلمددددد  لددددو  وأ دددد د 

ال  دري  لددو  وأ دد د أن حممددد ا سوددد  ورسدولو  صددلل اهلل سليددو وسلددل آلددو   

 .(4)وأصحابو وسلم

 :(1)بعد أما
                                                 

، البسىىملة، واحلمدلىىة علىىى عادتىىو، وعىىادة العلمىىاء ب  × بىىدأ املؤلىىف   (4)

على الىنيب   والشهادة هلل باأللوهية والوحدانية، ولنبيو حممد " بالرسالة، والصالة

  واآلل والص ب.

 : أما: حرف شرط وتوكيد دائما ، وتفصيل غالبا . =أما بعد+قولو:  (1)

 والبد من ذكر الفاء يف جوابها. 

وقد حتذف الفاُء جوازا  إذا كانت دااللة  على قول  حمىذوف  فت ىذف معىو، كمىا     

كَ يف قولو _تعىاىل_: ] 
َ
ُۡ أ ه  وه  َ َ  ٱل َِذيَ  ٱۡسَود َۡت و ج 

َ
ُۡ فَأ  ُ [ لل َفۡرتُ  َبۡعَد إِيَمَٰاِِ

 .416عمران: 

 أي: فيقال هلن  حيث حذف اجلواب، وحذفت معو الفاء. 

 أما غق ذلك فال حتذف الفاء إال يف حرورة كما يف قول الشاعر:

 فأمىىىىىىا القتىىىىىىاُل ال قتىىىىىىال لىىىىىىديان   
 

 ولاىىىىنَّ سىىىىقا  يف عىىىىراض املواكىىىىب     
 

 =        .(4) التقدير: فال قتال 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

، وأوحىح املسىالك إىل ألفيىة ابىن مالىك البىن       169_4/167انظر شرح الرحي على الاافيىة   (4)

 . 141_1/141هشام شرح حممد حميي الدين عبداحلميد 
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  هدددو (4)همومدددو وممومدددو    وزوال و وسدددرور   وطمأنينت دددالقلدددِ  فدددرن راحدددة  

 . (4)واالبت اج   ويتم السروُرالطيوُة احلياُة ُلُصْح  وبو ت (1)أحٍد لكلِّ املطل  
                                                 

وقول: =أما بعد+: أسلوب ينتقل بو من سيا، إىل سيا،، وقيىل: إنهىا فصىل     =

 اخلطاب الذي أوتيو داود _عليو السالم_. 

 وقد االتلف يف أول من قاهلا على مثانية أقوال جمموعة يف قول الناظن:

ُّداىُّوجخيفُّشم ُّبع ُّملنُّكل بُّب ل ل  ُّ
ُّ

ُّبلوبلُّشولللا ُّ ُّشولللووأق للل ل ُّبهللل َُّّ 
ُّ

ُّورُّبآلمقُّب عقللللو ُّش للللو ُّوج لللل 
ُّ

ُُّّ ُّب عللا   ُّبكعلل ق ُّببللٌ  بق ُّبو لل ق
ُّ

 

 )عمومو(.   1( يف ط4)

املؤلىف _بعىد   انتقىل  : =فإن راحة القلب ... هو املطلىب لاىل أحىد+   قولو:  (1)

إىل الغرض الذي ألف من أجلو تلك الرسىالة   فأوحىح أن السىعادة مطلىٌب     ذلك_ 

رفيى؛ أو وحىي؛، أو    أويف ذلك بني كىبق أو بىغق،    َ،ْرلال أحد كائنا  من كان ال َف

عامل أو جاهل، وقد مر الاالم على ذلك يف التمهيد بشيء من البسط. 

 يعين بذلك: الطيبة، ويتن السرور واالبتها + احلياُة ُلُصْ =وبو َتوقولو:  (4)

عن راحىة القلىب، وزوال اهلىن     الناشمِة السعادِة أن هذا املطلب، وهو الوبول إىل

 . ، وكمال السرور واالبتها  يف احلياةيبةاحلياة الط هو السبيل إىل

: مما يستعملو أكابر الاتاب مىن معابىري   )االبتها (و  )السرور(وهذان اللفظان 

الشي  السعدي كاألستاذ أمحد أمىني، فلىو مقىاالت كىثقة يف كتىاب )فىيض اخلىاطر(        

  .114،و119_41/116،و111، و419_6/416، و1/114، و115_1/497

 بتها  باحلياة( و )فن السرور( وحنو ذلك. وحتمل عنوانات )اال

فىة  وال يبعد أن ياون الشي  السعدي قد قرأ تلك املقاالت  إذ هو ممن جيم؛ بني الثقا

الشرعية، والراثية، والعصرية. 
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 .(3)طويعية   وأسواٌب(2)ةديني أسواٌب (1)ولمل 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أنينتىو،  : يعين أن لذلك املطلب _ وهو راحة القلب، وطم=ولذلك+قولو:  )(

وسروره _ أسبابا  توبل إليو  إذ ال يافي لت قيقو أن ياون ُأمنيَّة  ف سب، بل البىد  

من لذلك من األسباب، وهي مدار الاالم يف هذه الرسالة.  

نة من األسىباب  : أي شرعية مما جاء يف الاتاب والسأسباب دينية+=قولو:  (1)

و العلن الناف؛ والعمىل الصىاحل،   من حن ،الطاردة للهموم والغموماجلالبة للسعادة، 

ها من حنو العلن ها، ويصعب حصُروما يندر  حتتهما من األفراد اليت تاثر تفابيُل

ومن حنو الصالة، والذكر، وسننو يف اللقو، وما أال  بو عن أوليائو، باهلل وبأمره، 

ومىا جىرى جمىرى ذلىك ممىا سىقد        ، واإلحسان إىل اخللق،والدعاء، وقراءة القرلن

 الرسالة.هذه يف غضون  يلوتفص

مىن   الناشىمةَ  للسعادِة اجلالبَة األسباَب : يعين بها=وأسباب طبيعية+قولو:  (4)

من هو _بطبيعتو_  فمن الناس  املتأثرة ببيمتو، وثقافة جمتمعو ة اإلنسان، وتركيبتول ِبِج

مسرور، طارد للهموم، جالب للمسرات، مطبو  على الص ، والت مىل،   ٌلِذِج

 :مشٍ ابن مالكيصف ابَن عمِّو  ، كما يف قول تأبَّط شرًّاتدال امل ا واع

ُّ ُّ  للل   ُّوجت للل ا ُُّّوي للل   ُّجيمهللليص
ُّ

ُُّّكث ا ُُّّ ُّوجنوىُّشتىُّوجهلوىُّبوجمال ج  
ُّ

 وقول أبي متام يف نوح بن عمرو: 

ُّلَّللو  ُّ ُّبللنَُّّمللاب  بُّحللون  و   َّ ُّالُّت لل  
ُّ

ُّجيخصلللل ُّنالُّشبُّ  للللوبُّديلللل اُّ
ُّ

حللل   ُّ ب  ا   َُّّ ُّنموُّمللل ُّوجم للل ا   لللإق ُّق 
ُّ

ي لللللوالُّ ُّوج  ه  ُّشجف ت للللل ُّوجمت الللللي 
ُّ

ُّبو لل و ُّ ُّ للاىُّوجق  يلل   ُّوجمقلل م  ُّث   لل  
ُّ

ُّو للل اُُّّ ُّ=ب  لللاىُّف ٌاللل   ُّوجق  للل  
ُّ
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، والتاافل، والتوادد، كما ذكر املسعودي وهد بعض البيمات ينتشر فيها السروُر =

يف عن أهل التِِّبت من أنهىن أنىاس فرحىون  فىال تىراهن إال بىامسني، وأن اإلنسىان        

 ي ال أبدا  حاحاا  مسرورا  ال َتْعِرُض لو األح ان، وال الغموم.فيهن ال

وال يااد ُيرى يف ذلك البلد شيٌ  ح يٌن، حتى إن امليت ال ياىاد يىداالل أهلىو    

 . (1)عليو كثق ح ن، وأن بينهن حتنُّنا  على بعض، وفيهن بشاشة وأرحيية

 تراهن إال هد بعض الناس، وبعض البيمات بعاٍ ذلك  فال ويف مقابل ذلك

 عابسني مقطبني متنافرين  فأدنى عارض يادر بفوهن، ويؤر، أجفانهن.

 . وكل ذلك يلقي بظاللو على اإلنسان سعادة  أو شقاوة 

بل قد ياون جمتم؛ من اجملتمعات ينعن بسرور، وطمأنينة  فتاون السعادة عنوانا  

راء احلىروب، أو  جى   هلن  في صل تغيُّىٌر يف ثقافىاتهن، أو أجىوائهن، أو أحىواهلن    

تبدل أحوال احلان، أو حنىو ذلىك  فتنقلىب أحىواهلن رأسىا  علىى عقىب، وذلىك         

 ذكر عنهن املسعودي أنهىن يف زمانىو أهىل سىرور، وأن األحى ان     ك ال التبت الذين 

  حيث كشفت دراسة غربية نفسية حديثة أجريت على مشاركني من هلن تعرض ال

ج تلك الدراسة أن انتشىار االكتمىاب يف   طبقات متعددة من أهل التبت  فأظهرت نتائ

 التبتيني يف هضبة تشينغهاي أعلى من انتشاره يف عموم الصينيني. 

وع ت الدراسة ذلك إىل عوامل قد تاون مرتبطة باالالتالفات الثقافية، ونقص 

   .(1)األكسمة امل من الناجن عن االرتفا  الشاهق 
                                                 

 .4/471انظر مرو  الذهب للمسعودي  (4)

ذ الىدكتور فهىد   ( أفادني بهذه الدراسة استشاري الطب النفسي والطب النفسي اجلسدي األستا1) 

 بن داليل العصيمي _حفظو اهلل_. 



 

 50 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

 . (2)لِّ ا إال للمؤمننيوال ميكن اجتماس ا    (1)ةيَِّلم وأسواب س 
                                                 

نال بالدََّربىة،  االكتسابية اليت ُتاألسباب : يعين بها =وأسباب عملية+قولو:  (4)

جلالبىىة اهلىىن، واسىىتدعاء السىىعادة  فىىإذا أالىىذ اإلنسىىان باألسىىباب ا  ِءْروالتمىىرين، وَد

، وإمنىا العلىن   =وإمنىا احللىن بىالت لن   ت مشوسها عليىو  للسعادة أقبلت حنوه، وأشرق

 . =من يتص  يص ه اهلل+، و بالتعلن، و من يتَ رَّ اخلق ُيْعَطو، ومن يتو، الشر يوَقو+

اباة يصىعب انفاىاُد   وعلى كىل حىال فاألسىباب املىذكورة لنفىا  مرابطىة متشى       

 بعضها عن بعض، وهي مبمموعها ُتفضي إىل السعادة، وطرد اهلن. 

: يعين أن تلك األسباب: إال للمؤمنني+ اكلِّه =وال ميان اجتماعهاقولو: ( 1)

عون َمْمال تت صل بتمامها إال ألهل اإلميان  ألنهن َي الدينية، والطبيعية، والعملية

وإن كىىانوا يتفىىاوتون يف السىىعادة حبسىىب  ،يف حتصىىيل السىىعادة بىىني تلىىك األسىىباب

 ، واألالذ بسائر األسباب. ، واالستعدادتفاوتهن يف العلن، واإلميان
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مدددن وجدددو وسدددو   اهدددد    وأمدددا مدددن سدددواهم  فرن دددا وإن حصدددل   دددم   

 . (1)ومآاًل اًلحا وأحسن  وأثو   أنفع  فقد فاتت م من وجوٍ  _ سقالؤهم سليو

 دما املطلد     (2)ولكين سأذ ر برساليت هم  ما حيضرني من األسواب

 .(1)األسلل  المد يسعل لو  ل أحد
                                                 

: يعين غق املؤمنني =وأحسن مآال +إىل قولو:  =وأما من سواهن...+لو: قو (4)

مىىن الافىىار، واملالحىىدة، وحنىىوهن مىىن أهىىل الفمىىور، واإلجىىرام، واإليغىىال يف   

املوبقىىات  فهىىؤالء يسىىعون سىىعيهن لل صىىول علىىى السىىعادة، وجيتهىىد عقالؤهىىن  

 ومفاروهن لرسن معامل السعادة عندهن، وقد ينالون نصيبا  منها. 

ولانها سعادة ُمَتَوهََّمة ، أو مبتىورة  إذ يفىوتهن مىن السىعادة أبىُلها وأساُسىها       

 وهو اإلميان باهلل _ع  وجل_. 

وتبقى سعادتهن منغصة  َمُشْوبة  بالادر  لافرهن باهلل، وانقطاعهن عنو، وعما 

أعده للمؤمنني من احلياة الطيبة يف العاجلة، وما ينتظىرهن مىن اجلى اء يف األوفىى يف     

 اآلجلة. 

: يشىق بىذلك إىل أنىو مل ُيىِرْد بتلىك      =ولاين سأذكر برسىاليت ...+ قولو:  (1)

 الرسىىالِة االستقصىىاَء يف حبىىث األسىىباب اجلالبىىة للسىىعادة  فىىذلك مرتقىىًى بىىعٌب، 

 وال حتتملو هذه الرسالة. 

 وإمنا سيذكر ُجْمَلة  مما حيضره من أبىول السىعادة، ويىدالل حتتهىا مىن األفىراد      

   ره.مما يصعب حص
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 ثري ا من ا فعاش سيشة هنيئة  وحيدي حيداة طيودة      فمن م من أصاب

فعاش سيشة الشقاء  وحيي حياة التعسداء.   ؛ومن م من أخفق في ا  ل ا

 ومن م من هو بني بني  حبس  ما وفق لو. 

 .(2)واهلل املوفق املستعان بو سلل  ل خري  وسلل دفع  ل  ر
                                                 

: يشىق بىذلك إىل   الذي يسعى لو كل أحىد+  األعلى =هلذا املطلبقولو:  (4)

 السعادة  فهي غاية  يسعى إليها الناس مجيعا . 

: يقصىىد بىىذلك أن النىىاس يف =كىىل شىىر+إىل قولىىو:  =فمىىنهن... + قولىىو: (1)

السعادة على طبقات  فمنهن من نال النصيب األوفى من السعادة، ومىنهن مىن هىو    

 دركات الشقاء، ومىنهن مىن يتماذبىو جانبىا: السىعادِة، والشىقاوِة حبسىب        يف أحط

 ما ُيِمدُّه منهما. 

 ويبني أن التوفيق بيد اهلل  فهو املستعان على جلب كل الق، ودف؛ كل شر. 

 ثن شر  بعد ذلك يف ذكر األسباب اجلالبة للسعادة على وجو التفصيل. 
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 )فصل(

 .(1)مل الصاحلاإلميان والعوأسظم األسواب لمل  وأصل ا وأس ا هو 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

يف ذكر أسباب السعادة على وجو التفصيل، وبدأ × هذا شرو  من املؤلف  (4)

أال وهىو  هىا الىذي تتفمىر منىو ينابيعهىا      ِنْيِعها، وَمهىا، وأساِسى  ها وأعظِمبأوهلا، وأهمِّ

 . اإلميان، والعمل الصاحل

واليىوم اآلالىر،    واملقصود باإلميىان: اإلميىان بىاهلل، ومالئاتىو، وكتبىو، ورسىلو،      

والقدر القه وشره، وبال ما جاء يف القرلن الارين، والسىنة الصى ي ة مىن أبىول     

اره، والتسىىلين هلل _تعىىاىل_ يف احلاىىن واألمىىر، والقىىدر،    الىىدين، وأمىىوره، وأالبىى  

  والشر ، ولرسولو " بالطاعة، والت اين، واالتبا . 

بىو إىل اهلل مىن قىول، أو فعىل، أو تىرد،       ُبرََّتَقواملقصود بالعمل الصاحل: كل ما ُي

 وهو ما اجتم؛ فيو اإلالال  هلل، واملتابعة للرسول". 

َملا ص َاا لِ  ص َفَمْ  كَ قال اهلل _تعىاىل_: ]  ََ  ْْ وا لَِق َء َرب ِهِ فَلَْيْعَما  ارِكْ َولا  ُ ْ ا  َن يَرْج 
َحداص 
َ
 .441[ الاهف: بِعَِب َدةِ َرب ِهِ أ

=ومجىا   ×: قال شي  اإلسالم ابىن تيميىة   فهذان هما شرطا قبول العمل، 

 كما الدين أبالن: أن ال نعبد إال اهلل، وال نعبده إال مبا شر ، وال نعبده بالبد ،

َمل ص َا لِ  ص قال _ تعاىل _: ] ََ  ْْ وا لَِق َء َرب ِهِ فَلَْيْعَم بِعَِب َدةِ َرب ِهِ  ارِكْ َول  ُ  ْ  َفَمْ  َك َن يَرْج 
َحداص 
َ
 .441[ الاهف: أ

وذلك حتقيق الشهادتني: شىهادة أن ال إلىو إال اهلل، وشىهادة أن حممىدا  رسىول اهلل       

ثانيىة: أن حممىدا  هىو رسىولو املبلىغ  فعلينىا أن       ففي األوىل: أن ال نعبد إال إيىاه، ويف ال 
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 .(1)نصد، ال ه، ونطي؛ أمره+

[ إال بأبىلني  ِإيَّىاَد َنْعُبىدُ  ]=ال ياون العبىد مت ققىا  بىى:    ×: وقال ابن القين 

 عظيمني: أحدهما متابعة الرسول ".

 .(2) [+ِإيَّاَد َنْعُبُد]والثاني: اإلالال  للمعبود  فهذا  حتقيق 

 لشرطني ياون بتمام اإلالال ، وإحسان العمل، وإتقانو.وحتقيق هذين ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  . 471العبودية البن تيمية   (4)

  . 4/411ا  السالاني البن القين مدر (1)
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ٌنِفَّلَّنُْحي يَّن َّةُهِ] :_ تعدا   _قدال   ُِمةْؤم  نثَّةىِوَُّهةوَّ
ُ
ْوِأ

َّ
ٍرِأ ْنِذَّكَّ ال حاًِم  ِصَّ لَّ م  ْنِعَّ مَّ

لُونَِّ ْعمَّ انُواِيَّ اِكَّ ِمَّ ن  ْحسَّ
َّ
ْجرَُّهْمِب أ

َّ
يَّن َُّهْمِأ لَّنَّْجز  ِوَّ ًَ ي  بَّ يَّاًةِطَّ  .79سورة النحل: [حَّ
باحليداة   ن مجدع بدني اإلميدان والعمدل الصداحل     ووسد م _ تعا _ فأخرب 

 . (1)الطيوة يف هم  الدار  وباجلزاء احلسن يف هم  الدار ويف دار القرار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىىى السىىبب  : استشىىهددار القىىرار+= إىل قولىىو:+ =قىىال _تعىىاىل_ ...: قولىىو )(

األعظىىن للسىىعادة بهىىذه اآليىىة مىىن سىىورة الن ىىل، وبىىيَّن أن اهلل _عىى  وجىىل_ وعىىد  

_ووعده احلق_ من قام باإلميان والعمل الصاحل _ باحلياة احلافلة بال مىا هىو طيىب،    

وبالفوز بالنعين املقين يوم يقوم الناس لرب العاملني  فمن عمل بىاحلا  وهىو مىؤمن    

عرض عىن ذكىر اهلل فىإن لىو معيشىة حىناا ، وُي شىر يىوم         فلو احلياة الطيبة، ومن أ

 القيامة أعمى. 

ًَِوتأمل قولو _تعاىل_: ] ي  بَّ يَّاًةِطَّ يَّاة[ فإن كلمة )فَّلَّنُْحي يَّن َُّهِحَّ ( ناىرة يف سىيا،   حَّ

ي  بََّالشرط، َوُوِبَفْت بأنها )  . فتفيد عموَم ما هو طيِّب (طَّ

، وانشىراح الصىدر، وحسىن    واحلياة الطيبة شاملة لراحة البال، وطيب العىيش 

 األحدوثة. 

ومن األمثلة على ذلك من القرلن حال إبراهين اخلليل _عليو السالم_ فهىو مثىال   

ملن عاش احلياة الطيبة  فقىد لتىاه اهلل حسىنة يف حياتىو، وجعىل لىو لسىان بىد، يف         

اآلالرين بعد مماتو، ولو يف اآلالرة حسىنة، وهىي رحىا الىرمحن، ودالىول أعىالي       

 اجلنان. 

ابل أن سعادة الدنيا مرتبطة بسعادة اآلالرة، ويف الدنيا جنة من مل يداللىها  واحل

 =     مل يدالل جنة اآلالرة _كما يقول ابن تيمية_. 



 

 57 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وا إِيَم َنه  قال اهلل _جل ثناؤه_: ]  = ُْ يَلْبِس  َ ِ وا َول ََ ُْ ال َِذيَ  آ َْ   َوه 
َ
ُْ الأ ْولَئَِك لَه 

 
لٍْم أ ُْ بِظ 

ونَ  ْهَتد   [ األنعام. 28م 

فاألمن التىام، واالهتىداء التىام يف الىدنيا، ويف الى زخ، ويىوم يقىوم األشىهاد         

اإلميىان  فمىن حقىق اإلميىان علىى الوجىو األكمىل كىان لىو النصىيب            ِققَُّ حبسب َت

 والعاٍ.  األوفى من األمن واالهتداء يف الدور الثالثة،

ومن أعظن األمن واالهتداء حصول السعادة، والسرور، والبهمة، والراحة، 

 والنعين. 

 وال يعين ذلك أال يتعرض املؤمن للبالء  فيعيَش دون أدنى مادر. 

 وإمنا املقصود أن ياون مطممن القلب، راحيا  مبا يقضيو اهلل عليو، كما قال األول:

 مىىىىا مسىىىىين َقىىىىَدٌر بضىىىىرٍّ أو رحىىىىا     
 

 إال وجىىىىىدت بىىىىىو إليىىىىىك طريقىىىىىا    
 

بعد أن فصَّل الاالم يف َتَطلُّب الناس لطرد اهلن: =وليٍ × يقول ابن ح م 

 يف العامل _مذ كان إىل أن يتناهى_ أحد يست سن اهلن، وال يريد َطىْرَدُه عىن نفسىو    

فلما استقر يف نفسي هذا العلن الرفي؛، واناشف لي هذا السر العميىب، وأنىار اهلل   

فاري هذا الان  العظين _ حبثت عن سبيل موبلة _على احلقيقة_ إىل طرد _تعاىل_ ل

اهلن الذي هو املطلوب للنفٍ الذي اتفق مجيى؛ أنىوا  اإلنسىان _ اجلاهىل مىنهن،      

والعامل، والصاحل، والطاحل _ على السعي لو  فلن أجىدها إال التوجىو إىل اهلل _عى     

 .  (1)وجل_ بالعمل ل،الرة+

الناس املختلف الذي يرومون بو طرد اهلن، وقال بعد ثن أفاض يف ذكر سعي 

أن عدََّد مجلة من ذلك: =وجدت العمل ل،الرة _ساملا  مىن كىل عيىب، الالصىا      

 = من كل كدر_ موبال  إىل طرد اهلن على احلقيقة، ووجدت العامل ل،الرة إن
                                                 

  . 45_41األالال، والسق يف مداواة النفوس    (4)
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ت ن مباروه يف تلك السبيل مل يهتن، بل يسر  إذ رجاؤه يف عاقبة ما ينال بىو  ام =

 يف الغرض الذي إياه يقصد.  ما يطلب، وزايٌد عون لو على

و إن عاقو عما هو بسبيلو عائٌق مل يهتن  إذ لىيٍ مؤاالىذا  بىذلك  فهىو     ووجدُت

 غق ُمْؤِثر  يف ما يطلب. 

، وإن تعىب فيمىا سىلك فيىو     رَّابتو نابىة  ُسى  ، وإن نرَّباألذى ُس َدِصورأيتو إن ُق

 . (1)سر  فهو يف سرور متصل أبدا ، وغقه خبالف ذلك أبدا +

ثن التن كالمو بقولو: =فاعلن أنو مطلوب واحد وهو طىرد اهلىن، ولىيٍ إليىو     

 .(2)إال طريق واحد، وهو العمل هلل _تعاىل_+

ثوثة يف مواحى؛  وقفات كثقة جدا  حول هذا املعنى، وهي مب× والبن تيمية 

 شتى يف غضون كتبو. 

فإن حقيقَة العبِد قلُبو وروُحو، وهي ال بالح هلا إال  ×: =ومن ذلك قولو 

طمىمن بالىدنيا إال بىذكره، وهىي كادحىة إليىو       تا اهلل الذي ال إلو إال هو، فىال  هبإهل

  .كدحا  فمالقيتو، والبد هلا من لقائو

ذاٌت أو سروٌر بغق اهلل فال يىدوم  وال بالح هلا إال بلقائو، ولو حصل للعبد ل

ذلك، بل ينتقل من نو  إىل نىو ، ومىن شىخص إىل شىخص، ويتىنعن بهىذا يف       

غىق  _ وقت ويف بعض األحوال، وتارة أالرى ياون ذلك الىذي يتىنعن بىو والتىذ     

 منعن  وال ملتٍذ لو، بل قد يؤذيو اتصاُلو بو، ووجوده عنده، ويضره ذلك.

 =كل حال، وكل وقت، وأينما كان فهو معو، وهلذا وأما إهلو فالبد لو منو يف 
                                                 

  . 45املرج؛ السابق   (4)

  . 46املرج؛ السابق   (1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِحب   ٱٓأۡلفِلِي َ ]": قال إمامنا إبراهين اخلليل =
 
 (.76)األنعام: [لَ ٓ أ

اوَ ٱ ]وكان أعظن لية يف القىرلن الاىرين:   َ  لَا ٓ إَِ َٰاَه إِل َا  ه   [ٱۡلَقي  او     ٱۡلَ اى    ّلل 

        .(1) +(155)البقرة: 

: =فلىيٍ يف الاائنىات مىا يسىان العبىد إليىو، ويطمىمن بىو، ويتىنعن          يف وقال

  _.سب انو_بالتوجو إليو إال اهلل 

ومن عبد غق اهلل وإن أحبو، وحصىل بىو مىودة يف احليىاة الىدنيا، ونىو  مىن        

 .(2)+الطعام املسموم كللفهو مفسدة لصاحبو أعظن من مفسدة التذاذ _ اللذة

وهلذا هىد القىوم   وقال يف معرض حديث لو عما جيده أهل الظلن والفمور: =

الظىىاملني أعظىىن النىىاس فمىىورا ، وفسىىادا ، وطلبىىا  ملىىا يروِّحىىون بىىو أنفسىىهن مىىن   

 مسمو ، ومنظور، ومشموم، ومأكول، ومشروب.

 وم؛ هذا فال تطممن قلوبهن بشيء من ذلك.

لىذة، وأمىا مىا خيافونىو مىن األعىداء فهىن أعظىن النىاس          هذا فيما ينالونو من ال

 الوفا ، وال عيشة خلائف.

 وأما العاج  منهن فهو يف عذاب عظين، ال ي ال يف أسف على ما فاتو، وعلى

 ما أبابو.

لو من اإلرادة الصاحلة، والعلوم النافعة ما يوجب  _فهو م؛ مقدرتو_أما املؤمن 

لو من األعمال الصاحلة، ولو من الطمأنينىة  طمأنينة قلبو، وانشراح بدره مبا يفع

 وقرة العني ما ال ميان وبفو.

= 
                                                 

  . 15_4/11جممو  الفتاوى  (4)
  . 4/11جممو  الفتاوى  (1)
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لو من أنوا  اإلرادات الصاحلة، والعلىوم النافعىة الىيت     _أيضا _ وهو م؛ عم ه   =

 . ما ال ميان وبفو _ يتنعن بها

َّ بظىاهر َلىذَّاِت       وكل هذا ُمَمرٌَّب حمسوس، وإمنا يق؛ غلُط أكثر الناس أنىو قىد أحى

 .(1)+ل الفمر وذاقها، ومل َيُذ، لذات أهل ال  ومل َيْخُبْرَهاأه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  . 464_ 1/464جام؛ الرسائل  (4)
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 للعمدددِل   املثمدددر الصدددحي   فدددرن املدددؤمنني بددداهلل اإلميدددان   ؛ذلددد  وا دددٌ  وسدددوُ 

 وأسدددٌ  مع دددم أصدددوٌل _ والددددنيا واةخدددرة واألخدددالِ  للقلدددوِب املصدددلِ  الصددداحِل

م من أسواب السرور واالبت داج  وأسدواب القلدق    سلي  ُدِرما ي  يتلقون في ا مجيع 

)وا م واألحزان
1) . 

                                                 

ات متقاربىة، وياثىر إيرادهىا يف    هذه كلمى =القلق واهلن واألح ان+:  قولو: (4)

 هذه الرسالة اليت تدور حول مقاومة هذه األحوال. 

 . =الغّن+وقريب منها كلمة 

فهو حالة َمَرِحيَّة تعين ان عا  الىنفٍ، واحىطراب القلىب، وحلىول      أما القلق

 اخلوف، وفقدان الساينة والطمأنينة، وهو دركات. 

 لذي يعري اإلنسان، ومجعو هموم. فهو احل ن، والقلق، والغن ا اهَلّنوأما 

 ويطلق اهلن على الفار يف إزالة املاروه، واجتالب احملبوب. 

_إذا _ قلٌق، وغىنٌّ يل ىق الىنفٍ بسىبب وقىو  شىيء، أو السىعي يف إزالىة          فاهَلّن

قريب منو، وقد يطلق علىى مىا ُيخىاف وقوُعىو يف      الغنشيء، أو جلبو يف املستقبل، و

 املستقبل.  

 . (4)فنقيض الفرح، والالف السرور احُلْ ن، وناحَلَ وأما 

قىىال الراغىىب: =احلىى ن الشىىونة يف األرض، والشىىونة يف الىىنفٍ ملىىا حيصىىل مىىن 

 =             .(1)الغن+
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القىرلن للراغىب    ، ومعمىن مفىردات  114( انظر الفىرو، اللغويىة ألبىي هىالل العسىاري       4)

 .611_41/649، ولسان العرب 514األبفهاني  

  . 41معمن مفردات القرلن   (1)
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 .(4)وقال أبو هالل العساري: =احل ن تااثف الغن وِغَلُظو+     =

وقال اجلرجاني: =احل ن عبارة عما حيصل لوقو  ماروه، أو فوات حمبىوب يف  

 . (1)املاحي+

فٍ ملاروه وق؛ يف احلاحر، أو حمبوب فىات  وهذا يعين أن احل ن غن يل ق الن

 يف املاحي.  

د فقدان الراحة، والسعادة، والطمأنينة، لى كل حال فهي معان  متقاربة  تفيوع

 وحلول ما يضادها. 

يف هذا املقط؛ يشق إىل سبب كون اإلميان والعمل الصاحل أبىل  × واملؤلف 

ور اهلل، ويتلقىون ِعلمهىن مىن    السعادة وينبوعها األعظن  فاملؤمنون حقا  ينظرون بنى 

مشااة الوحي  ويىدركون أن احليىاة مشىتملة علىى األفىراح واألتىراح، والشىقاء،        

والنعين، واللذة، واألمل، والص ة، واملرض، والغنى، والفقر، وما جرى جمرى 

ذلك  فيتعاملون م؛ تلك األحوال على َوْفِق ما ترشدهن إليو نصو  الشر ، اليت 

من بني يديها وال من اللفها  في سنون التلقي جلمي؛ ما َيِرُد علىيهن  ال يأتيها الباطل 

 من متغقات احلياة.  

وهلذا حان اهلل _ع  وجل_ باخلسر لال أحٍد إال من استثناهن يف سورة العصىر  

=لو مىا أنى ل اهلل علىى اللقىو إال هىذه السىورة       ×: اليت قال عنها اإلمام الشافعي 

 =          لافتهن+. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  114الفرو، اللغوية   (4)

.9التعريفات للمرجاني  ( 1)



 

 13 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

                                                 

ْساٍر  4 َوالَْعْصرِ قال _ع  وجل_: ]    =  َ الإِنَس َن لَفِاى خ  ِ اوا وََعِمل اوا  8إِن  ََ إِلا  َ ال َاِذيَ  آ
ِ َوتَ  بْرِ الص َ لَِ  ِت َوتََواَاْوا بِ لَْ ق 

َ  [ العصر.3َواَاْوا بِ لص 

وتفابيل أحوال أهل اإلميان من الالل الاتاب والسىنة كىثقة جىدا ، وسىيورد     

 املؤلف أمثلة عليها يف غضون هذه الرسالة. 
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)واملسارَّ يتلقون احملابَّ
)بقوول  ا (1
)و كر سلي ا(2
واستعمال  ا فيما   (3

)ينفع
  ؛(4

                                                 

: يعين أهل اإلميىان، والعمىل الصىاحل     واملسارَّ+ =يتلقون احملابَّقولو:  (4)

مىن   لتذون بها سواء كانىت حسىية   اليت حيبونها، وي فيوحح كيف يستقبلون النعَن

 وب ة البدن.  ،وسعة الرز، ،حنو زيادة املال

أو كانت معنوية من حنو بالح األوالد، وزيادة العلن، واإلميان، ومساعفة 

 األحوال، والسالمة من املادرات. 

حمض  ها: أي حبسن االستقبال هلا، حبيث يعلمون أن=بقبول هلا+قولو:  (1)

 كرمو  فيتلقونها بفرح وسرور دون أشر أو بطر. فضل اهلل، ومنتو، و

 ْن: أي بالقيىام بواجىب الشىار هلل، والثنىاء عليىو أَ     =وشار عليها+قولو:  (4)

 م، وجاد، وأنعن بهذه النعن اليت حتبها النفوس، وُتَسرُّ بها. رََّاَت

=اللىهن اجعلنىا شىاكرين لنعمتىك، مثىنني بهىا       وهلذا كان من دعاء املىؤمنني:  

. بليها، وأِتمَّها علينا+عليك، قا

 : يعين أنهن يستعينون بهذه النعن علىى =واستعمال  هلا فيما ينف؛+قولو:  (1)

 ما ينفعهن يف دينهن ودنياهن  حبيث َيَتَقوَّْوَن بها على زيادة القرب من اهلل، وعلى

ما ياون بو قواُم حياتهن، ومىا حيفظىون بىو كىرامَتهن، ويقيمىون بىو مىروءاِتهن،        

   ما ُيْسِعدهن، وُيْسِعد بهن.ومجيَ؛ 
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فرذا استعملوها سلدل هدما الوجدو  أحدد   دم مدن االبت داج ب دا  والطمدع يف          

ا سظيمدددة تفدددو   ريات دددا  بقائ دددا وبر ت دددا  ورجددداء ثدددواب الشدددا رين  أمدددور   

 .  (1)وبر ات ا هم  املسرات اليت هم  مثرات ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يعين أن مثراتها+ =... هذه إىل قولو:+ =فإذا استعملوها على هذا الوجوقولو:  )(   

ف سرورهن، والتذاذهن بتلك النعن  استعماهلن لتلك النعن على هذا الن و يضاع

فيرتب على ذلك م يُد سعادٍة، واستبقاٍء لتلك الىنعن، وحفىٍم هلىا مىن الضىيا ،      

أعظَن، واللىذُة أيَّ وأكمىَل  فتلىك حىال أهىل اإلميىان       بها والنقص  فتاون السعادُة 

 عنىىد النعمىىاء كمىىا قىىال _عىى  وجىىل_ عىىن سىىليمان _عليىىو السىىالم_ بعىىد أن رأى     

ار  عِن ربو، وم يِد فضلو: ]ما رأى من ن ْكف 
َ
ْ  أ
َ
ر  أ ْشك 

َ
أ
َ
ِ لَِيبْل َوِِن أ ِْ َرّب  ْض

َِْ  فَ [ َهَذا 

 . 11النمل: 

وتِيت ه  َعلَى ِعلٍْم ِعِِديخبالف حال هامان الذي قال: ]
 
ََم  أ  . 71[ القصص: إِن 

فاان عاقبة األول رشىدا  وفالحىا ، وحسىَن حىال ومىآل ، وكانىت عاقبىة اآلالىر         

 سارة ، وسوَء منقلٍب.ال يا ، وال

حىال األمىن، قىال اهلل _عى       هي وكما أن هذه هي حال األفراد م؛ النعن فاذلك

رِْ  وجل_: ]
َ
اَم ءِ َوالاأ َِاْ  الس َ ُْ بَاَرَاٍت  َِ  َعلَيِْه ََقْوا لََفَتْ  ِ وا َوات  ََ َرى آ َْ الْق  ْه

َ
َ أ ن 
َ
َولَْو أ

ااَم ءِ وَ  َِااْ  الس َ ُْ بَااَرَاٍت  َِاا  َعلَاايِْه ُْ بَِماا  َكاا ب وا لََفَتْ  َخااْذبَ ه 
َ
ب وا فَأ َ ااْ  َكااذ  ُِ رِْ  َولَ

َ
الااأ

ِسب ونَ  ُْ  . 96[ األعراف: 69يَ

وأال  عن أمىة أنعىن عليهىا بىوافر الىنعن  فلىن تشىار  فاانىت عاقبُتهىا دمىارا ،           

 وبوارا ، وزوال نعمٍة، وذهاِب ريح . 

= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُْ آيٌَة ]وتلك األمة هي سبأ  قال اهلل _جل ثناؤه_:    = لََقْد َك َن لَِسَبٍإ فِى َمْسَكِِِه
وٌر  وا لَه  بَلَْدةٌ َطي َِبٌة َوَرب ٌ َغف  ر  ُْ َواْشك   ُ ِ َِْ  رِْزِق َرب  وا 

ل  ْ  يَِميٍ  وَِشَم ٍل ك  ََ ِ ََت ِن  [ 41َج

 .45سبأ: 

ن يف مسىىانو جنتىىان: جنىىة  عىىن ميىىني قيىىل يف تفسىىقها: كىىان لاىىل رجىىل مىىنه

املسان، وجنة  عن يساره  فاانوا يتفيؤون ظالهلما يف الصباح واملساء، وجيتنون 

 مثارها من خنيل، وأعناب، وغقها.

وقيىىل: كانىىت مىىدينُتهن حمفوفىىة  عىىن ميينهىىا ومشاهلىىا بغابىىة مىىن اجلنىىات         

 يصطافونها، ويستثمرونها.

ماتال  لوجده قد ُملىَ  مثىارا  ممىا يسىقط      بل قيل: إن السائر لو وح؛ على رأسو

 من األشمار اليت يسق حتتها.

وكان من متام نعمتهن أن يسََّر اهلل هلىن األسىفار، وعمىراَن الىديار  فاىانوا إذا      

الرجوا من مْأرب إىل البالد الشامية قوافَل للتمارة، وبي؛ الطعىام سىلاوا طريىق    

الشام  فاانوا كلما ساروا مرحلة   تهامة، ثن احلماز، ثن مشارف الشام، ثن بالد

وجدوا قرية ، أو بلدا ، أو دارا  لالسراحة وت ودوا مما حيتاجون إليىو  فاىانوا مىن    

 َأْجِل ذلك ال حيملون معهن أزوادا  إذا الرجوا من مأرب.

وكىىانوا يسىىقون غىىدوا  وعشىىيا   فيسىىقون يف الصىىباح، ثىىن تعرحىىهن قريىىة، 

قون يف املساء  فتعرحهن قريىة فيبيتىون بهىا  فمعنىى     فقحيون فيها وَيِقْيلون، ويس

 ]ِسْيُروا ِفْيَها َلَياِلَي وَأيَّاَما  لِمِنْين[ أي سقوا كيف شمتن.

ولانهن _م؛ ذلك كلو_ مل يشاروا نعمىة اهلل، بىل أعرحىوا، وقىالوا: ]َربََّنىا      

 =         َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا[.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد در  املفسرون علىى أنهىن دعىوا اهلل بىذلك  فلىن َيْقىُدروا نعمىة اهلل حىق             =

قدرها  فسألوا اهلل أن ت ول تلك القرى العامرة  ليسىقوا يف الفيىايف، وحيملىوا األزواد    

        من الطعام والشراب.

أب اب تلك املقالة ممن كىانوا أدركىوا    ثن حيتمل _كما يقول ابن عاشور_ أن ياون

حال تباعد األسفار يف بالدهن قبل أن تؤول إىل تلك احلضارة، أو ممن كانوا يسىمعون  

 أحوال األسفار املاحية يف بالدهن، أو أسفار األمن البادية، فرو، هلن تلك األحوال.

ها  لىذا  وهذا من كفر النعمة الناش  عن فساد الذو، يف إدراد املنىاف؛ وأحىداد  

َفَمَعْلَناُهْن َأَحاِديَث َوَم َّْقَناُهْن ُكلَّ ُمَم َّ،  ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلُالِّ كانت النتيمة ]

 [.َببَّار  َشُاور 

فصار أولمك القوم الذين يعيشون يف حببوحىة مىن العىيش _ أحاديىَث، أي مل     

بعىد سىيل    يبَق منهن أحد، فصار وجودهن يف األالبار والقصص  حيىث تفرقىوا  

العرم  فاان ذلك ُمْسِرعا  فيهن بالفنىاء بىالتغرب يف األوطىان، والفاقىة، وتسىلط      

العوادي يف الطرقات، حتى َحَرَبت العرُب بهن املثل يف قوهلن: ذهبىوا أو تفرقىوا   

 أيدي، أو أيادي سبأ، كما قال ذو الرمة:

 فيىىىىا لىىىىِك مىىىىن دار  َتَفىىىىرََّ، أهلىىىىها   
 

 (1)ظارهىىاأيىىادْي َسىىًبا عنهىىا وطىىال انت   
 

واحلابل أن حال أهل اإلميان م؛ النعماء الشار  في صل هلن من جراء ذلىك  

 مسرات، وبركات تفو، أبل النعن اليت حصلت هلن ابتداًءا. 

خبالف غقهن ممن يستقبلون النعن باألشر، والبطر، والافران  َفَتِفرُّ مىنهن، وحيىل   

 حملها اخلسارة والبوار.

 
                                                 

  . 479_11/471انظر تفسق الت رير والتنوير البن عاشور  (4)
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)والغددددمَّ وا دددمَّ   واملضدددارَّ    ن املكدددار ْوق ددد ل ت وي 
)وملدددا ميكدددن م مقاومُتدددد   باملقاومدددةِ  (1

2)  

)وما ميكن م ختفيُف وختفيِف
 .(4)  والصرب اجلميل ملا لي   م منو بد(3

                                                 

: يعىىين بىىذلك: +=ويتلقىىون املاىىارَه، واملضىىارَّ، واهلىىنَّ، والغىىنَّقولىىو:  (4)

 املؤمنني. 

وهذا شرو  يف بيان حاهلن م؛ الضراء، وم؛ مىا يصىيبهن ممىا يارهونىو ممىا فيىو       

 و السارة، أو ما جرى جمرى ذلك من املاروهات.   حر، أو هن، أو غن، أ

: أي أنهىن يأالىذون باألسىباب الىيت     =باملقاومة ملا ميانهن مقاومتو+قولو:  (1)

تىىدف؛ هىىذا الىىبالء ابتىىداًءا قبىىل وقوعىىو، أو ترفعىىو بعىىد أن يقىى؛  فيسىىعون َسىىْعَيُهْن   

فيىدرؤون   ملواجهتو  ألجل أن يسلموا من غوائلو، وما جيلبو هلن من اهلن، والغن 

 ذلك قدر ما يستطيعون دون استسالم، أو تراخ ، أو تعطيل لألسباب.
 

: أي أنهن إذا مل يستطيعوا َدْفىَ؛ الشىرِّ   و+ما ميانهن ختفيُف =وختفيِفقولو:  (4)

كلِّو سعوا إىل ختفيف اآلثار النامجة عنو  فبعُض الشىرِّ أهىوُن مىن بعىض  فامىا أن      

 طلب.  تعطيل الشر مطلب فتقليلو _كذلك_ م

 : أي أنهىن إذا دهمهىن أمىر   +الص  اجلميل ملا ليٍ هلىن منىو بىدّ   =وقولو:  (1)

ال طاقة هلن بو  حبيث ال يستطيعون دفعو، وال رفعو، وال ختفيفىو _تىذرعوا بالصى     

اجلميل اخلالي من الشاوى، واجل ِ ، واخلوِر، والتسخِط، ُمسلِّمني هلل يف األمىر،  

 منتظرين منو مجيل الفر  واملخر .حمتسبني عنده الثواب واألجر، 

 وذلك متام احلامة، والعقل.   
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حيصدددل  دددم مدددن آثدددار املكدددار  مدددن املقاومدددات النافعدددة  والت دددارب     (1)وبدددمل 

حل مع ددا والقددوة  ومددن الصددرب واحتسدداب األجددر والثددواب أمددور سظيمددة تضددم       

 . (2)ووثواِب اهلِل يف فضِل   والطمُعالطيوُة واةماُل املكار   وحتل حمل ا املسارُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أي بذلك التصرف الص يح حيال ما يارهون.  =وبذلك+قولو:  )(

: هىذه مىن   ل اهلل وثوابىو+ =والطمى؛ يف فضى  إىل قولو:  =حيصل هلن+قولو:  (1)

لثار التصرِف الص يِح، وحسِن التلقي للمااره  حيث حيصل هلىن مىن جىراء ذلىك     

قوُة الص ، والتدرُب على تلقي املصائب، وحسُن النظر يف العواقب، وانتظاُر لطىِف  

اهلِل وقرِب ِغَيِرِه، واكتساُب اخل ة يف تلقىي أمثاهلىا مىن املاىاره، وحسىن املعاجلىة ملىن        

ت لو مثل تلك األحوال، عالوة  على مىا يف ذلىك مىن الثىواب اجل يىل، واألجىر       وقع

 العظين  فتاون تلك املاارُه من قبيل املنح يف طي احملن _كما قال األول_:  

 بشىىىىىىارها لُِّقَتْسىىىىىىكىىىىىىن نعمىىىىىىٍة ال َت
 

 هلل يف طىىىىىىىىىي املاىىىىىىىىىاره كامنىىىىىىىىىةْ   
 

ممىىن متىىر بهىىن واألمثلىىة علىىى ذلىىك كىىثقة جىىدا ، والقىىرلن حافىىل بىىذكر املىىؤمنني  

 املصائب  فيأالذون بهذا التوجيو الرباني  فتاون العاقبة أمحد مما يتصورون. 

ومن ذلك ما جاء يف قصة أم موسىى _عليىو السىالم_ ملىا ألقتىو يف الىين، وسىل مت        

أمرها هلل _ع  وجل_ فاانت العاقبة أن بارت ترحعو علىى مىرأى ومسىم؛، ورعايىة     

 وهو فرعون. ممن ختاف أن ُيْلِ َق بو الضرر، 

وقل مثل ذلك وأعظن ما جاء يف قصة مرين _عليها السالم_ وكيف تعاملت مى؛  

 ذلك اهلن العظين الذي ن ل بها من جراء محلها، ووحعها. 

وسيأتي تفصيل ذلك عند الاالم على أمثلٍة ملن أمل ت بهن امل عمات من أهل 

 قاومة.اإلميان، وما ياون منهن من حسن التدبق، واملواجهة، وامل
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س و ددا ألمددر  =سددن هددما يف احلددديي الصددحي  أنددو قددال:      ملسو هيلع هللا ىلص  مددا سددرب الددن  

 ددكر فكددان خددري ا لددو  وإن أصددابتو     إن أصددابتو سددراءُ  ؛املددؤمن  إن أمددر   لددو خددري  

أن املدؤمن   ملسو هيلع هللا ىلصفدأخرب   +صرب فكان خدري ا لدو  ولدي  ذلد  ألحدد إال للمدؤمن        راُء
 .(1)  يطرقو من السرور واملكار ما أسمالو يف  ل ومثراُت   وخرُي  ُوُمْنيتضاسف ُم

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 : استشىهاد =من السرور واملااره+إىل قولو:  =كما ع  النيب "...+قولو:  (4)

ت األحىداث حبىديث   املؤلف على ما مضى من أحوال املىؤمنني مى؛ سىائر تقلبىا     من

و املىؤمن، واعتداَلى   ن وبَفيف ب يح مسلن، وهو حديث عظين يبيِّ÷  بهيب

يف حالي السىراء والضىراء  ف الىو عنىد السىراء _وهىي اسىن جىام؛ لاىل مىا يسىر_            

 الشار، وحالو عند الضراء _وهي اسن جام؛ لال ما يسوء_ الص .

ابىىن الىىوزير ا عىى  عىىن ذلىىك وذلىىك قمىىة مىىا ياىىون مىىن الامىىال البشىىري، كمىى

 بقولو:× اليماني

 ومىىىن َكُمَلىىىْت فيىىىو النُّهىىىى ال َيُسىىىرُّه   

 

 نعىىىىىىىيٌن وال يرتىىىىىىىا  لل ىىىىىىىدثان 

 ولو قال: )ال يغره( بدال  من )ال يسره( لاان أبلغ وأبد،.  

مىن أهىن أسىباب السىعادة، وعليىو مىدار        السراء والضراء االعتدال حاَل ول وُم

ل الاىالم عنىو ههنىا  حتىى يغىين عىن       احلديث يف غالب هذه الرسىالة  لىذا َسُيَفصَّى   

التفصىىيل يف مواحىى؛ أالىىرى  فتىىوطني الىىنفٍ علىىى لىى وم االعتىىدال حىىال السىىراء  

فاإلنسان يف هذه احلياة الدنيا يتقلىب يف أحىوال     والضراء هو حال الُامَّل من البشر

عديدة، فقد يبتلى بالفقر وقلة ذات اليد، وقد ينال نصيبا  وافرا  مىن عىرض الىدنيا،    

 ،تدركىو الشىيخوالة  د ميتَّ؛ بالص ة وسىائر احلىواس، وقىد يصىاب بىاملرض، و     وق

  =، وقد يعقب ذلك ع ل،بيٍت َدْعوُب وشهرة  ويضعفو ك  السن، وقد ينال والية 
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 . ذكر  مخوُل، ووذلٌّ  =

وهلذه األمور وغقها أثر بالغ يف النفٍ  فالفقر قد يقىود إىل الذلىة، ويىدعو إىل    

 اخلنو . 

وقد قيل: من نال والغنى قد تتغق بو أالال، اللمين بطرا ، وتسوء طرائقو أشرا ، 

 استطال. 

 وقال بعضهن: 

 فىىىإن تاىىىن الىىىدنيا أنالتىىىك ثىىىروة     

 منىىك الالئقىىا  لقىىد كشىىف اإلثىىراءُ  

 

 وقىد كنىت ذا عسىرِ    فأبب ت ذا يسىر   

 مىن الفقىر   من اللؤم كانت حتت ثىوبٍ 

ثن إن املرض قد يتغق بو الطب؛، فال تبقى األالال، على اعتدال، وال يقدر معها  

 املرء على احتمال. 

النفٍ كمىا يضىعف اجلسىن، فتعمى  الىنفٍ عىن        ُفِعْضذلك ك  السن قد ُيكو

 أثقال ما كانت تص  عليو من خمالفة اهلوى، والص  على األذى. 

وكذلك الوالية قد حتدث يف األالال، تغقا ، وعلى اخللطاء تنارا ، إما مىن لىؤم   

 . (1)طب؛، وإما من حيق بدر

 .(2)+ع لوذل يف  واليتومن تاه يف =وهلذا قيل: 

 =والل و لقد ولىي احلمىا  ومىا عربىي أحسىن أدبىا  منىو،       =قال حييى بن احلاين: 
                                                 

 .  111انظر أدب الدنيا والدين   (4)

 .  111أدب الدنيا والدين  ( 1)
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 .(1)اخللق+ إال  ما حيب، فمات وإنو ألمحق سيِّ فطالت واليتو، فاان ال يسم؛  =

ويف مقابل ذلىك العى ل  فقىد يسىوء بىو اخللىق، ويضىيق بىو الصىدر  إمىا لشىدة            

 أسف، أو لقلة ب . 

الصىيت قىد يصى بها تغىق يف األالىال،، وترفى؛ علىى         ُدْعى وُب ،وكذلك الشىهرة 

 األقران واألب اب. 

أن يىوطن نفسىو علىى     ومريىد السىعادة   ذا حيسن بذي اهلمة والشىرف الرفيى؛  وهل

وكمىال العقىل،    دالئىل اإلميىان،   ل وم االعتدال حال السراء والضراء  فىذلك مىن  

 مقومات اهلمة العالية، ومن مظاهر املروءة الصادقة. و

رْ ]  قال تعاىل:
َ
ِصيَبٍة فِى الأ َا َب َِْ  م 

َ
َِْ  ََ  أ ُْ إِل  َ فِى كَِت ٍب   ُ ِس نْف 

َ
ِ  َول  فِى أ

ِ َُِسيٌر  َ َه  إِن َ ذَلَِك َعلَى اّلل 
َ
ْن َنبَْرأ

َ
ِْ أ وا بَِم   88َقبْ ُْ َول  َتْفرَح   ُ ََ  فَ تَ َسوْا َعلَى 

ْ
لَِكيْل  تَأ

وٍر  ْخَت ٍل فَخ   َ  َ  ْ َ  ل  ي ِ ب   ك  ُْ َواّلل   . 14_11احلديد:  [83آتَ ك 

ْن ت ِ ب  وا ] وجل _:وقال _ ع  
َ
ُْ وََعَسى أ  ُ َو َخيٌْر لَ وا َشيْئ ص وَه  َره  ُْ ْن تَ

َ
وََعسى أ

ونَ  ُْ ل  َتْعلَم  نْت 
َ
ُ  َوأ َ  َيْعلَ ُْ َواّلل   ُ ٌ لَ َو َشر   . 146البقرة: [ َشيْئ ص وَه 

فمن تلمح حبر الدنيا، وعلىن كيىف ُتَتَلق ىى األمىوا ،     =×: قال ابن اجلوزي 

بعاجىىل  بىىالء، ومل يفىىرَح نىى وَل ْلِوْهَتْسىىمل َي _دافعىىة األيىىام وكيىىف ُيصىى  علىىى م

 =         . (2)رالاء+
                                                 

 .  141الع لة للخطابي   (4)

 .   1/114بيد اخلاطر  (1)
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  قال أحدهن:   =

 هري األمىور علىى حاىن القضىاء ويف    

 ورمبىىىىا سىىىىرني مىىىىا كنىىىىت أحىىىىذره  

 

 احلىىىىوادث حمبىىىىوب وماىىىىروه  طىىىىيِّ 

 (1)ورمبىىىا سىىىاءني مىىىا كنىىىت أرجىىىوه  

بىو   ، وال تطىيشُ و املصيبُةُطنَِّقومن هنا فذو اهلمة واملروءة ال تبطره النعمة، وال ُت 

، وال ين ل بو الع ل يف حسرة، وال حيملو الغنى على األشر والبطر، يف زهو الواليُة

 وال ين ط بو الفقر إىل الذلة واخلنو . 

 ال دة_: _يف قصيدتو املشهورة ÷ قال كعب بن زهق 

 ال يفرحىىىىىون إذا نالىىىىىت رمىىىىىاحهن 

 

 (2)قومىىىا  وليسىىىوا جمازيعىىىا  إذا نيلىىىوا    

ال يفرحون من نيلهن عدوا   فتلك  بأنهن_ رحي الل و عنهن _ فهو ميدح الص ابة  

 عادتهن، وال جي عون إذا ناهلن العدو  ألن عادتهن الص  والثبات.

ما تا  يف واليتو إال  من ك ت عنىو، وال تواحى؛ هلىا إال     =وقال سامل بن قتيبة: 

 . (3)من ك  عنها+

ن لة والع ، تبطره امل ويف كتاب كليلة ودمنة: ذو العقل ال=وقال اإلمام ابن قتيبة: 

 يت ع   وإن اشتدت بو الريح.كاجلبل ال 

 =  .(4)والسخيف يبطره أدنى من لة، كاحلشيش حيركو أحعف ريح+
                                                 

  . 4/51جنة الرحا للغرناطي  (4)

 .   446د. مفيد قمي ة   ديوان كعب بن زهق، بنعُة الساري، شرح ودراسة (1)

 .   1/117بهمة اجملالٍ البن عبدال   (4)

 .   4/114عيون األالبار البن قتيبة  (1)
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 وقال أحد احلاماء:   =

 همىىىىىااللقىىىىىان ال أرحىىىىىى االتالفَ 

 فىىىىال تاىىىىن بطىىىىرا   َتْيىىىىِنفىىىىإذا َغ

 وابىىىى  فلسىىىىت بواجىىىىد اللقىىىىا    
 

 الفقىىىىىىر الغنىىىىىىى ومذلىىىىىىةُ  تيىىىىىىُو 

 علىىىىى الىىىىدهر  ْوِتىىىىوإذا افتقىىىىرت َف

 (1)أدنىىىىىى إىل فىىىىىر  مىىىىىن الصىىىىى 
 

 _ عند السراء، ومل يتضعض؛ حال الضراء فَِّخالطريقة  فلن َي فإذا ل م املرء هذه

 ه، ويتناهى سؤدده، وتامل مروءتو، ويتعاظن سروره. بو أن يعلو قدر ِرْحَأَف

أللفيت أن هلىذه اخلصىلة    _وهلذا لو أنعمت النظر يف تراجن العظماء من الرجال 

 يف نبوغهن وأملعيتهن.نصيبا  وافرا  من سقهن، وألدركت أنها كانت سببا  كبقا  

أبىب ت والسىراء   =كىان يقىول:    _على سىبيل املثىال    _فهذا عمر بن عبد الع ي  

 . (2)والضراء مطيتان على بابي، ال أبالي على أيهما ركبت+

ار مواقى؛ القىدر  إن تاىن السىراء     ظى أبىب ت ومىالي سىرور إال  يف انت   =ويقول: 

 . (3)فعندي الشار، أو تان الضراء فعندي الص +

فيما يقول  فقد ل م االعتدال يف مجي؛ األحوال، فاان شاكرا  × ولقد بد، 

و و احللىن، وزينُتى  يمُتيف سرائو، متممال  متملدا  يف حرائو، متواحعا  يف سىقتو، ِشى  

 =  يف زهو، ومل تن ل بو املصائب يف حسرة. بو الواليُة ْشِطوالعفو، مل َت الصفُح
                                                 

 .   4/141عيون األالبار  (4)

 .   1/146اجلام؛ لسقة عمر بن عبدالع ي  البن املالء  (1)

 .   97داحلان  ، وسقة عمر بن عبدالع ي  البن عب1/144اجلام؛ لسقة عمر بن عبدالع ي  ( 4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومن أكابر السادات، ومن ذوي الفضىل واملىروءات قىيٍ بىن عابىن املنقىري         =

 نها على كل وارد يرد. ط فلقد كان ذا نفٍ مطممنة ال ت ع ها األعابق  فلقد َو

 =قيل لألحنف بن قيٍ: ما أحلمك ! 

 (1)ٍبَتْ ائو، ُمنقال: تعلمت احللن من قيٍ بن عابن املنقري، بينا هو قاعد بف

 باسائو أتتو مجاعة فيهن مقتول، وماتوف، وقيل لو: هذا ابنك قتلو ابن أاليك! 

حتى فرغ من كالمو، ثن التفت إىل ابن لو يف اجمللٍ، فقىال   وتَوْبواهلل ما حل حُِف

أالاد، وامحل إىل أمو مائة مىن اإلبىل، فإنهىا     لو: قن فأطلق عن ابن عمك، وواِر

 غريبة، ثن أنشأ يقول: 

 ال شىىىىىائن حسىىىىىيب امىىىىىرؤإنىىىىىي 

 يف بيىىىىىت مارمىىىىىةٍ  مىىىىىن منقىىىىىر  

 حىىىىىني يقىىىىىول قائلىىىىىهن  الطبىىىىىاُء

 جىىىىىىارهننىىىىىىون لعيىىىىىىب  َطْفال َي
 

 ٌٍ  ُنْفىىىىىىىىىره وال َأيغيِّىىىىىىىىى دنىىىىىىىىى

 ينبىىىىت حولىىىىو الغصىىىىُن والغصىىىىُن

 ُنْسىىىىىُل ة ف ىىىىىِعالوجىىىىىوه َأ بىىىىىيُض

 ُنْطىىىىىوهىىىىىن حلفىىىىىم جىىىىىواره فُ  
 

ود، ك، وأقللىت عىدَّ  َمِحثن أقبل على القاتل فقال: قتلت قرابتك، وقطعت َر

 =        . (2)ِد الل و غقد+َعْبال َي
                                                 

حمتٍب: من االحتباء ، وهو أن يضن اإلنسان رجليو إىل بطنو بثوب جيمعهمىا بىو مى؛ ظهىره ،      (4)

ا ، وقد ياون االحتباء بالعمامة أو اليدين عوض الثوب ، ويقال : احتبى الرجل إذا مجى؛  مويشد عليه

   .41/464متو . انظر : لسان العرب ظهره وساقيو بثوبو ، أو يديو ، أو عما

 .   4/116عيون األالبار  (1)
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لىى علىى   لق نظرة عمف _وإذا أردت أعظن مثال لالعتدال حال السراء والضراء    =

 . سقة نبينا حممد 

 عن سبيل ال هىد يف هىذه احليىاة قيىد أمنلىة،      ْدِ وأقرب شاهد على ذلك أنو مل َي

ت طل ى د العربيىة، وأَ حراء كعيشو يوم أظلت رايتو الىبال  فعيشو يوم كان يتعبد يف غار

 على ممالك قيصر من ناحية تبود. 

قىى  دى ودين احلىق، ويل وكذلك مضاؤه يف سبيل الدعوة، فقد قام يدعو إىل اهل

 فيضىرب عنىو بىف ا  أو عفىوا ، وميضىي يف سىبيلو       من الطغام والطغىاة أذى كىثقا    

 ال يأالذه يأس، وال يقعد بو ملل، وال ثنيو ج  . 

وقد ظهر دين الل و، وعلت كلمتو بهذا الع م الذي ختمد النىار وال خيمىد، وينىام    

 املشريف وال ينام. 

وتأملىت سىقتو مى؛ قومىو، وبى ه يف       ىل الىنيب  فإذا جمىت إ =قال ابن القين: 

الل و، واحتمالو مامل حيتملو نيب قبلو، وتلّون األحوال عليو، من سىلن، والىوف،   

، وفقىر، وأمىن، وإقامىة يف وطنىو، وظعىن عنىو، وتركىو هلل، وقتىل أحبابىو          غنًىو

وأوليائىىو بىىني يديىىو، وأذى الافىىار لىىو بسىىائر أنىىوا  األذى مىىن القىىول، والفعىىل،   

على أمر الل و، لس ر، والاذب، واالفراء عليو، والبهتان، وهو م؛ ذلك بابر وا

 نيبٌّ َطْعما أوذي، ومل حيتمل يف الل و ما احتملو، ومل ُي يٌِّبنَ  َذْؤفلن ُي يدعو إىل الل و،

ما أعطيو، فرف؛ الل و لو ذكره، وجعلو أقرب اخللىق إليىو وسىيلة، وأعظمهىن عنىده      

كرامتو، وهي ممىا   عنَي واالبتالُء ده شفاعة، وكانت تلك احملُنجاها ، وأمسعهن عن

 =    .(1)زاده شرفا  وفضال ، وساقو بها إىل أعلى املقامات+
 

                                                 

 .   4/114مفتاح دار السعادة البن القين  (4)
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واحلابل أن ل وم االعتدال حال السراء والضراء مىن أعظىن أسىباب السىعادة،        =

 .ل البشريوأرف؛ مقامات الاما

  . (1)ومعظن مقومات السعادة يف هذه الرسالة تدور حول هذا املعنى العظين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                 

 .   141_114انظر تفصيل ذلك يف اهلمة العالية: مقوماتها ومعوقاتها   (4)
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فيتفاوتدان   ؛(3)من نوائ  اخلدري أو الشدر    ما نائوٌةُقُرْطت  (2)جتد اثنني (1) ما

  وذلدددد  حبسدددد  تفاوت مددددا يف اإلميددددان والعمددددل     (4)ي دددداقِّل تفاوت ددددا سظيم ددددا يف ت  

 .(5)صاحلال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أي هلذا السبب، وهو ل وم االعتدال حال السراء، والضراء.  =وهلذا+قولو:  (4)

 : يريد أن يقارن بني من يل م االعتدال، ومن يفارقو. =هد اثنني+قولو:  (1)

: أي =تطرقهمىىا+: معنىى  الشىر+ =تطرقهمىا نائبىة مىىن نوائىب اخلىىق أو    قولىو:   (4)

 تصيبهما وتن ل بهما، من الطوار،، مج؛ طار،. 

 ابىن حمىر_: =اجملىيء لىيال  مىن سىفر       والطار، هو اآلتي ليال ، والطُّرو، _كما يقىول 

 . (1)غقه على غفلة  يقال لال لت بالليل طار،، وال يقال بالنهار إال جمازا + أو

ما ين ل باإلنسان من الاىوارث، واحلىوادث    : هي املصيبة الشديدة، وهي=النائبة+و

 املؤملة، ومجُعها نوائب. 

 وتطلق مقيدة  على ما ينوب اإلنسان عموما  من الق أو شر.

 عاٍ ذلك.     والشر:ما يسر اإلنسان يف معاشو، ومعاده، واخلق: 

ف : يعىين يف ردود أفعاهلمىا  فىاملوق   =فيتفاوتان تفاوتا  عظيما  يف تلقيهىا+ قولو:  (1)

 واحد، واحلدث واحد غق أن بينهما يف ردة الفعل كما بني ذات الرج؛ وذات الصد .  

: أي أن سبب ذلك =وذلك حبسب تفاوتهما يف اإلميان والعمل الصاحل+قولو:  (5)

التباين يف ردة الفعل إمنا هو اإلميان والعمل الصاحل  وما يندر  حتتهما من األسباب اليت 

 ي من حسن االستقبال ملا َيِرُد فرحا  كان أو ترحا ، والعاٍ. تضفي على النفٍ ما تضف

 وهذا ما سيبينو املؤلف يف الفقرات التالية.

                                                 

 .   9/154فتح الباري  (4)
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يتلقدددل اخلددري والشدددر هددا ذ رندددا  مدددن    (1)هددما املوصدددوي ب ددمين الوصدددفني  

  والغدمِّ  ا مِّ   وزواُلواالبت اُج لو السروُر ُ ُدْحي ف  ؛(2)الشكر والصرب وما يتوع ما

 .(3)يف هم  الدار الطيوُة لو احلياُة مُِّتوت   احلياة   و قاِءالصدِر و يِق  والقلِق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يعىىين بىىو مىىن قىىام بىىو هىىذان =هىىذا املوبىىوف بهىىذين الوبىىفني+قولىىو:  (4)

 الوبفان، وهما اإلميان، والعمل الصاحل.  

: ق والشر مبا ذكرناه من الشار، والص ، وما يتبعهمىا+ =يتلقى اخلقولو:  (1)

يعين أن ذلك اإلنساَن املتصَف باإلميان والعمىل الصىاحل _ ُيْ ِسىُن اسىتقبال مىا َيىِرد       

عليو من األحوال  فيستقبل النعماء بالشار، ويستقبل الضراء بالص ، وما يسىتتب؛  

 هو من لوازم االعتدال. ذلك من الساينة، والرحا، وحسن التدبر للعواقب مما 

 وقد مرت اإلشارة إىل شيء من ذلك عند التعليق على حديث بهيب اآلنف الذكر. 

 وهذا ما ع  عنو العقالء، واحلاماء، قال عبدالع ي  بن زرارة الِاالبي: 

 قد عشت يف الدهر أطىوارا  علىى ُطىُر،    

 

 شىىتى فصىىادفت منهىىا اللِّىىنَي والَبِشىىعا     

 نعمىىىاء تبطرنىىىي ُكىىىالل بلىىىوُت فىىىال ال   

 

 وال ختشىىىىعت مىىىىن ألوائهىىىىا ج عىىىىا  

 وقال البعيث _أو تأبط شرًّا_:  

 ولسىىىىت مبفىىىىراح  إذا الىىىىدهر سىىىىرني

 

 (1)وال جىىىىاز   مىىىىن ِبىىىىْرِفِو امُلَتَقلِّىىىىبِ  

 وقال ذو اخِلرِ، الطَُّهوي: 

 فيمىىىىىي إلينىىىىىا فإنىىىىىا معشىىىىىر ُبىىىىىُبرٌ 

 

 (2)يف اجلىىىدب ال اِلف ىىىة  فينىىىا وال نىىى ،َ   

 

 

 

 ملقرب العيوني:وقال علي بن ا 

 ومىىىا أنىىىا يف السىىىراء يومىىىا  َفُرْوُحهىىىا    

 

(3)وال أنىىا يف الضىىراء يومىىا  َجُ وُعهىىا  
 = 

 

 

 

    

                                                 

 .  114و 4/176  عيون األالبار (4)

 .  411األبمعيات لعبدامللك بن قريب   (1)

 .  117رب العيوني حياتو وشعره د. علي اخلضقي  علي بن املق (4)
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: يشىق إىل إن مىن   =هىذا الىدار+  إىل قولو:  =في دث لو السرور...+قولو:  (4)= 

دال حال االتالف الواردات عليو من سىراء، وحىراء _   كانت هذه حالو من ل وم االعت

فهو السعيد حقا   فذلك االعتدال ميده بالسرور، والبهمة، وي يل عنو مجي؛ ما ينىايف  

ذلك  فتاتمىل سىعادتو، ويتعىاظن سىروره  بسىبب طمأنينىة نفسىو، وتوطينهىا علىى          

 استقبال كل وارد. 

 إن نابىىىىىو فىىىىىرح أو جىىىىىاءه تىىىىىرح  

 

 مىىىىىىد هلليف احلىىىىىىالتني يقىىىىىىول: احل 

 

 

 

فال تأالذه دهشة الفرح بسبب الق نالو  فيخر  عن طوره، وال تقنطو املصيبة  

 إذا حلت بو  فتسلبو ُلبَّو. 

وإمنا يستقبل ذلك بساينة ووقىار، وثبىات  فقىد يأتيىو بشىارة بولىٍد بعىد طىول         

انتظار، أو بربح ج ل يف هارٍة ما، أو جناح  باهر يف أمر من األمىور  فيسىتقبل ذلىك    

 شار، ورزانة، وركانة، وربانة.  ب

وقد يفم؛ بوفاة حبيب أو قريٍب، أو السارٍة مالية فادحٍة، أو باكتشاف مىرض  

 الطق يف جسده  فراه يستقبل ذلك بص ، وثبات، واسرجا ، ومتاسك. 

 _ولو كان ج ال _ استقبلو بوقار، وساينة _كما سيأتي_.  اعطاًء ىَطْعوإذا َأ

ولو كان ج ال _ مل يتبخر، ومل يتا ، ومل ُيَعّظن عطىاءه،  _ اعطاًء َأْعَطىوإذا 

بل يقدمو بال ساينة، وهدوء، على حنو قول أبي نوفل عمرو بن حممد الثقفي _يف 

 بيتيو اللذيِن قيل إنهما أحسن ما قيل يف املديح_:

 ولىىىىمن فرحىىىىَت مبىىىىا ينيلىىىىك إنىىىىو   

 

 لبمىىىىا ينيلىىىىك مىىىىن نىىىىداه أفىىىىرح     

 

 

 

 قىىىىا مىىىىا زال يعطىىىىي سىىىىاكتا  أو ناط  

 

 حتىىىىى ظننىىىىت أبىىىىا عقيىىىىل ميىىىى ح  

 

 

 

 فهذه _إذا _ حال املؤمن حقا  م؛ تقلبات األحوال. 
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  (6)  فتنحددري أخالقددو(5)وطغيددان (4)وبطددٍر (3)بأ ددٍر (2)يتلقددل احملددابَّ (1)واةخددُر

 . (8)وهلع (9)ويتلقاها  ما تتلقاها الو ائم جبشع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يعين بو غق املؤمن ممن ال حيسن اسىتقبال مىا َيىِرُد عليىو     +واآلالر=قولو:  (4)

 من نوائب ال مان.  

 : يعين يستقبل ما يسره من سائر احملبوبات. +يتلقى احملابَّ=قولو:  (1)

 : األشر هو البطر  فهما متقاربان.  +بَأَشر =قولو:  (4)

 ، والتبخر، والغلوُّ يف املرح، وال هو.  : هو الا +وَبَطر =قولو:  (1)

 : أي غلو، وهبُّر، وجماوزة لل د.  +وطغيان=قولو:  (5)

 : أي يصيبو ما يصىيبو مىن سىوء اخللىق  بسىبب     +فتن رف أالالقو=قولو:  (6)

 ما ينالو من الق كما قال البارودي:

 وكىىىىذا اللمىىىىيُن إذا أبىىىىاب كرامىىىىة   

 

 (1)عىىىادى الصىىىديق ومىىىال بىىىاإلالواِن 

 

 

 

 

 : اجلش؛: شدة احلر . +جبش؛=قولو:  (7)

 : اهلل؛: اجل  ، واخلوف الشديد. +وهل؛=قولو:  (1)

ويعين بذلك أن غق املؤمن يتلقىى مىا يسىره ب هىو، ونى ،، وطىيش، وكى ،        

 وغلو، وشدة حر ، وإشراف نفٍ، والوف شديد من زوال ما بيده. 

َ الإِنَسا َن خ  قال اهلل _ع  وجل_ يف وبف أولمك:] اه   46لِاَق َهل وعا ص إِن  إَِذا َمس َ
وع ص  ر   َجز  ِ وع ص  82ال  َ ََ ه  الَْخيْر    [ املعار . 84ِإَوَذا َمس َ

ويل ق بغق املؤمن حعيف اإلميان، أو من ال يقوم مبا يقتضيو اإلميىان مىن العمىل،    

 واألالذ باألسباب.

 

 
                                                 

 .  1/54ديوان البارودي  (4)
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 ٌ تَّش ددُم ؛و مدن ج دات سديددة   ُتتَّش د ومدع ذلد  فرندو مدري مسدلي  القلد   بدل مُ       

 . من ج ة خوفو من زوال حمووباتو  ومن  ثرة املعار ات النا ئة سن ا مالو ا

ة ألمدور أخدر     ف وِّش د ت بدل ال تدزال مُ   ؛ال تقدف سندد حدد     ومن ج دة أن النفدوس   

 .  قد حتصل وقد ال حتصل

)من اجل ات املم ورة ٌقِلف و أيض ا ق  _سلل الفرض والتقدير_وإن حصل  
1). 

                                                 

 كىىالم املؤلىىف ههنىىا تفسىىق ملىىا مضىىى مىىن اسىىتقبال غىىق املىىؤمن ملىىا يصىىيبو    (4)

 مما يسره  فهذه حالو  أشر، وبطر، وقلة راحة، وتفر، هّن، والوف من زوال اخلق. 

يها ما بيدها من اخلق  بىل تتشىوف   ويضاف إىل ذلك كوُن النفوِس ُطَلعة  ال ياف

 إىل ما هو أعلى من ذلك  ف ال ذلك اإلنسان كما قال رؤبة بن العما :

 كىىىىاحلوت ال يافيىىىىو شىىىىيٌء َيْلَهُمىىىىْو

 

 يصىىىىىبُح ظمىىىىىآَن ويف املىىىىىاء َفُمىىىىىوُ   

 

 

 

 فهو ال يستغين عن حمبوباتو  وال يلتذ بها، وهذا هو الشقاء بعينو. 

ىل اجلنون، وقد حدثين أحىد األفاحىل الثقىاة أن    بل رمبا أدى بو األشر والبطر إ

شخصا  عاش يف بلده فققا  معدما  طيلة حياتىو  فتىويف قريىب لىو يف بلىد لالىر، ومل       

 يان هلذا املتوفى وارث إال هذا الرجل. 

 وقد ترد ذلك املتوفى ثروة  طائلة   إذ كان يعيش يف غنًى ويسار. 

ستلن مقاثىو، وكىان يظىن أن املبلىغ يسىق       فبلغ الفقَق نبُأ وفاِة قريبو، وُدعي لي

فلما أعطي املبلغ الىذي يقىدر بعشىرات املاليىني قىال: =كىل هىذا لىيل+ فقيىل لىو:           

 =نعن+ ففقد عقلو، وبار يردد جبنون: =كل هذا لي كل هذا لي+. 

فاان املال وباال  عليىو  حيىث أفقىده عقلىو، ومل ُيِفىد منىو شىيما ، وإمنىا الل فىو          

 =                    لوارث لالر.  
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لى وم  والسبب يف ذلك أنو فقد عنصرا  عظيما  من عنابر السىعادة، أال وهىو    =

  فهذه _إذا _ حال غق املؤمن، أو مىن مل يقىن مبقتضىى    االعتدال يف السراء والضراء

 اإلميان م؛ ما يسره  فايف حبالو م؛ ما يارهول .

يتبني يف الفقىرة  ال شك أن همىو سيضىاعف، وأن بىالءه سىي يد، وهىذا مىا سى       

 التالية.     
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)و  ر  وخوي  وجزع  بقلق كار  ويتلقل امل
لدو مدن    ُ ُدْحد فال تسأل سما ي  ؛(1

 قاء احلياة  ومن األمدراض الفكريدة والعصدوية  ومدن اخلدوي الدمد قدد يصدل         

صددرب سنددد    وأفظددع املزس ددات؛ ألنددو ال يرجددو ثواب ددا  وال    بددو إ  أسددوأ احلدداالت 

)ن سليووي وِّ  يسليو
2). 

                                                 

: هذا شرو  يف بيان حال =وحمر+: إىل قولو: +ويتلقى املااره...=قولو:  (4)

_كمىا تقىول العىرب     ِحْغثا  على إّبالةغق املؤمن م؛ املااره  حيث يتلق اها مبا ي يدها 

 يف أمثاهلا_ فتصبح املصيبة بها مضاعفة. 

: هذا +ويهون عليو=... : إىل قولو: +.فال تسأل عما سي دث لو..=قولو:  (1)

تصوير حلال غق املؤمن، وحال حعيف اإلميان، ومن ال يأالذ باألسباب  ف ىاهلن  

م؛ املااره حىال هىنٍّ مت ايىد، وشىقاء مضىاعف  فتمتمى؛ علىيهن أمىراض بدنيىة،          

 وأمراض نفسية  ت يد من همهن، والوفهن إىل ما ال يقادر قدره. 

اليأس، والقنوط، والسعي إىل التخلص من احلياة، بل قد يصل بهن احلال إىل 

 واللموء إىل االنت ار _عياذا  باهلل_. 

 وهذا مشاهد حمسوس ُترى لثاره يف كثق من البلدان الاافرة. 

 وإمنىىا جلىىأ إىل ذلىىك مىىن جلىىأ ألنىىو فاقىىد لهميىىان الىىذي يسىىليو، ويهىىوِّن عليىىو   

الىدنيا، وج يىل ثوابىو يف     ما أبابو، ويقوي رجىاءه بربىو، وجيعلىو ينتظىر فرجىو يف     

 اآلالرة. 
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ث دددٌل واحدددد مدددن هدددما الندددوع  إذا تدبرتدددو    وم (1)بدددةِرْ و دددل هدددما مشددداهد بالتَّ

ون زَّْلت و سلدل أحدوال النداس  رأيد  الفدر  العظديم بدني املدؤمن العامدل هقتضدل           

 . (2)إميانو  وبني من مل يكن  مل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أحوال النىاس   : أي أن ما ذكر لنفا +وكل هذا مشاهد بالتمربة=قولو:  (4)

يف تلقي احملاب واملااره ُيرى عيانىا  يف واقى؛ حيىاة النىاس، وُيىدرد بالتمىارب الىيت        

 ُتسم؛، وُتْبَصر  فليٍ ذلك جمرد افراض عقلي، أو تصور ذهين. 

: يشىق إىل  =وبني مىن مل ياىن كىذلك+   : إىل قولو: +ٌل واحٌدَثَمَو=قولو:  (1)

ن األحوال الىيت متىر بالنىاس _ لرأيىت البىون      أنك لو أنعمت النظر يف حالة واحدة م

الشاس؛ بني املؤمن حقا  وبني من مل يان كذلك  من ناحية حسن التعامل مى؛ كافىة   

 األحوال، وما يرتب على ذلك من العواقب عموما . 

: لفتة لطيفىة  إذ لىيٍ مىن حىرورة     ل مبقتضى إميانو+=املؤمن العامويف قولو: 

دة  مطلقة  فقىد ياىون لديىو مطلىق إميىان،      سعيدا  سعاإلنسان مؤمنا  أن ياون كون ا

 ولىيٍ لديىىو إميىىان مطلىق  فممىىرد وجىىود اإلميىىان يوجىب لهنسىىان مطلىىق سىىعادة   

 ال سعادة مطلقة. 

 أما السعادة التامة املطلقة الااملة فهي ملن حقق اإلميان، وعمل مبقتضاه. 

إليو من العمل الصاحل ومن مقتضاه قيام اإلنسان مبا افرحو اهلل عليو، ومبا ندبو 

الذي حيقق العبودية احملضة، ومن ل م عتبة العبودية نال السعادة األبدية _كما يقىول  

 =         . (1)ابن تيمية_
                                                 

 .   4/119انظر مدار  السالاني  (4)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبهذا جياب عن االعراض من كون بعىض املسىلمني ال جيىدون السىعادة حقىا ،         =

وكون بعض الافار يعيشىون بسىعادة، وراحىة  حيىث إن األالىذ بأسىباب السىعادة        

 سباب، والعاٍ. سبيل إلدراكها حبسب تلك األ

وبعض تلك األسباب مشركة بني املؤمن والاافر، وهو ما سيتبني فيمىا سىيأتي مىن    

 ×.كالم املؤلف 
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وهو أن الدين حيدي _مايدة احلدي _ سلدل القناسدة بدرز  اهلل  وهدا آتدل العوداد          

  .  (1)من فضلو و رمو املتنوع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يشىق بىذلك إىل   +وكرمو املتنىو  =: إىل قولو: +وهو أن الدين...=قولو:  (4)

وأثىِر  بىو،   مبا لتاد اهلل من املال، والص ة، واجلاه، وسائر ما منَّ اهلل القناعِة مسألِة

 تلك القناعة على السعادة. 

ن وال يعين ذلك أال تطمح نفىٍ اإلنسىان إىل مىا هىو أعلىى، وإمنىا املقصىود أ       

يرحى مبا ُقسن لو  فىذلك أمضىى لع مىو، وأنى ه لنفسىو، وأبعىد عىن االنطىال، يف         

جمىىاري التملىىق واملداهنىىة، وأسىىلن مىىن تبعىىات الطمىى؛ ولثىىاره املىىدمرة للسىىعادة     

 والارامة، وع ة النفٍ. 

وهلذا تتابعىت وبىايا احلامىاء يف احلىث علىى القناعىة، قىال الثعىاليب: =ومىن          

 :العلوي ابن طباطبا أحسن ما مسعت يف القناعة قول

للللل ُّ ُّمقتنعللللل  ُّبمللللل ُّشبت ت لللللُّن ُّك 

 

للل  ا   َُّّ م 
لللت    ُّوجم تفلللالت ا  ُّوجقنلللوا  ُّا 

ُّ

ُّ

 

ُّوجللالى لل   ش  ُّنبُّفللاُّح لل ُّوجمنللىُّب 

ُّ

ُّوجمللا ُّفللاُّموُّوجالل  ُّ(1)افلبهللا  

ُّ  ×:قال اإلمام الشافعي  

ُّمصلل معاُّف ر لل ُّحفلل ُّاالشملل  

 

ُّفلل بُّوجللنف ُّملل ُّهمعلل ُّتهللوب ُّ 

ُّ

ُّ

 

ُّبش   للل ُّوجقنلللواُّبكللل بُّم تللل  ُّ

ُّ

ُّم لللوبُّففلللا  ُّن   ئللل َُّّلللانق

ُّ ُّبقيللل َُّّ للل  للل    ٌ   ُّ ُّنموُّهمللليق

ُّ

ت للل ُّمه حللل  ُّ  ي  ُّ(2)بَّلللاوُّهلللوبَُّّ 

ُّ  =                   وقال:  
                                                 

 .  11أحسن ما مسعت للثعاليب   (4)

 .  15ديوان اإلمام الشافعي   (1)
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=  

ُّكنللل ُّوجفتلللى ُّرش للل ُّوجقن َّللل  

ُّ

ُّا ُّب م  جهللل ُّممتاللل لف للل 

ُّ ُّفللللاُّموُّ اوحللللاَُّّيللللىُّب بلللل 

ُّ

ُّبالُّموُّ اوحللللاُّبلللل ُّمنهملللل  

ُّ ُّنلللل ب ُّبلللاُّلرهلللي لللا ُّغب

ُّ

َُّّيللىُّوجنلل اُّشلل  ُّوجميلل  للا  ُّ(1) ش م 

 قولو: ÷ ومما ينسب ألمق املؤمنني علي بن أبي طالب ُّ

َُّّللل  ُّ ُّشفللل لتناُّوجقن َّللل ُّكللل ل

ُّ

ُّشَّللل ُّملللنُّوجقن َّللل  ُّ  ُّبهللل َُّّللل م

ُّ ُّمللل أ ُّ ُّف للل لاه ُّجنفاللل ُّرشا 

ُّ

ُّبعلل ه ُّوجتقللوىُّب لل َّ  ُّ  ُّب لل صا 

ُّ ن للىَُّّللنُّبخ لل  ى  ُّربٌلل  ُّبت  لل    ٌ ُّت 

ُّ

ُّ(2)بتللنعيُّب جانلل بُّب لل اُّبلل َّ  ُّ 

ُّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .  17ديوان اإلمام الشافعي   (4)

 .  411_414ديوان اإلمام علي   (1)
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 أحددٍد أو فقددر  أو هددو  مددن األسددراض الدديت  ددلُّ      من إذا ابتلددي هددرض فدداملؤ

 _والر ددا هددا قسددم اهلل لددو  وهددا سنددد  مددن القناسددة  برميانددو_فرنددو _  ددا سر ددٌة

و دوندو   ينظدر إ  مدن هد    ؛(1)يتطل  بقلوو أمر ا مل ُيق دَّر لدو  قرير العني  ال جتد 

)وال ينظر إ  من هو فوقو
2) .  

                                                 

أن املىىؤمن  : يشىىق بىىذلك إىل=مل يقىىدَّر لىىو+إىل قولىىو:  +فىىاملؤمن=قولىو:   (4)

معرض للبالء كغقه من البشر، ولانو  بسبب ما عنده من اإلميان، وغنىى القلىب،   

والرحا مبا ُقِسَن لو من الرز، _ ال يستشرف بقلبو، وال بلسانو إىل ما مل ُيَقدَّر لو مىن  

 سائر احملبوبات  فتقر عينو، ويفرح فؤاده، ويقل همو، أو يتالشى.

 +. َقرَّْت عنُي فالن ، أو =+عني  ُةرَّ=ُقمن قوهلن: : مأالوذ =قرير العني+وقولو: 

: هي السرور احلابل يف النفٍ  ملا يسرها م؛ حتقىق الرحىا التىام،    قرة العنيو

 وترد التطل؛ إىل ما سوى احملبوب احلابل. 

 ال تاون إال باملطلوب العالي أو األعلى.  وقرة العني

 +. والعرب إذا دعت ألحد قالت: =َقرَّْت َعْيُنُو

 يعين سانت، وبردت  إذ دم؛ الفرح بارد. 

وإذا دعت على أحىد قالىت: =َسىِخَنْت عيُنىو+ أو: =َأْسىَخَن اهلُل عيَنىو+ يعىين        

 أح نو اهلل  إذ دم؛ احل ن حار.  

: أي ينظىر إىل  +ينظر إىل من هو دونو، وال ينظر إىل من هو فوقىو =قولو:  (1)

الشىار، وال يغىبط مىن هىو أعلىى منىو يف       من دونو يف سائر أمور الدنيا  لينبعث إىل 

 سائر أمور الدنيا  في دري نعمة اهلل عليو.  

 وسيأتي الاالم على هذا املعنى مفصال  يف فقرة لتية. 
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و وسددرور  وراحتددو سلددل مدن هددو متحصددل سلددل مجيددع  ورهدا زادت ب  تدد 

 القناسة. ت ْؤاملطال  الدنيوية  إذا مل ُي

 مددا جتددد هددما الددمد لددي  سنددد  سمددل هقتضددل اإلميددان  إذا ابتلددي        

التعاسدة   يف مايدةً  جتدد   ؛فقد بعض املطال  الدنيوية بشيء من الفقر  أو

 .(1)والشقاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعاسىىة  يف =غايىىة  إىل قولىىو:=ورمبىىا زادت بهمتىىو وسىىروره...+ قولىىو:  )(

: يشق بذلك إىل أن ل وم القناعة من أك  أسباب السعادة، وأن القنىو   والشقاء+

لغنى إمنا هو عن الشىيء ال  أسعد ممن هو متقلب يف النعين إذا مل يان ذا قناعة  فا

  غنى احلقيقي إمنا ياون باثرة ما تستغين عنو ال باثرة ما متلك. بالشيء  بل إن ال

 قال ابن الرومي حاثا  على ترد التطل؛ إىل ما عند املوسرين املرفني:

 إذا مىىىا كسىىىاد اهلل سىىىرباَل بىىى ةٍ   

 

 ومل َتْخىىُل مىىن قىىوت َيِ ىىلُّ وَيْعىىُذب  

 فىىىىىال َتْغىىىىىِبَطنَّ املرفىىىىىني فىىىىىإنهن   

 

 ْسىُلبُ على قدر ما ياسىوهن الىدهُر يَ   

بل لقد جاء النص الصريح يف بيان أسىعد النىاس حقىا ، وفيىو اإلشىارة إىل          

 معنى القناعة.

=قد أفلح مىن أسىلن،   قال: قال رسول اهلل ": ÷ فعن عبداهلل بن عمرو 

 . (1)رواه مسلن ورز، كفافا ، وقنَّعو اهلل مبا لتاه+

والسىبعون   قال الشي  عبدالرمحن السعدي يف شرح احلديث )وهىو الثالىث  

 من كتابو: بهمة قلوب األبرار(: =حان " بالفالح ملن مج؛ هذه الثالث: 

 والفالح: اسن جام؛ حلصول كلِّ مطلوب حمبوب، والسالمة من كل مرهوب. 
= 

                                                 

 .  (4151مسلن ) (4)
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والىدنيا  فىإن العبىد إذا ُهىدي      وذلك أن هذه الثالَث َجَمَعت بنَي الىِق الىدين      =

لهسالم الذي هو دين اهلل الذي ال يقبىل دينىا  سىواه، وهىو مىدار الفىوز بىالثواب        

 والنماة من العقاب، وَحَصَل لو الرزُ، الذي يافيو، ويافُّ وجَهو عىن اخللىق،  

زِ، ثن َتمََّن اهلُل عليو النعمَة، بأن قنَّعو مبا لتاه، وحصل لو الرحىا مبىا ُأوتىي مىن الىر     

والافاِف، ومل تطمح نفُسو ملا وراء ذلك _ فقد حصل لو حسنُة الدنيا واآلالرة  فإن 

النقص بفوات هذه األمور الثالثة أو أحِدها  إما أن ال ُيهَدى لهسىالم  فهىذا مهمىا    

 كانت حاُلو فإن عاقبَتىو الشىقاوُة األبديىة، وإمىا أن ُيهىدى لهسىالم، ولانىو يبتلىى        

 نًى يطغي، وكالهما حرر ونقص كبق. إما بفقر  ُينسي، أو غ

 وإما أن حيصل لو الرزُ، الاىايف موسَّىعا  أو مقىدَّرا ، ولانىو ال يقنى؛ بىرز، اهلل،      

 وال يطممن قلبو مبا لتاه اهلل  فهذا فقُق فىؤاد  فإنىو لىيٍ الغنىى عىن كثىرِة الَعىَرض،       

مىن فقىِق    وكىن  ن باحب ثروٍة قلُبىو فقىق مت سِّىر !   وإمنا الغنى غنى القلب  فان م

 ذات اليد، وقلُبو غينٌّ راض ، قان؛ برز، اهلل. 

فاحلازم إذا حاقت عليو الدنيا مل جيم؛ على نفسو بنَي حيقها، وفقرهىا، وبىنَي   

فقِر القلب وحسرِتو، وُح ِنو، بل كما يسعى لت صيل الرز، فْلَيْسَ؛ لراحة القلِب، 

 .(1)وساونو وطمأنينتو+

 

 
 
 

                                                 

بهمىىة قلىىوب األبىىرار وقىىرة عيىىون األاليىىار يف شىىرح جوامىى؛ األالبىىار للشىىي  عبىىدالرمحن    (4)

 .  141(  74السعدي، شرح احلديث )
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  جتدد  (2)سدواب اخلدوي  وأ ل مَّد  باإلنسدان املزس دات     : إذا حددث  أ (1)ومثل آخر

  متمكن ا من تددبري  وتسديري    (4)ثاب  القل   مطمئن النف  (3)صحي  اإلميان

وسمددل  قددد وط ددن نفسددو   وقددول   ددما األمددر الددمد دهمددو هددا يف وسددعو؛ مددن فكددر 

 .(5)فؤاد  ُ وِّث وُت  أحوال تري  اإلنسان   وهم مَِّلدُم ما املزسج ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أي هذا مثال ثان  معطوف على املثال الذي سبق ِذْكُره. =ومثل لالر+قولو:  )(

 ومن الالل هذا املثال يتبني _كذلك_ تفاوُت الناس يف تلقى األحداث.   

 يعين بىذلك ت+: =إذا حدثت أسباب اخلوف، وأملت بالناس امل عماقولو:  (1)

ما ين ل باإلنسان من النوازل، والعظائن اليت تذهلو، وتسلبو ُلبَّو، وتفقده راحتىو مىن   

 حنو املصائب، والاوارث، والصوبا  ما يفمأ منها، ويأتي بغتة  على حني ِغرَّة.  

العامىل   ذا العقيدة الصى ي ة،  : يعين بو املؤمَن=هد ب يح اإلميان+قولو:  (4)

 .  مبقتضى إميانو

: أي رابىط اجلىأش، هىادك البىال،     =ثابت القلىب، مطمىمن الىنفٍ+   قولو:  (1)

 ساكن النفٍ غق مضطرب، وال مت ع  ، أو متضعض؛.  

: يعين أن باحب هذه األوباف =وُتَثبُِّت فؤاده+ إىل قولو:=متمانا + قولو:  (5)

ف إزاء هىذا  يستطي؛ من الالهلا أن يتدبر أمره، ويسق إىل الق ما يرام  في سن التصر

األمر النازل، ويستمم؛ لو الىواطره، ومىا لتىاه اهلل مىن مواهىب  فيقىوم مبىا تقتضىيو         

 احلامة، واحل م. 

والسبب يف ذلك ما لتاه اهلل من العلن واإلميىان، وكونىو قىد وط ىن نفسىو علىى كىل        

  احتمال، واستعد لال وارد يرد عليو:

 وال الىىىىق فىىىىيمن ال يىىىىوطن نفسىىىىو 

 

 ني تنىىىوبعلىىىى نائبىىىات الىىىدهر حىىى  

 =     وذلك مما جيلب لو الراحة، وثبات اجلنان.  
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وقد حفلت ليات القرلن الارين بهذا التوطني الذي يستعد بو املىؤمن ملواجهىة    =

 والنوازل.  احلياة، وال ياون نهبا  للمصائب ما يالقيو من تقلبات

ْمَواِل ل اهلل _ع  وجل_: ]قا
َ
َِاْ  الاأ  ٍٍ وِع َوَنْقا َِْ  الَْخوِْف َوالْج  ُْ بَِ ْىٍء   ُ َ َِبْل َوب  َولَ

ْر الص َ بِرِيَ   ِ َمَراِت َوبَ  
ِس َوالث َ بف 

َ
ِ ِإَوب َا  إِلَيْاهِ  411َوالأ ِصايَبٌة اَا ل وا إِب َا  ّلِل َ ُْ م  َاا َبتْه 

َ
ال َِذيَ  إَِذا أ

وَن  ْولَ  419َراِجع 
 
ونَ أ ْهَتد  ُْ الْم  ْولَئَِك ه 

 
ُْ َورَْحَمٌة َوأ َِْ  َرب ِِه ُْ َالََواٌت   [ سورة البقرة. ئَِك َعلَيِْه

وكما حفلت هداية القرلن بهذا التوطني فقد حفلت _كذلك_ بذكر مناذ  من هذا 

 القبيل من سق األنبياء والصاحلني. 

 م_ وحسن تعاملىها مى؛  ومن األمثلة على ذلك ما جاء يف قصة مرين _عليها السال

ما دهمها من الاىرب العظىين، واخلطىب اجلسىين الىذي تنىوء حبملىو اجلبىال  فقىد          

 علىى ربهىا، مالزمىة     ها وال بعدها  فبينا هىي مقبلىة   َلْبمل ُيْبَتَل مبثلو امرأة َق ابتليت ببالء

إذ متثل هلا الىروح القىدس بشىرا  سىويًّا       منقطعة عن كل ما يشغلها عن ذلك لعبادتو،

استعاذت باهلل منو  فأال ها أنو رسوٌل ملايٌّ من لدن رب العاملني  ِلَيَهىَب هلىا غالمىا     ف

ف ياىون هلىا غىالٌم دون أن    طاهرا  ياون لو ما ياون من الشأن  فأنارت ذلك  إذ كيى 

 ل منو على حنو ما جرت بو العادةل!ها بشر  ِلَت بَيْمَسَس

ها، وزكاء ِرْهواتر أمر ِعف تها، وُطوكيف ياون هلا غالٌم وهي َحَصاٌن رزاٌن، قد ت

 عنصرهال!

ولانها أَحسَّت بنو  طمأنينة من جىراء قىول امللىك بىأن هىذا الغىالم زكىي  فهىي         

، وتىدرد أن  وكتىابٍ  و  إذ هي من بيىت نبىوةٍ  ِقُروُط تعرف من شأن الوحي تعرف ما

  .اهلل _ع  وجل_ ال خيذل أوليائو، وأبفيائو من اللقو

 َد كلَّ ما هده من اهلن، واخلوف  فلىيٍ اخلى   مأنينة ِلُتَبدِّولان مل تان تلك الط

  = كالعيان  إذ ملا حصل النف  فيها من لدن الروح القدس اشتد الوفها، وبلغ منها
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َْ َيَٰ ها املخاض إىل جذ  النخلة قالت: ]أجلأ ملااحل ن غايتو، و = َِاُّ   َقۡبا لَۡيتَِِاى 
نِسي ٗ  َ َ ُِّ  نَۡسٗي    [ .َهََٰذا َوك 

 إذ كيف سيصدقها الناسل وكيف سياون حاهلا أمامهنل.

وبعد أن وحعتو، ووق؛ ما كانت حتذره بدأ الوفها يتبدد شيما  فشىيما ، كمىا هىي    

حىد  السُّنَُّة يف اخلوف واحل ن  إذ إنهما يبدلن بالتالشي عند بلوغهما الغاية  على 

 وقول القائل: (1)قوِل ابن ح م: =إذا تااثرت اهلموم سقطت كلها+

 األمىىن ُمتَّسىىُ؛ اخلىىوِف وراء مضىىيُق

 

 احلىىىى ن وأول مفىىىىروح  بىىىىو غايىىىىُة 

 أمل تىىىىىىَر أن اهلل مل ىىىىىىك يوسىىىىىىفا   

 

 ال ائنىىو بعىىد اخلىىال  مىىن السىىمن  

حينها استسىلمت مىرين _ عليهىا السىالم _ لألمىر، وفوحىت أمرهىا إىل بارئهىا          

ي حفظها، وكألها برعايتو  فأهلمها رشدها، وهداها إىل بىراطو املسىتقين،   الذ

َعها، ويىىدَعها للعىىوادي، يَِّضىىُيو، واإلقبىىال عليىىو  فمىىا كىىان ِلبَّىىوأود  يف قلبهىىا ُح

 والشامتني  فهذا هو ظّنها بربها الذي عرفتو، وكانت قانتة  لو.

حلامىة، ويىدعو إليىو    مبا تقتضىيو ا  ومن هنا بدأت تتعامل م؛ هذا اهلن العظين

داعي اإلميان والرشد  فلن تفاىر يف اخلىال  مىن ذلىك الوليىد  حبيىث ترميىو يف        

 العراء، أو تدفنو يف بطن األرض.

وإمنا أدركت أن والدتو جاءت على هذا الن و اخلار، للعادة، فاأنهىا انتظىرت   

 الارقا  لالر يظهر براءتها. 

 ا يف القىىراءة األالىىرى _ والقائىىل ههنىىا  ومىىن هنىىا ناداهىىا ِمىىْن حتِتهىىا، أو َمىىْن َت َتهىى   

ل َ  تَۡ َزِِن ]_ واألقرب أنو عيسى _ قائال :إما عيسى، أو ج يل _عليهما السالم
َ
  = [أ

                                                 

 .  16األالال، والسق   (4)
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حيث ابتدر الطابو هلا بأن تاىف عىن احلى ن، وأن تفىرح بىاملولود كفىرح سىائر         =

    ت عندما يضعن مواليدهن.األمها

ثن زاد بطمأنتها بأن تفرح أشد من فرح غقها مىن سىائر النسىاء عنىدما يلىدن       

َْ َرب  ِك تَۡ َتِك َسرِي ٗ وذلك بتبشقه هلا بقولو: ]  [.اَۡد َجَع

والسريُّ: هو النهر يف السريانية، والنهىر الصىغق يف النبطيىة، واجلىدول يف لغىة      

 أهل احلماز.

ملسىيح عيسىى _ عليىو السىالم _   إذ السىريُّ: يطلىق علىى السىيد،         وقيل: هو ا

 الوجيو، ال كي، املقدم، وهاذا كان شأن عيسى _ عليو السالم _.

وبعد أن نهاها عن احل ن، واالسرسىال مى؛ املخىاوف أمرهىا مبىا يبىدد احلى ن،        

لِاىويبدلو أمنا ، وسىرورا ، فقىال: ]   [ مىن الرطىب  فىال تشىتاي اجلىو ،      فَك 

 [ فال تشتاي الظمأ  ألن من عادة احمل ون أال يشتهي أكال  وال شربا .َرِّب ٱشۡ وَ ]

ِٗ ثن أمرها مبا هو أعظن من ذلك يف جلب السرور، فقال هلىا: ]  ۡي ََ ِي  [: َواَر 

قرة العني كناية عن السرور، بل هي أعظىن  أي استدعي السعادة، وَدِعي اهلنَّ   ف

 قرُّ بالعظين من احملبوبات.السرور  فالعني ال تقر بال شيء، وإمنا ت

وقرة العني ههنا _ كما يقول ابن عاشور _ تشمل هناء العيش، واألنٍ بالطفىل  

 املولود.

  ويف كونو قرَة عني  كناية  عن حمان سالمتو، ونباهة شأنو.

ََِ  ثن أرشدها إىل ما تدف؛ بو عن نفسها قالَة السوء، وذلك بقولو: ] َ َ  تََريِ  َ  ِ فَإ
بََ رِ 
َُ  ٱلۡ ِ َكل 

 
َٗ  فَلَۡ  أ وِِلٓ إِب ِى بََذۡرت  لِلر َِنَٰمۡح َاۡو َحٗدا َفق 

َ
 =             [.إِنِسي ٗ  ٱلَۡيۡو َ أ
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واملقصود بالصوم ههنا: الصىمت، وكىان االنقطىا  عىن الاىالم مىن حىروب         =

                   سابقة.العبادة يف الشرائ؛ ال

م؛ هذا اهلىن العظىين     أحسنت التعاملفما كان من مرين _ عليها السالم _ إال أن 

 فلن هلٍ جلسة املرزوء، ومل تضاعف املصيبة بالتسخط، واالعراض.

وإمنا أالذت باألسباب، فتماسىات، وسىارت علىى وفىق مىا نهاهىا وأَمَرهىا مىن         

إال خبار،  فأتت بهذا الوليد حتملو بني يديها كما حتتها  إذ أدركت أن ذلك ال ياون 

حتمل األم الىرؤوم ولىدها، وكلىها ثقىة بىاهلل يف أن يظهىر براءتهىا، ويعلىي شىأنها،          

 ويريها يف هذا الغالم ما تقر بو عينها.

فلما رأوها أك وا ما رأوه منها، وهن يعلمىون أنهىا احلصىان الىرزان الىيت ال ُتىَ نُّ       

ُ  لََقۡد ِجۡئاُِّ َشاۡ  ] رين منارين:بريبٍة  فقالوا مباد ََٰمۡرَي ا َي قىال هلىا    :أي[   فَرِي ٗ

 ا قومها  توبيخا  هلا: لقد جمِت بىأمر  عميىٍب، وأحىدثِت حىدثا  عظيمىا  شىنيعا  بالغى       

 و من السوء.َغَلْبَم

ۡخَُّ ]
 
أ ونَ  َيَٰٓ أي يا شىبيهة هىارون يف العبىادة، وهىارون هىو أالىو موسىى        [ َهَٰر 

 _عليهما السالم_.

قيىىل: ُنِسىىبت إىل رجىىل  بىىاحل  كىىان فىىيهن امسىىو هىىارون  فاانىىت تقىىاس بىىو يف  و

  العبادة، وال هادة. 

 اإلحافة إليو  زيادة  يف التوبي وحيتمل أن ياون هلا أخ امسو هارون، فخاطبوها ب

ب وِك ] قىائلني: 
َ
 ََ  َك َن أ

َ
ِك بَغِي ٗ  ٱۡمَرأ   َ

 
ََ  َك بَُّۡ أ  أي أنىِت مىن بيىٍت طىاهر     [ َسوۡءٖ َو

 معروٍف بالصالح، والعبادة، وال هادة  فايف بدر هذا منكل!

وأرادوا بهذا الاالِم الانايَة عن كونها أتت بسوٍء ليٍ من شأن أبيها، وبغاٍء ليٍ 

 =             من شأن أمها  إذ الالفت سقة أبويها  فاانت امرأَة سوٍء، وكانت بغيًّا.
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  وما كان أبوها امرأ سوٍء، وال كانت أمها بغيًّا  فاأنها مبتارُة الفواحش يف أهلها. =

وهن أرادوا ذمَّها  فأتوا باالم : برحُيو ثناٌء علىى أبويهىا، ُمْقىَتض  أن شىأنها أن     

 تاون مثل أبويها، ال أن حتيد عن سقتهما احلميدة، وطريقتهما املثلى.

ال يالمون على ذلك  إذ األمر املاثل أمامهن يقتضىي مثىل هىذا النىو  مىن      وهن 

 التوبي .

وال ريىىب أن مثىىل تلىىك القىىوار  تشىىيب النوابىىي، وتهىى  اجلبىىال الرواسىىي،  

 وتضاعف املصيبة، وتفضي إىل غاية احل ن.

ولاىىن مىىرين _ عليهىىا السىىالم _ أحسىىنت التعامىىل مىى؛ هىىذا املوقىىف العصىىيب  

ٍ  مطممنة، وسارت على حنو ما أوبىاها بىو مىن    فقابلت ذلك جبأش راب ط، وَنْف

َش َرۡت حتتها  فما كان منها إال أن ]
َ
[ أي كلُِّموه  فأثارت بذلك حفيظتهن، إِلَۡيهِ  أ

وقالوا _ متهامني غاحبني _ : على ما جاءت بو من الداهية تسخر بنا  فتأمرنىا أن  

، يف مهىده يف حىال بىباه   نالن من كان يف املهد ببيًّا  فايف يتالن وهو موجىود  

 وكيف نلقي عليو السؤالل! وبغرهل! وكيف نرقب منو اجلوابل

ۡبد  [ أي املسيح _ عليو السالم _ وهو يف املهد: ]اَ َل هنا ] ََ ِ إِب ِى  َ [ فاان ٱّلل 

أول ما تالن بو أن ن ه جناب ربىو _ تعىاىل _ وبىرأ اهلَل عىن الولىد، وأثبىت لنفسىو        

 العبودية لربو.

َِى َءاوقال: ] َِٰ [ ت ئة ألمِّو مما نسبت إليو مىن الفاحشىة   وََجَعلَِِى بَبِي ٗ  ٱۡلِكَتََٰب تَى

 إىل لالر ما دار يف ذلك احلوار. 

_ عليها السالم _ مى؛ مىا أبىابها مىن الاىرب       حسن تعامل مرينوالشاهد ههنا 

 =             .(1)العظين، الذي غيَّر جمرى التاري  إىل يومنا هذا
                                                 

 .  16_14انظر كتاب شذرات، للمؤلف    (4)
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والع ة من ذلك كلو أنو جيدر باإلنسان أن حيسىن التعامىل مى؛ اهلىن  فيقابلىو       =

  في ر  على طرد اهلن، واستدعاء السىعادة، وذلىك باألالىذ     ووقار بساينة،

باألسىباب املمانىة  فىاهلن يتضىاعف بىاالجرار، واملبالغىة يف تضىخين النتىائج،         

 وتوقِ؛ املاروه، و اإلغرا، يف التشاؤم، واالستسالم لل  ن.

 وعاٍ ذلك كفيٌل بطرد اهلن، أو تقليل الطره وحرره.

وإذا مل يان يف يد اإلنسان من حيلة فليسلن األمر إىل من بيده ملاوت كل شيء  

 فهو الااشف للهن، والقادر على إزالتو.
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عدد  املودداوي انددزسج  ددا   مددا جتددد فاقددد اإلميددان بعكدد  هددم  احلددال إذا وق  

وداخلددو اخلددوي والرسدد   واجتمددع       ددمري   وتددوترت أسصددابو  وتشددت  أفكددار     

 .(1)سليو اخلوي اخلارجي  والقلق الواطين المد ال ميكن التعوري سن  ن و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يشىق بهىذا الاىالم إىل    =كنهو+إىل قولو:  =كما هد فاقد اإلميان...+قولو:  )(

حال فاقد اإلميان، وما يعتوره من اخلور، والضىعف، ومىا ينتابىو مىن القلىق الىذي       

 يذهب بصوابو، ويفقده رشىده، وذلىك إذا دهمتىو عظىائن األمىور  إذ يصىيبو مىن       

 ذلك ما ال ميان وبفو  فاجتما  هنٍّ دااللي حير، احلشا بشواظ نقانو، وهىنٍّ  َجرَّاء

الارجي يراه الناس على وجو ذلك احمل ون _ ينتج قلقا  مضاعفا ، على حد قول أبي 

 فراس وهو يف األسر عند الروم:

 جىىىىراح حتاماهىىىىا األسىىىىاُة خموفىىىىة   

 

 بىىىىاٍد منهمىىىىا وداليىىىىلُ  :وسىىىىقمان 

وقول البارودي وهو يف الغربة منفىي يف سىرنديب ملىا أتىاه نبىأ وفىاة زوجتىو _أم         

 بناتو_ ع  ال يد: 

 أكىىىل احلشىىىا بىىىاطن  بىىىني حىىى ن  مىىىا

 

 بىىىىادي بلىىىىهيب سىىىىورتو وسىىىىقن    

واخلوف من أفتك األسل ة اليت َتْفىِرْي َفْرَيَهىا يف القلىوب  فتنىال نيلىها منهىا،        

 وتفقدها راحتها، وأمنها، وسعادتها. 

بل إن اخلوف يسلب اإلنسان كرامتو، وع تو، ويثنيو عن تطلىب الامىاالت،   

ش علىى هىامش احليىاة  فيشىعر بالىدنو، وذلىك مىن        والسعي يف در  املعالي  فيعىي 

 دواعي حيق الصدر، وتادر احلال. 

 وللقرلن أبلغ الالن يف تصوير حال اجلبنىاء فىانظروا إليىو إذ يصىفهن، ويريىك     

ْ َ َاايَْ ٍة الفى   املىرة بعىد األالىرى، فيقىول ]      تموتىا  نكيف يذوقو ا يَْ َساب وَن ك 
 ُْ  =                     .1[املنافقون:َعلَيِْه
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 وكيف يظهر أثر اجلنب يف أبصارهن، إذ ُيقلِّبونها وهن يف ذهوِل َمىْن أدركى   ويريك  =

ُْ َك ل َاِذي املوت فيقول: ] ِ ه  ي ا َْ
َ
ور  أ وَن إِلَيْاَك تَاد  ار  ُْ َيِْظ  ْيَته 

َ
فَإَِذا َج َء الَْخوْف  َرأ

ْغ َ  َِْ  الَْموْتِ اي   .49[ األح اب:ى َعلَيْهِ 

وهلذا كانت عناية القرلن خبصلة البطولة واإلقدام  حيث أقبل على النفىوس،  

وأالذ ينقيها من رذيلة اجلنب، ويذكرها بسىوء عاقبىة اجلبنىاء، كمىا يف قولىو _تبىارد       

ُْ إِل  ص وتعاىل_: ]  ُ ب وا فِي ُْ ل  يَرْق   ُ وا َعلَيْ ةص  َكيَْف ِإَوْن َيْظَهر  َ َ  . 1[ التوبة:َول  ذِ

ومن الذي يرتاب يف أن املوت يف مواطن البطولة أشرف من حياة يغمرها الىذل  

 ، قال أبو الطيب:(1)واهلوان

 غىىىىىق أن الفتىىىىىى يالقىىىىىي املنايىىىىىا 

 

 يالقىىىىىىي اهلوانىىىىىىا ال كاحلىىىىىىاٍت و 

 وإذا مل ياىىىىىن مىىىىىن املىىىىىوت ُبىىىىىدٌّ 

 

 (2)فمىىىىن العمىىىى  أن متىىىىوت جبانىىىىا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .  19انظر اهلداية اإلسالمية للشي  حممد اخلضر حسني   (4)

 .  1/114ديوان املتنيب  (1)
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إن مل حيصددل  ددم بعدض األسددواب الطويعيددة الدديت   (1)هدما النددوع مددن النداس  و

 .  (2)حتتاج إ  مترين  ثري ان ارت قواهم وتوترت أسصاب م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أي فاقدي اإلميان، ومن يبالغون يف اخلوف، =وهذا النو  من الناس+قولو:  )(

 ن النتائج. ويضخمو

=وتىوترت  إىل قولىو:   =إن مل حيصل هلن بعض األسباب الطبيعيىة...+ قولو:  )(

: يشق إىل هذا الصنف من الناس الىذين يسىيطر علىيهن اخلىوف، ويأكىل      أعصابهن+

من سيطرة اخلوف، وأسباٌب حتصل هلن مىن   قلوبهن  فهؤالء إن مل يان لديهن مناعة 

أن يردوا يف بىراثن اخلىوف، وحيصىل هلىن مىن َحىَعة       جراء الدََّربة، واملران _ أوشاوا 

 النفوس ما تنهار بو قواهن. 

وهو بهذا يشق إىل أن الشماعة _كما أنهىا فطريىة ِجِبلِّيىة تولىد مى؛ اإلنسىان_ هىي        

كذلك اكتسابية  َتَتَأتَّى بالدََّربة، واالكتساب، واألالذ باألسباب  فهناد أسباب كىثقة  

 وُتْاَتسب ملن مل يان متصفا  بها.  ت يد بسببها شماعة الشما ،

ومنها على سبيل اإلمجال: التعود  فىإن قلىة اإللىف ألمىر مىن األمىور تقىود إىل        

اجلنب  ك ال من مل يعتد الاالم يف احملافل، وحنو ذلىك  فعالجىو بالدربىة، واملىران،     

 والتعود، واملمارسة، قال البارودي:

 ْنعلىىىى اخلىىىق فىىىاملوفق َمىىى   ْدَتىىىواْع

 

 والىىىىىىىىدَّرُب االعتيىىىىىىىىاُد هذَّبىىىىىىىىو 

ومنها توطني النفٍ على وقو  املاروه، واحلذر من تضخين النتائج، والصى    

 عند الصدمة األوىل. 

ومنها النظر يف عاقبة اجلنب وما يفضي إليو من ذلة ومهانة، والنظىر يف عاقبىة الشىماعة    

أتي ذكىٌر  احلايمة وما تفضي إليو من ع  ورفعة، إىل غق ذلك مىن األسىباب الىيت سىي    

 .(1)لبعضها
                                                 

 .  174_156انظر اهلمة العالية للمؤلف    (4)
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وذلددد  لفقدددد اإلميدددان الدددمد حيمدددل سلدددل الصدددرب خصوصدددًا يف احملدددالِّ    

 .(1)احلرجة  واألحوال احملزنة املزس ة

                                                 

: هذا مة+امل ع احمل نة =األحوالإىل قولو:  +وذلك لفقد اإلميان...=قولو:  (4)

تعليل ملا مضى، وهو يشق بذلك إىل أن أعظن سبب حلصول اهلىن، واخلىوف هىو    

فقىىد اإلميىىان بىىاهلل _عىى  وجىىل_ الصوبىىا  يف مىىواطن احلىىر  واحلىى ن، والتقلىىق،    

واالنهيار  فإذا مل يان لدى اإلنسىان ِدْيىُن َيُ مُّىو، وإميىان يقويىو، وميىده بىالرَّوح،        

 لتلك املواقف واألحوال.  والص  _ أوشك أن ياون فريسة سهلة

وهذا ما كاد أن حيصل ألب اب موسى _عليو السالم_ ملىا حلىق بهىن فرعىون،     

 وأجلأهن إىل الب ر  فصار الب ر أمامهن، وفرعون جبيشو العرمرم من اللفهن. 

وذلك موقف تت ل ل فيو األقدام، وتضطرب لو القلوب  فقىالوا ملوسىى _عليىو    

ونَ السالم_: ] ْدَرك   [. إِب َ  لَم 

فأجابهن إجابة الواثق بربو املطممن لصد، وعده، وقال _ بال ح م، وجى م،  

ويقني، وإميان، ورد  لاىل مىا يلقيىو الشىيطان يف ُرْوِعِهىن مىن اخلىوف واخلىور _:         

ِ َسَيْهِدي ِ ] عِى َرّب  ََ  
َ  [. َكل  َ إِن 

  فاانت النتيمُة أن بار الب ُر طريقا  يبسا  ال خياف فيو دركا  وال خيشى.

والقرلن حافل مبا يستأبل جراثين اخلىوف مىن قلىوب املىؤمنني مىن حنىو قولىو        

ُْ _تعاىل_: ] ُْ فَاَزاَده  ُْ فَ ْخَ اوْه  ا  ُ اوا لَ ِ َ َس اَْد َجَمع  َ ال ِ َ س  إِن  ُْ ال ال َِذيَ  اَ َل لَه 
  ْ َُ الَْوكِي َ  َوبِْع َِ  اّلل  ُْ فَ نَْقلَب وا بِِِْعمَ  473إِيَم ب ص َواَ ل وا َحْسب  ُْ َيْمَسْساه  َ ٍْ ل ْض

ِ َوفَ َ َِْ  اّلل  ٍة 
ٍْ َعِظيٍم  ْض

َ  ذ و فَ ِ َواّلل  َ وا رِْضَواَن اّلل  ََبع  وٌء َوات   =              [ لل عمران. 471س 



 

 013 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

 

                                                 

ثن أال  _ع  وجل_: أن ذلك اخلوف الذي يسىاورهن إمنىا هىو مىن ختويىف       =

وف مىنهن، وأمىرهن   الشيطان للمؤمنني بأوليائو  فنهىاهن اهلل _عى  وجىل_ عىن اخلى     

 بتمريد اخلوف منو  فذلك مصدر األمن، واألمنة. 

 وسيأتي م يد بيان لذلك يف شرح الفقرة التالية. 
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فدددددددالو رج والفددددددداجر  واملدددددددؤمن والكدددددددافر يشدددددددل ان يف جلددددددد  الشددددددد اسة      

 .  (1)اال تسابية  ويف الغريزة اليت ُتلطف املواوي وُت وجن ا

واستمداد  سليدو      وتو لدو سلدل اهلل    وصرب   إميانوبقوة  ولكن يتميز املؤمُن

اخلدوي  وت دون    ف سندو وطدأة   فِّد و واحتسابو لثوابو أمور ا تزداد ب دا  د استو  وتُ  

ةاِ] :_تعدا  _   ما قال (2)سليو املصاس  مَّ ِكَّ َُّمونَّ ل
ْ
ة  ه َُّهْمَِّْةأ

ِفَّ َُّمونَّ ل
ْ
إ ْنِتَُّكونُواِتَّةأ

اِلا ِمَّ ْنِاّلل َّ  ِم  تَّرُْجونَّ ِوَّ َُّمونَّ ل
ْ
 .[َّْرُْجونَِِّتَّأ

ومدددد  مددا يوعثددر املودداوي    وم ِعيَُّتددو اخلاصددة   وحيصددل  ددم مددن معونددة اهلل 

ينَِّ] :_تعا _وقال  اب ر  ِالص َّ عَّ ِمَّ َّ ِاّلل َّ  .  (4)[وَّاْصب ُرواِإ ن َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إشىارة إىل أن الشىماعة    :=وتهونهىا+ إىل قولو:  +فال  والفاجر...=قولو:  (4)

وأبل اللقتو وطبيعتو _أمىر مشىرد بىني     أو املتصف بها اإلنسان يف جبلتو املاتسبة،

 أهل اإلميان وغقهن من الافرة والفمرة. 

وتلىىك الشىىماعة املاتسىىبة أو الغري يىىة مىىن شىىأنها تلطيىىف حىىدة املخىىاوف،   

 وتهوينها  فال تنال نيلها من النفٍ. 

: إشارة إىل ما ميتىاز  ب+=املصاعإىل قولو:  +املؤمن...ولان يتمي  =قولو:  (1)

بىىو املىىؤمن عىىن غىىقه يف هىىذا اجلانىىب  إذ إن قىىوَة إميانىىو وبىىِ ه، وحسىىَن توكُِّلىىِو،  

واحتساَبو لألجر املرتب على ما يصىيبو _ كىل ذلىك ممىا ُيِمىدُّه مب يىد مىن الشىماعة         

 والقوة اليت يطرد بها اخلوف، وتهون عليو املصاعب. 

إىل قولىىو:  =كمىىا قىىال _تعىىاىل_: ]إن تاونىىوا تىىأملون...[ اآليىىة+ قولىىو:  (4)

: إشارة إىل م يىة املىؤمنني عىن غقهىن، وهىي أن      =واب وا إن اهلل م؛ الصابرين+

 =غقهىىىن يشىىىاركهن يف األمل، ولاىىىن املىىىؤمنني ميتىىىازون  مبىىىا يرجونىىىو مىىىن اهلل  
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َمِعيَِّة اخلابىة املقتضىية للنصىرة، والتأييىد، واحلفىم،      ىواملعونىة، والى  من املدد،  = 

ءة، والرعاية، والثواب، وما جرى جمرى ذلك  مما يبدد املخاوف، ويلطىف  والاال

 شدة وطأة امل عمات. 

ة،  وفيما مضى إشارة إىل حسن التعامل م؛ اخلوف  إذ هو مىن أفتىك األسىل   

الفقىر، واملىوت،    ى الىنفٍ البشىرية  فىالنفوس ختىاف    ها أثرا  على وأمضاها، وأشدِّ

ن املخىاوف احلقيقيىىة، أو املخىىاوف  واملىرض، ومواجهىىة الصىعاب، وحنىىو ذلىك مىى   

املتوهمة، وهي أشد حىراوة  وأعظىن فتاىا   فىاخلوف _إذا _ مىرض الطىق، يىنغص        

احلياة، ويذهب بالسعادة، وقل أن يسىلن منىو إنسىان، وهىو أشىاال وألىوان _كمىا        

 يقول أمحد أمني_ وهو مما يوجِّو أعمال اإلنسان طو  إشارتو، وحسب إحيائو. 

ة يصد عن العمل، ويشلُّ قوة التفاق، ويسىبب اليىأس،   بل هو يف أحيان كثق

 .  (1)ويفقد األمل

 وامُلَتَفقُِّو يف التقوى يدرد أنها الوسيلة الا ى ملواجهة اخلوف، وسائر الشدائد. 

والناظر يف سقة األنبياء _عليهن السالم_ يرى أعظن مثال للتعامل مى؛ اخلىوف    

ة يف أعظن مواطن القلق كما يف الغار، وبدر، فهذا نبينا حممد " تتن ل عليو الساين

 وحنني، وغقها من مواطن الارب الشديد. 

وقل مثل ذلك يف سقة موسى _عليو السالم_ وتعاملو مى؛ اخلىوف  فمىن الىالل     

النظر يف سقتو يتبني أنو من أولي الع م من الرسل، وأنو قد بلغ الامال البشري من 

ورباطة اجلأش  كيف ال، وقد بعث إىل أعظىن  ناحية القوة، والشماعة، والثبات، 

 =                    طاغية ذكر يف القرلن الارين أال وهو فرعونل
                                                 

 .  145_141، وانظر اهلمة العالية  1/114، و115_1/497انظر فيض اخلاطر  (4)
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 د سى يق ْركيف ال، وقد عاجل من أمة بين إسرائيل ما عاجل  حيث كىانوا علىى دَ     =

 العناد، والفساد، واخلور، واللؤملمن 

 ولعل من أبرز ما جاء يف شأن قوتو، وشماعتو ما كان منو ِمْن َفْقأ عني امَلَلِك،

لقبطي، ومواقفو وحماجِة أبيو لدم، وأالِذه برأس أاليو جيره إليو، َوَوْكِ ِه الرجَل ا

 ، إىل غق ذلك مما يدل على شماعتو املتناهية املتنوعة.العظيمة م؛ فرعون

وم؛ ذلك فإن املتأمل يف سق األنبياء يف القرلن الارين يرى أنو مل ُيْذَكِر اخلوُف 

 ة موسى _عليو السالم_.يف سقة نيب كما ذكر يف سق

حيث ورد ذكر اخلوف يف سقتو يف بيغ متنوعة، وسياقات خمتلفىة، منهىا علىى    

 ،15طىو:   [ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ]سبيل املثىال قولىو _تعىاىل_ عنىو:    

 وقولىو _تعىاىل_:   ،16طو: [ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۅۋ   ۋ]وقولو _تعاىل_:

 وقولىو ، 61_67طو: [ ڄ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ        ]

پ  پ  ڀ  ] وقولو _تعىاىل_:  ،77طو:[ ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ]_تعاىل_: 

، 14القصىص:  [ مب  ىب  يب  جت ]، وقولو _تعاىل_:14الشعراء: [ ڀ

: القصىص [ ہ ۀ  ہ ۀ   ڻڻ  ڻ ]وقولو عن باحب مدين ملوسىى:  

 .41القصص: [ ەئ  وئ ەئ ائ]وقولو عن موسى _عليو السالم_:، 15

ة حتتا  إىل م يد عناية، وتأمل، وتدبر  ليتضح من الالهلىا شىيء   وهذه السق

تلىىك السىىقة العظيمىىة حتمىىل يف طياتهىىا لفتىىاٍت بارعىىة يف  مىىن الىىدروس، والعىى  

التعامل م؛ اخلوف، وأسباب اكتساب الشىماعة  فمىن ذلىك أن الشىماعة _وإن     

ن موسىى _عليىو   كان اإلنسان مفطورا  عليها_ ت يد بالدََّربة، وامِلران، والتعىود  فىإ  

  =السىىالم_ زادت تلىىك اخلصىىلة عنىىده بسىىبب مالقىىاة الشىىدائد، واخلطىىوب        
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 .(1)عنده اخُلُلُق اجِلِبلِّيُّ باخللق االكتسابيفاجتم؛  =

  فإن موسى كان يتوق؛ أن  لك توطني النفٍ على وقو  املاروهومن أسباب ذ

 َيْفىىُرَط عليىىو فرعىىون، أو أن يطغىىى، وكىىان يتوقىى؛ تاذيبىىو إيىىاه، إىل غىىق ذلىىك 

يو  فاان ذلك سببا  يف االستعداد لو، ومقابلة ذلىك باىل   مما وطن موسى نفسو عل

 ثبات وشماعة.

  ألن ُمِدْقومما أالذ بو موسى َنْفَسو أنو نظر يف العواقب  فاان ذلك دافعا  لو أن ُي

عاقبة جمابهة فرعون سيسفر عنها بياُن َحقٍّ، وأن مصق فرعون إىل السىار وبىوار    

 ن.ألنو مفسد، واهلل ال يصلح عمل املفسدي

وإحسىان، وأن اهلل _عى     السالم_ يعلن يقينا  أنو على حىق  إن موسى _عليو ثن

 وا والذين هن حمسنون.ىوجل_ م؛ الذين اتق

رف وال عتىادا ، وعى   ة دَّومن ذلك أن موسى _عليو السالم_ علن أنو ال ميلك ُعى 

الصمو الذي بلغ من القوة والطغيان مىا بلىغ  فخشىي موسىى مىن قىوة فرعىون،        

 وتىىو الظىىاهرة القليلىىة ال مياىىن أن تقىىف أمىىام قىىوة فرعىىون وج وتىىو وأدرد أن ق

  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅۋ   ۋچ فلمىىا َطْمَأنىىو ربىىو _جىىال وعىىال_ بقولىىو:   

أقدم موسى غق هيىاب وال وجىل  فصىار قلبىو مطويىا  علىى سىرا  مىن         ( 16)طو:

 التوكل على من بيده ملاوت كل شيء  فاانت عاقبة أمره رشدا  وفالحا .

بو موسى _عليو السالم_ ل وم التقوى، واست ضىار معيىة اهلل اخلابىة      ومما أالذ

 =  . چٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀچ  فلقد قال لو ربو _جل وعال_:
 

                                                 

 .   49_44انظر تفصيل ذلك يف كتاب )ومضات( للااتب   (4)
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 .(16)طو:   چۅ  ۉ  ۉ  ېچ وقال لو :  =

اح كىلِّ سىبب يىؤدي إىل اخلىوِر،     فلما كىان كىذلك انبعىث إىل قىوة القلىب، واطِّىر      

وتعظيِن شأِن اخلوِف من غق اهلل  فتقوى اهلل _ع  وجل_ هي أعظن باعىث للشىماعة    

حيسىبون كىلَّ بىي ٍة     املىرددون  فاملؤمنون حقلا هلن األمىن وهىن مهتىدون، واملرتىابون    

 عليهن، وكلَّ ماروٍه قابدا  إليهن.

وقاُره وجاللو يف قلبو _ هانت عليو الدنيا، ومن عرف ربو وَقَدَره حق َقْدِره، وَعُظَن 

 وزال عن قلبو مهابُة اخللق، وانقلبت يف حقو املخاوف أمنا  ك ال موسى _عليو السالم_.

ومما أالذ بو موسى _عليو السالم_ أنو استماب ألمر ربو ملا أمره باإلكثار من ذكره 

 .(11)طو:   چڱ   ں   ں  ڻچ  _ع  وجل_ كما يف قولو:

، هلل تطممن القلوب، وتسان النفوس، وُيْغَلُب العدو، وتهون الصعابفبذكر ا

وهلذا أرشدنا اهلل _تبارد وتعاىل_ إذا لقينا العدو أن نثبت، وناثر من ذكره _ع  

 وجل_ ملا يف ذكره من الطمأنينة والثبات.

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چقال _تعاىل_: 

 .(15)األنفال:  چۈئ

وسؤالو  ،ب اليت أالذ بها موسى _عليو السالم_ جلوؤه إىل اهللومن األسبا

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چاإلعانة كما يف قولو: 

ې     ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 .)طو(  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ 

الىىدعاء  الىىيت مىىن أعظىىن أسىىباب إجابىىة  ُيَعىىدُّ مجيىىل  ثىن الىىتن الىىدعاء بىىأدبٍ 

ىئ    ىئ   چ  تستملب بها اإلجابة  حيث التن بغرض نبيل عظين أال وهىو قولىو:  

 .)طو(  چی           ی  ی  ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب
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إ  اخللددق  اإلحسدداُن_  والقلددق   والغددمَّ  ومددن األسددواب الدديت تزيددل ا ددمَّ   

 . (1)  وأنواع املعروي  و ل ا خري وإحسانوالفعل  بالقول

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

:  ههنا شرو  =وكلها الق وإحسان+إىل قولو:  +ومن األسباب...=قولو:  (4)

اإلحسىان إىل  يف بيان السبب الثاني من أسباب جلب السعادة وطرد اهلىن  أال وهىو   

فلقد جرت سنة اهلل بأن احملسن حقلا يفوز باحليىاة الطيبىة، وال تاىون      اخللق عموما 

عاقبتو إال الرعاية من اهلل والارامة  فلما كان رحيما  باخللق، عطوفىا  علىى الفقىراء    

واحملتاجني، واملاروبني، حريصىا  علىى إسىعادهن وإدالىال السىرور علىيهن _ كىان        

ْْ َجَزاء  الإِْحسَ ج اؤه من جنٍ عملو  و]  [ الرمحن.92 ِن إِل  َ الإِْحَس ن  َه

ْسِ ص واإلحسان ياون بالقول: ] ِ َ ِس ح  ول اوا [، ]َوا ول وا لِل ْْ لِعَِبا دِي َيق  َوا ا
ْحَس   

َ
 [.ال َتِى هَِى أ

وياىىون باملواسىىاة، واإلسىىعاد، والرفىىد باملىىال، واجلىىاه، والعلىىن، والوقىىت،  

 ن بور اإلحسان. واخُلُلق، والتبسن، والصفح، والعفو، وكل ما ياون م

واحملسن يأالذ يف أغلب أحوالو بالعفو، ويت لى باحللن، وجيىري يف معامالتىو   

 على اإلنصاف. 

ولتمدنو متواحعا ، ال يطيش بو كى ، وال يسىتخفو اخلىيالء، ولتمدنىو أقىرب      

الناس إىل الشماعة، وع ة الىنفٍ، وإمنىا خيسىر اإلنسىان الشىماعة وعى ة الىنفٍ        

 . (1)ياة الدنيابشدة حربو على متا  احل

 قال أبو الطيب: 

 فأحسىىن وجىىٍو يف الىىورى وجىىو حمسىىن 

 

(2)وأميىىىن كىىىفٍّ فىىىيهن كىىىف مىىىنعن  
= 

                                                  

 .  19_11ية  انظر اهلداية اإلسالم (4)

 .  1/414ديوان املتنيب  (1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فال غرو _إذا _ أن ياون سعيدا  يف نفسو، مسعدا  لغقه.  =

كمىا قىال     وحسىن الىرد  وإذا مل تسعفو احلال يف بذل املعىروف أسىعفو املقىال،    

 األول:

 إال تاىىىىن َوِرٌ، عنىىىىدي أجىىىىود بهىىىىا

 

 للسىىىىىىائلني فىىىىىىإني لىىىىىىيِّن العىىىىىىود 

 ال يعىىدم السىىائلون اخلىىق مىىن اللقىىي   

 

 إمىىىا نىىىوالي وإمىىىا حسىىىن مىىىردودي   
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 .(2)يدفع اهلل سن الرب والفاجر ا موم والغموم حبسو ا (1)وب ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعين بأنوا  املعروف واإلحسان.  +وبها=قولو:  (4)

بعىض لثىار اإلحسىان     : هىذه =حبسىبها+ إىل قولىو:   +يىدف؛ اهلل ... =قولو:  (1)

واملعروف  حيث جيازي اهلل أبى ابها بانشىراح الصىدر، وتيسىق األمىور، وزوال      

 اهلموم الصوبا  إذا بادف اإلحسان حملو. 

 حيتا  إىل م يد أدلة  وشواهد. وذلك أمر متعارف عليو، وال 

وللعلماء يف هذا املعنى كالم كثق جدا ، واملقام ال يسمح بالتفصيل، ويافي يف 

الاىالم  × هذا املوح؛ كالم البن القين يف كتابو )الوابىل الصىيب( حيىث فصَّىل     

عن فضل الصدقة، واإلحسان، وأن اهلل يعطىي املتصىد، مىا ال يعطىي غىقه، وأن      

ن يدعو إىل الصدقة ، وأن أفضل الصىدقة مىا بىادفت حاجىة  يف     هدي النيب " كا

املتصدَّ، عليو، وأن الصدقة حتفم املال، وتقىي مصىار  السىوء، وهلىب الىرز،،      

 وتوجب الثقة باهلل، وحسن الظن بو، وحنو ذلك من فضائل الصدقة. 

ثن قال بعد ذلك _وهو حمل الشاهد ههنا_: =فإن للصدقة تىأثقا  عميبىا  يف دفى؛    

أنوا  البالء، ولو كانت من فاجر، أو من ظامل، بل من كافر  فإن اهلل _تعاىل_ يدف؛ 

 بها عنو أنواعا  من البالء. 

وهذا أمر معلوم عند الناس الابتهن وعامتهن، وأهىل األرِض كلُّهىن ُمِقىرُّون    

 . (1)بو  ألنهن جربوه+

يف  وقال: =واملتصد، كلما تصد، بصدقة انشرح هلا بدره، ولو مل يان

 .(2)الصدقة إال هذه الفائدة وحدها لاان العبد حقيقا  باالستاثار منها، واملبادرة إليها+

                                                                                                                             = 
                                                 

 .  44الوابل الصيب   (4)

 .  44الوابل الصيب   (1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال يف بدائ؛ الفوائد: =للصدقة واإلحسىان تىأثٌق عميىٌب يف دفى؛ الىبالء،       =

 ودف؛ العني، وشر احلاسد. 

ولو مل يان يف هذا إال هارب األمن قدميا  وحديثا  لافى بو  فمىا ياىاد العىني،    

 واحلسد، واألذى يتسلط على حمسن متصد،. 

باللطف، واملعونة، والتأييد، وكانت لو فيو  وإن أبابو شيء من ذلك كان ُمعاَمال 

العاقبة احلميدة  فاحملسن املتصد، يف الفارة إحسىانو وبىدقتو عليىو مىن اهلل ُجنَّىة       

 .(1)واقية، وحصن حصني+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .  1/111بدائ؛ الفوائد  (4)
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سددن  و صددادٌروالنصددي   ويتميددز بددأن إحسددان  احلدد ِّ للمددؤمن من ددا أ مددُل ولكددْن

ملدا يرجدو  مدن اخلدري       ؛املعروي سليو بمل  اهلُل ُنوِّ  ُيف  ؛إخالص واحتساب لثوابو

ةْنِ] :_تعدا  _برخالصو واحتسابو  قدال   ؛ويدفع سنو املكار  ث يةٍرِم  ِف ةَِكَّ يْرَّ ََّ لاِ
ِ ََّ ةا ِابْت غَّ ْلِذَّل كَّ ْفعَّ ْنِيَّ مَّ ِوَّ ِالن َّاس  ْوِإ ْصلاٍحِبَّيْنَّ

َّ
ْعُروٍفِأ ْوِمَّ

َّ
ِأ ٍَ قَّ دَّ ِب صَّ رَّ مَّ

َّ
ْنِأ مَّ نَّْجوَّاُهْمِإ لا َِّ

رِْ يماًِمَّ ظ  ْجراًِعَّ
َّ
ِأ ِنُْؤت يه  وْفَّ ِفَّسَّ اة ِاّلل َّ   .[ضَّ

ممدن صددرت مندو  واخلدري  لد         دا خدريٌ   ل  األمدور   أن همِ  _تعا _فأخرب 

 . اخلري  ويدفع الشر  وأن املؤمن احملتس  يؤتيو اهلل أجر ا سظيم ا

 .(1)وهوها  واأل دار  والغم  ومن مجلة األجر العظيم: زوال ا م

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشق املؤلف بهذا الاىالم إىل م يىد مىن فضىل اإلحسىان، وأن كمىال ذلىك         )(

 الفضل إمنا هو للمؤمن  لاون إحسانو نابعا  عن إالال  هلل، ورجاٍء لثوابو. 

 وذلك مما يسهل عليو بذل اإلحسان باافة حىروبو  ملىا يؤملىو مىن اخللىف مىن      

 اهلل، فيبذل املعروف بىنفٍ طيبىة، ونيىة بىادقة  فيىدف؛ اهلل عنىو مىا خيشىاه بسىبب         

 ما عنده من اإلالال ، واحتساب الثواب. 

ِ] واستشهد املؤلف بآية النساء: ةرَّ مَّ
َّ
ةْنِأ مَّ ةْنِنَّْجةوَّاُهْمِإ لةا َِّ ث يةٍرِم  ِكَّ ِفَ  يْرَّ ََّ لاِ

ِ ٍَ قَّ دَّ ِب صَّ ِالن َّاس  ْوِإ ْصلاٍحِبَّيْنَّ
َّ
ْعُروٍفِأ ْوِمَّ

َّ
 اآلية.  [...أ

أن األمىىور املىىذكورة يف اآليىىة مىىن األمىىر بالصىىدقة، واملعىىروف،  ثىىن أوحىىح

 واإلبالح بني الناس _ هي من أعظن اإلحسان واخلق. 

ولان األجر العظين، والثواب اجل يل املضاعف إمنا هو ملن فعل ذلك حمتسبا  

 =     األجر، مبتغيا  اجل اء من اهلل _ع  وجل_. 
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ما جيازى بو زوال همومو، وغمومو، وتيسر أموره، وسالمتو مىن   ومن حمن =

 . املنغصات

 بل إن يف اإلحسان لذة ال تعدهلا لذة، وسعادة تفو، لذة األالذ. 

=إن ×: وذلك مما يدركو من ُذلَِّلت هلن سبل املاىارم تىذليال ، يقىول الرافعىي     

اإلنسانية الص ي ة يف العطاء دون األالذ، وإن ال ائفىة هىي األالىذ دون     السعادة

 .(1)العطاء، وذلك لالر ما انتهت إليو فلسفة األالال،+

وأعرف شخصا  من كىرام النىاس إذا أراد أن يعطىي عطىاًءا دااللىو مىن السىرور،        

 والنشاط ما ال ميان وبفو. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  4/44وحي القلن  (4)
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سدن تدوتر األسصداب  وا دتغال القلد  بدوعض        النا ِئ ومن أسواب دفع القلِق

؛ فرن ددا (2)أو سلدم مددن العلدوم النافعددة    بعمدل مددن األسمددال  اال ددتغاُل _(1)املكددرات 

 :  ورهدا نسدي بسدو  ذلد     (3)سدن ا دتغالو بدمل  األمدر الدمد أقلقدو       ل ي القل  ُت

 .(4)وو  وازداد نشاُط  فف ِرحْ  نفُسوالغمَّ اليت أوجو  لو ا مَّ األسواب 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 السىبب الثالىث  : هىذا شىرو  يف بيىان    +ومن أسباب دف؛ القلق...=قولو:  (4)

  فالفراغ االشتغال مبا ينف؛، والبعد عن الفراغ والَبطالةمما ُيدف؛ بو القلق، أال وهو 

ظىن مىا يىنغص علىى املىرء حياتىو، ويقىوده إىل شىرور، ومفاسىد،          والبطالة من أع

 وباليا  فالنفٍ إذا مل ُتشغل باخلق َشَغلت بالشر. 

: يشىق  +االشتغال بعمل من األعمال، أو علن من العلوم النافعة=قولو:  (1)

بذلك إىل الق ما ُيشغل بو الوقت، وُيْسَلُن بو من الفراغ، والبطالة، أال وهو القيىام  

ل باحل ينف؛ بو اإلنسان نفسو، أو غقه، أو علن ناف؛ يعود عليو باخلق يف دينو، بعم

 ودنياه. 

: هذا أقل ما يف ذلك، وإال فإن مثىرات العمىل   =فإنها تلهي القلب...+قولو:  (4)

 الصاحل، والعلن الناف؛ أعظن من ذلك باثق، بل إن القات الدنيا واآلالرة مثرة هلما.

مىن بىاحب كتىاب )د  القلىق(: =اسىتغر، يف العمىل إذا       وقد أفاد الشىي  ذلىك   

 . (1)ساورد القلق، انشغل عنو بالعمل، وإال هلات يأسا  وأسًى+

: =افعىل شىيما  للقضىاء علىى القلىق  فمىا مل تفعىل شىيما   فىإن حماولتىك           وقولو

 =                .(2)استخال  احلقائق ليست إال مضيعة للوقت واجلهد+

                                                 

 .  11د  القلق   (4)

 .  66د  القلق   (1)
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يعين أن االشتغال مبىا ينفى؛   :  = وزاد نشاطو+إىل قولو:  +ورمبا نسي=قولو:  (1) =

ما تستملب بو السعادة  والقوة  فىال ينبغىي    من أعظن أسباب نسيان اهلموم، وأهنِّ

  أن يستهني اإلنسان بشأن الفراغ، والبطالة  مهما بلغ من العلن، واملاانة. 
 

وهذا شأن الُامَّل من أهل العلىن والفضىل  فإنىك إذا أرجعىت البصىر يف سىق       

يبخلون بأوقاتهن أن يصرفوا شيما  منها يف غق درس، أو حبث،  أولمك وجدت أنهن

 أو حترير، أو حنو ذلك مما فيو نف؛، وإسعاد. 

مىن عمىري،    إني ال حيىل لىي أن أحىي؛ سىاعة     =×:  قال ابن عقيل احلنبلي

ت فاىري  حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة أعملى 

 . (1)+ أنهض إال  وقد الطر لي ما أسطرهفال يف حال راحيت وأنا مستطرح 

 ،ِكْعى الَا لىي، حتىى أالتىار سىفَّ    ْكبغاية جهىدي أوقىات أَ   ُرِصْقوأنا َأ= وقال:

باملاء على اخلب   ألجل ما بينهما من تفاوت املضغ  توفرا  على مطالعة،  ُوَيسَِّ وَت

 . (2)+أو تسطق فائدة مل أدركها فيها

و كتاب الفنون الىذي قيىل عنىو: إنىو بلىغ      لثارا  عظيمة  فل ×وهلذا الّلف 

 .مثامنائة جملدة

عبىدالع ي  ابىن   وحدثين الشي  حممد املوسى _مدير ماتىب بيىت مساحىة الشىي      

أن مساحة الشي  دالل املستشفى يف يوم من األيام لعارض ب ي، وقىال:  ×_ باز

=إن مساحة الشي  قال: )إنين أول يوم داللىت فيىو املستشىفى جلسىت وحىدي بعىد       

 =  مر  فطال علي الوقت، وبار عندي ملل  لرغبتو يف الدرس والقراءة(.الف
                                                 

 .   416_4/415ذيل طبقات احلنابلة البن رجب  (4)

 .   4/416املرج؛ السابق  (1)
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يقول: )فمعلت أقرأ ما تيسر من القرلن، وأتذكر حمفوظاتي مىن السُّىنَّة، ومىن     =

  ألفية ابن مالك، ومن غق ذلك(.

وملا اتصل عليو بعض املسؤولني يف رئاسة اإلفتاء، قال مساحة الشي  هلن: )هاتوا 

 ما عندكن من املعامالت والاتب(.  

 نريدد أن ترتاح. فلما قيل لو:

قال: )الراحة يف العمل، واإلنسان ال ينبغي أن ياون فارغا   ألن الشىيطان يتسىلط   

عليو خبواطر السوء  فخٌق لو أن يشغل نفسو مبا ينفعو  كي ال تشغلو نفسو مبا يضره(+. 

 ×.انتهى كالم الشي  حممد املوسى 

الركىون إىل البطالىة مهمىا    فهذه احلادثة تعطي درسا  يف موابلة العمل، واحلذر من 

وهىو هىو   × كان مبلغ اإلنسان من العلن والفضل  فهذا الشىي  عبىدالع ي  بىن بىاز     

 فضال ، وعلما ، وزهدا ، وورعا . 

 كىىان_ يعريىىو  لىىك كلىىو، بىىل أدرد أن اإلنسىىان _أيًّىىا   ومىى؛ ذلىىك مل يىىركن إىل ذ  

فسىو بىاخلق   ما يعريو من الضعف، وتسلط النفٍ والشيطان  فاان يبىادر إىل شىغل ن  

 حتى ال تشغلو بالشر.

 بىىالرحى الىىدائرة الىىيت  =اُلِلَقىىْت شىىبيهة  ×_: فىىالنفٍ _كمىىا قىىال ابىىن القىىين    

ط نتو، وإن ُوحى؛ فيهىا    بٌّن، والبد هلا من شيء تط نو، فإن ُوح؛ فيها َحُاْسال َت

 تراب أو حصًى ط نتو.

 قلب كالرحى(:: )الورحن اهلل الشي  حممد اخلضر حسني حيث قال يف قصيدة عنوانها

 ال ُتْخلل ن ْفَسْكللل ف رلللو  بللل    للل    للل   

 

ْْلللْلُك السبللل    للل   ت     يف الصلللت تَ  ف

 والقلللإ  مل ي ْ للُ ْو   رللتر دللل  و لل      

 

 داوَ دل لللللل  عزلللللل ا  دلللللل   وا   للللللت   

 رثلل  ال  لل   مل ُتلل وْوعت وعلل   تو لل       

 

 رللللو ال فللللتا  لللليمل ال ْللللو   د  للللت     
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)وهما السو 
)املؤمن ومري بني  ٌكر ت ْشُم _أيض ا_ (1

2). 

واحتسددابو يف ا ددتغالو بددمل  العلددم    وإخالصددو  املددؤمن ميتدداز برميانددو ولكددن

ف دددو  سودددادًة إن  دددان ؛(3)ُيع لُِّمدددو  وبعمدددل اخلدددري الدددمد يعملدددو أو  الددمد يتعلمدددو 

)سوادة
4) . 

                                                 

 : يقصد بو ترد الفراغ والبطالة، واالشتغال مبا ينف؛.  =وهذا السبب+ولو: ق (4)

: يعىين أن ذلىك سىبب مىن أسىباب      +مشىرد بىني املىؤمن وغىقه    =قولىو:   (1)

 السعادة ملن قام بذلك سواء كان مؤمنا  أو كىافرا   فاألالىذ باألسىباب ميىدان مشىرد     

ومىا  كىان ذلىك طريقىا      ال خيتص بو أحد دون أحد  فمىن شىغل نفسىو مبىا ينفعىو عم     

 لسعادتو، وطرد همومو.  

: يشىق بىذلك إىل امتيىاز    =الذي يعملو+إىل قولو:  =ولان املؤمن...+قولو:  (4)

املؤمن عن غقه من فاقدي اإلميان  بسبب إميانو باهلل، وإالالبو العمل لو، واحتسابو 

 كل عمل يقوم بو. األجر واملثوبة من اهلل يف كل علن يتعلمو، أو يعلمو غقه، أو يف 

وبسبب ذلك يتعاظن سروره، ويت ايد فرحو واغتباطو، وتأنٍ نفسو، ويى داد  

 إقباهلا على العمل قوة  إىل قوة. 

وهذا ما امتازت بو رسالة الشي  السعدي هذه على رسىالة )د  القلىق( فبينمىا    

هد بىاحب )د  القلىق( يركى  علىى أمىور معيشىية دنيويىة ف سىب _ هىد الشىي            

 جيم؛ بني األسباب الدينية والدنيوية.    السعدي

: يعىين إن كىان العمىل الىذي يقىوم بىو       +إن كان عبادة  فهو عبىادة  =قولو:  (1)

املؤمن عبادة  حمضة كالصالة، والصيام، والذكر، وقراءة القىرلن، أو تعلىن علىن،    

أو تعليمو _ فهو _زيادة على كونو يسعد نفسىو_ هىو كىذلك يف عبىادة يثىاب عليهىا،       

 َضاعف لو أجُرها بسبب إميانو وإالالبو.    وُي
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)دنيويًّددددا وإن  ددددان  ددددغالً 
)أو سددددادًة (1
 الصدددداحلة  وقصددددد   ا النيددددةو ح ْصددددأ  (2

)اهلل طاسة االستعانة بمل  سلل
3) . 

                                                 

: كأن يقوم بوظيفتو اليت ياسب منها الرز، =وإن كان شغال  دنيويا +قولو:  (4)

كأن ياون طبيبا ، أو مهندسا ، أو معلما  ألي تعلين مباح، أو موظفىا  يف أي وظيفىة   

 مباحة. 

حىة املشىي _علىى    : يعىين أيَّ عىادٍة مباحىٍة ميارسىها كريا    +أو عادة=قولو:  (1)

سبيل املثال_ أو غقها من اهلوايات والرياحات اليت يقوم بها  لاسب الصى ة، أو  

 املال،  أو القضاء على الفراغ. 

: +أب بها النية الصاحلة، وقصد االستعانة بذلك على طاعة اهلل=قولو:  (4)

ي تسىب  يعين أن املؤمن إذا قام بعمل مباح يف أبلو فإنو يست ضىر النيىة احلسىنة  ف   

أجر ما يقوم بو من عمل مباح، ويقصد بو االستعانة على طاعة اهلل، والقيام بىأمره  

واجتناب نهيو  فبهذه النية تنقلىب العىادة والعمىل املبىاح إىل عبىادة  فالوسىائل هلىا        

 أحاام املقابد. 

مثال ذلك: أن حيتسب الطبيب على اهلل أنو يقوم بعمل مباح ياسب من الاللو 

فيافي نفسو ومن يعىول، ويسىتعني بىو علىى إعى از نفسىو، وإقامىة         الرز، احلالل 

 مروءاتو. 

وحيتسب _كذلك_ أنو يعاجل املرحى  فتصح أبدانهن، ويسعدون، ويسعد بهن 

من حوهلن، ويستعينون _إن كانوا مسلمني_ بتلك الص ة على القيام مبصاحل دينهن 

 =         ودنياهن، وهاذا...
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عملىو الىدنيوي املبىاح يف أبىلو إىل قربىة ينىال بهىا        فبهذا االحتساب ينقلب   =

       ال لفى من اهلل _ع  وجل_. 

وقل مثل ذلك يف شىأن مىن ميىارس عىادة الرياحىة   حيىث حيتسىب بىذلك أن         

يقىىوى بدنىىو، ويسىىلن مىىن املىىرض، وينشىىرح بىىدره  فيعىىود ذلىىك عليىىو بىىالقوة،  

ن عمل الىق قيىام  فبىذلك    والنشاط، واإلقبال على العبادة، والقيام مبا يسند إليو م

 تاون تلك العادة عبادة  بالنية. 

وإن شار اهلل على ذلك كلِّو، وسألو امل يد من ذلك _ كان نورا  على نور، ومن 

 سعادة إىل سعادة أعلى. 

 وهذا مما خيتص بو املؤمن دون غقه.  
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  فكددم مدن إنسددان  (2)م والغمددوم واألحدزان ومد أثددر  الفعدال يف دفددع ا   (1)فلدمل  

املتنوسددة  فصددار دواؤ    بددو األمددراض   ْ ل ددأ  ح ابتلددي بددالقلق ومالزمددة األ دددار  ف    

 .(3)الناجع نسيانو السو  المد  در  وأقلقو  وا تغالو بعمل من م ماتو

 ؛وتشدتاقو   شدتغل فيدو ممدا تدأن  بدو الدنف       وينوغي أن يكون الشغل الدمد ي 

 . (4)هما املقصود النافع  واهلل أسلم فرن هما أدسل حلصول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعين بو االشتغال مبا ينف؛ من علن، أو عمل. =فلذلك+قولو:  (4)

: ألن الفارغ جير والغموم، واألح ان+ ،يف دف؛ اهلمومأثره الفعال =قولو:  (1)

 املآسي، ويتوق؛ الشرور  وهلذا قالت العرب يف أمثاهلا: =ويٌل للشمي من اخللي+.  

لان املشتغل مبا ينف؛ ال يفار بذلك  فعنده مىا يشىغلو  فلهىذا تىراه مىن أسىعد       

 الناس، وأبعدهن عن القلق.   

بعمىل مىن    =واشىتغالو لىو:  إىل قو +فان من إنسان ابتلىي بىالقلق  =قولىو:   (4)

: يشىق بىذلك إىل أن االشىتغال مبىا ينفى؛ مىن أعظىن األدويىة ملىن اشىتاى           مهماتو+

 القلق، والضيق.

يقول العىامل النفسىاني كىارل يىونج: =إن ثلىث عىدد مرحىاي ال َيْشىُاون مىن          

أمراض نفسية معلومىة حمىددة بقىدر مىا َيْشىُاون مىن فىراغ حيىاتهن، واللوِّهىا مىن           

 .  (1)ة+البهمة، واملتع

: يشق بذلك إىل حسن االالتيىار  +واهلل أعلن=: إىل قولو: +وينبغي=قولو:  (1)

 = االسىىتمرار، مالءمتىىو لطبيعىىة اإلنسىىان  فىىإن ممىىا يشىىمعو علىىىللعمىىل، ومىىدى 

                                                 

 .   111_499د  القلق   (4)
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واالستمتا  بالعمل_ أن ياون عمال  يناسبو، ويالئن ميولو  حتى يشعره بفائدتىو    =

رج؛ إىل سىوء  منو، وميلو إليو، واستعداده لو، وسعادتو بو  فإن أكثر أسباب امللل ت

 االتيار العمل. 

واحلابل مما مضى أن االشتغال مبا ينف؛ عموما ، ومبعالي األمىور _علىى وجىو    

 اخلصو _ من أعظن أسباب السعادة، وطرد اهلن. 

حلسىية، وأن أعظىن اللىذاِت    مىن اللىذات ا   أعظىنُ  العقليىةَ  وال ريب أن اللذاِت

 ، وأاللد أثرا . قى جولة أعظُن سعادة ، وأبالعلن  َفَلذَّتو  العقليِة لذُة

ولو ُبوِّر العلن لاان أجلى من بىورة القمىر إذا اتسىق  فمىن لىذات العلىن       

أقىدار العلمىاء، والتعىود     األوابىد، ومعرفىةُ   الفاىر، واقتنىا ُ   مناجاُة_ والب ث 

 على طول النََّفٍ، واحلر  على الوبول إىل احلقائق.

_ مىا يرتىب عليىو مىن     وأعظن لذاتىو _ والصوبىا  للعىامل والباحىث املسىلن      

الثواب اجل يل، واألجر املتسلسل إذا ب َّت النية، واْحُتِسب األجر  ففي ذلىك  

 ودافٌ؛ مل يٍد من اجلد والبذل.وبركة  ، ، وسلوة لذة 

 وقد أمج؛ العقالء على أن النعين ال يدرد بالنعين، وأن الراحة ال تنال بالراحة.

 قال أبو متام:

 لىىن أَرهىىاَبُصىىرت بالراحىىة الاىى ى ف 

 

 ُتنىىىال إال علىىىى جسىىىر  مىىىن التعىىىب    

 وقال أبو الطيب املتنيب: 

 تلىىىىذ لىىىىو املىىىىروءة وهىىىىي تىىىىؤذي  

 

 لىىىىىو الغىىىىىرام ومىىىىىن يعشىىىىىْق َيَلىىىىىذَّ 

          وقال: 

 تريىىىىدين لقيىىىىان املعىىىىالي راليصىىىىة 

 

 = وال بىىد دون الشَّىىْهد مىىن إبىىر الن ىىل  
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 وقال: =

 دون احلىىىىىالوة يف ال مىىىىىان مىىىىىرارة   

 

 ال ُتختطىىىىىىىى إال علىىىىىىىى أهوالىىىىىىىو   

لن والب ث كثق مىن العلمىاء  فهىذا ال خمشىري_ يعىرب عىن       وقد عبَّر عن لذة الع 

 عظين سعادتو، واغتباطو بالعلن والب ث، ويفضل ذلك على سائر اللذات، فيقول:

 سىىىهري لتنقىىىيح العلىىىوم ألىىىذُّ لىىىي    

 

 عنىىىا، وطيىىىِب غانيىىىٍة مىىىن وبىىىلِ  

 

 

 بىىىرير أقالمىىىي علىىىى بىىىف اتها  و

  

 (1)أحلىىىىى مىىىىن الىىىىدوكاء والعشىىىىا،  

 

 

 تىىىىاة لىىىىُدفِّها  مىىىىن نقىىىىر الف  وألىىىىذُّ

 

 نقىىىري أللقىىىي الرمىىىل عىىىن أوراقىىىي   

 

 

 ومتىىىىىايلي طربىىىىىا  حلىىىىىل عويصىىىىىٍة  

 

 يف الىىدرس أشىىهى مىىن مدامىىة سىىاقي   

 

 

 وأبيىىىىت سىىىىهران الىىىىدجى وتبيتىىىىو  

 

 وتبغىىىىىي بعىىىىىد ذاد حلىىىىىاقي  نومىىىىىا  

 

 

 أن يقول:× وهذا ما حدا بالسباي

  ألسىىىىرار ليىىىىات الاتىىىىاب َمَعىىىىانِِ   

 

 َتىىىىىِد،ُّ فىىىىىال تبىىىىىدو لاىىىىىل ُمعىىىىىانِِ 

 

 

 ذا بىىىىارٌ، قىىىىد الح منهىىىىا لنىىىىاظريإ

  

 َهَمْمىىىىىُت قريىىىىىَر العىىىىىني بىىىىىالطقان 

 

 

 وعبَّر عن هذا املعنى أحدهن قائال :

 وأطيىىب أوقىىاتي مىىن الىىدهر اللىىوة    

 

 يقىىّر بهىىا قلىىيب ويصىىفو بهىىا ذهىىين     

 ويأالىىذ لىىي مىىن َسىىورة الفاىىر نشىىوة   

 

  فىىىأالر  مىىىن فىىىّن وأدالىىىل يف فىىىنّ   

 ويفهىىن مىىا قىىد قىىال عقلىىي تصىىوري  

 

 بهىىا مىىين ومسعىىْي عىىن أذنىىْي َيِلىىْقَنَف 

 وأمسىى؛ مىىن جنىىوى الىىدفاتر ُطرفىىة      

 

 أزيىىل بهىىا همىىي وأجلىىو بهىىا ح نىىي   

 ينىىىىادمين قىىىىوٌم لىىىىدّي حىىىىديثهن    

 

  = فما غاب منهن غق شخصهن عين 

                                                  

 ن حروب األحلان املوسيقية. وكاه والعشا،+: وهما حربان مويروى: =الدُّ (4)

 قيل: إن الدُّوكاه: الل ن الثاني من أبول األنغام املوسيقية، وهو أبٌل يتفر  منو حنو أربعني نغمة. 

   وقيل: إن )العشا،( حلن موسيقي، وإن هناد مقاما  يسمى: )عشا، ُدوكاه( وهو م يج بني الضربني.
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 ×:وقال الشي  حممد اخلضر حسني    =

 ْنأسىىىىهر الليىىىىل وإن طىىىىال وَمىىىى 

 

 ق اجملىىىىىد يلىىىىىذَّ السىىىىىهرا  َشىىىىىْعَي 

 ومىىا لسىىت لسىىى إن مضىىى ليىىلٌ    

 

 سىىىرى  زار وال حىىىيفٌ  بىىىاحبٌ  

 ينىىىىاجيين متىىىىى  هىىىىو ذا الفاىىىىرُ  

 

  وة  أو سىىى راحىىىُرمىىىُت أنسىىىا    

 كلمىىىىىا اسىىىىىتهديتو  لىىىىىي يىىىىىرا ٌ  

 

 جىىىىال يف الطِّىىىىرس وأهىىىىدى دررا 

 فلىىىىيان يف النىىىىاس ُبْخىىىىٌل إنىىىىين 

 

 لسىىت ممىىن يشىىتاي خبىىل الىىورى    
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و سلددل االهتمددام بعمددل الفكددر  لِّدد اجتمدداُع (1)ع بددو ا ددم والقلددقف ْدوممددا ُيدد

  وسددن احلددزن (3)قطعددو سددن االهتمددام يف الوقدد  املسددتقول   و(2)اليددوم احلا ددر

  . (4)يسلل الوق  املا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مىن  السبب الرابى؛  : هذا شرو  يف ذكر +ومما يدف؛ بو اهلن والقلق=قولو:  (4)

 .  ى العمل احلاحراجتما  الفار علأسباب طرد اهلن وجلب السعادة، أال وهو: 

يعىين  : +اجتما  الفار كلو علىى االهتمىام بعمىل اليىوم احلاحىر     =قولو:  (1)

حصُر اهلمة والتفاِق، والركيُ  على ما اإلنسان بصىدده مىن   مج؛ القلب، وبذلك 

 . الذي بني يديو العمل

: أي ترُد ما يشىغل مىن   +وقطعو عن االهتمام يف الوقت املستقبل=قولو:  (4)

 يف املستقبل  ألن ذلك يسبب تشتت الذهن، والتقصق يف العمل احلاحر.  االهتمام 

: ألن ذلك اشتغال مبا ال ينفى؛،  +وعن احل ن على الوقت املاحي=قولو:  (1)

 وقط؛ عن العمل الذي ينف؛. 

وقد بنى ديل كارجني كتابو )د  القلق وابدأ احلياة( على قاعىدتني _كمىا يقىول_    

 تصل إليو، وال َتْبِك على ما فات. وهما: ال تع  جسرا  حتى 

فهذا السبب _وهو قصر النظر علىى العمىل احلاحىر_ مىن أعظىن مىا يعىني علىى         

اغتنام األوقات، وإجناز األعمىال، واجىتالب السىعادة وطىرد اهلىن  حبيىث َيْقُصىر        

ف لو همتو، ويقبل عليو ِرْصَياحلاحر الذي هو بصدده، َفاإلنسان نظره على عملو 

 فىإنْ ، ويصىده عنىو    ، وجيم؛ عليو ظاهره وباطنو، ويتمنب كل مىا يشىتتو  وِبُالِّيَِّت

  ه، وحضرت سعادُتو، وأدبر قلقو.  و، وي لو مراُديَتْغهو فعل ذلك أدرد ُب

  =  عملوبها عن  َلِغُش _ ُدْعَبوقتها  ْنِ وإن تشوفت نفسو إىل أعمال أالرى مل َي
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احلاحر  ففرت همتو، واحنلت ع ميتو، وحا  عليو وقتىو، وقىل إتقانىو لعملىو،        =

مبا تركو إىل غق رجعة  فىإذا حىان وقىت العمىل الىذي يلىي عملىو السىابق مل ياىن          ور

 وال مقبال  عليو إال  بضعف همة، وقلة نشاط. وال راغبا  فيو، مستعدا  لو، 

ورمبا كان العمل الثىاني متوقفىا  علىى األول يف حصىولو أو تاميلىو  فيفىوت األول       

 والثاني  بسبب تفر، اهلمة، وتشتت الذهن. 

الف مىا إذا مجى؛ قلبىو علىى عملىو احلاحىر، ثىن تىدر  فيىو شىيما  فشىيما  حتىى             خب

ياملو، فإذا حان وقت العمىل الىذي يليىو أقبىل عليىو بهمىة ونشىاط، وتلقىاه بشىو،          

 وع مية، فياون دائما  متمددا  مستعدا . 

وهذه القاعدة اجلليلة قد أشار إليها القرلن الارين، ودعا إليها يف مواح؛ متعددة، 

ل ةَ َوآت اوا نها قولو _ تعاىل _: وم وا الص َ قِيم 
َ
ُْ َوأ  ُ يِْديَ

َ
وا أ ف   ُْ ك  َْ لَه  ُْ تََر إِلَى ال َِذيَ  قِي َ ل

َ
أ

َشاد َ 
َ
ْو أ
َ
ِ أ ِ َا َس َكَخْ اَيةِ اّلل َ ُْ يَْخَ ْوَن ال َِِْه   إَِذا فَرِيٌق 

ُْ الْقَِت ل  تَِب َعلَيِْه َك ةَ فَلَم َ  ك  الز َ
 (. 77)النساء:  َخْ َيةص 

فلقد كانوا يتمنون القتال م؛ أنهن مأمورون باف األيدي، فلما مل يقبلىوا موعظىة   

 الل و حعفوا  فلما جاءهن العمل الثاني حعفوا أشد الضعف.

ْن اْقت ل اوا ويتملى هذا املعنى بوحوح يف قولو _ تعاىل _: 
َ
ُْ أ َِا  َعلَايِْه ب َا  َكَتبْ

َ
َولَْو أ

وا  ْو اْخر ج 
َ
ُْ أ  ُ َس بف 

َ
وَن بِهِ أ ظ  ََ ََ  ي و ُْ َفَعل وا  ن َه 

َ
ُْ َولَْو أ َِِْه   ٌْ ََ  َفَعل وه  إِل  َ اَلِي  ُْ َِْ  دِيَ رِك 

َشد َ تَثْبِيت ص 
َ
ُْ َوأ  (.66)النساء:  لََك َن َخيْراص لَه 

بزِلَُّْ س   وكذلك قولو _ تعاىل _:
 
وَرةٌ فَإَِذا أ ِلَُّْ س  ِ وا لَْول  ب ز  ََ ول  ال َِذيَ  آ وَرٌة َوَيق 

وَن إِلَيَْك َنَظَر الَْمْغِ ى ِ  ر  ُْ َمَرٌ  يَِظ  وبِهِ
يَُّْ ال َِذيَ  فِى ا ل 

َ
ْ َكَمٌة َوذ كَِر فِيَه  الْقَِت ل  َرأ  َ
 ُْ ْوَِل لَه 

َ
َ لََك َن  82َعلَيْهِ َِْ  الَْموِْت فَأ َ ْمر  فَلَْو َاَدا وا اّلل 

َ
وٌف فَإَِذا َعَزَ  الأ ْعر  ََ َط َعٌة َواَْوٌل 

ُْ َخيْ   =      (. 14_11)حممد:   84راص لَه 
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ُْ   :يف تفسق هذه اآليىة  ×قال الشي  عبد الرمحن ابن سعدي    = ا ْوَِل لَه 

َ
فَاأ

وٌف  ْعر  ََ أي فىأوىل هلىن أن ميتثلىوا األمىر احلاحىر احملىتن علىيهن،        : َط َعٌة َواَْوٌل 

هىو شىا، علىيهن، وليفرحىوا بعافيىة الل ىو        وجيمعوا عليو هممهن، وال يطلبوا مىا 

 وعفوه.  _تعاىل_

 َْمر  فَإِذ
َ
َ ، وأمر حتن دٍّج ُرْمأي جاءهن َأ:  ا َعَزَ  الأ َ يف :  فَلَْو َااَدا وا اّلل 

ُْ هذه احلال باالستعانة بو، وبذل اجلهد يف امتثالو،  : من حاهلن  لََك َن َخيْراص لَه 

 األوىل، وذلك من وجوه: 

فىال يطلىب   منها: أن العبد ناقص من كل وجىو، ال قىدرة لىو إال  إن أعانىو الل ىو       

 هو قائن بصدده.  زيادة على ما

ومنها: أنو إذا تعلقت نفسو باملستقبل َحُعَف عن العمل بوظيفىة وقتىو احلاحىر،    

 وبوظيفة املستقبل، أما احلال فألن اهلمة انتقلت عنو إىل غقه، والعمل تب؛ للهمة. 

 وأما املستقبل فإنو ال جي  حتى تفر اهلمة عن نشاطها  فال يعان عليو. 

 _ومنها: أن العبد املؤمِّل ل،مال املستقبلة مى؛ كسىلو عىن عمىل الوقىت احلاحىر       

شبيو باملتألي الذي جي م بقدرتو على ما يستقبل من أمىوره  فىأحرى بىو أن ُيْخىَذل،     

وال يقوَم مبا هن بو، وتوعد نفسو عليو  فالذي ينبغي أن جيم؛ العبد همو، وفاره، 

 ظيفتو حبسب قدرتو. ونشاطو على وقتو احلاحر، ويؤدي و

ثن كلما جىاء وقىت اسىتقبلو جبىد ونشىاط، وهمىة عاليىة جمتمعىة غىق متفرقىة،           

  =  .(1)مستعينا  بربو يف ذلك  فهذا أحرى بالتوفيق والتسديد يف مجي؛ أموره+
                                                 

 .   41_5/44ن تيسق الارين الرمحن يف تفسق كالم املنا (4)
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 أهل التمارب والنظر.  بل إن هذه القاعدة مما يتفق عليو =

ليٍ علينا أن نتطل؛ إىل هدف يلىوح  =يقول األديب اإلجنلي ي توماس كارليل: 

 . (1)ا  على البعد، وإمنا علينا أن ننم  ما بني أيدينا من عمل واحح بني+لنا باهت

 ثىىن إن هىىذه القاعىىدة ال تعىىين أن نىىد  التخطىىيط للمسىىتقبل، بىىل إنهىىا مىىن أعظىىن 

 ما يعني على ذلك  فإجناز العمل احلاحر يؤهلك ويدفعك إلجناز ما تستقبلو كما مر. 

لالسىتعداد للغىد هىي أن    إن أفضىل الطىر،   =يقول الدكتور الاندي أوسىلر:  

نرك  كل ذكائنا ومحاسنا يف إنهاء عمىل اليىوم علىى أحسىن مىا ياىون  هىذا هىو         

 .(2)الطريق الوحيد الذي نستعد بو للغد+

واألمثلة على هذه القاعدة كثقة جدا ، مثال ذلك أن هد طالبا  سيمت ن بعىد  

 ذي مل َيِ ْن وقُتو. شهرين _على سبيل املثال_ فراه قلقا  يفار يف ذلك االمت ان ال

ولو أنو بدأ يف املذاكرة، واسىتعد لىذلك االمت ىان لاىان الىقا  لىو  فىإذا جىاء         

 االمت ان وإذا بو قد أالذ أهبتو لو، وهاوزه _بإذن اهلل_.  

 وقل مثل ذلك يف شأن ال وا ، والتمارات، وحنوها. 

 فالتفاق يف املستقبل إن محل على إتقان العمل احلاحر ف سن. 

  =                  فهو حرب من اهلن الذي ال طائل حتتو. وإال
                                                 

 .   15_11د  القلق    (4)

 .  16د  القلق   ( 1)
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وقل مثل ذلك يف شأن السعادة  فاثقا  ما ُنَفرُِّط يف سعادة حاحىرٍة بانتظىار سىعادة     =

 مستقبلة على حد قول األول:

 أحىىب ليىىالي اهلمىىر ال فرحىىا  بهىىا  

 

 عسىىى الىىدهر يىىأتي بعىىدها بوبىىال 

 وأكىىىىره أيىىىىام الوبىىىىال ألنىىىىين    

 

 أرى كىىىل وبىىىل حماىىىٌن بىىى وال    

ىل لنا أن نسعد يف احلاحر، وننتظر سعادة املستقبل  لنسعد بهىا إذا  وأوىل لنا ثن أو 

 حانت.
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سلددل األمددور املا ددية    فدداحلزن ؛واحلددزن  مددن ا ددم  ملسو هيلع هللا ىلصو ددما اسددتعاذ الددن    
ا ددم الددمد حيدددد  بسددو  اخلددوي مدددن     وميكددن ردهددا وال اسدددتدرا  ا     الدديت ال 

الح يومدو ووقتدو     واجت اد  يف إصد دَّيومو؛  مع ِج ابن العود يكون ف ؛املستقول

القل  سلل ذل  يوج  تكميل األسمال  ويتسدلل بدو العودد     ع ْمج  فرنَّ؛ احلا ر

 سن ا م واحلزن.

 مع االسدتعانة _أو أر د أمتو إ  دساء فرمنا حيي   إذا دسا بدساء ملسو هيلع هللا ىلصوالن  
مددا يدددسو  سلددل اجلددد واالجت دداد يف التحقددق حلصددول  _اهلل والطمددع يف فضددلوبدد

فالعودد   ؛للعمدل  ٌناِرق د  ان يدسو لدفعو؛ ألن الدساء ُم حبصولو  والتولي سما

قصددد   ويسددتعينو م  اح   دد ت ددد فيمددا ينفعددو يف الدددين والدددنيا  ويسددأل ربددو ن    

تع دز    بداهلل وال  واسدتعن   ينفعد   احدرص سلدل مدا   =:  ملسو هيلع هللا ىلص سلل ذل    ما قدال 

وإذا أصاب   ديء فدال تقدل: لدو أندي فعلد   دما  دان  دما و دما  ولكدن قدل:             

 . +فرن لو تفت  سمل الشيطان ؛وما  اء فعل اهلِل ُرد ق 

بدددددني األمدددددر بددددداحلرص سلددددل األمدددددور النافعدددددة يف  دددددل حدددددال    ملسو هيلع هللا ىلص ف مددددع 

وسدددددم االنقيدددداد للع ددددز الددددمد هددددو الكسددددل الضددددار  وبددددني      بدددداهلل واالسددددتعانة

 االستسالم لألمور املا ية النافمة  ومشاهدة قضاء اهلل وقدر .

 أو حتصدديل  وددد السددعي يف حتصدديلوقسددم ا ميكددن الع وجعددل األمددور قسددمني:

ويسدتعني    ف دما يوددد فيدو العودد ه دود       ؛أو ختفيفدو   ما ميكن منو  أو دفعدو 

 هعوود .  

 .  ف ما يطمئن لو العود وير ل ويسلم ؛ميكن فيو ذل  وقسم ا ال

  .(1)وال ري  أن مراساة هما األصل سو  للسرور وزوال ا م والغم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على القاعدة الىيت جعلىها مىن أسىباب طىرد اهلىن، وجلىب        × استدل الشي   (4)

الذي رواه  بهذا احلديث العظين اجتما  الفار على العمل احلاحرالسعادة، أال وهي 

القىدر، بىل هىو     ( والذي ُيَعدُّ من أعظن األحاديث يف بىاب 1661مسلن يف ب ي و )

 =                  يت عليها مدار اإلسالم. من األحاديث ال
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هذا احلديث مبا يناسب املقام، ويؤيد ما ذهب مىن ذكىر   × ثن شرح الشي   =

 .(1)ذلك السبب املفضي إىل السعادة

واحلابل أن احلامة تقتضىي أن يسىتمم؛ اإلنسىان فاىره، وهمتىو علىى العمىل        

و، ويأتي بو متاما  على الوجو األكمل  فإن كىان يف بىالة فليقبىل    َنِسْ احلاحر  حتى ُي

 ا باىىل الشىىو   وحضىىور قلىىب، وإن كىىان يف بىىيام فلي ىىر  علىىى حفظىىو     عليهىى

، وإن كان يف حجٍّ فليأت بو على الوجو األي، وإن كان لديو ما استطا  إىل ذلك سبيال 

هىن مىن اإلكىرام واإلسىعاد، وإن     عليهن، وإعطىاؤهن حق   و اإلقباَلحيوف فليان همُّ

واطره على املوحو  الذي هىو  كان يف كتابة حبث، أو إعداد درس فليمم؛ فاره، وال

وهاذا يف كل عمل من األعمال الدينية والدنيوية  فإن   ،بصدد الب ث عنو أو إعداده

 أالذ بتلك القاعدة سعد يف حاحره، ومستقبلو.

هذا وإن أعظن ما جيمى؛ عليىو املىؤمن همىو هىو اهلل _جىل جاللىو_ فىذلك منتهىى          

 سعادتو وسروره. 

ا املعنى: =فاللذة التامىة، والفىرح، والسىرور،    مشقا  إىل هذ× قال ابن القين 

وطيب العيش، والنعين إمنا هو يف معرفة اهلل، وتوحيىده، واألنىٍ بىو، والشىو، إىل     

قلبىو مشىتت، وهمىو     ْنلقائو، واجتما  القلب واهلن عليو  فإن أناد العيش َعْيُش َمى 

 . (2)مفر،+

  ههىو اهلل وحىد   =فاحر  أن ياون َهمُّك واحدا ، وأن ياىون ×: إىل أن قال 

 فهذه غاية سعادة العبد. 

 .(3)وباحب هذه احلال يف جنة معملة قبل جنة اآلالرة، ويف نعين عاجل+
                                                 

 .    51_11همة قلوب األبرار( احلديث الثاني عشر   اٍف مفصل هلذا احلديث يف كتابو )بشرٌح و× للشي ( 4)

 .    19رسالة ابن القين إىل أحد إالوانو  ( 1)

 .   41رسالة ابن القين إىل أحد إالوانو  ( 4)
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 فصل

 ؛(1)اإل ثدار مدن ذ در اهلل    ومن أ رب األسدواب النشدراح الصددر وطمأنينتدو    

 . (3)تأثري ا س يو ا يف انشراح الصدر وطمأنينتو  وزوال همو وممو (2)فرن لمل 

ِ] :_تعدا  _قدال   ةئ ن ُ ِتَّْطمَّ ِاّلل َّ  ْكر  لةاِب ةذ 
َّ
ِأ ِاّلل َّ  ْكر  ُُُهْمِب ةذ  ِقُلُةو ئ ن ُ تَّْطمَّ نُواِوَّ ِآمَّ ْنَّ ال َّذ 

 .(4)[الُْقلُوُبِ

اهلل أثر سظيم يف حصول هما املطلوب خلاصيتو  وملدا يرجدو  العودد     فلم ِر

 .(5)من ثوابو وأجر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍ  : هىذا شىرو  يف بيىان    +ومن أك  األسىباب =قولو:  (4) مىن   السىبب اخلىام

 .  اإلكثار من ذلك اهللأسباب السعادة، أال وهو 

 اهلل.  رك: يعين لهكثار من ذ+فإن لذلك=قولو:  (1)

: يعين بو ما ُيْ ِدُثو اإلكثاُر من +=وغمِّوإىل قولو: +تأثقا  عميبا ...=قولو:  (4)

ار العظيمىة احلميىدة الىيت توجىب لصىاحبها السىعادة، وت يىل عنىو         ذكر اهلل من اآلث

 اهلموم والغموم.   

ِقال _تعىاىل_: ] =قولو:  (1) ْكر  لاِب ذ 
َّ
ِالُْقلُوُبِاهللِأ ئ ن ُ : استشىهد علىى   +[تَّْطمَّ

ِ اوا ذلك بهذه اآلية مىن سىورة الرعىد، وقبلىها قىول اهلل _عى  وجىل_: ]        ََ ال َاِذيَ  آ
 ُْ ِ  َوَتْطَمئِ    ا ل وب ه  َ  [.بِِذْكرِ اّلل 

 حيث استشهد مبا يناسب املقام. × وهذا من لطيف فقو الشي  

 وإال فإن النصو  الواردة يف شأن الذكر وفضائلو متنوعة كثقة جدا . 

:  بيان ألثر الذكر يف =من ثوابو+إىل قولو:  +فلذكر اهلل أثر عظين...=قولو:  (5)

لعبادة، وملا ينطىوي عليىو مىن األسىرار     حصول السعادة  ملا خيتص بو من بني سائر ا

 =               اللطيفة، وملا يرتب عليو من األجور العظيمة املضاعفة. 
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علىى فضىل الىذكر، وعمىوم      ولقد جاءت نصو  الشر  متظافرة متظاهرة =

َه  كثار منو، قال _ تبارد وتعاىل _: ]نفعو، والثناء على أهلو، واحلث على اإل ي  
َ
أ َيَٰٓ

َ ذِۡكاارٗ  َ واْ ٱّلل  اار  ِ ااواْ ٱۡذك  ََ وه   14ا ا َكثِياارٗ ٱل َااِذيَ  َءا ااَرةٗ وََسااب ِ   ُۡ ِااايلص  ب 
َ
 ، وقىىال[َوأ

َ اَِ َٰٗما_ ع  وجىل _: ]  َ وَن ٱّلل  ر  اودٗ ٱل َِذيَ  يَاۡذك  ع  ُۡ ا   َوق  ِ اوبِِه [، وقىال:  وََعلَاىَٰ ج 

[ َ َ واْ ٱّلل  اار  ااونَ  َكثِياارٗ َوٱۡذك  ُۡ ت ۡفلِ   اا  ُ َ َ َكثِياارٗ [، وقىىال: ]ا ل ََعل  َ َٰكِرِيَ  ٱّلل 
َ  ا َوٱلاا  

ۡغفَِرةٗ  َ َ  ُ َ  لَه  َعد َ ٱّلل 
َ
َِٰت أ َٰكَِر َ ا َعِظيمٗ  َوٱل   ۡجرص

َ
 [. َوأ

مما هو كاإلمجا  بني العلماء بىاهلل وأمىره أن   = :×قال شي  اإلسالم ابن تيمية 

 ما شغل بو العبُد نْفَسو يف اجلملة. مالزمة ذكر اهلل دائما  هو أفضل

 .+سبق املَفرِّدون=وعلى ذلك دلَّ حديث أبي هريرة الذي رواه مسلن 

 قالوا: يا رسول اهلل! ومن املفردونل

 .(1)+الذاكرون اهلل كثقا  والذاكرات=قال: 

 ÷عىن أبىي الىدرداء    (5)أبو داودو (4)ووابن ماج (3)والرمذي (2)أمحدوفيما رواه 

أال أنبمان خبق أعمالان، وأزكاها عند ملياان، وأرفعهىا يف  = أنو قال:" عن النيب

درجاتان، والق لان من إعطاء الذهب والور،، ومن أن تلقىوا عىدوكن، فتضىربوا    

 +.أعناقهن، ويضربوا أعناقانل

 =               قالوا: بلى يا رسول اهلل.
                                                 

 ( .  1676) رواه مسلن( 4)

(1 )5/495   . 

(4 )(4477  . ) 

(1 )(4791  . ) 

 مل أجده عند أبي داود .  ( 5)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .+ِذكُر اهلل=قال:  =

 والدالئل القرلنية، واإلميانية بصرا ، وال ا ، ونظرا  على ذلك كثقة.

اخلىق، وإمىام    النىاس  وأقل ذلك أن يل م اإلنساُن األذكاَر املأثورَة عن معلن

يف أول النهار، ولالره، وعند أالذ املضم؛، وعنىد   املؤقتةكاألذكار  " املتقني

وأدبار الصىلوات، ودالىول املنى ل، واملسىمد، واخلىالء،       االستيقاظ يف املنام،

 واخلرو  من ذلك، وعند املطر، والرعد وغق ذلك.

 وقد بنفت لو الاتب املسمَّاة بعمل اليوم والليلة.

وقد تعرض أحوال ياىون   ال إلو إال اهلل ثن مالزمة الذكر مطلقا ، وأفضلو:

أكى ، وال حىول وال قىوة إال    بقية الذكر مثىل: سىب ان اهلل، واحلمىد هلل، واهلل    

 .(1)+باهلل أفضل منو

علىى  فمن ذلك لاثرتها، وتنو  بركتها،   ال تااد حتصىففوائد الذكر  أما

الىذكر يرحىي الىرمحَن، ويطىرد الشىيطاَن، وي يىل اهلىنَّ        : أن سبيل اإلمجىال 

   والغن، وجيلب البسَط والسرور.

العبىد هلل،   للعبد، وحمبَة والذكر جيلب الرز،، وحييي القلب، ويورث حمبَة اهلل

 ومعرفَتو، والرجوَ  إليو، والقرَب منو._  ع  وجل_  ُوومراَقَبَت

 والىذكر َيُ ىطُّ السىيماِت، وينفى؛ بىاحَبو عنىد الشىدائد، وي يىل الوحشىةَ         

 =                  ما بني العبد وربو.
                                                 

 .   664_41/659جممو  الفتاوى ( 4)
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يغين القلب، ويسدُّ حاجتىو، وجيمىُ؛ علىى القلىب مىا تفىر، مىن        والذكر  =

واألحى ان،   ،والغمىوم  ،إراداتو وع ومو، ويفر، عليىو مىا اجتمى؛ مىن اهلمىوم     

 واألنااد، واحلسرات.

 ما اجتم؛ على حربو من شياطني اإلنٍ واجلن._  أيضا _ ويفر، عليو

قوة ، حتىى إنىو    والذكر يقرِّب من اآلالرة، ويباعد من الدنيا، ويعطي الذاكَر

 َليفعُل م؛ الذكر ما ال ُيظن فعُلو بدون الذكر.

 وباجلملىىة فىىإن مثىىرات الىىذكر وفوائىىده، حتصىىل باثرتىىو، وباست ضىىار   

ما يقال فيو، وباملداومة على األذكار املطلقة، واملقيدة، وباحلذر من االبتىدا   

 .(1)فيو، وخمالفة املشرو 

عظيمىة ، وقىد جىاء يف فضىلها      هنىاد أذكىاٌر مطلقىة    ف وم؛ فضل عموم الىذكر 

 نصوٌ  كثقة.

سىىب ان اهلل، واحلمىىد هلل، وال إلىىو إال اهلل، واهلل  = وأعظىىن هىىذه األذكىىار: 

    .+ك أ

عىن  ( 1695)وقد جاء يف فضلها أحاديث كثقة، منها ما رواه مسلن يف ب ي و 

 إلو ألن أقول سب ان اهلل، واحلمد هلل، وال= :" قال: قال رسول اهلل ÷ أبي هريرة

 +.أحب إلي مما طلعت عليو الشمٍ إال اهلل، واهلل أك 

 .+ال حول وال قوة إال باهلل=ومن األذكار العظيمة 

 =  لو على ذلك إال باهلل. َةللعبد من حال إىل حال، وال قوَّ َلومعناها: ال حتوُّ
                                                 

 فما بعدها .   64انظر تفصيل الاالم يف فضلها إىل الوابل الصيب البن القين  ( 4)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4161) أحاديُث كثقة  منهىا مىا جىاء يف سىنن الرمىذي      وقد جاء يف فضلها =

مىا علىى   = :" قىال: قىال رسىول اهلل    _ رحىي اهلل عنهمىا  _ بىن عمىرو  اعن عبداهلل 

األرض أحٌد يقول: ال إلو إال اهلل، واهلل أك ، وال حول وال قوة إال باهلل إال ُكفِّرْت 

 +.الطاياه، ولو كانت مثل زبد الب ر

 .+ديث حسن غريبوهذا ح=قال الرمذي: 

 :"قىال: قىال رسىول اهلل    ÷ وجاء يف الص ي ني عن أبي موسى األشعري

 .(1)+يا أبا موسى، أو يا عبداهلل بن قيٍ!  أال أدلك على كن  من كنوز اجلنَّة=

 بلى.  قلت:

 .+ال حول وال قوة إال باهلل= قال:

هىىا ال حىىول وال قىوة إال بىىاهلل ُت مىىل ب = :× قىال شىىي  اإلسىىالم ابىن تيميىىة  

   .(2)+األثقال، وُتاابد األهوال، وُينال رفيُ؛ األحوال

يىذكر   _ تعاىلرمحو اهلل  ومسعت شي  اإلسالم ابن تيمية _= :× وقال ابن القين

ربنىا! كيىف    أثرا  يف هذا الباب، ويقول: إن املالئاة ملا أمروا حبمل العرش قىالوا: يىا  

 حنمل عرَشك وعليو عظمُتك وجاللكل

 .(3)+فلما قالوها محلوه حول وال قوة إال باهلل  فقال: قولوا: ال

هلىا  _  يعين ال حول وال قوة إال بىاهلل _  وهذه الالمة= :_ أيضا  _ وقال ابن القين

ِل املشا،ِّ، والدالوِل علىى امللىود،   مُّتأثٌق عميٌب يف معاناة األشغال الصعبة، وَتَ 

 =             .+ دف؛ الفقرتأثٌق يف_  أيضا  _ وَمْن ُيخاف، وركوب األهوال، وهلا
                                                 

 .  ( 1711( ومسلن )6119البخاري ) (4)

 .   41/447جممو  الفتاوى  (1)

 .   417_416الوابل الصيب    (4)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان حبيُب بُن مسلمَة َيسَت ب إذا لقَي عىدوا ، أو نىاهض حصىنا ،    =قال:  =

أن يقول: ال حول وال قوة إال باهلل، وأنو ناهض يوما  حصنا  للىروم فىانه م، فقاهلىا    

 .(1)+حلصناملسلمون، وك وا، فانهدم ا

 +.سب ان اهلل وحبمده=ومن األذكار املطلقة العظيمة 

ولقىد جىاء يف فضىلها أحاديىُث كىثقة ، منهىىا مىا جىاء يف الصى ي ني عىن أبىىي          

من قال سب ان اهلل وحبمده يف يوم مائة مرة ُحط ت = قال:" أن رسول  ÷هريرة

 .(2)+الطاياه وإن كانت مثل زبد الب ر

  .+سب ان اهلل وحبمده، سب ان اهلل العظين= كذلك: ومن األذكار العظيمة

كلمتىان  = قىال: عىن الىنيب "   ÷  فقد جىاء يف الصى ي ني عىن أبىي هريىرة     

الفيفتىىان علىىى اللسىىان، ثقيلتىىان يف امليىى ان، حبيبتىىان إىل الىىرمحن: سىىب ان اهلل 

 .(3)+وحبمده، سب ان اهلل العظين

، السىعادةِ  حتصىيل  وابواحلابل أن اإلكثار من ذكر اهلل _ع  وجل_ بىاب عظىين مىن أبى    

 اهلن. وطرِد

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .  417الوابل الصيب   ( 4)

 ( .  1694( ومسلن )6115البخاري )( 1)

 (.  1691( ومسلن )6116البخاري )( 4)
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 (3) دددافدددرن معرفت  ؛(2)التحدددد  بدددنعم اهلل الظددداهرة والواطندددة (1)و دددمل 

  وحيي العود سلل الشدكر الدمد   (5)والغم اهلل بو ا مَّ يدفع (4)ب ا والتحد  

 . (6)هو أرفع املرات  وأسالها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

: أي مىىن أسىىباب السىىعادة، وانشىىراح الصىىدر، وهىىذا +وكىىذلك=قولىو:   (4)

 .  السبب السادسشرو  يف ذكر 

هذا هو السىبب السىادس،   : +الت دث بنعن اهلل الظاهرة والباطنة=قولو:  (1)

واملقصود بذلك أن يت دث بها العبىد علىى سىبيل الشىار هلل، وامتثىال أمىره _جىل        

ِثْ وَ ثناؤه_ إذ يقول: ] َ  بِِِْعَمةِ َرب َِك فََ د   َ
َ
 [ الض ى.أ

ونِ ويقول: ] ر  ف  ُْ وا لِى َول  تَ ر   .451[ البقرة: َواْشك 

 ال أن يت دث بها على سبيل الفخر، والبطر، واألشر.  

هذا السبب من باحب كتاب )د  القلق( الىذي عقىد الفصىل    الشي  وقد أفاد 

، وعنون لىو بقولىو: =هىل تسىتبدل     (1)اخلامٍ عشر من كتابو املذكور يف هذا السبب

 . (2)مليون ريال مبا متلك+

رقىن   القاعىدة والتمو بقولو: =فإذا أردت أن تقهر القلىق، وتبىدأ احليىاة فإليىك     

 . (3)(: =َأْحِص نعن اهلل عليك بدال  من أن حتصي متاعبك+1)

أوحىح ذلىك السىبب مب يىد حتريىر، وإيضىاح        × ولان الشي  عبىدالرمحن  

 العظين، وقراِرإىل اهلل، ويرتب عليها ما يرتب من األجر  ، وقربة ة لاون الشار عباد

 =    .اليت خيتص بها املسلن الشاكر ذلك من ال كات املتنوعة ها، وحنِووزيادِت ،النعن
                                                 

 .   474_466انظر د  القلق    (4)

 .   466د  القلق    (1)

 .   474د  القلق    (4)
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: يعين معرفة النعن اليت تفضل اهلل بها، سواء كان ذلك =فإن معرفتها+قولو:  (4) =

           على سبيل اإلمجال، أو على سبيل التفصيل. 

وال ريب أن تذكر الىنعن علىى وجىو التفصىيل أدعىى مل يىد مىن الشىار  فيتىذكر          

" و مسلما ، وعلى هىدي الىنيب حممىد   _وهي أعظن_ فيتذكر كوناإلنسان نعمو الدينية 

 النعن على اإلطال،.  لَِّجك ى، بل هي َأ فتلك نعمة 

وهلذا ذكرها اهلل _ع  وجل_ يف سورة الن ل اليت تسىمى سىورة الىنعن، وجعلىها     

تَى ] حيث قال _جل ثناؤه_ يف مفتتح السورة مقدما  هلا على سائر النعن:  أول النعن
َ
أ

مْ 
َ
وَن أ َ  ُ ْ رِك  م  ََ بَْ  بَه  َوَتَع لَى  وه  س 

ِ فَل  تَْسَتْعِجل  َ ْمارِهِ  4ر  اّلل 
َ
َِاْ  أ  ِِ و ِل  الَْمل ئَِكَة بِا لر   َِز  ي 

وِن  بَ  فَ ت َق 
َ
ب َه  ل  إِلََه إِل  َ أ

َ
وا أ بِذر 

َ
ْن أ
َ
َِْ  ِعَب دِهِ أ ْ  ََُ  ء   ََ  [.8َعلَى 

داية، والقىرلن، السىنة، والعلىن، ومىا إىل     ثن ما يستتب؛ هذه النعمة من نعمة اهل

 ذلك من النعن الدينية. 

نعمة اجلوارح، ونعمة األمىن، والصى ة، وتىوافر     حنو الدنيوية من ويتذكر النعن

 املطاعن، واملشارب، واملراكب، ووسائل الراحة عموما . 

ويتذكر نعمة املال، وال و ، والولىد، والصىداقة، والراحىن، وحنىو ذلىك مىن       

وَه ]حتصى:  اليت ال النعن ِ ل  ت ْ ص  َ وا بِْعَمَة اّلل  د    [.  ِإَوْن َتع 

بل إن كثقا  من النعن لو تأملها اإلنسان لرأى من العمىب العمىاب مىن إنعىام اهلل     

 عليو بها.

ٌْ ] وم؛ ذلك فالغفلة عن است ضارها، وشىار اهلل عليهىا _ مسىت امة:    َواَلِيا
ور   ك    .44سبأ:[ َِْ  ِعَب دِي ال  َ

 ، وَتَذكُّرها ف سب. : أي ال يافي جمرد معرفتها=والت دث+قولو:  (1)

َ َ  بِِِۡعَمةِ َرب ِاَك بل البد من الت دث بها على سبيل الشار هلل _ع  وجل_. ]
َ
َوأ

ۡث  ِ  =                  . [44فََ د 
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شىار، وهتمى؛ أركانىو، وهىي الشىار بالقلىب، واللسىان،        وبذلك يامىل ال  =

                    واجلوارح كما قال األول:
 

 عىىىىين ثالثىىىىة   أفىىىىادتان النعمىىىىاءُ 

 

 يىىىدي ولسىىىاني والضىىىمق احملمبىىىا    

: هىذه مثىرة مىن مثىرات معرفىة الىنعن،       =يىدف؛ اهلل بهىا اهلىن والغىن+    قولو:  (5) 

تدور حول هذا املعنىى  حيىث إن الت ىدث     والت دث بها مما يناسب هذه الرسالة اليت

 بها على سبيل الشار يورث السعادة، والسرور، ويطرد اهلموم والغموم. 

هذه مثرة  :+هو أرف؛ املراتب وأعالها =وحيث العبد على الشار الذيقولو:  (6)

 أالرى ملعرفة النعن والت دث بها  حيث حيمل اإلنسان على م يد من الشار. 

  إذ هو نصف اإلميان، فاإلميان ب   لعبوديات، وأعلى املنازلوالشار من أجل ا

 وشار. 

وقد أمر اهلل بالشار، ونهى عن حىده، وأثنىى علىى أهىل الشىار، ووبىف بىو        

الابة اللقو، ووعد أهلو بأحسن ج ائو، وجعلو سببا  للم يىد مىن فضىلو، وحارسىا      

 ياتو. وحافظا لنعمتو، وأال  _ع  وجل_ أن أهل الشار هن املنتفعون بآ

 والشاُر قيُد النعن املوجودِة، وبيُد النعِن املفقودة. 

أثِر نعمِة اهلِل على لسان عبده ثناًءا واعرافا ، وعلى قلبو وحقيقة الشار هو ظهور 

 شهوًدا وحمبة ، وعلى جوارحو انقياًدا وطاعة . 

ر اهلل واملؤمن حقا  هو َمْن يالزم الشاَر يف شتى أحوالو  فىإذا نى ل بىو مىا حيىب شىا      

عليو  إْذ هو املنعُن املتفضل، وإذا ن ل بو ما ياره شار اهلل على ما قىدره عليىو  كظمىا     

للغيم، وسرا  للشاوى، ورعاية لىألدب، وسىلوكا  ملسىلك العلىن  فىإن العلىن بىاهلل        

واألدب معو يأمران بشار اهلل على احملاب واملااره، وإن كان الشار على املااره أشقَّ 

 .(1)وأبعب
                                                 

 .   114، و145، و1/499انظر مدار  السالاني ( 4)
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أو مريهمدددا مدددن أندددواع    أو مدددرض  حتدددل ولدددو  دددان العودددد يف حالدددة فقدددر  

 حصددددل  ددددا سددددد   الدددديت ال ُي فرنددددو إذا قابددددل بددددني نعددددم اهلل سليددددو _     ؛الواليددددا

 .(1)إ  النعم نسوة _ وبني ما أصابو من مكرو   مل يكن للمكرو  حساٌب وال
                                                 

يعين أن اإلنسان مهما ابتلي بأي نو  من االبتالء من حنىو الفقىر، أو املىرض،     (4)

أو السارة مال ، أو فقد حمبوٍب، أو إساءة مسعٍة، أو تسلط عدوٍّ _ فهو حمفوف جبيش 

 من النعن اليت ال حيصي هلا عدًّا. 

وإذا قارن بني تلك النعن اليت ترى عليو من كل جانىب، وبىني مىا أبىيب بىو مىن       

 البالء مل يان لذلك املاروه نسبة  ُتْذَكر. 

يقال هذا  ألن فماما  من الناس ينسون ما يتقلبىون بىو مىن الىنعن مبمىرد أدنىى نازلىة        

فياى  عليىو ذلىك كىثًقا، ورمبىا سىخط         تن ل بهن  فقد يبتلى بعض الناس بفقد ولىدٍ 

 قضاء اهلل، م؛ أنو قد ياون لديو أكثر من ولد. 

ال ولد واحد  فينظر إىل بقية النعن، أو إىل من ليٍ عنىده ولىد   وقد ال ياون لديو إ

أبال ، فيست ضر أن اهلل أنعن بو، فشار، وأالذه، فص   فياون بذلك قد اسىتامل  

 اإلميان. 

 وقد يصاب مبرض يسق  فينسيو ذلك املرض مجي؛ النعن. 

ك نىدب  وقد يؤمِّل يف مال ، أو وظيفٍة، أو زوجٍة  فإذا مل حيصىل لىو شىيء مىن ذلى     

 حظو، وقر  سنو، وأطال أسفو. 

 وبل قد يصاب بأمر يسق ِجدًّا  فيسىلبو سىعادتو، ويأالىذ عليىو تفاىقه، ويىرى أنى       

 وغقه معافًى.  ،مبتلًى

 ولو أنو قارن ما أبابو مبا هو متقلب فيو من النعن لرأى البون شاسعا . 

تلك النعمىة    بل لو سلب مجي؛ النعن، واست ضر نعمة اإلسالم واإلميان _ لافتو

 ملا يؤملو من األجر والثواب _كما سيأتي يف الفقرة التالية_. 
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  ة الصدددرببدددل املكدددرو  واملصدددائ  إذا ابتلدددل اهلل ب دددا العودددد  وأد  في دددا و يفددد

العودد ألجرهدا     ا  و ان تأميدلُ ُتن ْؤ  ُمف  ا  وخ هان  وطأُت _ والتسليم اوالر 

 ؛يددع األ دياء املدرة حلدوة     _ هلل بالقيام بو يفة الصرب والر دا  وثواب ا والتعود

 .(1)فتنسيو حالوُة أجرها مرارة  صربها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد أن أوحح الشي  أن الشار على النعن من أعظن أسباب السىعادة، وأن   (4)

ما يبتلى بو اإلنسان من البالء ال يقارن بالنعن اليت ُت يط بىو مىن كىل جانىب _ أراد أن     

وتسىلين    ، ورحىا  يوحح ههنا أن ما ين ل بالعبد من سائر االبتالءات حيتا  إىل بى   

ورٍ ] :ليامل إميانو  إذ اإلميان شار، وب  ِ َاب َ ٍر َشك 
 ْ  [. إِن َ فِى َذلَِك لآيَ ٍت لِك 

 و فإن مصائبو تهون عليو، وخيف عليو احتماهلا. ثن بيَّن أن من كانت هذه حاَل

بل إذا كان يرجو ثىواب تلىك االبىتالءات، ويؤمىل يف أن ياىون مىن وراء       

بالء ذلك الق، وحسن عاقبة _ انقلبت تلك احملن إىل منح  فصار اسىتمتاعو بىال  

 كاستمتاعو بالنعماء  ملا يف الص  من مجيل العوائد، ومحيد العواقب.  

بل قد تسمو بو احلال  فقتقىي إىل من لىة الرحىا  فمىن رحىي عىن اهلل رحىي اهلل        

عنو، بل إن رحا العبد عن اهلل من نتائج رحا اهلل عنو  فهو حمفوف بنوعني مىن رحىاه   

 ، ورحا  بعده هو مثرة رحاه عنو. عن عبده: رحا  قبلو أوجب لو أن يرحى عنو

ولذلك كان الرحا باَب اهلل األعظن، وجنىَة الىدنيا، ومسىراَح العابىدين،     

 .  (1)وقرَة عيون املشتاقني

=من مأل قلبىو مىن الرحىا بالقىدر مىأل اهلل بىدره غنىًى،        ×: قال ابن القين 

 =          وأمنا ، وقناعة ، وفرَّغ قلبو حملبتو، واإلنابة إليو، والتوكل عليو.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا فيىو سىعادتو   و من الرحا امتأل قلبو بضد ذلك، واشىتغل عمَّى  ظُّومن فاتو َح =

 .  (1)وفالحو+

 ل لي يى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرحال=وقي 

فقال: إذا أقام نفسو على أربعة أبول فيما يعامل بو ربو  فيقىول: إن أعطيىتين   

 . (2)قبلت، وإن منعتين رحيت، وإن تركتين عبدت، وإن دعوتين أجبت+

 وقىىال بعضىىهن: =ارض عىىن اهلل يف مجيىى؛ مىىا يفعلىىو بىىك  فإنىىو مىىا منعىىك      

 الد إال ليعافيىىك، وال أمرحىىك إال ليشىىفيك، وال أماتىىك  إال ليعطيىىك، وال ابىىت 

 . (3)إال لي ييك  فإياد أن تفار، الرحا عنو طرفة عني، فتسقط من عينو+

ٍ العبد باألمل واملااره، بل ومما ينبغي أن ُيْعلن أنو ليٍ من شرط الرحا أال حي

 يعرَض على احلان، وال َيَتَسخََّطو.  أال

 :قال أحد احلاماء

 تدت البلىىوى ختفىىف بالرحىىاإذا اشىى

 

 عىىن اهلل قىىد فىىاز الرحىىيُّ املراقىىب     

 وكىىىىىن نعمىىىىىة مقرونىىىىىة ببليىىىىىة    

 

 (4)مواهب على الناس ختفى والباليا 

وم؛ هذا فال الرو  للعبد عما قدر عليو، فلو رحي باالتيىار اهلل أبىابو القىدر     

وهو حممود، مشاور، ملطوف بو، وإال جرى عليو القدر وهو مذموم غق ملطوف 

 =                و. ب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومتى بح تفويضو ورحاه اكتنفو يف املقدوِر العطُف عليىو، واللطىف فيىو،     =

 و ولطفو  فعطفو يقيو ما حيذره، ولطفو ُيَهوُِّن عليو ما قدر لو. فيصق بني عطف

 وقد تسمو بو احلال من من لة الرحا إىل من لة الشار الذي هو أعلى من الرحا. 

بل قد ترقى بو احلال إىل من لة الفرح عن اهلل يف كل ما يقدِّره ويقضيو من حمابَّ 

 ومااره. 

عظيمىة تىذهب باىل هىنٍّ وحسىرة،       وتلك حال الوا  املؤمنني، وهي من لة

 وحيق. 

وتلك املنازل ال ختطر ببال من مل َيْدِر ما الاتاب وال اإلميان، ومن مل جيعل اهلل 

 لو نورا  فما لو من نور. 

=والفىرح أعلىى نعىين القلىب، ولذتىو      عىن هىذه املن لىة:    × قال ابن القىين  

 وبهمتو، فالفرح والسرور نعيمو، واهلن واحل ن عذابو. 

 فرح بالشيء فو، الرحا بو  فإن الرحا طمأنينة، وساون، وانشراح. وال

والفرح لذة، وبهمة، وسىرور  فاىلُّ َفىِرح  راض ، ولىيٍ كىلُّ راض  َفِرحىا         

وهلىىذا كىىان الفىىرح حىىد احلىى ن، والرحىىا حىىد السىىخط، واحلىى ن يىىؤمل بىىاحبو، 

  .(1)والسخط ال يؤملو إال ما كان م؛ العم  عن االنتقام، واهلل أعلن+

ولىو نظىىرت يف سىىق بعىىض الصىىاحلني، والعبىىاد، والعلمىىاء الربىىانيني لوجىىدت  

أحىىواهلن ناطقىىة بىىذلك، وقىىد ذكىىر ابىىن القىىين أطرافىىا  مىىن ذلىىك يف كتابىىو مىىدار    

 =  ×. السالاني، وذكر يف مواح؛ من كتبو أن تلك هي أحوال شيخو ابن تيمية 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( البن 5_5/1ومن القصص العميبة يف هذا الشأن ما جاء يف كتاب )الثقات  =

وهىي قصىة تنطىق بالشىار والرحىا      × لتابعي اجلليل أبي قالبىة  حبان يف ترمجة ا

 عنو، والفرح بقضائو. 

=أبو قالبة عبد اهلل بن زيد اجلرمي من عبىاد أهىل البصىرة    ×: قال ابن حبان 

بىن احلىويرث، وروى عنىو أيىوب     ن مالك، ومالك وزهادهن، يروي عن أنٍ ب

 لك.هى يف والية ي يد ابن عبد امل411والالد مات بالشام سنة 

حدثين بقصة موتو حممد بن املنذر بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب بن إسى ا،  

بىن الوليىد، قىال: حىدثنا      قال: حدثنا الفضل بن عيسىى عىن بقيىة   بن اجلراح، ا

األوزاعي عن عبد اهلل بن حممد، قال: الرجت إىل ساحل الب ر مرابطىا ، وكىان   

احل، فإذا أنا ببطي ة، ويف رابُطنا يوممذ عريَش مصر، قال: فلما انتهيت إىل الس

البطي ة اليمة فيها رجل قد ذهبت يداه ورجاله، وثقىل مسعىو وبصىره، وماَلىُو     

من جارحة تنفعو إال لساُنو وهو يقول: اللهن أوزعين أن أمحدد محدا  أكاف  بىو  

 شار نعمتك اليت أنعمت عليَّ بها، وفضلتين على كثق ممن اللقت تفضيال.

هلل قلت: واهلل آلتني هذا الرجل وألسألنو أنى لىو  قال األوزاعي: قال عبد ا

 هذا الاالم: َفْهٌن أم علنل أم إهلام أهلنل.

 فأتيت الرجل فسلمت عليىو فقلىت: مسعتىك وأنىت تقىول: اللىهن أوزعىين أن       

 أمحدد محدا  أكاف  بو شار نعمتك اليت أنعمت بها علي، وفضلتين علىى كىثق   

 اهلل عليىك حتمىده عليهىال وأي فضىيلةٍ    مىن نعىن    ممن اللقت تفضيال ، فأي نعمىةٍ 

 =      تفضَّل بها عليك تشاره عليهال
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا تىىرى مىىا بىىن؛ بىىي ربىىيل واهلل لىىو أرسىىل السىىماء علىىي نىىارا      قىىال: ومىى =

فىىأحرقتين، وأمىىر اجلبىىال فىىدمرتين، وأمىىر الب ىىار فىىأغرقتين، وأمىىر األرض      

فبلعىىتين، مىىا ازددت لربىىي إال شىىارا   ملىىا أنعىىن علىىي مىىن لسىىاني هىىذا، ولاىىن   

عبىىد اهلل إذ أتيىىتين لىىي إليىىك حاجىىة، قىىد ترانىىي علىىى أي حالىىة أنىىا، أنىىا        يىىا

ي يتعاهىدني يف  لنفسىي علىى حىر وال نفى؛، ولقىد كىان معىي ُبَنىيٌّ لى          لست أقىدر 

 ين، وإذا جعىىىت أطعمىىين، وإذا عطشىىىت سىىىقاني، وقىىت بىىىالتي، فيوحِّىىي  

 ولقد فقدتو منذ ثالثة أيام فت سسو لي رمحك اهلل.

فقلت: واهلل ما مشى اللق يف حاجة اللق كان أعظن عند اهلل أجىرا  ممىن ميشىي يف    

الغالم، فما مضيت غق بعيىد حتىى بىرت بىني      حاجة مثلك، فمضيت يف طلب

فاسىرجعت   ، وأكىل حلمىو   كثبان من الرمل، فىإذا أنىا بىالغالم قىد افرسىو سىُب؛ٌ      

وقلت: أنى لي وجٌو رقيٌق لتي بو الرجل، فبينما أنا مقبل حنوه إذ الطر على قليب 

فلما أتيتو سلمت عليو، فىرد علىيَّ السىالم، فقىال: ألسىت       "ذكُر أيوب النيب 

حيبل قلت: بلى! قال: ما فعلت يف حاجيتل فقلت: أنت أكىرم علىى اهلل أم   بصا

أيوب النيبل قال: بل أيوب النيب، قلت: هل علمت ما بن؛ اهلل بو، ألىيٍ قىد   

فايىف وجىدهل قىال: وجىده بىابرا        ابتاله مبالو وللو وولىدهل قىال: بلىى! قلىت:    

 وأحبابىو قىال:   مل يرض منو ذلك حتى أوحش مىن أقربائىو   شاكرا  حامدا ، قلت:

 نعن، قلت فايف وجده ربىول قىال: وجىده بىابرا  شىاكرا  حامىدا ، قلىت: فلىن        

: يرض منو بذلك حتى بيَّره عرحا  ملارِّ الطريق هل علمىتل قىال: نعىن، قلىت    

فايف وجده ربول قال: بابرا  شاكرا  حامىدا ، أوجى  رمحىك اهلل! قلىت لىو: إن      

 = بان الرمل وقد افرسو سب؛، فأكىل الغالم الذي أرسلتين يف طلبو وجدتو بني كث
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حلمو  فأعظن اهلل لك األجر، وأهلمك الص . =

املبتلى: احلمد هلل الذي مل خيلق من ذرييت اللقا  يعصيو  فيعذبىو بالنىار،   فقال 

ت َمى ُظثن اسرج؛، وشهق شهقة فمات، فقلىت: إنىا هلل وإنىا إليىو راجعىون، عَ     

و على حر مثل هذا إن تركتو أكلتو السبا ، وإن قعدت مل أقدر ل مصيبيت، رجٌل

باكيا ، فبينما أنا قاعد إذ  كانت عليو، وقعدت عند رأسو وال نف؛، فسمَّيتو بشملة

اهلل! مىا حالىك ومىا قصىتكل فقصصىت       عبىد  تهمَّن عليَّ أربعة رجال فقالوا: يا

علىىيهن قصىىيت وقصىىتو، فقىىالوا لىىي: اكشىىف لنىىا عىىن وجهىىو فعسىىى أن نعرفىىو، 

يديىىو أالىىرى فاشىىفت عىىن وجهىىو  فاناىىب القىىوم عليىىو يقبلىىون عينيىىو مىىرة، و 

ا كنَت ساجدا  اهلل، وبأبي وجسمو طاملعن حمارم  ا غضتويقولون: بأبي عني طامل

والناس نيىام، فقلىت: مىن هىذا يىرمحان اهللل فقىالوا: هىذا أبىو قالبىة اجلرمىي           

فغسىلناه  " وللىنيب   _ تعىاىل _  باحب ابىن عبىاس، لقىد كىان شىديد احلىب هلل      

وكفناه بأثواب كانت معنا، وبلينا عليو ودفناه، فانصىرف القىوم وانصىرفت إىل    

الليل وحعت رأسي، فرأيتو فيما يرى النائن يف روحة مىن   رباطي، فلما أن جنَّ

ُ ن من حلل اجلنة وهو يتلو الىوحي: ] رياض اجلنة، وعليو حلتا  ُ ٌُ َعلَاۡي َٰ َساَ 
  ُۡ ارِ بَِم  َاَبۡرت  َ ۡقَبى ٱلد   َ  َُ  :قىال  ،فقلىت: ألسىت بصىاحيب    (،11[)الرعد:فَِِۡع

بالصى  عنىد الىبالء،     قلت: أنى لك هذال قال: إن هلل درجىات ال تنىال إال   ،بلى

 +.بالسر والعالنية_ وجل  ع _ والشار عند الرالاء م؛ الشية اهلل 
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يف  ملسو هيلع هللا ىلصاسددتعمال مددا أر ددد إليددو الددن     (1)ومددن أنفددع األ ددياء يف هددما املو ددع  
وال تنظدروا    انظدروا إ  مدن هدو أسدفل مدنكم     =حيي قدال:    (2)احلديي الصحي 

 .  (3)+مة اهلل سليكمإ  من هو فوقكم؛ فرنو أجدر أن ال تزدروا نع

                                                 

: يعين مىن أجىدى مىا ياىون يف     +من أنف؛ األشياء يف هذا املوح؛=قولو:  (4)

 حصول الشار الذي حتصل بو السعادة.

وهو نظر اإلنسىان إىل مىن دونىو يف سىائر      السبب الساب؛،وهذا شرو  يف بيان 

 .   النعن الدنيوية

 بذلك : يشق+استعمال ما أرشد بو النيب " يف احلديث الص يح=قولو:  (1)

 إىل أن األالذ مبا جاء يف احلديث اآلتي من أنف؛ ما حيصل بو الشار على أي وجوهو. 

ويعين بذلك أن ينظر اإلنسان إىل من هو أدنى يف أمور الدنيا  حتىى ينبعىث إىل   

م يد من الشار، وتقدير النعن، وينظىر إىل مىن هىو أعلىى يف أمىور الىدين وسىائر        

 يف الاماالت.   الفضائل  حتى ينبعث إىل الرقي

استشىىهد الشىىي  بهىىذا احلىىديث العظىىين الىىذي رواه أبىىو هريىىرة _كمىىا يف     (4)

=إذا نظىر  ( عىن الىنيب " قىال:    6419( ومسىلن ) 6191الص ي ني: البخاري )

أحدكن إىل من ُفضِّل عليو يف املال واخَلْلق _ فلينظر إىل من هو أسفل منو ممن فضل 

 . عليو+

 . ت دروا نعمة اهلل عليان+=فإنو أجدر أال وزاد مسلن: 
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 دثري ا   قطعداً هدما امللحد  اجلليدل رآ  يفدو      فرن العود إذا نص  بني سينيو 

من اخللق يف العافية وتوابع ا  ويف الرز  وتوابعو م ما بلغ  بو احلال  فيدزول  

قلقو وهمو وممو  ويزداد سرور  وامتواطو بدنعم اهلل الديت فدا  في دا مدري  ممدن       

 .هو دونو في ا

 _ ال تأمل العود بدنعم اهلل الظداهرة والواطندة  الدينيدة والدنيويدة     و لما ط

 .  ودفع سنو  رور ا متعددة ثريًا  رأ  ربو قد أسطا  خري ا 

 .(1)وال    أن هما يدفع ا موم والغموم  ويوج  الفرح والسرور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لل ديث السابق  حيث شرحو × م شرح من الشي  ما مضى من الاال (4)

مبا يناسب املقام، وبيَّن أن من أالذ بتلك الطريقة أقبلىت عليىو السىعادة، واجنابىت     

 . (1)عنو اهلموم والغموم

وما جاء يف هذا احلىديِث، وشىرِحو هىو املعيىار احلقيقىي، واملوازنىة اجملديىة         

شاره، وإيثار حمابِّو  فإذا نظىر إىل   مما يبصِّر اإلنسان بنعمة ربو، ويقوده إىل فذلك

من هو فوقو يف العلن، والتقوى، والعبادة، والارم، وحماسن األالال،، وسىائر  

 الفضائل _ انبعث إىل العمل، واملسارعة إىل اخلقات والاماالت. 

 واملىال، واجلىاه، واملركىب،    والعقىل،  وإذا نظر إىل من هو دونىو يف الصى ة،  

 ذلك من أمور الدنيا _ قاده ذلك إىل م يد من الشار. وحنو وامللبٍ، واملسان،

ظىامل،  بل وينظر _كىذلك_ إىل مىن بلىوا باىثق مىن الىذنوب، واملعابىي، وامل       

 =                والبذاءة، وك ازة الطبا ، وسوء األالال،. 
                                                 

شرح واٍف مفصل هلذا احلديث، يف كتابىو )هلمىة قلىوب األبىرار( شىرح      × للشي  السعدي( 4)

 .   71_75(   49احلديث )
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويرى أن اهلل _مبنىو وكرمىو_ سىلمو مىن ذلىك  فينبعىث إىل م يىد شىاره،          =

   والثناء عليو _جل ثناؤه_. 

هىذا احلىديث جىام؛ ملعىاني     =يف شىرح احلىديث السىابق:    × قال ابن بطىال  

إال  وجد مىن   _رء ال ياون حبال تتعلق بالدين من عبادة ربو جمتهدا  فيها اخلق  ألن امل

هو فوقو  فمتى طلبت نفسو الل ا، بو استقصر حالو  فياون أبدا  يف زيادٍة ُتَقرِّبو من 

حىاال    ربو، وال ياون على حال السيسة من الدنيا إال  وجد من أهلها من هو أالٍ

عمة اهلل وبلت إليو دون كثق ممن ُفضل عليو بذلك منو  فإذا تفار يف ذلك علن أن ن

 . (1)من غق أمر أوجبو  َفُيْلِ م نفسو الشار  َفَيْعُظُن اغتباُطو بذلك يف معاده+

 تفار يف كثرة من دونك من اجلهال، وإذا علمت فال=قيل يف منثور احلان: 

 . (2)+ولان انظر إىل من فوقك من العلماء

 وقال ابن العميد: 

 ء عيشىىا  هنيمىىا  يسىىتفيد بىىو  مىىن شىىا 

 و أدبىىىىا فوَقىىىى ْنإىل َمىىىى نََّرُظىىىىْنَيْلَف

 

 نيىىىىىاه إقبىىىىىاال يف دينىىىىىو ثىىىىىن يف د  

 (3)ولينظىىىرن إىل مىىىن دونىىىو مىىىاال   

ين، وتوفر على اقتنىاء الفضىائل، وألى م نفسىو علىى      فإذا أالذ املرء بهذا األدب السَّ 

د فضىىيلة إال  التخلىق باحملاسىىن، ومل يىىرض مىن منقبىىة إال  بأعالهىىا، ومل يقىف عنىى   

 = وطلب ال يادة عليها، واجتهد فيما حيسن سياسة نفسو عاجال ، ويبقى هلا الىذكر 
                                                 

 .   44/441فتح الباري ( 4)

 .   71أدب الدنيا والدين  ( 1)

 .   74أدب الدنيا والدين  ( 4)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مل يلبىىث أن يبلىىغ الغايىىة مىىن التمىىام، ويرتقىىي إىل النهايىىة يف     _اجلميىىل لجىىال   =

في وز السعادة اإلنسانية، والرئاسة احلقيقية، ويبقى لو حسىن الثنىاء     الامال،

 .  (1)+مؤبدا ، ومجيل الذكر خملدا  _كما قال اجلاحم_

إذا عاٍ األمر  فنظر إىل من هو فوقو يف أمور الدنيا، وإىل من هو دونىو  أما 

 يف أمور الدين، والفضائل _ فقد حان على نفسو بالشقاء، والقلق.  

ُْ زَْهَرَة ] قال اهلل _جل ثناؤه_: َِِْه  ْزَواج ص 
َ
َِ  بِهِ أ ت َْع ََ   ََ يْنَيَْك إِلَى  ََ  َ ن  د َ َول  َتم 

بَي  لَِِ  بَْقىالَْ َي ةِ الد  
َ
ُْ فِيهِ َورِْزق  َرب َِك َخيٌْر َوأ َِه   طو.  [ ْفتِ

 =من مل يتع  بع ة اهلل َتَقط عْت نفسو، ومن يتب؛ بصىره ÷: قال أبي بن كعب 

فيما يف أيدي الناس َيُطل ح ُنو، ومن ظن أن نعمة اهلل يف مطعمو ومشربو وملبسو 

 .(2)علمو، وَحَضَر عذاُبو+ لَّ_ فقد َق

يف تفسىق اآليىة السىابقة: =أي وال متىد     × عبىدالرمحن السىعدي  وقال الشي    

عينيك معمبا ، وال تاىرر النظىر مست سىنا  إىل أحىوال الىدنيا واملمىتعني بهىا مىن         

املآكىىل واملشىىارب اللذيىىذة، واملالبىىٍ الفىىاالرة، والبيىىوت امل الرفىىة، والنسىىاء    

يىن، وتأالىذ   اجململة  فإن ذلك كلىو زهىرة احليىاة الىدنيا، تبىتهج بهىا نفىوس املغر       

بقط؛ النظر عن اآلالرة_ القىوم الظىاملون،   _إعمابا  بأبصار املعرحني، ويتمت؛ بها 

 ثن تذهب سىريعا ، ومتضىي مجيعىا ، وتقتىل حمبيهىا وعشىاقها، فينىدمون حيىث        

 = ال تنف؛ الندامىة، ويعلمىون مىا هىن عليىو يىوم القيامىة، وإمنىا جعلىها اهلل فتنىة          
                                                 

 .   64_61تهذيب األالال، للماحم ( 4)

 .   411_5/414ق البغوي تفس( 1)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           .(1)واالتبارا   ليعلن من يقف عندها، ويغر بها، ومن هو أحسن عمال + =

  وما أحسن قول أبي فراس احلمداني:

 إن الغىىىىينَّ هىىىىو الغىىىىينُّ بنفسىىىىو  

 

 ولىىىو لنىىىو عىىىاري املناكىىىب حىىىايف  

 مىىا كىىل مىىا فىىو، البسىىيطة كافيىىا       

 

 (2)فىىإذا قنعىىَت فاىىل شىىيء كىىايف     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .   4/161تيسق الارين الرمحن _ تفسق السعدي ( 4)

 .   114ن أبي فراس احلمداني  اديو( 1)
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 فصل

السدعي يف إزالدة األسدواب    _  وزوال ا م والغم (1)ومن األسواب املوجوة للسرور

 . (2)ويف حتصيل األسواب اجلالوة للسرور  لل موم اجلالوة

أن  ِوِتد ف ِرْع  وم (3)هدا دُّوذل  بنسيان ما مضل سليدو مدن املكدار  الديت ال ميكندو ر      

ا ددتغال فكددر  في ددا مددن بدداب العوددي واحملددال  وأن ذلدد  محددق وجنددون  في اهددد    

 . (4)قلوو سن التفكر في ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هىذا شىرو  يف بيىان السىبب     +ومن األسباب املوجبة للسىرور... =قولىو:   (4)

وهو السعُي يف إزالة أسباب اهلن، ويف حتصيِل أسباب الثامن من أسباب السعادة، 

 . السرور

من ديل كارنيمي الصوبا  يف الفصىل احلىادي   × وهذا السبب أفاده الشي  

 ارة+.  َشحتاول أن َتْنُشر النِّ الذي عنون لو بقولو: =ال عشر

بب ا هىو السى  : هذ=اجلالبة للسرور+إىل قولو: +السعي يف إزالة ...=قولو:  (1)

 يف إزالة كل سبب من شىأنو جلىبُ   واالجتهاُد اجلدُُّد بو الذي يريد بيانو ههنا، وُيْقِص

 يف حتصيل كل وسيلة تفضي إىل السعادة.  ، والسعُياهلنِّ

املنىاف؛   ن، والعقل، واحلامة  فشأن هذه املقتضيات جلىبُ وهذا مقتضى اإلميا

 وعلى رأسها الشقاء، والقلق.    ،املفاسِد ُ؛ْفوعلى رأسها السعادة، وَد

: يشىق بىىذلك أن  هىىا+=ال مياىن ردُّ : إىل قولىىو: =وذلىىك بنسىيان+ قولىو:   (4)

 ، أوالتعامل الص يح م؛ مىا مضىى مىن األحى ان، واملواقىف املؤملىة _ هىو نسىيانها        

غىق مماىن  فوجىب علىى اإلنسىان       تناسيها  إذ إن ردَّ ما مضى مست يل، وتداركىو 

 =                نسيانها، أو تناسيها، واالشتغال عنها.  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر =عىن التفاى  إىل قولىو:   =ومعرفتو أن اشتغال فاىره فيهىا...+  قولو:  (1) =

أنَّ َتىَذكَُّر تلىك املاىاره، واملآسىي،      أن يعلن اإلنسىان، ويست ضىر   : يعينفيها+

نفى؛،  ، واالشتغال مبىا ال ي يدها على الذهن _ هو من باب العبثواإلكثار من ترد

 بل مبا يضر حتما . 

 !وذلك كلو محاقة، وسفو، وجنون، وكيف يسعى يف جنون من عقلل

 ىفىىادرأ اهلىىنَّ مىىا اسىىتطعت عىىن النفىى   

 

 جنىىىىوُن ك اهلمىىىىوَمىف مالُنىىىى ٍىىىىى 

وهذا نو  من االجرار املذموم املضىر  فهنىاد مىن هىو مولى؛ بىاجرار املآسىي،         

 رها على نفسو، وعلى من حولو.  فراه دائما  يارواألالطاء، واألحداث األليمة

فإذا حدثت لو _على سبيل املثال_ مشالة ثن انتهت حبل من احللول، وأغلىق  

بابها_ مل ياتِف بذلك، بل تىراه دائىن التىذكق بهىا الصوبىا  إذا حىدثت مشىالة        

 أالرى.

والالئق مبثل هذه األحوال َأْن إذا حدثت مشالة جديدة أن ُيْسعى يف حلها 

وتتهيَأ لقبول احللول طاملا أن ملشالة األوىل  حتى تهدَأ النفوس، بعيدا  عن أجواء ا

 املشالة اجلديدة ليٍ هلا ارتباط باألوىل.

بل الالئق أن ُيْبتعد عن كل ما يادر الصفو من العتاب القاسي، أو املنة يف 

 .٥٨وجٌاا:ُّ ژڭ  ڭ  ڭ  ژ العفو إذا حصل  كما قال اهلل _ع  وجل_:

فح بال عتاب  فهذا يوسف _عليو السىالم_ مل ىا َما َنىُو    والصفح اجلميل: هو الص

اهلل يف األرض، وأذعن لو إالوتو، واعرفوا خبطمهن، ورأوا كيف لثره اهلل عليهن _ 

أشار إىل مصائبو السابقة _من اإللقاء يف اجلب، ومشاهدة مل جيرَّ املآسَي األوىل، وإمنا 

 =   .[1١١ وبف:ُّ] ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓژ  _ بقولو:مار إالوتو
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اقتضت _كما يقول العالمة ابن عاشور_ أن ذلك شيء انقضى  ژھ ژ فالمة =

أثره، وقد أملَّ بو إمجاال   اقتصارا  علىى شىار النعمىة، وإعراحىا  عىن التىذكق بتلىك        

احلوادث امُلَادِّرة للصلة بينو وبني إالوتو  َفَمرَّ بها مرور الارام، وباَعَدها عىنهن بقىدر   

 اإلماان  إذ ناطها بن غ الشيطان.

ُّوإلخف و  ؛بمنُّشح ا  ُّتذك  فمن الناس َمْن إذا هىنَّ بعمىل    وواُّوالدتاورُّوجم  اص

َتَذك ر أنو قد أالفق يف يوم من األيام يف كذا وكذا، فتنصىرف نفسىو، وتفىر همتىو عىن      

 املضي قدما  يف ذلك السبيل  الوفا  من اإلالفا،.

ادهىا علىى   ومن ذلك تذكُّر اإلنساِن املصائَب الىيت حلىت بىو، فىراه ياثىر مىن ترد      

 ذهنو  فالما َهنَّ بفرح هممت عليو تلىك اخلىواطر الرديمىة همىوم الليىل إذا يغشىى       

 فما تلبث أن تقلب سروره إىل ج ين ُمْلِهٍب. 

فمريد السعادة _إذا _ ال يلقي نفسو يف بمر احلسرات املاحية، وإمنا ينأى عىن ذلىك    

 ليسعد يف حاحره، ومستقبلو.

يف الفصل احلادي عشر يف كتابو )د  القلق( يف هذا وأعاد ديل كارنيمي وقد أبدى 

 املعنى، وسا، احلان، واألمثىال، والتمىارب الىيت تفيىد يف هىذا السىبب، وأوحىح       

 ما وق؛ فيو من أالطاء بسبب اجراره إلالفاقاتو. 

: =َلَاىىْن متنيىىت أن أكىىون طالبىىا  يف كليىىة )جىىور  واشىىنمتون(   ومىىن ذلىىك قولىىو

براندوين ذلك األستاذ الذي تتلمىذ علىى يديىو )ألىف      بنيويورد  ألتتلمذ على دمسر

  .(1)سوندرز( من أهالي مدينة نيويورد+

ثن أورد قصة ذلك التلميىذ مى؛ أسىتاذه فقىال: =حىدثين )سىوندرز( أن )مسىر        

 =  براندوين( مدرس الص ة بالية )جور  واشنمتون( علمو درسا  لن ينساه أبدا .
                                                 

     . 417_416د  القلق   (4)
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بعد قىد بلغىت العشىرين مىن      َأُكْنعلي قصة هذا الدرس، فقال: =مل  صَّثن َق =

حيىاتي  فقىد اعتىدت    القلق حتى يف تلك الفرة املبارة مىن   عمري ولاين كنت شديَد

 ،وكنىت إذا فرغىت مىن أداء امت ىان     ،بهىا اهتمامىا  بالغىا     وأهتنَّ ،أن أستعيد أالطائي

ثىن أعىض أبىابعي وأنىا يف      ،فأستلقي عليو ،وقدمت أورا، اإلجابة أعود إىل فراشي

 الشية الرسوب.   أشد حاالت القلق

ق الىذي  ي وفيما بىنعتو فيىو، وأود لىو أنىين بىنعت غى      حلقد كنت أعيش يف املا

 وأفار فيما قلتو من زمن مضى، وأود لو أنين قلت غق الذي قلت، وهاذا.  ،كان

حتى كنت ذات بباح، وقد حمين وزمالئي الطلبة الفصل، وبعىد قليىل دالىل    

بىاللنب وحىعها أمامىو علىى املاتىب،       مملىوءة   املدرس )مسر براندوين( ومعو زجاجىة  

دالىل زجاجىة    مىا  حت الواطرنا تتساءل:وتعلقت أبصارنا مجيعا  ب جاجة اللنب، ورا

 لاللنب يف دروس الص ة اليت يلقنها لنا )مسر براندوين(

وأطاح ب جاجىة اللىنب بظهىر يىده  فوقعىت علىى        وفمأة نهض )مسر براندوين(

 ِكْبى )ال َياألرض وُكِسرت، وأريىق مىا فيهىا مىن اللىنب، وبىاح )مسىر برانىدوين(:         

 كن على ما فات(. دأح

علىىى  راِ،امُلىى واللىىنبِِ طىىام ال جاجىىِةلنتأمىىل ُح ا  فواحىىد ا تاذ واحىىدنىىا األسىىاثىىن ناد

هىذا الىدرس    َتىْذُكر انظر جيدا .. إنين أريد أن )األرض، وجعل يقول لال واحد منا: 

 ،فمهمىىا تشىىد شىىعرد  لقىىد ذهىىب هىىذا اللىىنب، واسىىتوعبتو البالوعىىة  مىىدى حياتىىك

تسىتعيد قطىرة واحىدة منىو،     فلن تستطي؛ أن  _ وتسمح للهن والادر أن ميساا خبناقك

        .لقد كان ميان بشيء من احليطة واحلذر أن تتالفى إراقة اللنب

ثىن تعىود    ،وتنساه ،ولان لقد فات الوقت اآلن، وكل ما تستطيعو أن مت و أثره

 =                                . (1)إىل عملك بهمة ونشاط+
                                                 

   . 411_417د  القلق   (4)
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وعلق علىى ذلىك املوقىف     ،ثن ذكر كارنيمي أن سوندرز استطرد يف الاالم =

بقولو: =ولقد بقيت على هذه التمربة الصغقة عالقىة بىذهين بعىد أن تالشىت منىو      

 معلومات احلساب واهلندسة والالتينية. 

ا تعلمتىو  بل احلق أنها أفادتين يف حياتي العملية أكثر مما أفادني أي شيء لالر ممى 

دون إراقىة   َأُحىْولَ لقىد علمىتين أن     الالل السنوات األرب؛ الىيت قضىيتها يف الاليىة   

 . (1)اللنب إذا استطعت، وأن أنسى أنو أريق إذا مل أستط؛ احليلولة دون إراقتو+

ثن يعلق كىارنيمي علىى هىذا الاىالم بقولىو: =وكىأنين بىبعض القىراء يهى ون          

 بىالغ األسىتاذ يف هسىين مثىل سىائر معىروف       أكتافهن  اسىتخفافا  حىني يىرون كيىف    

 . (2) )ال تبك على ما فات(+

ثىن يعقىب كىارنيمي علىى هىذا الاىالم بىأن األمثلىة السىائرة تتضىمن جىواهر            

احلامة، وأننا لو أالذنا بها ملا احتمنا إىل من يعلمنا كيف نتقي القلق  وأننا لو طبقنا 

 . (3)صها شيءمعظن األمثال القدمية لعشنا عيشة مثالية ال ينغ

 إذا كان هذا الاالم يقال يف أمثال البشر، اليت هي وليد هربىة وحامىة بشىرية   ف

فايىف حبامىة أحاىن احلىاكمني      يعريها ما يعريها من النقص، والقصور، واخلطأ

 اليت ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من اللفها.
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  من فقر مما يتوهمو  اهد قلوو سن قلقو ملا يستقولو (1)و مل 

 . (2)أو مريهما من املكار  اليت يتويل ا يف مستقول حياتو  أو خوي
                                                 

: عطف على الاالم السابق من اشىتغال الفاىر بىاألمور    +كوكذل=قولو:  (4)

 املاحية اليت تادر على اإلنسان، واليت ينبغي عليو أن يتمنبها  ليعيش سعيدا . 

: =مسىتقبل حياتىو+  إىل قولو:  =جياهد قلبو عن قلقو ملا يستقبلو...+قولو:  (1)

َسىو _كىذلك_ علىى    أي كما جياهد نفسو عن اشتغال الفار باملاحي املؤمل _ جياهد نف

ترد القلق ملا يستقبلو من أيامو، وذلك بسبب ما يتوهمو من حصىول الفقىر  حبيىث    

خيشى الفاقىة  َفُيرتِّىُب علىى ذلىك َتىَنغَُّص عيشىو، وسىوَء حاِلىو، وتشىتَت أوالِده           

فياونون عالة على غقهن، وحنو ذلك مما ينشىأ عىن تىوهن الفقىر، ومىا جيلبىو مىن        

 الشقاء _ب عمو_. 

يتوهمو من اخلوف بأنواعو املختلفة اليت مر ذكر هلا، وبيان ملىا حيدثىو    أو ما

 اخلوف من القلق واليأس.  

أو يتوهن غق ذلك من املاىاره َكَتَوقُّى؛ املىرض، أو احلىروب، أو املىوت، أو      

حدوث األزمات، أو تسلط الناس عليو إىل غق ذلك من األوهام اليت تنسمها 

السيمة الىيت تهمىن علىى اإلنسىان همىوَم الىنََّفٍِ         األذهان املبلبلة، واخلواطر 

فيستسلن هلا  فتىنغص عليىو حياتىو، وتنهىك أعصىابو  إذ بعىض النىاس قابىل         

لذلك اإلحياء  فبينما هو ينعن يف حببوحة من العيش من جهة َوْفرة املىال، ومتىام   

الصىى ة، واسىىتتباب األمىىن، وسىىعة املسىىان، ومالئمىىة ال وجىىة، وبىىالح    

ذلك من النعن الاثقة اليت ال تقىدر بىثمن _ فإنىك ال تىراه يقنى؛       األوالد، وغق

 =           إىل م يد شارها.  َثبها، أو يتذكرها  لينبع
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  ،أو تاون موجودة ،وُينقِّب عن منغصات ال وجود هلا ،وإمنا هده يب ث =

ولىو   ،أو تاون ِنْسبُة وقوعها حىميلة  ،لانها ال تستدعي سوى غض الطرف عنها

 لاان التعامل معها سهال  وميسورا  .وقعت 

وجيعلىها َتْقِلىُب سىعادتو إىل     ،غق أن ذلك املتعمَل َهمَّىو ُيَابِّىر تلىك الصىغائرَ    

 شقاء.

وملىاذا ال يتىذكر اإلنسىان     ،فما الىداعي للب ىث عىن املآسىي واجىرار اآلالم     

ينام و حيسن الظن بربو، وحياول االستمتا  بال حلظة من حياتول وملاذا ال و،ِنَعم

 .  الالي البال تاركا  املقادير هري يف أعنتهال
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ما يقدع في دا مدن خدري و در وآمدال وآالم         ه وٌل املستقولة  فيعلم أن األمور 

وأن دا بيددد العزيدز احلكدديم  لددي  بيدد العودداد من ددا  ديء إال السددعي يف حتصدديل     

  سددن قلقددو مددن أجددل ر ْكددي ِفر ص د  خريات دا  ودفددع مضددرات ا  ويعلددم العوددد أنددو إذا 

مستقول أمر   واتكل سلل ربو يف إصدالحو  واطمدأن إليدو يف ذلد   إذا فعدل ذلد        

)وو وقلُقوصلح  أحوالو  وزال سنو همُّ  اطمأن قلوو
1).  

                                                 

يوحح الشي  يف هذا املقط؛ ما َأْجَمَلو لنفا  من التفاق باملستقبل امَلُخىْوف،   (4)

وكوِنو سببا  للقلق والشقاء، واألح ان  فيبني ههنا أن علن املستقبل عنىد اهلل الع يى    

 بيده وحده دون من سواه:احلاين الذي أحسن كل شيء اللقو ثن هدى، وأنها 

 مىىىىىا قضىىىىىى اهلل كىىىىىائن ال حمالىىىىىوْ  

 

 والشىىىىقيُّ اجلهىىىىوُل مىىىىن الم حالىىىىوْ  

فاخلق، والشر، واآلالم، واآلمال أمرها عنىد اهلل، ولىيٍ للعبىاد سىوى األالىذ       

األسباب، والسعي يف حتصيل اخلق، ودف؛ الشر، والتوكل على مىن بيىده ملاىوت    

وفىىوض األمىىر إليىىو، وأالىىذ باألسىىباب  كىىل شىىيء  فىىإذا اعتمىىد العبىىد علىىى ربىىو،

املشروعة واملباحة _ حصلت لو الطمأنينة، وغشيتو الساينة، وزالت عنو اهلمىوم،  

ُبعىّبٍ الوجىو   واجنابت عنو الغموم  وحارب كل سبب يقىوده إىل اليىأس  إذ لىيٍ    

والنفٍ كاليأس  فاعتقىادد أن ال مسىتقبل لىك، وال أمىل يف حياتىك، وال الىق       

تل، وسمن مظلن، يصد النفٍ ويقمعهىا، وال يى ال باإلنسىان    سن قا _يتنظرد 

 حتى يهلاو. 

وعلى العاٍ من ذلك فإن َتَوقَُّ؛ اإلنساِن اخلَق، وَأَمَلىُو يف احليىاة _ حيملىو    

على أن يوسِّ؛ معارفو يف احلياة، وعلى اجلد فيما االتاره من بنوف العيش، 

 =           وعلى استعمال ما وهبو الل و الق استعمال.
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د نفسك األمىل،  وِّفإذا أردت السرور ف ارب اليأس، واقط؛ أسبابو، وَع =

 وتوق؛ اخلق يف املستقبل.

االستسىالم  ومن أعظن ما يعني على ذلك طرُد اهلنِّ، وحماربُة الاآبِة  ذلىك أن  

مىى؛ اهلىىن، واخلىىوف مىىن توقىى؛   يف التشىىاؤم، واالسرسىىاَل ، واإلغىىراَ،لل ىى ِن

، وي يىد  ، ويقلىل اإلنتىا َ  مما يضعف احليىاةَ  _يف تقدير اآلالم  ، واإلفراَطاملاروِه

   ف ىىارب الاآبىىة مىىن نفسىىك، وادرأ اهلىىن والشىىقاَء اآلالم، ويضىىاعف البىىؤَس

تى دد   _ما استطعت إىل ذلك سبيال ، وابتسن لل ياة، وابتهج بها من غق إسىراف  

 حياتك قوة، وتشعر بالسرور والسعادة. 

 ×: قال اإلمام الشافعي 

 هرت أعىىىىىني ونامىىىىىت عيىىىىىوٌنسىىىىى

 

 يف أمىىىىىور تاىىىىىون أو ال تاىىىىىون   

 فىىادرأ اهلىىن مىىا اسىىتطعت عىىن النفىىى    

 

 ىىىىىٍ ف مالُنىىىىك اهلىىىىَن جنىىىىونُ  

 إن ربًّ كفىىىىىاد بىىىىىاألمٍ مىىىىىا كىىىىىا 

 

 ن سىىىىيافيك يف غىىىىٍد مىىىىا ياىىىىون 
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 (2)هدما الددساء   اسدتعمالُ  (1)ومن أنفدع مدا يكدون يف مالحظدة مسدتقول األمدورِ      

  أصل  لي ديين المد هدو سصدمة أمدرد    الل م=يدسو بو:  ملسو هيلع هللا ىلصالمد  ان الن  

وأصددل  لددي دنيدداد الدديت في ددا معا ددي  وأصددل  لددي آخرتددي الدديت إلي ددا معددادد        

 .+واجعل احلياة زيادة لي يف  ل خري  واملوت راحة لي من  ل  ر

ين إ  نفسددي طرفددة سددني    ْلددِكت  فددال ؛أرجددو   ت ددم ْحاللدد م ر =و ددمل  قولددو:  

 . +أن  و  ال إلو إالوأصل  لي  أني  ل 

ب ددما الدددساء الددمد فيددو صددالح مسددتقولو الددديين والدددنيود  فددرذا  ددج العوددُد

 حقدددق اهلل لدددو _بقلددد  حا دددر  ونيدددة صدددادقة  مدددع اجت ددداد  فيمدددا حيقدددق ذلددد       

 .  (3)ل لو  وانقل  همو فرح ا وسرور اوسم  ورجا   ما دسا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعىين بىذلك  +ومن أنف؛ ما ياىون يف مالحظىة مسىتقبل األمىور    =لو: قو (4)

 ما مضى من الاالم السابق من حسن التعامل م؛ املستقبل. 

 . األالذ بالدعاء، أال وهو السبب التاس؛وهذا شرو  يف بيان 

: يعين األالذ مبا أرشىد إليىو الىنيب " مىن     +استعمال هذا الدعاء=قولو:  (1)

 ا الباب  َفُيْاَفى بسببها اإلنسان هنَّ املستقبل.  األدعية اليت تناسب هذ

: =فرحىا  وسىرورا+  إىل قولىو:   =الذي كان النيب " يىدعو بىو...+  قولو:  (4)

 إىل األالذ بهذه األدعية اليت وردت يف احلديثني املذكورين. × أرشد 

وهىىي أدعيىىة عظيمىىة جامعىىة تعىىني اإلنسىىان علىىى بىىالح دينىىو، ودنيىىاه،  

 ومعاشو، ومعاده.

( اشتمل علىى أدعيىة عظيمىة  فبىدأ     1711احلديث األول الذي رواه مسلن )ف

ن مىن بىلح   نو أعظن املقابىد، وأهىن املطالىب  أل     ألبالدعاء بصالح الدينأوال  

 =               دينو أفلح وأجنح، ومن فسد دينو الاب والسر. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واملقصىىود بسىىؤال اإلنسىىان اهلل بىىالح الىىدين أن يوفقىىو للىىدين احلىىق وهىىو  =

 اإلسالم، وأن يهدى إىل التمسك بالاتاب والسنة. 

دنيا، وأنت إىل نصيبك من اآلالرة أحو   قال بعض السلف: =أنت حتتا  إىل ال

 .(4)فإن بدأت بنصيبك من اآلالرة مرَّ على نصيبك من الدنيا فانتظمو انتظاما +

بأن يرز، اإلنسان الافىاف، واحلىالل،    وذلك ا،سؤال اهلل بالح الدنيثن ثنَّى ب

 واملسان اهلينء، واحلياة اآلمنة.  ،وما يتب؛ ذلك من بالح األهل والذرية

مبالزمة الطاعة والثبات على  وياون ذلك ،بالح اآلالرة ل ث بسؤال اهللثن ث

 الدين احلق واهلداية حلسن اخلامتة والفوز باجلنان، والنماة من النقان. 

+: سؤال بأن تاون احلياة معمىورة  لي يف كل الق واجعل احلياة زيادة وقولو: =

 ي اهلل _ع  وجل_. حبالعمل الصاحل الذي ير

+: دعاء بأن ياون املوت راحىة مىن   لي من كل شر اجعل املوت راحة ووقولو: =

 مجي؛ هموم الدنيا والفنت، واحملن، والباليا، والاوارث، وسائر املخاوف واملااره. 

...+ هىذا حىديث رواه أبىو    اللىهن رمحتىك أرجىو   وقولو يف احلديث اآلالىر: =  

حيىث جىاء يف     ( وهو ما يعرف بىدعاء املضىطر، أو دعىاء املاىروب    5191داوود )

 +. دعوات املاروب...أولو قول النيب " : =

 الذي ن ل بو اهلن، واحل ن، والغن.  : هواملاروبو

 الىىداعي وحيىىدا  بىىال عىىون  ُيْتىىَرَديتضىىمن الطمىى؛ برمحىىة اهلل، وأال  احلىىديث و

وال رعاية من اهلل ولو مقدار حلظة واحدة  فإن العبىد إذا زال عنىو اللطىف اإلهلىي،     

 =                  فسو بار إىل حيعة، والسارة، وهلاة. ل إىل نِكُوَو
                                                 

 .111رواه اإلمام أمحد يف ال هد   (4)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أن الىىدعاء مبىىا ورد بىىبعىىد إيىىراد هىىذين احلىىديثني   ×  الشىىي ثىىن عقىىب   =

لصىالح مسىتقبل اإلنسىان الىديين والىدنيوي الصوبىا  إذا دعىا         عظيٌن فيهما سبٌب

، واجتهاد يف حتقيق ذلك من األسباب اليت تعني علىى  ٍوجَُّوَت ، وبد،ِِقلٍب حبضورِِ

املطعىن، وقىوة الرجىاء، وحسىن الظىن، وحنىو        إجابة الدعاء من اإلحلاح، وطيب

 الدعاء، ولدابو، وشروطو.  ذلك من أسباب إجابِة

 وإذا كانت هذه حالو انقلبت خماوفو أمنا ، وهمومو وغمومو فرحا  وسرورا . 

بىىل إن الىىدعاء نفسىىو مىىن أعظىىن أسىىباب السىىعادة وانشىىراح الصىىدر، وإزاحىىة   

فهو عبادة حبىد ذاتىو، وهىو أكىرم     اهلموم، والغموم، وحصول اخلقات وال كات  

 شيء على اهلل، وسبب لدف؛ غضبو _جل شأنو_. 

 وهو سبب لدف؛ البالء قبل ن ولو، ورفعو بعد ن ولو. 

 وهو مف   املظلومني، وملمأ املستضعفني. 

مىا مىن مىؤمن    : =_عليىو الصىالة والسىالم   _ثن إن مثرتو مضمونو _بإذن اهلل_ قىال  

 ة  إال أعطىىاه اهلل إياهىىا  إمىىا عمَّلىىها لىىو يف الىىدنيا، َيْنِصىىُب وجهىىو هلل يسىىألو مسىىأل

 +. وإما ذالرها لو يف اآلالرة، مل يعمل

 قالوا: يا رسول اهلل! وما َعَمَلُتول 

  .(4)+يقول دعوت، ودعوت، وال أراه يستماب ليقال: =

والدعاء يفتح للداعي باب املناجاة، ولذائذها  قال بعض العباد: =إنو لتاون لىي  

اهلل  فأسألو إياها  َفَيْفَتَح علي من مناجاتو، ومعرفتو، والتذلل لو، والتملق  حاجة  إىل

 =            . (1)بني يديو _ ما أحب معو أن ُيؤالُِّر عين قضاؤها، وتدوم لي تلك احلال+
                                                 

 و األلبىاني يف بى يح األدب   (، وب 511، والبخاري يف األدب املفرد )1/111أالرجو أمحد  (4)

 .(511املفرد )
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولقد أحسن من قال: =

 وإنىىىي ألدعىىىو اهلل واألمىىىر حىىىيِّقٌ   

 

 علىىىىيَّ فمىىىىا ينفىىىىكُّ أن يتفرجىىىىا    

 ووربَّ فتىىًى حىىاقت عليىىو وجوُهىىى    

 

 أبىىىاب لىىىو يف دعىىىوة اهلل خمرجىىىا    

ت حرورتو إليىو، واشىتد حتريىو    ، وعظموكلما اشتدت حاجة اإلنسان إىل ربو 

 لَِّجىىإلجابىىة دعائىىو _ جىىاءه الفىىر ، وأقبىىل عليىىو اليسىىر  فانتظىىار الفىىر  مىىن أَ  

 :العبوديات وأعظمها

 لىىىو فاسىىىتعدَّ مىىىا حىىىا، بىىىاملرء أمىىىٌر

 

 عبىىىىىىادَة اهلل إال جىىىىىىاءه الفىىىىىىر ُ   

 وال أنىىىىىىىىىاخ ببىىىىىىىىىاب اهلل ذو أمل   

 

 إال ت حىىى ح عنىىىو اهلىىىن واحلىىىر ُ    

يعين راحتو، ونسيمو، ولذتو  فإن  :ح الفر ْونتظار َر=ا ×:قال ابن القين  

ل املشقة ال سيما عند قوة الرجاء، أو القطى؛  ْمو خيفف ِحَبو، وترقُّه، ومطالعَتانتظاَر

فإنو جيد يف حشو البالء من َرْوح الفر ، ونسىيمو، وراحتىو مىا هىو مىن       بالفر  

 .(4)الفي األلطاف، وما هو فر  معمل+

من أعظن األسل ة لطرد اهلن، وجلب السىعادة  فمىن أراد    وباجلملة فإن الدعاء

 السعادة احلقة، والسالمة من اهلن وتوابعو فليالزم الدعاء يف شتى أحوالو. 

ألن من الناس من تنتابىو اهلمىوم، والغمىوم، فىال يفى   إىل الىدعاء،         يقال هذا

عظىائن األمىور   ومن الناس مىن ال يلمىأ إىل اهلل، وال يتضىر  إليىو إال إذا ن لىت بهىن       

وشدائدها من حنو املصائب الابقة كفقد األحبة، والسارة األموال الطائلة، أو نى ول  

 =                           األمراض املستعصية، وما جرى جمرى هذه األمور.
                                                 

 .1/466مدار  السالاني  (4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما ما عدا ذلك فال خيطر بباهلن الدعاُء، والتضرُ  إىل اهلل  لظنهن أنها  =

 أمور يسقة ال تستدعي االنقطا  إىل اهلل.

بو، وال ريب أن ذلك الطأ  جيدر باملسلن هنُبو  إذ الالئق بو أن يعلِّق رجاءه بر

وأن يسألو كل بغقة وكبقة من أمره  َفَتَادُّر الوالدين على الولىد، وسىوُء اللىق    

ال وجىىة، ونفىىوُر األوالد، وجفىىاُء األبىى اب، وتااسىىُل َمىىْن يعمىىل حتىىت يىىد  

ٍُ بعض األمور عليو، وحنو ذلك مما شاكلو وجىرى جمىراه _ كىل     اإلنسان، وَتعاُّ

 .ذلك من البالء الذي حيتا  إىل دعاء وإنابة

عى = :ملسو هيلع هللا ىلصويرشد إىل ذلك قول النيب  ؛ فىن  سلوا الله كل شيء حتى  الِّس

(4)+لو لم ييعره لم يتيعر -عز وجل-الله 
 . 

ُيور النعىىل، وهىىو الىىذي ُيىىْدالل بىىني األبىىبعني،  ىوالشسىى؛: هىىو أحىىد ُسىى

 ويدالل طرفو يف الثقب الذي يف بدر النعل.

، وأن +: إشىىارة إىل أن مىىا فوقىىو أوىل وأوىلحتىى  الِّعىى : =ملسو هيلع هللا ىلصفقولىىو 

 اإلنسان ال غنى لو عن ربو _جل وعال_.

 = واملقصود مىن ذلىك أنَّ علىى العبىد أن يتوجىو إىل ربىو يف مجيى؛ حوائمىو  فىاهلل         
                                                 

(، وحىىعفو األلبىىاني يف 456، وابىىن السىىين يف عمىىل اليىىوم والليلىىة ) 1911( أالرجىىو الرمىىذي 4)

انظىر   موقوفا  عليهىا،  ( ولان احلديث ب يح موقوفا  من قول عائشة _رحي اهلل عنها_4461الضعيفة )

(، قىال اهليثمىي يف احلىديث: =رجالىو رجىال      457(، وعمىل اليىوم والليلىة )   1561مسند أبي يعلى )

 .41/451الص يح غق حممد بن عبيداهلل وهو ثقة+ انظر اجملم؛ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيب أن ُيسأَل، وُيْرَغَب إليو يف احلوائج، وُيَلحَّ يف سؤالو ودعائو،  وجل_ _ع  =

يسىألو، ويسىتدعي مىن عبىاده سىؤالو،      بل إنو _تبارد وتعاىل_ يغضب على مىن ال  

من غق أن ينقص من ملاىو شىيء  فىال حيسىن      وهو قادر على إعطاء اللقو ُسْؤَلهن

 ة هذه_ أن يد  الدعاء يف دقيق أمره وجليلو.بالعبد _واحلال

وقد جاء يف أثر إسرائيلي أن موسى _عليو السالم_ قال: =يا ربِّ إنو َلَتْعىِرُض  

 رب+. لي احلاجُة من الدنيا  فأست يي أن أسألك إياها يا

 .(4)+يا موس : سلني حت  ِمْلَح عجينتك، وعلف شاتك= فقال اهلل _تعاىل_:

ا يقول ابن رجب_ يسأل اهلل يف بالتو كل حوائمو، وكان بعض السلف _كم

 .(1)حتى ملح عمينتو، وعلف شاتو

 إذ يقول:× ولقد أحسن الشي  امَلاُّْودي 

 إذا عرحىىىت لىىىي يف زمىىىاني حاجىىىة   

 

 وقىىىد أشىىىالت فيهىىىا علىىىيَّ املقابىىىُد 

 وقفىىىىت ببىىىىاب اهلل وقفىىىىَة حىىىىار  ٍ    

 

 وقلىىىىت إهلىىىىي إنىىىىين لىىىىك قابىىىىُد 

 َمىىْن ولسىىت ترانىىي واقفىىا  عنىىد بىىابِ    

 

 (4)يقىىول فتىىاه: سىىيدْي اليىىوم راقىىدُ     

، باإلجابىة  كلَّ شأن من شؤونو _ كان حريًّا فإذا اعتاد اإلنسان دعاء ربو، وسؤالو 

 جديرا  بالع ة والارامة.

 وذلك مما يعود عليو بالسعادة والسرور.

 

                                                 

 .1/45، وابن رجب يف جام؛ العلوم واحلان 1/154ذكره ابن القين يف مدار  السالاني ( 4)

 . 1/49انظر جام؛ العلوم واحلان ( 1)

 . 159و 414، وحان وأالال، عربية حملمد املاي بن احلسني  4/19انظر املطال؛ للغ ولي ( 4)
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 فصل

إذا حصدل سلدل العودد  ديء مدن       (1)ومن أنفع األسدواب لدزوال القلدق وا مدوم    

بددأن ُيق دددِّر أسددوأ االحتمدداالت الدديت ينت ددي    (3)أن يسددعل يف ختفيف ددا_  (2)ودداتالنك

 . (4)إلي ا األمر  ويوطن سلل ذل  نفسو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبب : هذا شرو  يف بيان =ومن أنف؛ األسباب ل وال القلق واهلموم+قولو:  )(

 . ارهحسن التعامل م؛ وقو  املان أسباب السعادة وطرد اهلن أال وهو م العاشر

: يعىىين حىال حصىىول بليىة مىىن   =إذا حصىىل شىيء مىىن النابىات+  قولىو:   (1)

الباليا، أو رزية من الرزايا من حنو املصائب املؤملة يف الىنفٍ، أو الولىد، أو املىال،    

الىها علىى القلىوب  فتمىثن     أو حنو ذلك من األمور امل عمة امَلُخوَفة اليت تلقي بال

 عليها، وتورثها القلق، وُتَسوُِّد الدنيا بوجو من تق؛ عليو.  

: يعىىين أن جيتهىىد يف تلطيىىف هىىذه   =أن يسىىعى يف ختفيفهىىا+ قولىىو:  (4)

 املصيبة، وتقليل حدَِّتها، وشدِة وطأتها.  

: يعين =على ذلك نفسو+ إىل قولو:=بأن يقدر أسوأ االحتماالت...+ قولو:  (1)

يست ضر اإلنسان أقصى مىدًى ستصىل إليىو هىذه املصىيبة، أو النازلىة، أو البليىة          أن

 حبيث يقدِّر أشد ما سيؤول إليو األمر بسببها  ثن يرتب أموره على وفق ذلك التقدير.

وقد أفاد الشي  ذلك من كىارنيمي الىذي تطىر، هلىذا السىبب، وعقىد لىو        

ذي عنىون لىو بقولىو: =وبىفة     فصال  يف كتابو )د  القلق( وهو الفصل الثىاني الى  

 =             .  (4)س رية لتبديد القلق+
                                                 

 . 47د  القلق  ( 4)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . (4)شر  يف تفصيل ذلك الفصلثن  =

ومما قالو يف ذلك: =فىإن مىن أسىوأ مميى ات القلىق أنىو يبىدد القىدرة علىى الركيى            

ونفقد كل قدرة على البىت أو اختىاذ قىرار     ،الذهين  فن ن عندما نقلق تتشتت أذهاننا

 حاسن.

 أ االحتمىاالت، ونعىد أنفسىنا ذهنيًّىا    أنفسىنا علىى مواجهىة أسىو     لاننا عندما ُنِعىدُّ 

ملواجهتو _ فإننىا بىذلك نضى؛ أنفسىنا يف موقىف َيَسىُعنا فيىو أن نركى  أذهاننىا يف بىمين           

 .(1)املشالة+

 ني يرتىىانج(: إن طمأنينىىة الىىذهن وقىىال _أيضىىا _: =قىىال الفيلسىىوف الصىىيين )لىى  

أسوأ الفروض  ومرج؛ ذلك من الوجهة السايولوجية إىل أن التسلين بتأتي إال م؛  ال

 .(4)ط من قيوده+هذا التسلين حيرر النشا

التسلين هذا هو الواق؛ بالضبط  فإن ثن يعلق كارنيمي على هذا الاالم بقولو:  =

بأسوأ الفروض حيرر النشاط من قيوده  فمتى سلمنا بأسوأ الفروض مل يبىق لنىا شىيء    

 ما ناسبو.  وإن بقي ،خنسره

نهىن  غضىب  أل  (1)وم؛ ذلك فإن ماليينا  من الناس قد حط موا حيىاتهن يف بىورة  

مىن   رفضوا أن يسلموا بأسوأ الفروض، ورفضوا أن ينقذوا منو ما ميان إنقاذه، وبدال 

أن حياولوا بناَء لماهلن من جديد الاحىوا معركىة  مريىرة  مى؛ املاحىي، وامتثلىوا للقلىق        

 =                 .   (5)الذي ال طائل من ورائو+
                                                 

 . 11_47انظر د  القلق   ( 4)

 . 49د  القلق  ( 1)

 .11د  القلق    (4)

   .هاذا يف األبل، ولعلها: )َسْورة( (1)

  .11د  القلق    (5)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وما مضى من تقىدير أسىوأ االحتمىاالت، وعمىل مىا ينبغىي حيىال ذلىك _         =

حدوث  اؤل  فال يتصور إالاإلنسان يف التف، وإمنا املقصود أال ُيْفِرَط ينايف التفاؤل ال

ما أمَّلو من اخلق  ثن إذا أتت األمور علىى الىالف مىا أراد  كانىت الصىدمة شىديدة       

         الوق؛ على نفسو.

ر علىى  وأتي األمى سىو يتوقى؛ أن تى   وإمنا يتفىاءل، ويؤمىل اخلىق، ويف الوقىت نف    

توطني النفٍ وبني  ،و متاما   فبذلك جيم؛ ما بني التفاؤل وحسن الظنَلمَّالالف ما َأ

أنىو بىذلك يعطىي نفسىو     على حصول املاروه، وتوغل الشر، وتشعب املصىيبة  فا 

ستخدم للتعامىل مى؛ األمىراض    ، أو ما يعرف بالتطعيمات الوقائية اليت ُتَمْصال  طبيًّا

الوبائية املعدية  فياون مستعدا  لال وارد َيِرد إليو من جراء تلك النازلىة  فىال تأتيىو    

 فتبهتو، وتأالذه على غرة، وهتاحو ُجْملة.حني تأتيو بغتة  

 وإمنا تأتيو وقد أالذ أهبتو، واستعداده التام لَتَلقِّيها.
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و حبسدددد  ميكددددن ختفيُفدددد إ  ختفيددددف مددددا ع ْسددددي ْلف  (1)فددددرذا فعددددل ذلدددد  

وب ددما السددعي النددافع تددزول همومددو وممومددو    فو ددما التددوطنِي ؛(2)اإلمكددان

 .(3)ع  ويف دفع املضار امليسورة للعوديف جل  املناف ذل  السعُي ويكون بدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أي إذا وطن نفسىو علىى احتمىال وقىو  املاىروه      +فإذا فعل ذلك=قولو:  (4)

 امَلُخوف.

: يعين إذا وق؛ +و حبسب اإلماانميان ختفيُف ما إىل ختفيِف َ؛ْسَيْلَف=قولو:  (1)

، وتهىوين شىأنو، وتقليىل مىا يرتىب      ستطي؛ القيام بو من تلطيفومبا ي املاروه َفْلَيُقْن

 عليو من املخاوف، واملخاطر.

يقول ديل كارنيمي يف الامتة الفصل الثاني مىن كتابىو )د  القلىق(: =إذا كانىت     

وبفة )ويليٍ كاريق( الس رية متخذا  هىذه   ك مشالة تبعث على القلق َفَطبِّْقلدي

 اخلطوات الثالث:  

 ك: ما هو أسوأ ما ميان أن حيدث ليل _ اسأل نفس4

 _ هيِّ  نفسك لقبول أسوأ االحتماالت. 1

 . (4)_ ثن اشر  يف إنقاذ ما ميان إنقاذه+4

: يعىين أن هىذا   +امليسىورة للعبىد  =إىل قولىو:   +فبهىذا التىوطني...  =قولو:  (4)

التوطني من أعظن ما يفيد يف هذا الباب  حبيث يفىرض وقىو  املاىروه، ثىن يسىعى      

 طيفو، ويوطن نفسو على احتمالو  ثن يشر  يف إنقاذ ما ميانو إنقاذه. لتل

=وطِّن نفسك على ما تاره َيِقّل همُّك إذا أتىاد، ويعظىن   ×: قال ابن ح م 

 =             . (1)سرورد ويتضاعف إذا أتاد ما حتب مما مل تان قدَّرتو+
                                                 

  .11د  القلق    (4)

  .16األالال، والسق   (1)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ني يفيد اإلنسان بال حىال سىواء كىان األمىر املخىوف واقعىا        وهذا التوط =

              متمددا ، أو كان واقعا  ويتوق؛ أن يتمدد، ويتضاعف حرره.  

، ثىن بىغر النتيمىة    ن، وانتقده السىامعو ْدِمأنو الطب ومل ُي _مثال _ فلو تصور

 لتشم؛، ومل جينب.  _نها، وقال يف نفسو: كل الطيب معرض ملثل ذلك وهوَّ

 ، وال يثنيو مجاح. بعد الطيبا  مصقعا ، ال تقيده حبسةبل رمبا أببح فيما 

 _فقىدر املىوت، واستصىغره     ،وكذا لو قرر األطباء أن تعمل لو عملية جراحيىة 

 . لقابل األمر بثبات وهاذا

وكذلك لو دالل يف هارة وتوق؛ أرباحا  مضاعفة، ووط ن نفسو _كىذلك_ علىى   

 ذلك كلو _ كان أسلن لو، وأمحد عاقبة. اخلسارة الفادحة، واستعد ل

فإذا سلن من املوت، وربح يف بيعىو تعىاظن سىروره، وإذا السىر كىان مسىتعدا        

 لتلقي تلك اخلسارة  فياون وقعها عليو غق شديد. 

 وهذا ما سيبينو املؤلف يف الفقرة التالية.
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 دمالفقدددددر والعددددد األسدددددقام  وأسدددددواُب اخلدددددوي  وأسدددددواُب   بدددددو أسدددددواُبل دددددح  فدددددرذا

وتوطني للنف  سلي ا  بدل    ذل  بطمأنينة قَّل ت ي ْلف  _ملا حيوو من احملووبات املتنوسة 

ويزيددل   ن ددافددرن تددوطني الددنف  سلددل احتمددال املكددار  ي وِّ  ؛مددا ميكددن من ددا سلددل أ دددِّ

في تمددع يف حقددو   ؛ ا  وخصوص ددا إذا أ ددغل نفسددو هدددافعت ا حبسدد  مقدددور     ت دَِّ دد

نددافع الددمد يشددغل سددن االهتمددام باملصددائ   و اهددد      الددنف  مددع السددعي ال   تددوطنُي

وحسددن     مددع استمدداد  يف ذلدد  سلددل اهلل(1)للمكددار  ُقوَِّتددو امُلقاِوم ددِةنفسددو سلددل جتديددد 

 الثقة بو.

وانشددراح الصدددور     ا العظمددل يف حصددول السددروروال ريدد  أن  ددم  األمددور فائدددت 

شاهد هدرب  ووقائعدو ممدن    مع ما يؤملو العود من الثواب العاجل واةجل  وهما م

 .(2)جربو  ثرية جدًّا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ويف بعض النس  املتأالرة )قوة املقاومة(.1و4يف ط (4)

 هذا م يد شرح وبيان من املؤلف ملا أمجلو لنفا .  (1)

 اقعىىا ، ال توقعىىا ،ويعىىين بىىذلك أن املصىىائب، والنىىوازل إذا حلىىت باإلنسىىان و  

وف، وترحلىىت عنىىو أسىىباب السىىعادة _  وال افراحىىا   حبيىىث ن لىىت بىىو أسىىباب اخلىى  

 فليسىىتقبل ذلىىك بطمأنينىىة نفىىٍ، وهىىدوء بىىال، وحسىىن تبصُّىىر  فىىذلك مىىن أعظىىن  

 ما يعني على تلقي تلك املااره. 

وإذا ب ب ذلك أالذ باألسباب اليت تعني على ختفيف تلك املااره، وتدارد ما 

اركو من حنو التماسك، وترد االستسالم للمصيبة، واالشتغال مبا ينف؛ حيال ميان تد

و  ل ى َم لَِّ ى هذا األمر النازل _ كان ذلك من أعظن مىا يطىرد شىبح اليىأس والقلىق، ويُ     

 . ، والطمأنينَةالساينَة

والثقىىة بافايتىىو، باب إذا اقىىرن بالتوكىىل علىىى اهلل، ويعظىىن األالىىذ بتلىىك األسىى

مىا حيسىن مىادة القلىق،      يىو فيمىا ال ُيْقىَدُر عليىو  فىذلك مىن أعظىن       وتسلين األمىور إل 

 =         واخلوف.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=الذي حيسن مىادة اخلىوف هىو التسىلين هلل  فمىن سىل ن       ×: القين  قال ابن =

هلل، واستسىىلن لىىو، وعلىىن أن مىىا أبىىابو مل ياىىن ليخطمىىو، ومىىا أالطىىأه مل ياىىن   

ليصيبو، وعلن أنىو لىن يصىيبو إال مىا كتىب لىو _ مل يبىَق خلىوف املخلىوقني يف قلبىو           

 الهىا، وعلىن أنىو   هىا ومو و الىيت خيىاف عليهىا قىد سىلمها إىل وليِّ     َسى ْف  فىإن نَ موحى؛ٌ 

تب هلا _ أيضا  _ البد أن يصيبها  فال معنى للخوف تب، وأن ما ُكما ُك ال يصيبها إال

 من غق اهلل بوجو. 

ويف التسلين _ أيضا  _ فائدة لطيفة، وهي أنىو إذا سىلمها هلل فقىد أودعهىا عنىده،      

بغىُي بىاغ    حيث ال تناهلا يُد عدوٍّ عاٍد، وال  أحرزها يف حرزه، وجعلها حتت كنفو و

 . (4)عاٍت+

ف العاجل واآلجل من اهلل ْلُخْلِل لألجر، وترقٌب و احتساٌبوإذا ب ب ذلك كل 

 _ع  وجل_ كان ذلك نورا  على نور. 

ُْ بَِ اوهذا التوطني جاء يف مثل قول اهلل _تعاىل_: ]  ُ َ َِبْل َوب  َِاْ  الَْخاوِْف اَولَ ْىٍء 
ْمَواِل َوال

َ
َِْ  الأ  ٍٍ وِع َوَنْق ََمَراِت َوبَ  ِ َوالْج  ِس َوالث  بف 

َ
 بِرِيَ  اأ

َ ُْ  411ْر الص  َاا َبتْه 
َ
ال َاِذيَ  إَِذا أ

وَن  ِ ِإَوب َ  إِلَيْهِ َراِجع  ِصيَبٌة اَ ل وا إِب َ  ّلِل َ ْولَئِاَك  419م 
 
ُْ َورَْحَمٌة َوأ َِْ  َرب ِِه ُْ َالََواٌت  ْولَئَِك َعلَيِْه

 
أ

وَن  ْهَتد  ُْ الْم   [ سورة البقرة.417ه 

فاهلل _ع  وجل_ يبني لنا أننا يف دار الدنيا، وهي دار عمىل وابىتالء، وليسىت دار    

 حساب، وثواب، وج اء. 

والوقائ؛، واملشاهدات، والتمارب تشهد بأن من لى م هىذا التىوطني، وأحسىن     

بالسىعادة، والنمىاة مىن القلىق،     عليو من نوائب الدهر _ كىان حريًّىا    استقبال ما يرد

 =                   وحمركاتو. 
                                                 

 . 1/41مدار  السالاني البن القين   (4)



 

 075 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الىذي يتعمىل همَّىو، ويضىاعف      اجلهىولُ  ومن مل يان كذلك فهىو الشىقيُّ   =

 ومصائبو.  قلقو،

وهذا ما حيصل عند من ال يفقهون هذا املعنى العظين  فإذا وقعت مصيبة علىى  

_ قلبت البيت ج يما  ُملهبا   فإذا مرض شىخص مىن   أحد من أهل بيت من البيوت 

أهل ذلك البيت مرحا  عضاال ، أو أبيب أحد من أفراده مبصىيبة _ بىاروا مجيعىا     

 مرحى، أو فاقدي التوازن.

مشىاركة األهىل واألقىارب يف األفىراح واألتىراح مطلىب شىرعي         وال ريب أن

واجتماعي، كما أن برود اإلحساس، وفقر املشاعر هىاه اآلالىرين داء وبيىل، َيىِننُّ     

 عن أثرٍة قبي ة.

يبىىالغ يف فىىو، مىىا حتتمىىل  ف األمىىوَر ُيَ مِّىىَل اإلنسىىاُنولاىىن ذلىىك ال يعىىين أن 

بذاد عن طوره  فبدال  من أن تاىون  األسى، واحلسرة، واحل ن، واحُلْرقة  فيخر  

 املصيبة واحدة تاون أحعافا  مضاعفة.

يف تضىىخين  َطِرْفىىفالىىذي تقتضىىيو احلامىىة أن يشىىارد املىىرء إالوانىىو دون أن يُ  

 األمور، ودون أن َيْعُ َب عنو َرْأُيو.

 ٌوْقى واحلابل أن توطني النفٍ على وقو  املاروه، وحسن التعامل معىو إذا نى ل _ فِ  

د على من يأالذ بو بالسىعادة، وختفيىف اآلالم، واملصىائب  فقىد جىرت      يعو عظيٌن

 اواسىت امت حلقاتهى   ،العادة أن أسباب اخلوف، وتىداعيات القلىق إذا اجتمعىت   

 لذنت بالفر  كما مر عند الاالم على تعامل مرين _عليها السالم_ م؛ اهلن.
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 فصل

اض ومدددن أسظدددم العالجدددات ألمدددراض القلددد  العصدددوية  بدددل وأيض دددا لألمدددر      

الت الديت جتلو دا   لألوهام واخليدا  وو وانفعاِلانزساِج وسدُم  القل  قوُة _ الودنية

)األفكار السيئة
؛ ألن اإلنسان متل استسلم للوياالت  وانفعل قلوو للمؤثرات (1

  والتشدوش مدن األسدواب املؤملدة      الغض من ومن اخلوي من األمراض ومريها  

ذلدددد  يف ا مددددوم والغمددددوم   ُوع ددددق ْوأ  _ احملدددداب وزوال املكددددارِ  حدددددوِ  ِعق ددددو ت  ْنوِمدددد

واألمراض القلوية والودنية  واالن يار العص  المد لدو آثدار  السديئة الديت قدد      

) اهد الناس مضارها الكثرية 
2). 

                                                 

: هىذا  =األفاىار السىيمة+  إىل قولىو:   +ومىن أعظىن العالجىات...   =قولو:  (4)

أال وهىو  من أسباب دف؛ القلىق، وجلىب السىعادة،     السبب احلادي عشرشرو  يف 

الت ، وذلىك بىرد االسرسىال وراء األوهىام واخليىا     قوة القلب، وعىدم ان عاجىو  

الفاسدة اليت تنتج عن األفاار السيمة اليائسة القانطة املسىتميبة لاىل الىاطر مى عج     

 مقلق. 

وقوُة القلِب بفة  ِجِبلِّيَّة  فطريىة ، وتاتسىب _كىذلك_ بىالتمرين، واملمارسىة،      

 وهي من أعظن ما ُتَتَلق ى بها املااره. 

: يعىين  +اىثقة مضارها ال=إىل قولو:  +ألن اإلنسان متى استسلن=قولو:  (1)

بذلك  أن الركون إىل تلك اخلواطر السىيمة، واالنقيىاد حملركاتهىا وبواعثهىا، كالسىق      

وراء سورات الغضب، وتوق؛ املاروه، وحتري َسْلِب النعن _ من أعظن ما يوق؛ يف 

براثن القلق، وما يستتب؛ ذلك من األمىراض احلسىية  واملعنويىة  ذلىك أن مىن أكى        

 =ملىا ينى ل بهىا  فمىا إن يصىاب      ها العظىين  النفٍ، وان عاَج رالاوَةأسباب الشقاء 
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حتى تراه حىر  الصىدر، هليىف القلىب، كاسىف       بعض الناس بأمر من األمور =

الوجو، ناكٍ البصر، تتناجى اهلموم يف بدره، فتقض مضمعو، وتؤر، جفنو، 

رد منىو  وهي وأكثر منها لو حدثت ملن هو أقوى منو احتماال  مل يلق هلا باال ، ومل حت

 نفسا ، ونام ملء جفونو رحّي البال، قرير العني.

وهلذا ترى بعض الناس حال حلول مصيبة من املصائب يفقد توازنو، وخيىر   

عن طوره، ورمبا سقط مغشيا  عليو، ورمبا مات من فوره، ورمبا فقد عقلىو، ورمبىا   

 جلأ إىل املخدرات، أو االنت ار  هربا  مما ن ل بو. 

وتص ، واسرج؛، واسىتدعى السىاينة، وَتىَدبََّر العواقىَب _     ولو أنو متاسك، 

لثاب إليو رشُده، وُحْسىُن تىدبقه، واسىتقبل تلىك املصىائب مبىا ميليىو عليىو داعىْي          

 اإلميان والعقل. 

 والواق؛ املشهوُد ُيَصدِّ، ما ُذكر لنفا   إذ تىرى مىن ال يىؤمن بىاهلل وقىدره، ومىن      

مىى؛ املصىىائب _ جيىى   ألتفىىو األسىىباب،  ال يأالىىذ بأسىىباب النمىىاة وحسىىن التعامىىل

 فيتنغص عيشو، وتسوء حالو. 

 وسيأتي شواهد على ذلك يف فقرة قادمة. 

والاالم يف هذه الفقرة _ وهو احلث على قوة القلب، وعىدم ان عاجىو، وتىرد    

االستسالم لألوهام واخليىاالت _ ال ينىايف مىا مضىى يف الفقىرة السىابقة مىن تىوطني         

روه، وتقدير أسوأ االحتمىاالت، وختفيىف مىا مياىن ختفيفىو      النفٍ على وقو  املا

 وحنو ذلك مما مر  فذلك من احل م، وحسن التدبق. 

وأما االسرسال م؛ اخليال الفاسد، واخلوف من أمور  نسبُة وقوعها حميلة جدا  

 =              فذلك حعف والور.
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 قال حاب  بن احلارث: =

 ورب أمىىىىىىور ال تضىىىىىىقد َحىىىىىىْيرة 

 

 ب مىىىن َمْخشىىىاتهن وجيىىىب  وللقلىىى 

 وقال الب ري: 

 لعمىىىىُرد مىىىىا املاىىىىروُه إال ارتقاُبىىىىوُ  

 

 وأبىىىىىرُح ممىىىىىا حىىىىىلَّ مىىىىىا ُيَتوق ىىىىى؛ُ  

 بل إن اخلوف من الشر يف أحيان كثقة أشد من وقو  الشر نفسو.   
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  ومتددددل استمددددد القلدددد  سلددددل اهلل  وتو ددددل سليددددو  ومل يستسددددلم لألوهددددام      

انددددفع  سندددو   _ ع يف فضدددلووطمددد  اخليددداالت السددديئة  ووثدددق بددداهلل    ُوْتدددك ل وال م 

الودنيددة والقلويددة    مددن األسددقامِ    وزالدد  سنددو  ددثريٌ  والغمددوُم ا مددوُم _بددمل _

)سنو والسرور ما ال ميكن التعورُي  واالنشراح  وحصل للقل  من القوِة
1) . 

                                                 

يف هذه الفقرة م يد إيضاح مىن املؤلىف ملىا مىر لنفىا  مىن احلىث علىى قىوة           (4)

 سرسال م؛ األوهام، واخلياالت الفاسدة. القلب، وترد االن عا  واال

ويرشد ههنا إىل أعظن مىا يعىني علىى ذلىك، أال وهىو التوكىل علىى مىن بيىده          

ملاوت كل شيء  فمن توكل على اهلل، ووثق بافايتو، ورغب يف فضلو، وانتظىر  

لطفو، واستشىعر معيتىو، وقربىو _ أقبلىت عليىو اخلىقات، وانىدفعت عنىو الشىرور          

 كنف اهلل، وحرزه وعطفو ولطفو _كما مر يف فقرة سابقة_. واآلفات  وبار يف 

وكلما عظن توكلو علىى اهلل، والتفىويض لىو يف سىائر األمىر _ َعُظىَن سىروره،        

 وتهيأ لو من القوة، واتسا  النفٍ، وانشراح الصدر ما ال ميان وبفو. 

والنىىاس يف ذلىىك مراتىىب، ودرجىىات حبسىىب إميىىانهن، ويقيىىنهن، وأالىىذهن   

 ة. بأسباب النما
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من مر ل األوهام واخلياالت الفاسدة  و دم أثَّدرت      املستشفياُتئ ِلفكم ُم

ت سدن الضدعفاء  و دم أدَّ    ثريين مدن األقويداء  فضدالً   هم  األمور سلل قلدوب  د  

 .  (1)إ  احلمق واجلنون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشىىق بىىذلك إىل أن لثىىار االسرسىىال مىى؛ األوهىىام، واخليىىاالت الفاسىىدة   (4)

 كثقة، وَتَنال نيلها من ب ة الناس، وعقوهلن. 

بذلك  فاملستشفيات واملص ات النفسية مألى بأمثال أولمك ممن والواق؛ يشهد 

 يعانون من تلك األمراض الناهة عن اخلور، والضعف، واالستسالم. 

وهذه اآلثار املدمرة تفري َفْرَيَها يف قلوب كثقين سواء كانوا أغنياء، أو فقىراء،  

آلثار إىل فقىدان  ، أو حعفاء، أو أقوياء  فان أدت بهن تلك اعامةأو متعلمني، أو 

واخلىىور باىىثق مىىنهن إىل اجلنىىون،   يطرة علىىى أنفسىىهن، بىىل رمبىىا أدى اجلىى   السىى

 ، وقتل النفٍ. والوسوسة، وتعاطي املخدرات

ولذلك ياثر االنت ار يف البالد اليت ال يؤمن أهلها بالقضىاء والقىدر، كأمرياىا    

 وسويسرا، وأملانيا. والسويد، والنرويج، 

عاملية أن هناد شخصىا  واحىدا  علىى األقىل ينت ىر كىل       وتؤكد منظمة الص ة ال

 أربعني ثانية يف العامل. 

ويعد االنت اُر السبَب الثامَن للوفاة لدى عامة الناس، والسىبَب الثالىَث للوفىاة    

 . 11_45لدى الشباب األمريايني من سن 

وترج؛ أسباب االنت ار إىل عوامىل عىدة كالعوامىل االجتماعيىة، والنفسىية،      

، ا فقدان األمل، واحل ن على فقدان ع ي ، والرغبة يف االنتقام مىن اجملتمى؛  وأكثره

 =              والشعور بالدونية. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 وهناد عوامل بيولوجية وراثية  فقد أكدت بعض الدراسات وجود اللىل يف    =

رينىالني يف الىدماغ لىدى بعىض املنت ىرين، وهنىاد       مادة السقيتونني، ومادة النورأد

  .(4)أمراض نفسية وباطنية قد تسبب يف االنت ار الصوبا  مرض االكتماب

تافهىة  جىدا ، ال تسىتدعي     وهلذا يقدم بعضهن على االنت ار ألسباب قد تاون

سوى التغافل وغض البصر عنها  فبعضهن ينت ر  لتخلي الطيبتو عنىو، وبعضىهن   

بسبب رسوبو يف االمت ان، وبعضهن بسبب وفاة املطرب الذي حيبىو، أو الشىخص   

 . . .  ذاالذي يعمبو، أو بسبب ه مية الفريق الذي مييل إليو وها

وقد ياون االنت ار مجاعيا ، والعميب يف األمر أن غالبية املنت رين ليسوا مىن  

             طبقة الفقراء حتى يقال: انت روا  لضيق معيشتهن. 

، بىل ويقى؛ االنت ىار مىن     مىن الطبقىة الغنيىة املغرقىة يف النعىين     قد ياونىون  بل 

 .(1)املشاهق

 

 

 

 

  
                                                 

 تفصيل ذلك يف مقال لألستاذ الدكتور فهد العصيمي _حفظو اهلل_. انظر   (4)

، وأفىول مشىٍ احلضىارة الغربيىة مىن نافىذة اجلىرائن        11ملاذا انت ىر هىؤالء هلىاني اخلىق      انظر   (1)

 . 444_419، و417_416، و 55_51ملصطفى غ ال  
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وفقدددو جل ددداد نفسدددو لتحصددديل األسدددواب النافعدددة و  واملعدددافل مدددن سافدددا  اهلل

ِ ]:_تعددا _ و  قددالِقددل ق املقويددة للقلدد   الدافعددة لِ  َ ْ َعلَااى اّلل  ااْ  َيَتااَوّك َ ََ ااَو  َو َفه 
فاملتو دل سلدل اهلل   ؛ ما ي مو مدن أمدر ديندو ودنيدا       افيو مجيع  أد :[َحْسب ه  

أن ذلددد  مدددن  لعلمدددو ؛القلددد  ال تدددؤثر فيدددو األوهدددام  وال تزس دددو احلدددواد ُ  قدددودُّ

أن  _مددع ذلدد _حقيقددة لددو  ويعلدم    دعف الددنف   ومدن اخلددور واخلددوي الدمد ال   

 ؛ويطمددئن لوسددد   فيثددق بدداهلل ؛اهلل قددد تكفددل ملددن تو ددل سليددو بالكفايددة التامددة

فنسددألو  ؛فيددزول همددو وقلقددو  ويتودددل سسددر  يسددر ا  وترحددو فرح ددا  وخوفددو أمن ددا  

وثواتددو  وبالتو ددل الكامدددل    العافيددة وأن يتفضددل سلينددا بقددوة القلدد       _تعددا  _

)رْيو    ل مكروٍ  المد تكفل اهلل ألهلو بكل خري  ودفِع
1). 

                                                 

لعظىن شىأن العافيىة     بيان=ماروه وحق+:  إىل قولو:قولو: =واملعافى...+  (4)

من القلق، وأن امُلْنَعَن عليهن حقا  من سلمو من ذلك، ووفقو لألالذ بأسباب النماة 

 من ذلك الداء الوبيل. 

ُتنال من اهلل، وأن األالذ باألسباب املقرونة بالتوكىل أمىان   ثن أوحح أن العافية 

ة على االتالف تنوعهىا،  _بإذن اهلل_ من كل قلق، وُجنَّة  ُتَتلق ى بها كلُّ مصائِب احليا

وأسبابها  فمن يتوكل على اهلل فهو كافيو، وحافظو  فاملتوكل يف حرز ماني، وأمان 

 من املخاوف. 



 

 013 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

فصل
(1) 

إن  ر  من ا خلًقا ر ي من ا  مؤمنًة مؤمٌن ْكر ْفال ي =: ملسو هيلع هللا ىلصويف قول الن  
)فائدتان سظيمتان +خلًقا آخر

2): 
                                                 

مىىن أسىىباب  السىىبب الثىىاني عشىىر: هىىذا شىىرو  يف بيىىان +فصىىل=قولىىو:  (4)

أال وهو حسن التعامل م؛ نقائص البشر، وتىوطني الىنفٍ علىى حتمىل     السعادة، 

س _عمومىا _ جمبولىون علىى الىنقص  إذ الامىال ع يى   فىأي          ذلك أن الناعيوبهن

 الرجال املهذُبل ومن ذا الذي ترحى مجي؛ سماياه. 

فإذا است ضر اإلنسان هذا املعنى، وأدرد أن النىاس خيتلفىون طبعىا ، وذوقىا ،     

وتربية، وتعليما ، ثن عامل الناس علىى هىذا املقتضىى _ أراح نفسىو، وأراح غىقه      

  ممن يتعامل معهن. 

: استشىهاد  =فائدتان عظيمتىان+ إىل قولو:  +ويف قول النيب "...=قولو:  (1)

على تقرير القاعدة السابقة اليت تعد من قواعد السعادة، وأهن مقوماتها، أال وهي 

 . حسن التعامل م؛ النقائص البشرية

(، والىذي  4169وسا، هذا احلديث العظين الىذي رواه مسىلن يف بى ي و )   

 ة. يؤبل لتلك القاعد

 : أي ال ياره، وال ميل، وال يبغض. =ال يفرد+ومعنى: 

واملراد من هذا احلىديث تىوطني الى و  علىى حسىن املعاشىرة ل وجتىو  حبيىث         

َيْقَبُلها مبا فيها  ألن طول املعاشرة، وقرب كىل واحىد مىن املعاشىرين إىل معاشىره _      

بو حىال  يفضي إىل معرفة كل طرف بصاحبو معرفىة دقيقىة  فىقى كىلُّ طىرٍف بىاح      

غضىىبو ورحىىاه، وحىىال بىى تو ومرحىىو، وحىىال قوتىىو وحىىعفو، وحىىال بىىعوده  

 =                  وهبوطو، وهاذا...  
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وذلك قد يورث كراهية ، أو ماللة ، أو بغضاء، أو سوَء عشىرة عنىد بعىض     =

 الناس.  

فإذا وطن ال و  _رجال  كان أو امىرأة _ َنْفَسىو علىى هىذا املعنىى مل َيُعىْد للفىرد        

 ÷_.ن  إذ الفرد من الشيطان، واإللف من الرمحن _كما يقول ابن مسعود ماا

وبذلك تتصافى األسر، وتتعايش باملعروف، واملداراة، والتذمن، وقبول كىل  

 طرف بالطرف اآلالر  َفَفْرٌ، بني من تصاحبو باستمرار، ومن ال تلقاه إال ملاما .  

: يعىين قىد   لالىر+  اللقىا   =إن كره منها اللقا  رحي منهىا وهلذا قال النيب ": 

 ياون فيها عيبا  اِلْلِقيًّا، ولان فيها حماسن أالرى تغطي ذلك العيب. 

وقد ياون فيها عيبا  اُلُلقيا  ، ولان يوجىد فيهىا مناقىب، وماىارم تغمىر ذلىك       

 العيب، وهاذا...

فلو زهد كل زو   ب وجىو جملىرد أدنىى عيىب ملىا بقىي بيىت مىن البيىوت ملتممىا            

 متماساا . 

ث الا  بىال و  مى؛ زوجىو  لاىون تلىك املعاشىرِة، واملعاملىة أقىوى         واحلدي

 الروابط، وأشدَّها اتصاال . 

يعمن هذا املعنى  فال َيْقُصُره على احلياة ال وجية، وإمنا يرى أنو × والشي  

 باحل لال املتعاشرين، واملتعاملني. 

 ، وشىىر  يف ذكرهمىىا علىىى حنىىوفائىىدتني عظيمىىتنيوهلىىذا ذكىىر أن يف احلىىديث 

 ما سيأتي. 

وهما _بال ريب_ عظيمتان، بل هما منهج حياة ُيرَتَسن، ويفضي إىل السعادة، 

 وحسن الرعاية، والعشرة.  
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 اإلر ددداد إ  معاملدددة الزوجدددة والقريددد  والصددداح  واملعامدددل       :(1)إحدددداهما

  وأندو ينوغدي أن تدوطن نفسد  سلدل أندو       (2)و ل من بين  وبينو سالقدة واتصدال  

فقددارن  (4)فدرذا وجددت ذلد     ؛(3)أو أمدر تكرهدو    أو نقدص   ال بدد أن يكدون فيدو سيد     

واإلبقداء سلدل     من قوة االتصال (6)أو ينوغي ل   وبني ما    سلي  (5)بني هما

 .  (8)اخلاصة والعامةبتم ر ما فيو من احملاسن  واملقاصد  (9)احملوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : يعين الفائدة األوىل من احلديث السابق. +إحداهما=قولو:  (4)

: يشق بىذلك إىل عمىوم تلىك    =أو اتصال+إىل قولو:  +اإلرشاد...=قولو:  (1)

عالقىة مىن    ممىن تربطىك بهىن    نْيِلاَمعى عاملة ، واطِّرادهىا مى؛ مجيى؛ امل   القاعدة يف امل

أو  ن، أو جىىار، أو بىىديق، أو شىىريك،  زو ، أو والىىد، أو ولىىد، أو ذي رحىى  

أو موافىىق، أو مبىىاي؛، أو زميىىل يف دراسىىة أو عمىىل، أو رئىىيٍ، أو مىىرؤوس،     

أو أي أحد كائنا  من كان ممن تربطك بىو أيىة رابطىة  فىاملعنى عىامٌّ شىامل،       خمالف، 

 يف احلديث، وهي ال وجة.   وليٍ مقتصرا  على ما ذكر

: يعين +أو أمر تارهو=إىل قولو:  +وأنو ينبغي أن توطن نفسك...=قولو:  (4)

 أن مقتضى ما متليو عليك الشريعة، ودواعي العقىل واحلامىة واملىروءة _ أن تتقبىلَ    

البشر  فهن متفىاوتون يف أالالقهىن، ومىا جبلىوا      أن تلك طبيعُة هذا األمر، وتدرَد

 عليو. 

: أي إذا رأيت تلك األمور الىيت ال تروقىك يف   +فإذا وجدت ذلك=ولو: ق (1)

 بعض من تعاشرهن. 

: أي َبْيَن ما تراه من العيوب، والنقائص، وسىائر  +فقارن بني هذا=قولو:  (5)

 =               ما تارهو. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يعىىين مىىن حسىىن أو ينبغىىي لىىك+ ،=وبىىني مىىا جيىىب عليىىكقولىىو:  (6) =

ذ بعىض ذلىك واجىب    واملىداراة  إ  ،املعاشرة، ومجيل الرعاية، والتذمن، والصى  

 كما هي احلال يف شأن الوالدين، واألرحام، وحنوهن من ذوي احلقو، الواجبة. 

 ُلمُّى َ حبقىوقهن، وتَ  رين ممىن يسىت ب القيىامُ   وبعضو مسىت ب كسىائر املعاَشى   

 نقائصهن. 

: يعين ما جيب عليىك، أو  =من قوة االتصال واإلبقاء على احملبة+قولو:  (7)

ق ُعىرى الصىلة ، ويقىوِّي    ن التعامل م؛ أولمىك ممىا يوثِّى   ينبغي لك القيام بو من حس

ى، واملودة من حنو ما ذكر لنفا ، أو _يف األقىل_ مىا ُيْبِقىي بعضىهن علىى      دواعي القرب

 احلياد، وتقليل الشر. 

: يعىين أن  +بتذكر ما فيو من احملاسن، واملقابد اخلابة والعامة =قولو:  (1)

ك على ِعال تهن أن تتذكر ما فيهن مىن امليى ات،   من أعظن ما يعينك على َتَقبُّل أولم

ى مىنهن   والنوايا احلسنة  فيبعثك ذلك علىى اإلبقىاء علىى مىودتهن، وزيىادة القربى      

 رحيت منهن أالالقا  أالرى.   حبيث إذا ساءد منهن اُللٌق

ويتأكد ذلك إذا غلبت احملاسُن املساوَك، وغمرتها  فىال وجىو للصىرم والقطى؛     

 على حد قول األول:

 واحىىىىٍد ذا احلبيىىىىب أتىىىىى بىىىىذنبٍ وإ

 

 جىىىىىاءت حماسىىىىىنو بىىىىىألف شىىىىىفي؛  

 وقول اآلالر:   

 فىىإن ياىىن الفعىىل الىىذي سىىاء واحىىدا   

 

 = فأفعالىىىو الالئىىىي سىىىررن ألىىىوف    
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اْذ الَْعْفاَو وقد أرشدنا ربنا إىل هذه القاعدة العظيمة بقولو _جىل ثنىاؤه_: ]   = خ 
ْ  الَْج هِلِيَ   ََ ْعرِْ  

َ
ْر بِ لْع رِْف َوأ م 

ْ
             . [ األعراف466َوأ

 منهن ما سهل عليهن، وطوَّعت لىك بىو أنفسىهن  مساحىة، واالتيىارا ،     أي الذ 

 وال َتْ ِمْلُهن على العنت واملشقة. 

قال عبداهلل بن ال بق _رحي اهلل عنهما_ يف هذه اآلية: =أمر اهلل نبيَّو أن يأالذ العفو 

 . (4)من أالال، الناس+

غىق   =يعىين الىذ العفىو مىن أالىال، النىاس، وأعمىاهلن مىن        ×: وقال جماهد 

ختسىىيٍ  مثىىل قبىىول األعىىذار، والعفىىو، واملسىىاهلة، وتىىرد االستقصىىاء يف الب ىىث  

 . (1)والتفتيش عن حقائق بواطنهن+

 وكىىل ذلىىك مىىن حسىىن العشىىرة، ولطيىىف املىىداراة، فالنىىاس اللقىىوا لالجتمىىا      

 ال للع لة، وللتعارف ال للتناكر، وللتعاون ال لينفرد كل واحد منهن حبياتو. 

واالست سان، كاحلب، والبغض، والرحا،والغضب، سية ولهنسان عوارض نف

 واالستهمان .

فلو سار على أن يااشف الناس بال ما يعرض لو من هىذه الشىؤون يف كىل وقىت     

وعلى أي حىال_ الالتىل االجتمىا ، ومل حيصىل التعىارف، وانقبضىت األيىدي عىن         

 التعاون .

بو ما حيدث تقاطعّا، أو فاان من حامة اهلل يف اللقو أن َهيَّأ اإلنسان ألدب يت امى 

 =             يدعو إىل ختاذل، ذلك األدب هو املداراة.
                                                 

 . 1/191مدار  السالاني  (4)

 . 1/191مدار  السالاني  (1)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     فاملدارة مما ي ر  املودة واأللفة، وجيم؛ اآلراء املشتتة، والقلوب املتنافرة. =

ملعروف من مل جيد من معاشرتو بىدًّا  قال ابن احلنفية : =ليٍ حباين من مل يعاشر با

 .(4)حتى يأتيو اهلل منو بالفر  أو املخر +

، جيتلبىون  وقة=املداراة سياسة لطيفة، ال يستغين عنها ملك وال ُسى وقال العتابي : 

بهىىا املنىىاف؛، ويىىدفعون بهىىا املضىىار، فمىىن كثىىرت مداراتىىو  كىىان يف ذمىىة احلمىىد           

 .(1)والسالمة+

 .(4)وقال بعضهن : =ينبغي للعاقل أن يداري زمانو مداراة السابح يف املاء اجلاري+

ومىىداراة النىىاس نصىىف العقىىل، وقىىال احلسىىن : =حسىىن السىىؤال نصىىف العلىىن، 

 .(1)والقصد يف املعيشة نصف املؤونة+

 وتتأكد هىذه املعىاني يف حىق مىن ياىون شىهن اخلىاطر جى ل املىروءة  إذ قىد يؤذيىو           

ها ذوُقىو السىليُن  فيتىأذى    اما يراه من تصرفاٍت ينارها طبُعو الاريُن، وأعمال  دنيمٍة يأب

ام الىىذي يؤملىو  فتنىال نيلىىها مىن بىى تو،    منهىا أذًى كىثقا   لاونهىىا ال ترتقىي إىل املقى    

 وأعصابو. 

والق لو من ذلك أن يتغاحى عىن بعىض مىا يىراه مىن التفىريط، والتقصىق  حتىى         

ياون أقرب إىل الواقعية واالعتدال بعيدا  عن االفراط يف املثالية، وتطلب الامال على 

 =                      حد قول األول:
                                                 

 . 71روحة العقالء البن حيان البسيت   (4)

 . 51عني األدب والسياسة لعبدالرمحن بن هذيل   (4_  1)
 

 

 . 4/14عيون األالبار البن قتيبة  (1)
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 اْقَبىىىىْل مىىىىن النىىىىاس مىىىىا تيسىىىىر    =

 

 وَدْ  مىىىىىىن النىىىىىىاس مىىىىىىا تعسىىىىىىر  

 ا النىىىىىىاس مىىىىىىن زجىىىىىىا   فإمنىىىىىى 

 

 رسَّىىىىىىىىىَابىىىىىىىىىو َت ْقف ىىىىىىىىىَرإن مل َت 

وتتأكد هذه املعىاني _كىذلك_ عنىد بعىض الوالىدين  إذ تىرى مىنهن مىن يؤمِّىل           

اآلمال العراض يف أوالدهن  حبيث ياونون على قىدر كىبق مىن العلىن، واملىروءة،      

 والتمي ، وتراه يسعى سعيو ألن ياونوا كذلك. 

 ما يريد، فال ياونون على َوْفق ما أمَّل. ولان قد تسق األمور على غق 

ومن هنا قد يصاب خبيبة أمل، ورمبا حا، ذرعىا  بفىوات مىا توق عىو مىن الىق،       

 ورمبا وق؛ يف االعراض على احلامة الربانية. 

وقد ي هىد بىأوالده  فىال يىراهن أهىال  ألن َيْبىِذل مىن أجلىهن مىا يبىذل  فيضىيق            

 بدره، وتتنغص حياتو. 

و، وَبُعَدْت نظرُتو، ورحي ِبِقْسَمِة ربِّو ملا وقى؛ يف حبىر احلسىرات،    ولو اتس؛ عقل

 وإمنا َسل ن، واستبشر، وأمَّل، وانتظر اخلق، وبار لسان حالو يقول:

ُّشبُّشبلللللللعىُّبج لللللللل  بَّيلللللللال

 

ُّنلرو ُّوجنالللللل ن   للللللل َُّّيللللللال

 فهو _إذا _ حمسٌن، مأجوٌر، مثاٌب على ما بذل. 

وجل_ ف ريٌّ بو أن يرحى، ويقنى؛، وُيَسىلِّن،    ولانَّ مقاليد األمور بيد اهلل _ع 

ويت رى اخِلَيىرة، فرمبىا بىل وا بعىد حىني، وادَّكىروا َبْعىد أمىة، ورمبىا الىر  مىن            

 أبالبهن َمْن ينالو ِبرُُّهْن، ودعواُتهن.

وجدير بالوالد أن يقبل أوالده على عالتهن  فيعاملىهن علىى مىا هىن عليىو ولىو       

 كانوا الالف ما يؤمل.

 =         .+إذا مل يان ما تريد فأرد ما ياون=: يف حامها السائرة والعرب تقول
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 .+َأْنُفَك ِمْنَك وإْن َذنَّ، وِعْيُصَك ِمْنَك وإْن كان َأَشبا =وتقول:  =

وإذا كانت األالىرى حبيىث مل يىرَض، ومل ُيَسىلِّن، َفَسىَيَملُّ منىو أوالده، ورمبىا        

 زادوه وهنا  على وهن  فاانت احلسرة عليو مضاعفة.

والىد شىرس الطبىا ، كىثق العتىاب، سىري؛       وقل مثىل ذلىك يف شىأن مىن ُبلىوا ب     

الغضب  فخٌق هلن أن يسعوا يف إبالحو، وكبح مجاحو، واسىتن ال طىائره  فىإن    

 نتيمة فليسلموا هلل، وليتقبلوا األمر، وحيسنوا التعامل معو.  َيِصلوا إىل مل

 . املعاملني على هذه النبذة ما شمت مما ينبغي أن تاون عليو العالقة بني وقٍ
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 تدددددوم الصددددحوةُ  (1)ا اإلمضدددداء سددددن املسدددداوس ومالحظددددة احملاسددددن   وب ددددم

   :(4)الثانية الفائدُة وحتصل ل   (3)وتتم الراحُة  (2)واالتصاُل
                                                 

: يعىين بىذلك: األالىذ بالقاعىدة     =احملاسىن+ إىل قولىو:   +وبهذا...=قولو:  (4)

السابقة، وهي حسن التعامل م؛ نقائص البشر، وقبوهلن على عالتهىن، وتىوطني   

 النفٍ على ذلك.  

: يعين أن األالىذ بتلىك القاعىدة مىن     +تدوم الص بة، واالتصال=قولو:  (1)

 ظن أسباب دوام األلفة، واستمرار العشرة والتوابل. أع

: يعىين أن مىن مثىار األالىذ بتلىك القاعىدة حصىوَل        +وتتن الراحة=قولو:  (4)

الراحِة النامجِة من جراِء احملبِة، واأللفِة، والصلِة، والسالمة من املاىدراِت الناهىِة   

 ص. عن القطيعِة، والبغضاِء، وما يستتبعهما من العداوة، والرب

: ويعىين بهىا الثمىرة األالىرى، وهىي      +وحتصل لك الفائدُة الثانيُة=قولو:  (1)

معطوفة على الفائدة األوىل، وهي اإلرشاد إىل حسن املعاملة م؛ كافة من لىك بهىن   

 بلة. 

ثن توح؛ نقطة،  =وحتصل لك+ويف بعض النس  هلذه الرسالة تاتب هاذا: 

د وكىأن الضىمق يف الفعىل =حتصىل+     يف سطر جديى  =الفائدة الثانية+وتاون كلمة: 

 يف اجلملة اليت قبلها.  =الراحة+يعود إىل كلمة 

الىيت سيشىر     =الفائدة الثانية+واحلقيقة أن الضمق عائد على ما بعدها، وهي 

 املؤلف يف إيضاحها وتفصيلها. 
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وهدددي زوال ا دددم والقلدددق  وبقددداء الصدددفاء  واملداومدددة سلدددل القيدددام بددداحلقو    

 .  الواجوة واملستحوة  وحصول الراحة بني الطرفني

فلحدد   ؛بددل سكدد  القضددية ملسو هيلع هللا ىلص الددن  ومددن مل يسل ددد ب ددما الددمد ذ ددر  
  وال بدد أن يتكددر مدا بيندو وبدني      فدال بدد أن يقلدق     _ املساوس  وسمي سدن احملاسدن  

 دثري مدن احلقدو  الديت سلدل  دل  من مدا         ع ط د ق ت من يتصدل بدو مدن احملودة  وي     

)احملافظة سلي ا
1). 

                                                 

يشىىق املؤلىىف يف هىىذه الفقىىرة إىل الفائىىدة األالىىرى الىىيت حتصىىل ملىىن أالىىذ   (4)

 لفة. بالقاعدة السا

وتلك الفائدة هي من بمين موحىو  هىذه الرسىالة  أال وهىي طىرد اهلمىوم،       

وحصول السعادة، واحملافظة على بفاء القلىوب واسىتمرار القيىام بىأداء احلقىو،،      

 ومتام الراحة والطمأنينة، والبعد عن سائر املادرات. 

ٍَ األمَر، فاىان همُّىو النظىَر إىل املسىاوك     والتعىامي   ويبني _كذلك_ أن َمْن َعَا

عن احملاسن فسياون مآُلو الادَر، القلَق، والتىدابَر، والتقىاط؛، وتضىيي؛ احلقىو،     

 وزوال ال كة. 

وتلك نتائج حتمية ملن كانت هذه حالو  فالذي يرغب من التعامل م؛ ال عيب 

كوكب يعيش فيو غق األرض، أو أن يفتش فيو وال نقص _ فخق لو أن يب ث عن 

 ظهرانيهن غق البشِر، ك ال األحيمر السعدي يف قولو:عن اَلْلق  يعيش بني 

َُّّوىُّوجذئ ُّف بت حا ُّب جذئ ُّنمَُّّوى

ُّشحلللاُّجهحللل  ُّج للل روقُّ ُّ لللاىُّوجيللل  

ُّ

ُّ
ُّشه لللا للل    

ُّب لللول ُّنحاللل بُّف   

ُّب لللم ا قيللل ق لللهيُّجلللاُّم    
ُّبت  ى 

 =             وك ال الشنفرى الذي يقول يف الميتو املشهورة بى )المية العرب(:ُّ
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ُّبجاُّلبح يُُّّ= يلل ق م   َُّّ ل   ق
ُّشهيلوبُّب 

ُّاُّموئللليلشبجئللل ُّالُّمالللتولاُّوجاللل

ُّ

ُّ
ُّ ُّد للل أ  ف للل    ا  ُّبشرولللهُّوهيلللوأُّبَّ 

ُّ أ  للذ  ُّ  خ  ُّجلل  هيُّبالُّوجالل حاُّبملل ُّدللال

ُّ  الَعَمل ٍ: الذئب، واألرقط: النمر، والعرفاء: الضب؛.  ِدْيويقصد بالسِّ

 فهو يفضل العيش م؛ هذه السبا  على العيش م؛ البشر . 

، ومن أراد غق ذلىك فقىد   واحدٍة ٍةنَُّس وا علىالبشر  فهن ليس فهذه _إذا _ طبيعة

 رام مست يال ، وتالف شططا . 

وقىىد كتبىىت مقىىاال  عنوانىىو )نظريىىة الطبلىىون( وهىىو منشىىور يف كتىىابي )بصىىائر    

 464  .) 

وهو مناسب هلذا املقام، وهذا نصو: =الطبلون _كما تسميو العامىة_ هىو عىداد    

، والسفن، والبواالر  فهو الذي تقاس بو السرعة، السرعة للمركبات، والطائرات

فىىبعض مىىا ذكىىر سىىرعتو فائقىىة جىىدا ، وبعضىىها متوسىىط السىىرعة، وبعضىىها بطىىيء 

 كاملركبات.

 بل إنو النو  منهن متفاوت يف ذلك. 

فالسيارات مثال  متفاوتة السرعة  ففيها السري؛، وفيها متوسط السرعة، وفيهىا  

تستعمل لربف الطر،  فمهما حاولت أن ت يد البطيء جدا  كبعض السيارات اليت 

 من سرعتها فلن تستطي؛  ألن هذه هي طاقتها  فلهذا ال تتوق؛ منها م يد سرعة.

 ونظريىىة الطبلىىون مياىىن تطبيقهىىا إىل حىىدٍّ مىىا يف التعامىىل مىى؛ البشىىر  فىىذلك     

مما يريح كثقا ، وينأى مبن يأالذ بهذه النظرية عن كثق من العتاب، واللىوم، وأكىل   

 ضو بعضا .بع

 وتوحيح ذلك أن بعض الناس سىري؛ النمىدة، عىالي اهلمىة، كامىل املىروءة       

فما إن يوكل إليو عمل، أو يسم؛ عن أمر  من األمور حيتا  إىل مسىاعفة وإجنىاد إال   

 =                وتراه يقبل إليو إقبال ال ، اخلاطف.
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 ينا .وال تتفق معو اتفاقا  على عمل إال وهده مس ا  بذاد مب =

 ويف مقابىىل ذلىىك مىىن هىىده ثاكىىل املىىروءة، بليىىد الطبىى؛، قليىىل اإلحسىىاس  

فىىال يىىنهض إىل مسىىاعدة، أو معىىروف، وإذا أراد القيىىام بشىىيء مىىن ذلىىك قىىام    

 كاملغشي عليو من املوت.

 ثن إن املعروف عند األول ي كو ولو كان قليال ، وأما الثاني فمهما أسدي إليو

 ال هده إال جاحدا  كنودا .

بىىىني هىىىذين مراتىىىب ودرجىىىات تتفىىىاوت بتفىىىاوت اهلمىىىن والطبىىىائ؛،     و

 واالستعدادات النفسية، ولثار الربية، والتهذيب.

 على هذه النبذة الاثق من األمور. ٍْوِق

وكنت كثقا  ما أهاذب أطراف احلديث م؛ بعض األحبة حىول هىذا الشىأن،    

ض الناس يف النائبات أو فأرى منهن ان عاجا  ملا يرونو من التماوت والتباطؤ من بع

الواجبات اليت جيب عليهن القيام بها الصوبا  إذا قارنوا أولمك ببعض أب ابهن 

 وزمالئهن، ونظرائهن يف السن أو العمل ممن هن على درجة من اهلمة واملروءة.

ورمبا َعَ وا ذلك إىل قلة االهتمام من أولمك، أو إىل احتقارهن ل،الرين، أو 

أعى يهن بىو أن أحيلىهن إىل )نظريىة الطبلىون( اآلنفىة الىذكر،        حنو ذلك  فاان مما 

وأقول هلن ولنفسي: هونوا عليان  فهذا هو منتهىى ذوقهىن ومىروءتهن  وليسىوا     

البىاردة   نبالضرورة قابدين إهانتان، أو التقليل من شأنان، وإمنا هىي طبىائعه  

ن اليت اسرسلوا معها  فاان ذلك احلديث يعلل بعض األب اب، ويطفى  عىنه  

 =بعض ما جيدونو من الغيم على أولمك املتبلىدين  فصىارت )نظريىة الطبلىون(     
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حديثنا يف كثق مىن األحيىان، وأبىب ت ُتْقِصىرنا عىن كىثق مىن اإلثىارة          مثار =

والغضىىب دون أن يعىىين ذلىىك تىىرد احملاسىىبة للمخطىى ، وحماولىىة اإلبىىالح       

وسىىلوكنا للمعىىو ، وإمنىىا املقصىىود أال تىىؤثر تلىىك األحىىوال علىىى مشىىاعرنا،    

 بالسلب.

وبعد فهذه هي )نظرية الطبلون( اليت رمبا ختفف عنك بعض اهلن، وتلطىف  

 شيما  من همق احلياة، ولف ها+. 
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و دددثري مدددن النددداس ذود ا مدددم العاليدددة يوطندددون أنفسددد م سندددد وقدددوع 

لكددن سنددد األمددور التاف ددة    ؛واملزس ددات سلددل الصددرب والطمأنينددة   الكددوار 

 . الوسيطة يقلقون  ويتكدر الصفاء

والسو  يف هما أن م وطنوا نفوس م سند األمور الكوار  وتر وها سندد  

ن نفسددو سلددل فاحلددازم يددوطِّ ؛وأثددرت يف راحددت م  فضددرت م ؛األمددور الصددغار

و إ  نفسددو ل ددِكي  نددة سلي ددا  وأال ويسددأل اهلل اإلسا  األمددور القليلددة والكددورية 

  فعنددد ذلدد  يسدد ل سليددو الصددغري  مددا سدد ل سليددو الكددوري         ؛طرفددة سددني 

 . (1)مسلحًيا القلِ  سا ن  النفِ  ويوقل مطمئنَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة. يف فصل واحد م؛ الفقرة املاحي× هذه الفقرة دجمها املؤلف  (4)

واحلقيقة أنها مستقلة، وكان حقها أن تاون يف فصل مستقل  إذ هي _برأسىها_  

 َنَوْنَعوميان أن ُي السبب الثالث عشرسبب الا  من أعظن أسباب السعادة، وهو 

 . توطني النفٍ على القيام بصغار األمور وكبارهالو بى: 

يلىو مىن   وهو بذلك يعىاجل الطىأ مسىت اما  يقى؛ فيىو فمىام مىن النىاس  فينىال ن         

 سعادتهن. 

إىل هذا املل ىم اللطيىف، وأبىان أن كىثقا  مىن األكىابر       × وقد أشار الشي  

باىل   العويصىةَ  ، واملشىاالتِ والاىوارثَ  يقومون بعظائن األمور، ويتلقون املاارَه

 ثقىىة، وهىىدوء بىىال، وسىىاينة نفىىٍ  فىىال تىىرى مىىنهن حىىيقا  بىىذلك، وال ت مىىا ،   

 وال شاوى.

ة، فقأبون الصد ، وحيلون اإلشاال، ويت ملىون  بل يأالذون ب مام املبادر

 =                   التبعات. 
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 ها. و، ويف املروءة سناَميف اجملد ذروَت بالغة  تلك اخلصلَة وال ريب أن =

 وهن _بذلك_ يسعدون أنفسهن، ويسعدون غقهن. 

عند بعض أولمك أنهن توط نوا على القيام بابار األمىور دون   ولان اإلشااَل

بىىغارها  فراهىىن عنىىد األمىىور اليسىىقة جىىدا  يتاىىدرون، وياىىدرون علىىى مىىن   

لون هذه الصغائر التافهة  فتمد _على سبيل املثال_ من عندهن، وال ياادون حيتم

يف أمىر مىن    وال يت م  فإذا أالطأ أحد أوالدهيستضيف اجلمو  الغفقة  من الناس 

أمور الضيافة، أو ركل أحىد الصىغار قىدح شىاي _ أقىام ذلىك الاىبُق الىدنيا ومل         

 يقعدها  فنغَّص على نفسو وعلى من حولو. 

ما يبذل ألوالده، ورمبىا سىافر بهىن للرويىح عىنهن       وترى ربَّ األسرة يبذل 

في صل تأالر عن موعد، أو تباطؤ يف أمر  ما، فيميل عليهن ميلىة واحىدة يفسىد    

 من الالهلا كل ما بن؛. 

 وقٍ على هذه النبذة ما تقيٍ من األمثلة.

هذا الفارة من ديل كارنيمي الذي عقد فصال  يف كتابو × وقد أفاد الشي  

 الىذي عنىون لىو بقولىو:     (1)عاجلىة هىذا األمىر  وهىو الفصىل السىاب؛      )د  القلق( مل

 . (2)=ال تد  اهلوام تغلبك على أمرد+

َأْجىِل  ومما قالو يف ذلك الشأن: =فن ن غالبىا  مىا نسىمح ألنفسىنا بىالثورة مىن       

 = بتماهلها  ها حنىن يف هىذا العىامل ال ي يىد عمىر أحىد عىن        َأاْلَلَقناما كان  َتواِفَو
 

 

                                                 

  .  96_19  د  القلق  انظر (4)

  .  19  د  القلق  (1)



 

 091 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشرات من السنني، وبرغن ذلك فإننا ننفق ساعات العمر اليت ال مياىن   بض؛ =

 . (1)تعويضها يف اجرار أح ان  الليقٍة بأن يطويها النسيان+

وقال يف الامتة هذا الفصل: =فلاي حتطن عادة القلق قبل أن حتطمك إليك هىذه  

سك بالثورة من أجل التوافو، وتذكر أن احلياة أقصىر مىن أن   القاعدة  )ال تسمح لنف

 .  (2) نقصِّرها(+

واملقصىىود _كمىىا أوحىىح الشىىي _ أن يىىوطن اإلنسىىان نفسىىو علىىى بىىغار األمىىور 

 وكبارها  لي افم على نفسو وراحتها  فذلك من متام احل م، ومن أمارات السعادة. 

 أل ربىو اإلعانىة، والتوفيىق،   مىن هىذه اخلصىلة أن يسى     ما ُيَماِّن اإلنسان وأعظُن

 و إىل نفسو طرفة عني. َلِاوأال َي

 ويف ذلك إشارة إىل الصغق والابق من األمور. 

 يف كتب السق، ومن أهن ما يربي األكىابرُ  يذكروهذا املعنى العظين من ألطف ما 

هىاة  عن الشعيب قىال: =د  هن، ومن حتت أيديهن عليو  فقد أالر  ابن عساكرنفوَس

 بىىن العىىا ، واملغىىقة بىىن شىىعبة، وزيىىاد،    بعىىة: معاويىىة، وعمىىرو   العىىرب أر

فأما معاوية فلل لن واألناة، وأما عمرو فللمعضالت، وأمىا املغىقة فللمبادهىات،    

 وأما زياد فللابقة والصغقة+.

يقول: أنا لألناة، وعمىرو للبديهىة، وزيىاد    × وقال األبمعي: =كان معاوية 

 العظين+.للصغار والابار، واملغقة لألمر 

 =            للابقة والصغقة+، وقوهلن: =للصغار والابار+. فتأمل قوهلن: =
                                                 

  .  94د  القلق   (4)

  .  96د  القلق   (1)
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بن  بن قاسن بن طولون َكاِتَب العباس وجاء يف كتب السق واألدب أن عبد اهلل =

مضى من الليل نصىُفو،   أمحد بن طولون قال: =بعث إلّي أمحد بن طولون بعد أن

 فوافيتو وأنا منو الائٌف مذعور.

ودالل احلاجب بني يدّي وأنا يف أثره، حتى أداللين إىل بيٍت مظلن، فقال لي: 

 سلِّن على األمق!

فسّلمت، فقال لي ابن طولون ِمىْن داالىِل البيىت وهىو يف الظىالم: ألي شىيٍء       

 يصلح هذا البيتل قلت: للفار، قال: وِلَنل

 ليٍ فيو شيٌء يشغل الطرف بالنظر فيو.قلت: ألنو 

قال: أحسنت! امض إىل ابين العباس، فقل لو: يقول لىك األمىق اغىُد علىّي،     

وامنعو من أن يأكل شيما  مىن الطعىام إىل أن جييىمين  فيأكىل معىي، فقلىت: السىم؛        

 والطاعة.

وكان العبىاس قليىل الصى  علىى اجلىو   فىرام شىيما  يسىقا  قبىل ذهابىو إىل أبيىو             

َفَمَنْعُتو  فركب إليو، وجلٍ بني يديو، وأطال أمحد بن طولون عمدا ، حتى علن أن 

العباس قد اشتّد جوعو، وُأْحِضرت مائدة  ليٍ عليها إال البوارد من البقول املطبوالة  

فانهمك العباس يف أكلها  لشدة جوعو، حتى شب؛ من ذلىك الطعىام، وأبىوه متوقىف     

لن أنو قد امتأل من ذلك الطعىام أمىرهن بنقىل املائىدة،     عن االنبساط يف األكل، فلما ع

وُأْحِضر كلُّ لون طّيب من الدجا ، والىبط، واجَلىْدي، واخلىروف  فانبسىط أبىوه يف      

 مجي؛ ذلك، فأكل، وأقبل يض؛ بني يدي ابنو منو  فال ميانو األكل  ِلِشَبعو.

تلىق بهمَّتىك    قال لو أبوه: إنين أردت تأديبك يف يومك هىذا مبىا امت نتىك بىو  ال    

على بغار األمور بأن تسهِّل على نفسك تناول يسقها  فيمنعك ذلىك مىن كبارهىا،    

 =              وال تشتغل مبا يقّل قدُره  فال ياون فيك فضٌل ملا َيْعُظن َقْدُره+. ا.هى
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فما مضى ذكره من األالبار إمنا هو ن ٌر يسٌق مما ورد من هىذا املعنىى يف كتىب     =

 السق والراجن.

ظيمٍة قد تغيب عن بال كىثق  مىن النىاس  فتمىد     وهذه األالبار تشق إىل معان  ع

 َمْن يشغلو أتفُو سبٍب  فيغلق عليو ذهنو، ويأالذ مبمام؛ قلبو.

مىؤهَّال  للعظمىة، ثىن تىراه يشىغل نفسىو        وقد ياون ذلك اإلنسىان عظيمىا ، أو  

بأمور  بغقة، فتأالذ بلبِّو، وتشغل وقتو، وتسىتنفد طاقتىو، وتقطعىو عىن مصىاحل      

بعض التمار _على سبيل املثال_ حيث تىراه يشىغل نفسىو بىأمور       كثقة كبقة، ك ال

 بغقٍة يف ميدان هارتو، فتنال نيلها من أعصابو، وجهده، ووقتو.

ولو أنو وَكَل تلك األموَر الصغقَة إىل غقه ممن هن حتت يده، لاىان الىقا  لىو،    

 وأزكى لتمارتو.

يهلك نفسو يف أمور  وقل مثل ذلك يف شأن من يتوىل والية  حيث ترى بعضهن 

 بغقة، فإذا دهمتو عظام األمور مل يعد فيو بقية  من جهٍد ملواجهتها.

وترى يف الناس من هو الالف ذلك  فتمده ال يأبو لألمور اليسىقة، واللفتىات   

احلانيىىة، واجلوانىىب اإلنسىىانية الىىيت ترفىى؛ مىىن قىىدره، وتامِّىىل عظمتىىو، وتىىنهض  

 مبروءتو.

 لنفسو بأنىو مشىغول بىأمور  عظيمىٍة كىبقة  لىذا تىراه       وترى َمْن هذه حالو يعتذر 

 ال يأبو مب ادثة الصغق، ومالحظِة الغريب، والتواحِ؛ للمساني.

والذي تقتضيو احلامة أن ُيْفِرَغ املرء نفسو لابار األمور، وال ينسى _م؛ ذلىك_  

 .(1)أن  يقوم بصغارها، من غق أن يعطيها أك  من حممها
                                                 

  .  417_411انظر الواطر   (4)
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ة تأكىل  د بىغق وأشد ما يف ذلك ما تراه من اشىتغال كىثق مىن النىاس مبعىار      =

 قد يوهب بعض الناس نبوغا ، وذكاًءا، وأملعية.سعادتو، وأوقاتو أكال   ف

وقد ياون ذا قىدرات فائقىة، ومواهىب متعىددة، وإماانىات واسىعة  فياىون        

بذلك مؤهال  للقيام بأعمال جليلة من شأنها أن تنهض بو، ومبىن لىو بىلة بهىن مىن      

 حنو قرابة، أو زمالة، أو ما جرى جمرى ذلك. 

 قد ياون مهيما  ألن ياون لو أثٌر أوسُ؛ جولة ، وأاللُد ذكرا .بل 

ولان تلك اخلالل، واملهيمات، والقدرات قد تذهب أدرا  الريىاح  فىال ياىون    

 هلا عني أو أثر، بل قد تاون وباال  على باحبها.

والسبب يف ذلك أمور لعل من أبرزها حيَق النَّْفٍ لدى ذلىك اإلنسىان  حيىث    

ُيْقَضى عليو أن يعيش معارد ىغضبو، واستسالمو الستثارات يسقة  َف يبتلى بسرعة

بغقة جدا  سواء م؛ بعض أقربائو، أو زمالئو، أو غقهىن  فينى ل بىذلك إىل َدْرٍد    

ِّ احلاجىة إليهىا، ويفوتىو الرقىي يف كمىاالت       س يق، وتضي؛ عليو أوقات هو بأم

اىو أيَّمىا إنهىاد، َفَتُشىلُّ تفاىقه،      كان جديرا  بها  ذلك أن تلك املعارد الصغقة تنه

 وتقتل إبداعو، وتشغلو أيَّما إشغال عمَّا ينفعو.

اهىىا التفاتىىة  يسىىقة  لتطفىى  ولىىو أنىىو غىىضَّ الطىىرف عىىن تلىىك املعىىارد، أو أعط

 _ لاان القا  لو يف عاجلو، وأحسن تأويال  يف عاقبتو.ثائرتها

 لىو مىن االشىتغال   واحلابل أن العاقل الذي يعىرف شىرف زمانىو، ومىا ينبغىي      

مبا ينفعو _ هو الذي ينأى بنفسو قدر اإلماان عن إحاعة وقتو يف معارد بىغقة، أو  

 = وهمية  فتلك املعارد كلٌّ جييدها  فهي دأب اخلاملني البطالني الذين يشغلون بها
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويٌل للشميِّ ، وقدميا  قالت العرب: =(1)ذوي النفوس الابقة، واألعمال اجلليلة =

 +.من اخلليِّ

يتمثىل القيىام بصىغار األمىور وكبارهىا       وجىد أنىو  الىنيب "   ومن تأمل سىقة 

 حيث كىان يقىوم باملصىاحل العليىا، وُيعنىى بشىؤون األمىة، وبتبليىغِِ        أحسن متثُّل  

ومىا جىرى جمىرى ذلىك مىن       ، واسىتقبال الوفىود،  يف سىبيل اهلل  الدعوة، واجلهاِد

 األعمال اجلليلة.

وم؛ ذلك تراه يالطف الصغق، وجييب الدعوة، وميازح أب ابو، وياىون  

 مْهَنة أهلو  فقد أعطى كل ذي حىقٍّ حق ىو، وجعىل لاىل مقىام  مىا يناسىبو دون        يف

ٍ ، وال شطط.  وك

ُّ يه لل َُّّللنُّش لل  ُّ ُّبجلليُّ  للنُّش لل ق

ُّ

ُّ

ُُّّ ُّشهفلللل أ  ُّبوجنلللل ا  ُّك حلللل ُّبوجلللل ق

ُّ

ُّ

يف هذا العصر ممن ميثل هىذا املعنىى، ويسىق علىى هىذا       تراهومن أعمب من 

 ×.بد اهلل بن باز النمط مساحة شيخنا اإلمام الشي  عبد الع ي  بن ع

وهذا سىرٌّ مىن أسىرار عظمتىو وأملعيتىو، ولطىائف سىقتو، وأسىباب متيى ه،          

وحلولو يف سواد العيون، وسويداء القلوب  ففي الوقت الذي يقىوم فيىو جبالئىل    

األعمال، من مراسالت لابار املسؤولني، ومناب ة لرؤساء الىدول، واسىتقبال   

وس والفتىوى، والىردود علىى األسىملة     للوفود من أعلى املستويات، وقيام بالدر

املتتابعة، ورئاسة االجتماعات يف الرابطىة أو اهليمىة أو غقهمىا، وحنىو ذلىك مىن       

 =األعمال اليت يرتب عليها املصاحل العامة لألمة _ ال تراه يهمل دقىائق األمىور،  
 

                                                 

  .  471_474انظر بصائر   (4)
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وبغارها  حبمة اشتغالو مبا هو أهن، بل تراه يسىم؛ سىؤال املىرأة، ويسىتقبل      =

عليىو عى  اهلىاتف ولىو كىان يسىقا ، بىل تىراه         الفقق املساني، وجييب عمَّا ُيْوَرُد 

يداعب قائد سيارتو، والعاملني معو، ويسأهلن  عن أحواهلن، وأحوال ذويهن، 

بل ال ُيْغِفل الثناء على طباخ املن ل على الوجبات اليت يعدها، وال ينسى مداعبة 

الصغار، والقيام حبقىو، األهىل، وهاىذا كانىت حالىو مى؛ النىاس  فاىل يعطيىو          

ْ  ََُ  ء  ]وين لو من لتو، وحقو،  ََ ِ ي ْؤتِيهِ  َ ْ  اّلل  ا  ي لَق َ َها  إِلا  َ [ ]َذلَِك فَْض ََ َو
ٍ َعِظيمٍ  ََ  ي لَق َ َه  إِل  َ ذ و َحظ  وا َو  [.ال َِذيَ  َاَبر 

ولذا تراه يقضي س ابة يومو بأعمال كىثقة، وبسىعادة تغمىره، وتسىري إىل مىن      

 حولو.
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فصل
(1) 

وأن دا قصدرية     السدعادة والطمأنيندة   حيداةُ  الصدحيحة   والعاقل يعلم أن حيات 

 فدرن ذلد   ددُّ    ؛فال ينوغي لو أن يقصرها با م واالسلسال مع األ دار ؛جدًّا

من ددددا ن و ددددا للدددد موم     ددددثرٌي حبياتددددو أن يددددمه     ُِّشددددي ف  ؛احليدددداة الصددددحيحةِ 

 دما  األ دار  وال فر  يف هما بني الرب والفاجر  ولكن املؤمن لو من التحقق بو

 .(2)واةجل العاجُل النافُع   والنصيُ األوفُر احل   الوصِف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الفصل الذي عقده املؤلف أشبو ما ياون باألفاار اليت تعني على بلىوغ   (4)

 السعادة، وطرد اهلن. 

 أعاد حوهلا يف غضون الصف ات املاحية. وهي معان َتَطرََّ، هلا، وأبدى و

: يقصد بىذلك أن اإلنسىان احلىازم    =واآلجل+إىل قولو:  =العاقل...+قولو:  (1)

اللبيب هو الذي يدرد أن احلياة احلقيقية لهنسىان هىي مىا َسىُعَد فيهىا، واطمأنىت بهىا        

سوغ لو نفُسو، وسلن فيها قلبو من املادرات  ذلك أن حياَتو قصقة مهما طالت  فال ي

 أن ي يدها غمًّا بغنٍّ  فيقصِّرها باهلموم، واالسرسال م؛ املنغصات، كما قال األول:

و ُّ لللال ُّنحمللل َُّّملللاُّوجفتلللىُّمللل ُّب 

ُّ

ُّهلوأُّونومنل  ُّ 
 
ُّوجملا  لا  م  ُّج  َُّّ 

ُّ  وحريٌّ باإلنسان أن َيَضنَّ بوقتو أن يذهب ُسدًى متفرقا  بني هموم وأنااد.  

ي الىذي: =قىال دزرائيلىي مىرة: )إن احليىاة      وقد أفاد هذه الفارة من ديل كىارنيم 

 . (1) أقصر من أن ُنَقصِّرها(+

أن هذا القدر من السعادة يشىرد يف حتصىيلو الى ُّ والفىاجُر     × ويوحح الشي  

 على حدٍّ سواء غق أن للمؤمن من حتققو الِقْدَح املعلى يف هذه الدنيا ويف دار اجل اء.  

بغىي ملريىد السىعادة أن جياهىد نفسىو علىى       وقد مر الاالم على مثل ذلك، وأنو ين

 طرد اهلن، وحماربة الاآبة ما استطا  إىل ذلك سبيال .
                                                 

  .  94د  القلق   (4)
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)وينوغددي
يقددارن بددني بقيددة   أو خدداي منددو أن    إذا أصددابو مكددرو   _أيض ددا_ (1

فعنددد   ؛دينيددة أو دنيويددة  وبددني مددا أصددابو مددن مكددرو        الددنعم احلاصددلة لددو  

 ددمحالل مددا أصددابو مددن  املقارنددة يتضدد   ثددرة مددا هددو فيددو مددن الددنعم  وا   

)املكار 
2). 

                                                 

 : أي ملريد السعادة. +وينبغي=قولو:  (4)

: يشىق إىل سىبب مىن    =املاىاره+ إىل قولىو:   +إذا أبابو ماىروه... =قولو:  (1)

، الرابى؛ عشىر  أسباب السعادة، وقد مر لنفا ، وميان أن ياون سببا  متصىال ، وهىو   

ارن بني ما ابتلي بو من املااره   فيقأال وهو ل وم الشار، واألالذ باملقارنة الص ي ة

واملخاوف وبني ما يتقلب فيو من نعن ال حيصى هلا عدًّا سىواء كانىت دينيىة مىن حنىو      

 اإلسالم، واإلميان، والسنة، والعلن، والقرلن، وسائر شعب اإلميان. 

أو كانىىت دنيويىىة مىىن حنىىو الصىى ة يف األبىىدان، واألمىىن يف األوطىىان، وتىىوافر 

ئر وسائل الراحة من مراكب، ومنازل، ومالبىٍ، وحنوهىا   الغذاء، والدواء، وسا

من النعن  ف ينمٍذ يتبني لو البون الشاس؛  فتتالشى املااره اليت حلت بو أمىام تلىك   

 النعن اليت ال حتصى.   
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و ددمل  يقددارن بددني مددا حافددو مددن حدددو   ددرر سليددو  وبددني االحتمدداالت         

فدددال يددددع االحتمدددال الضدددعيف يغلددد  االحتمددداالت   ؛الكدددثرية يف السدددالمة من دددا

 .  الكثرية القوية

ر أسظم ما يكون من االحتماالت اليت ميكدن  دِّق وبمل  يزول همو وخوفو  وُي

  نفسو حلدوث ا إن حدث   ويسعل يف دفع مدا مل يقدع من دا    ُنطِّو ُيأن تصيوو  ف 

)ويف رفع ما وقع أو ختفيفو
1). 

                                                 

يقصد بذلك أنو ينبغي ملريد السعادة وطرد اهلن أن يوجد مقارنىة بى ي ة    (4)

لسالمة، والنماة من املااره واملخاوف  إذ قد بني ما يتوقعو من املااره وبني دواعي ا

 تاون احتماالت العطب حعيفة أو متوهمة _وهو الغالب_. 

وتاون احتماالت النماة قوية كثقة  فال ينبغي لو _ واحلالة هذه _ أن يسرسىل  

 م؛ األوهام  فتذهب نفسو حسرات من احتمال وقو  الشر قبل وقوعو. 

استقبال كل وارد يأتيو  فإذا ن ل بو مىا يسىوؤه _   وإمنا عليو أن يوطن نفسو على 

 سعى لرفعو، أو تلطيفو. 

وإن مل يأِتو ُسرَّ بذلك أميا سرور  فال تذهب نفسو حسرات على توقُّى؛ أمىر مل   

 ين ل بعد  إذ أغلب اخلوف مدفو  _كما قال املاوردي_.

 قال عبدالع ي  بن زرارة الاالبي:

 ال ميىىىأل اهلىىىوُل قلىىىيب قبىىىل وقعتىىىو   

 

 وال أحىىىىىيق بىىىىىو ذرعىىىىىا  إذا وقعىىىىىا 

 وقال البارودي مثنيا  على الشرف، والنفٍ العالية:  

 ولسىىىىُت ألمىىىىر مل ياىىىىن متوقعىىىىا    

 

 ولسىىت علىىى شىىيء مضىىى أَتَعتَّىىبُ     

 إىل هذا املعنى، ومر تفصيل الاالم يف شرحو. × وقد أشار املؤلف  



 

 117 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

وخصوص دددا يف  _أن تعدددري أن أذيدددة النددداس لددد     (1)ومدددن األمدددور النافعدددة 

إال إن أ ددددغل  نفسددددد  يف   (2)بددددل تضددددرهم    ال تضددددرك  _ األقددددوال السدددديئة  

 تضددددرك فعنددددد ذلدددد   ؛االهتمددددام ب ددددا  وسددددوم   ددددا أن متلدددد  مشدددداسرك   

 .(3)مل تضرك  يئ ا  ا بااًل ِعْصفرن أن  مل ُت ؛ ما  رت م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يعىىين الىىيت تفيىىد اإلنسىىان يف معاشىىو،  +ومىىن األمىىور النافعىىة=قولىىو:  (4)

 ومعاده، وهلب لو السعادة، وتطرد عنو شبح القلق. 

: يشىق بىذلك إىل السىبب    تضىرهن+  =بلإىل قولو:  +أن تعرف...=قولو:  (1)

  إذ إن النىاس  أال وهىو حسىن التعامىل مى؛ أذيىة     اخلامٍ عشر من أسباب السعادة 

األذى الالحق باإلنسان من سائر الناس من أعظن ما ينغص عليىو حياتىو، ويفقىده    

  فتؤذيو الالمة اجلارحىة،  تو  إذ هو بشر، ولو مشاعر وإحساساتراحتو، وطمأنين

 والظلن، وانتقا  القْدر.  وتقلقو السخرية،

وعلىى مىن حولىو مىن     ومن الناس من ُيْفِرط يف ذلك، فراه ينغص على نفسو، 

فىراه    كلمة يسمعها، أو يؤوهلا تأويال  سيما ، أو من عمل تافو حىدث لىو أو منىو   

 ها على من حولو. ُدت الدنيا يف نظره، ثن هو يسوِّبعد ذلك وقد اسودَّ

 . بالغة يف الشر، فيمعلون من احلبة قبةوهؤالء عندهن قدرة على امل

ال يضىر   _والصوبا  ما كان منها َقْوِليًّىا   _الناس ة فإذا استشعر اإلنسان أن أذيَّ

إال املسيء كان ذلك مفضيا  إىل حسن التلقي لهسىاءة  فىالقول السىي  يرجى؛ إىل     

 باحبو باألذى يف دينو وعرحو، كما قال األول: 

ُّم ُّ هللل ُّوبنللل   لللن لللابتناُّب فص ُّع 

ُّ

هلل ُّبملل ُّشبدعتنللا  ُّكفل ُّ=ُّشبدعلل  

ُّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يشىق  +مل تضرد شىيما  =إىل قولو:  +إال إذا أشغلت نفسك...=قولو:  (4) =

بهذا إىل احلالة اليت تنال نيلها من اإلنسىان، وهىي إذا أعىار كىالم النىاس اهتمامىو،       

 وبارت أقواهلن ترهقو، وتأالذ عليو تفاقه  حبيث تضره، وتفقده راحتو. 

اب  فإنىو بىذلك حيمىي عرحىو،     خبالف ما إذا أعرض عن اجلهل، وترف؛ عن السىب 

ااْ  ويىىريح نفسىىو، وذلىىك ممىىا أدبنىىا بىىو ربنىىا _جىىل وعىىال_ بقولىىو: ]  ََ ْعاارِْ  
َ
َوأ

إذ يرفى؛   فباإلعراض عن اجلاهلني حيفم الرجل على نفسو ع تهىا،  [الَْج هِلِي َ 

 إلقذا .اعن الطائفة اليت تلذ املهاترة و

 :قال بعض الشعراء 

 إنىىىي ألعىىىرض عىىىن أشىىىياء أمسعهىىىا 

 

 إن بىىىي محقىىىا  قىىىول رجىىىالٌ حتىىىى ي 

 أالشىىىى  جىىىواب  سىىىفيٍو ال حيىىىاء لىىىو 

 

 (1)أنىىىو بىىىدقا   أنىىىاس   نََّظىىىَو  ل ْسىىىفَ 

 .(2)+إن من ابتغاء اخلق اتقاء الشر= والعرب تقول : 

ما مينعك  فقيل لو: فلن جيبو، وروي أن رجال  نال من عمر بن عبد الع ي ،=

 .(3)+قال التقيُّ ُملمُن منول....

عن السباب مىن دالئىل شىرف الىنفٍ، وُبْعىد اهلمىة كمىا قالىت          ثن إن الرف؛

 =              . (4)احلاماء: =شرف النفٍ أن حتمل املااره كما حتمل املاارم+
 

                                                 

  .  4/111انظر عيون األالبار  (4)

  .  459األمثال ألبي عبيد   (1)

  .  1/111الاتاب اجلام؛ لسقة عمر بن عبدالع ي   (4)

  .  154_151أدب الدنيا والدين    (1)



 

 119 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل إن احلاماء ليعدُّون االستهانة باملسيء حرب من حىروب األنفىة، ومىن     =

 مست سن الا ، ويف مثل ذلك قول بعضهن:

ُّشبُّكيمللل ُّهلللنُّوجلللذب  ُّهالتللل 

ُّ

ُّكللا يُّ_ نمو ُُّّ_نبُّوجللذب  ُّ  َّيللال
(1) 

=وأمس؛ رجٌل ابَن هبقة كالما  جارحىا   فىأعرض عنىو  فقىال: إيىاد أعىين،          

 . (2)+فقال: وعنك أعرض

 ، وإن شمت فقل هي حرٌبالسالمة من كالم الناس ع ي ة املنالواحلابل أن 

=مىن قىدَّر   ×: ن يتصدر جلالئل األعمال  بل قال ابن ح م ملمن احملال الصوبا  

 . (3)جمنون+ أن يسلن من طعن الناس فهو

  فذلك مما حيتا  إىل يف التعامل األمثل م؛ كالم الناسولان الشأن كل الشأن 

حىربا  مىن اخلىور،     املبىاالة باىالم النىاس   فقىد تاىون   شيء من التفصيل والبسىط   

الىىنفٍ، وذلىىك ك ىىال مىىن يىىد  األعمىىال اجلليلىىة، أو   الىىرأي، وحىىعِة وحىىعِف

 ة ساالرة، أو جارحة، أو خمذلة.النافعة بسبب نقد ظامل، أو كلم روعاتاملش

وقد تاون املباالة باالم الناس دليال  على القوة، وأبالة الرأي، والتمرد عىن  

لعمل  كان يقوم بو، فمعل ذلىك يف   اهلوى، ك ال من يسم؛ نقدا  هادفا ، أو ختطمة 

 حسبانو، وتقبلو بقبول حسن، وتفادى الطأه، ومل يصرَّ على باطلو.

املبىاالة باىالم النىاس  فقىد تاىون أثىرا  مىن لثىار الصىفاقة،          وقل مثل ذلك يف قلىة  

 = والِق ة، والبالدة، وذلك ك ال من ال يرف؛ عن املباذل، وال يت ر  من وح؛
                                                 

 . 154أدب الدنيا والدين  ( 4)

 . 154أدب الدنيا والدين (1)

  .  47األالال، والسق   (4)



 

 101 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
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نفسىىو يف مواحىى؛ الريىىب، وال يىىأنف مىىن اجملىىاهرة بالفسىىو،، وال يبىىالي بظلىىن   =

اآلالرين، واالستهانة بهن وما جرى جمىرى ذلىك، ثىن إذا ولىغ النىاس يف عرحىو،       

و بىو،  يف غيو، ومشى يف غلوائو غق مبال  مبا يواَجى  والموه على سوء بنيعو، متادى

 فذلك مذموم، ممقوت، معدود يف مجلة السِّفل.  وال عاب  مبا يقال عنو

 يسىىي ، الىىذي=: أي النىىاس شىىرل فقىىال: _عليىىو السىىالم_ قيىىل للقمىىانوقىىد 

 .+ال يبالي أن يراه الناس مسيما و

 على عظمٍة وأملعية.وقد تاون قلة املباالة باالم الناس حممودة  دالة  

اإلنسىان مبىا تقتضىيو احلامىة مىن اسىتفراغ اجلهىد، وحتىري          قام وذلك كما إذا

ما نالو من الطعن، والقىدح، والنقىد    والصواب، ومداراة الناس، وحنو ذلك ثن نال

ترحىي  الظامل، فأعرض عن ذلك كلو، ومضى فيما هو بصدده من األعمىال الىيت   

ا يضره إال إذا اشتغل بو، مست ضًر كالم الناس الأن  ااهلل، وتنف؛ الناس، مستشعًر

فىذلك دليىل كى       أن النقد الظىامل إمنىا هىو اعىراف حىمين بقدرتىو، وعلىوِّ كعبىو        

 النفٍ، وسعة الصدر، وبعد اهلمة، وحسن التدبر للعواقب.

وعلى ذلك حيمل كل ما جاء من الوبايا واحلان اليت توبىي بىاطراح املبىاالة    

 جيعل اإلنسان مراقبتهن، واحلذر من مل هن حىائال  بينىو وبىني    الن باالم الناس، وبأ

 ووطنو. ،وألمتو ،حتقيق مآربو النافعة لو

 :قال بشار بن برد

ُّمنُّروو ُّوجن اُّجيُّ ظفلاُّبٌ دتل 

ُّ

 ُّ ل   ُّوجيله  ُّوجف تل    =(1)بف وُّب جص  ل   
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 :َسْلن اخلاسر تلميذه وقال =

لل ُّ مللنُّروولل ُّوجنلل اُّملل  ُّهمب

ُّ

ُّوجااللللللور ُُّّبفلللللل وُّب جيللللللذ  ُّ 

ُّ لسق: =العقل والراحىة هىو اطىراح املبىاالة     يف األالال، وا× وقال ابن ح م 

باالم الناس، واستعمال املباالة باالم اخلالق _ع  وجل_ بل هىذا هىو بىاب العقىل     

 .(1)والراحة كلها+

أو أن يعمىد إىل   تهنلناس أن يتقصد املىرء خمىالف  وال يعين اطراح املباالة باالم ا

لنىىاس، ومعرفىىة  مىىداراة اتقتضىىي ألن احلامىىة   خماشىىنتهن، واإلغىىالظ علىىيهن  

يالقونىو،   ْنَمى  عقىولَ  ُنِ فىاحلاين احلىازم العاقىل َيى      أحواهلن، وإنى اهلن منىازهلن  

 وحيٍ ما تاىن بىدورهن، وتنى   إليىو نفوسىهن، فيصىاحبهن وهىو علىى بصىقة         

مما وراء ألسنتهن من عقول، وسىرائر، وعواطىف، فيتيسىر لىو أن يسىايرهن إال  أن      

 هن إال  أن يتأملوا من بوت احلق.ين رفوا عن الرشد، ويت امى ما يؤمل

فإذا قام املرء مبا تقتضيو احلامة _ فليقىدم علىى مىا قصىد إليىو دومنىا التفىات أو        

 مباالة باالم أحد  فال لوم وال تثريب عليو حينمذ.

  َبىة، ومتىرين، وبى    َروال ريب أن توطني النفٍ على هذا األمر حيتىا  إىل دَ 

 ان ذلك من أسباب سعادتو.فإذا أحان اإلنسان هذا األمر _ ك

يف هىذا السىبب مىن أسىباب     × هذا وقد أفاد الشىي  عبىدالرمحن السىعدي    

 _ مىن ديىل كىارنيمي الىذي عقىد يف     حسن التعامل م؛ إسىاءة النىاس  السعادة _وهو 

 =.(2): =الفصل احلادي عشر: كن َعِصيًّا على النقد+كتابو )د  القلق( فصال  قال فيو
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ك ص، واحلاىن، وممىا جىاء يف ذلى    وسا، حتت هذا الفصل مجلة من القصى  =

موح ا  أن كالم الناس ال يضرد إال إذا اشتغلت: =وإنىي ألعلىن علىن الىيقني     قولو 

مىن النىاس أكثىر مىن حلظىات  فهىن        وأن الناس ال يشغلهن التفاق يف زيىد أو عمىر  

حتى يأوون   أعينهن على اليوم اجلديد امشغولون بالتفاق يف أنفسهن منذ أن يفت و

 إىل مضاجعهن. 

 . (1)بأن يلهيهن عن ال  موتي أو موتك+ ِلنُّ بهن هلو كفيٌلاعا  الفيفا  ُيَدوإن ُب

أو افىراء، وطعىن يوجىو إىل ظهورنىا      ،وقال: =وحتى لو نالنا من الناس كذب

 . (2)جهرا  أو يف اخلفاء _ فال ينبغي أن حي ننا هذا+

  وإن عمى ت عىن اعتقىال ألسىنة النىاس حتىى      ينإىل أن قال: =لقد اكتشفت أن

و الىق مىن هىذا، وهىو     ظلما  وعدوانا  إال أنو يف وسعي أن أفعل ما هى ال يطلقوها يفَّ 

 م الناس. ْوأنين أهاهل َل

ودعين أوحح لك ذلك  إنين ال أطالبك أن تتماهل النقد إطالقا ، وإمنا أقصد 

 . (3)النقد الظامل املغرض+

هذا وإن البن تيمية رسالة خمتصرة عنوانها )قاعدة يف الص ( وهي مىن أحسىن   

تب يف كيفية التعامل مى؛ أذيىة النىاس  فقىد ذكىر فيهىا أسىبابا  عىدة لىو أالىذ بهىا            ما ك

 لاانت لديو مناعة يف ذلك الشأن. املؤمن على وجو اخلصو  اإلنسان

 =                ومما َذَكره من ذلك بإجياز  شديٍد ما يلي:
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اهلل _ تعاىل _ الالٌق أفعال العباد  فىال يت ىرد شىيء إال     أ_ أن يشهد العبد أن =

مبشيمتو  فانظر إىل الذي سل طهن عليك وال تنظر إىل فعلىهن بىك تسىرح مىن اهلىن      

    والغن.

ب_ أن يشهد العبد ذنوبو، وأن اهلل إمنا سلطهن عليو بذنبو  كمىا قىال _ تعىاىل:    

ِصيَبةٖ فَبَِم  َكسَ ]   َ   ِ  َ  ُ  ُ َصََٰب
َ
ََ ٓ أ واْ َع  َكثِيرٖ َو

ُۡ َوَيۡعف   ُ يِۡدي
َ
 . 41الشورى:  [َبُّۡ أ

  _ أن يشهد حسن الثواب الذي ُوِعد بو من عفا وب .

 ما يف العفو مىن سىالمة القلىب، وحصىول حىالوة العفىو  فىذلك        يشهد د_ أن

 مما ي يد على االنتقام أحعافا  مضاعفة.

ااَ  اىل _: ]هىىى _ أن يشىىهد معيَّىىة اهلل، وحمبتىىو إذا بىى ، قىىال _ تعىى   ََ  َ َ إِن َ ٱّلل 
َٰبِرِي َ 

َ َٰبِرِي َ ، وقال: ]454البقرة:  [ٱلص 
َ َ  ي ِ ب   ٱلص   416لل عمىران:   [َوٱّلل 

. 

و_ أنو رمبا كان انتقامو سببا  ل يادة شرِّ الصمو، وقوة نفسو  فإذا ب  وعفا َأِمن 

 هذا الضرر.

أو رف؛ درجىة  فىإذا    ز_ أن هذه املظلمة اليت ُظِلمها هي سبٌب إما لتافق سيمة،

 انتقن ومل يص  مل تان كذلك.

 ح_ أن عفوه وب ه من أك  اجلند لو على الصمو.
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واسلددم أن حياتدد  توددع ألفكددارك  فددرن  اندد  أفكددار ا فيمددا يعددود سليدد        

 .(1)وإال فاألمر بالعك   نفعو يف دين أو دنيا فحيات  طيوة سعيدة

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مىن أسىباب    السىبب السىادس عشىر   يف هذه الفقىرة إىل  × يشق الشي   (4)

، ويىبني أن أفاىار اإلنسىان هىي الىيت      إبىالح األفاىار واخلىواطر   السعادة أال وهو 

ن أعمىال يف دينىو   توجهو  فإن كانت أفاارا  بى ي ة سىليمة قادتىو إىل مىا ينفعىو مى      

 ودنياه  إذ األعمال مثرة لألفاار.

 ومن كانت أفااره كذلك حسنت أعمالو، وعاد حسنها عليو بالسعادة. 

وإن كانت األالرى  حبيث تاون أفاارا  سيمة قادتو إىل األعمىال السىيمة  فنىتج    

عنها مايسوؤه، وينوؤه، ويلط  مسعتو، ويوقعو يف الورطات، ويسىلبو السىعادة،   

 و يف براثن القلق.  ويلقي

 لفتات ماتعة، ووقفات رائعة يف إبالح اخلواطر واألفاار،× والبن القين 

يقول يف كتابو )الفوائد( مبينا  أن اخلواطر واألفاار هي مبادك كل أمىر مىن األمىور:    

هىىو اخلىىواطر واألفاىىار  فإنهىىا توجىىب  =مبىىدأ كىىل علىىن نظىىري، وعمىىل االتيىىاري

ىل اإلرادات، واإلرادات تقتضىي وقىوَ  الفعىل،    التصورات، والتصوراُت تىدعو إ 

وكثرُة تاىراره تعطىي العىادَة  فصىالُح هىذه املراتىب بصىالح اخلىواطر واألفاىار،          

وفساُدها بفسادها  فصالح اخلواطر بأن تاون مراقبة لوليها وإهلها، بىاعدة  إليىو،   

دى، بو كل بىالح، ومىن عنىده كىل هى      _سب انو_ دائرة  على مرحاتو وحمابِّو  فإنو

ومن توفيقو كل رشد، ومن تولِّيو لعبده كل حفم، ومن تولِّيىو وإعراحىو عنىو كىل     

 =               حالل وشقاء+.
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 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

: =واعلىىن أن اخلطىىراِت  ارمبينىىا  مىىا تىىؤول إليىىو اخلىىواطر واألفاىى    وقىىال =

والوساوَس تؤدي متعلقاتهىا إىل الفاىر، فيأالىذها الفاىُر، فيؤديهىا إىل التىذكر،       

فيؤديهىىا إىل اإلرادة، فتأالىىذها اإلرادة فتؤديهىىا إىل اجلىىوارح     فيأالىىذها التىىذكر 

والعمل، فتست ان فتصق عادة  َفَردُّها من مبادئها أسهل مىن قطعهىا بعىد قوتهىا     

 ومتامها.

أنو مل ُيْعَط اإلنسىاُن إماتىَة اخلىواطر، وال القىوَة علىى قطعهىا  فإنهىا        ومعلوم 

تهمن عليو هموم النََّفٍ، إال أن قوة اإلميان والعقل تعينو على قبىول أحسىنها،   

 ورحاه بو، ومساكنتو لو، وعلى دف؛ أقب ها، وكراهتو لو، وأَنَفتو منو+.

جلىىوالن يف موحىى ا  أن الىىنفٍ البشىىرية ال تقىىف عىىن ا     × إىل أن قىىال

ٍَ شبيهة  بالرحى الدائرة اليت ال تسىان،   _سب انو_ : =وقد اللق اهللاألفاار النف

وال بد هلا من شيء تط نو  فإن ُوح؛ فيها حبٌّ َطَ َنْتُو، وإن وحى؛ فيهىا تىراب    

أو حصى ط نتو  فاألفاار واخلواطر اليت هول يف النفٍ هي مبن لة احلب الىذي  

ك الرحىى ُمَعط لىة  قىط، بىل ال بىد هلىا مىن شىيء         يوح؛ يف الرحى، وال تبقى تل

يوح؛ فيها  فمن الناس من تط ن رحاه َحبَّا  خير  دقيقا  ينف؛ بىو نفسىو وغىقه،    

وأكثرهن يط ن رمال  وحصى وتبنا  وحنىو ذلىك  فىإذا جىاء وقىت العمىن واخلبى         

 تبيَّن لو حقيقة ط ينو+.

َدَفْعَت اخلاطَر الوارَد  : =فإذامبينا  أهمية إبالح اخلواطر واألفاار ×وقال

عليك اندف؛ عنك مىا بعىده، وإن َقبْلَتىُو بىار فاىرا  جىوَّاال ، فاْسىَتْخدم اإلرادة،        

فتساَعَدْت هي والفار على استخدام اجلوارح، فإن تعذر اسىتخدامها رجعىا إىل   

 =                          القلب بالتمين والشهوة وَتوجُِّهِو إىل جهة املراد.
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 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ومن املعلوم أن إبىالح اخلىواطر أسىهل مىن إبىالح األفاىار، وإبىالح         =

األفاار أسهل من إبالح اإلرادات، وإبالح اإلرادات أسىهل مىن تىدارد فسىاد     

  قط؛ العوائد.العمل، وتداركو أسهل من 

فأنف؛ الدواء أن تشغل نفسك بىالفار فيمىا يعنيىك دون مىا ال يعنيىك  فىالفار       

فيما ال يعين باب كل شر، ومن َفا ر فيما ال يعنيو فاتو ما يعنيو، واشتغل عىن أنفى؛   

 األشياء لو مبا ال منفعة لو فيو+.

اوس حمىذرا  مسىاكنة الشىيطان، وتسىىلين الىنفٍ ملىا يلقيىو مىن وسىى        إىل أن قىال 

: =وإياد أن ُتَمّان الشيطان من بيت أفاارد وإرادتك  فإنو يفسدها عليىك  وأماني

فسادا  يصعب تداركو، ويلقي إليك أنوا  الوساوس واألفاار املضرة، وحيول بينك 

وبني الفاىر فيمىا ينفعىك، وأنىت الىذي أَعْنَتىو علىى نفسىك بتماينىو مىن قلبىك،            

 .(1)والواطرد َفَمَلَاها عليك+

هىذا السىبب مىن ديىل كىارنيمي الىذي عقىد        × الشىي  السىعدي    وقد أفىاد 

وعنىون لىو بقولىو: =حياتىك مىن بىن؛        (2) الفصل الثاني عشر من كتابو )د  القلق(

 .  (3)أفاارد+

وسا، حتتو _كالعادة_ مجلة مىن القصىص، واألمثىال، واملواقىف، واحلاىن،      

 والتوجيهات اليت تؤيد هذه القاعدة. 

 .(4)ر يف السعادة، وابطنعها هد السعادة ملك يديك+ثن التن الفصل بقولو: =فاِّ
                                                 

 . 154_119الفوائد   (4)

 . 419_441د  القلق   (1)

 . 441د  القلق   (4)

 . 419د  القلق    (1)
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  مددن إال ومددن أنفددع األمددور لطددرد ا ددم أن تددوطن نفسدد  سلددل أال تطلدد  الشددكر

 فداسلم أن هدما   (3)أو مدن لدي  لدو حدق     (2)سليد     فرذا أحسن  إ  من لو حدق  (1)اهلل

يف  _تعدا  _ ل   مدا قدا  (5)بشكر من أنعم  سليدو  اِلو فال ُت ؛(4)معاملة من  مع اهلل

لاُِشُكوراًِ] حق خواص خلقو: ِوَّ ًَ ا زَّ نُْكْمِجَّ يُدِم  ِلاِنُر   َّ ِاّلل  ُمُكْمِل وَّْجه  اُِهْطع   . (6) [إ ه َّمَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السىاب؛  : بيان للسىبب  =إال من اهلل+إىل قولو:  +ومن أنف؛ األمور=قولو:  (4)

ب الشار من اهلل دون من لَُّطتوطني النفٍ على َتالسعادة أال وهو  من أسبابعشر 

 .  سواه

: يعىين إذا قىدمت معروفىا     +فإذا أحسنت إىل من لىو حىق عليىك   =قولىو:   (1)

واجبا  عليك هاه أحد من الناس، كوالىد، أو ولىد، أو سىائر مىن لىو حىقٌّ شىرعي        

 عليك يل مك القيام بو. 

يعين ِمْن سائر الناس ممن تتطو ، وتتارم   :+أو من ليٍ لو حق=قولو:  (4)

 فتسدي لو معروفا ، وحتسن إليو يف أي نو  من أنوا  اإلحسان املست ب. 

 : يعىىين بىىذلك أن مجيىى؛+فىىاعلن أن هىىذا معاملىىة منىىك مىى؛ اهلل=قولىىو:  (1)

ما تقدمو من إحسان واجب أو مست ب هو _يف احلقيقىة_ تعامىل مى؛ اهلل، وَتَقىرٌُّب     

ْ ِسنِي َ عمل  إذ اإلحسان من أعظن القربىات ] إليو بذلك ال َ  ي ِ ب   الْم  [ وهىو  َواّلل 

ِ ونَ _جل ثناؤه_ ] ْ ِس  َ  ُْ َ  ال َِذيَ  ات ََقْوا َوال َِذيَ  ه  ََ.] 

 وهو الذي يأالذ الصدقات، ويتقبل من املتقني، ويضاعف ثواب املقرحني. 

 وأجرا  غق جمذوذ يف اآلجل.   وكفى بذلك منقبة ، وشرفا ، وذالرا ، وسعادة  يف اآلجل، 

: أي ال يعظن عليك أال يشارد +فال تبال بشار من أنعمت عليو=قولو:  (5)

 =              من أحسنت إليهن  َفَتَدَ  بن؛ املعروف جملرد كنود من أسديتو لو. 
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ِ ] يف حق الوا  اللقو: _عاىلت_ كما قال =قولو:  (6)  = َ ُْ لِوَْجهِ اّلل   ُ إِن ََم  ن ْطعِم 
وراص  ك  ُْ َجَزاءص َول  ش   ُ َِِْ : أي كما هو شأن أولمك املصطفني األاليار من + [ل  ب رِيد  

أهل العلىن واإلميىان مىن السىابقني املقىربني احملسىنني  فشىأن أولمىك أنهىن يسىدون           

طمعا  يف ج يل عطاياه، ولسان حىاهلن إمنىا   اجلميل  حسبة  هلل، ورغبة يف رحاه، و

نقدم ما نقدم لوجو اهلل ف سب، ال رغبىة  وال طمعىا  فيمىا عنىد النىاس مىن املاافىأة        

 واحملمدة.

 _ وهو من األجواد املعروفني _ هذين البيتني: وهلذا ملا مس؛ عبُداهلل بُن جعفر 

ُّالُّت للللوبُّ للللن ع  ُّ ُّنبُّوج للللن ع  

ُّ

 

ُّوجم للني ُّ  ُّبهلل ُّكللا ي  ُّ تللىُّتنلل أ 

ُّ

 

ل ُّبهل  ُّف َّم  ُّف موُّو لصنع ُّ لن ع  

ُّ 

ُّجيللللل ُّشبُّجللللذبةُّوجقاوبلللل ُّشبُّلا ُّ 

قال: =هذان البيتان يبخِّالن الناس، ولاىن أمطىر املعىروف مطىرا   فىإن أبىاب        

 الارام كانوا أهال ، وإن أباب اللمام كنت أهال +. 

 وقال الفقيو ابن سرا : 

لل ُّبمووعهلل  ف   ٌ ُّالُّت  ُّوج للن ئي  ُّب لل ل

ُّ

ل  ُُّّ ُّش  ُّشبُّكفلاوفاُّآمل   ُّوجمعلابف  ُّا 

ُّ ُّج  ُّ   جاُّ  نم ُّوحا  ل  ُّك جى   

ُّ

للاوُّ ا  بلل  ُّكلل بُّشبُّ   ا  ُّت  ُّمنلل ُّوجىملل ئي 

ُّ  وقد مر أبو الديك املعتوه مبن ينشد: 

ُّنبُّوج للللن ع ُّالُّت للللوبُّ للللن ع 

 

ُّ تللىُّتنلل أُّبهلل ُّكللا يُّوجم للني ُّ 

فقال: كذب شاعركن، بل يصرف املعروف إىل أهلو، وغق أهلو، وإال كيىف   

 وكنييت أبو الديك، وأنا معتوهل! ينالين،
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فمتددل   (1)ويتأ ددد هددما يف معاملددة األهددل واألوالد ومددن قددود اتصددال  ب ددم     

 .  (2)فقد أرح  واسلح  سن م   نفس  سلل إلقاء الشرْنط و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يعىىين بىىذلك أن =اتصىىالك بهىىن+: إىل قولىىو +ويتأكىىد هىىذا...=قولىىو:  (4)

اإلحسان إىل الناس _الالصا  لوجو اهلل_ عمل طيب، ويرتىب عليىو مىا يرتىب مىن      

 ج يل الثواب. 

ولانىىو يتأكىىد، ويعظىىن أجىىره إذا كىىان ذلىىك اإلحسىىان متوجهىىا  إىل األوالد،   

والوالىىدين، واألرحىىام، وسىىائر مىىن هلىىن حىىقٌّ عليىىك  فاإلحسىىان إلىىيهن أوىل،   

ى وأوجب: ] وأحرى، ولكد، ََ اَْربِيَ  َوالَْيَتا 
َ
َِْ  َخيٍْر فَلِلَْوالِاَديِْ  َوالاأ  ُْ بَفْقت 

َ
ََ  أ  ْْ ا 

 ٌُ َ بِهِ َعلِي َ َِْ  َخيٍْر فَإِن َ اّلل  ََ  َتْفَعل وا  ِْ َو بِي َ  .  145[ البقرة: َوالَْمَس كِيِ  َوابِْ  الس 

فمتىىى وط نىىت نفسىىك علىىى إلقىىاء الشىىر عىىنهن فقىىد أرحىىت      =قولىىو:  (1)

: يعين بذلك أن من وط ن نفسو على القيىام باإلحسىان إىل مىن مضىى     +واسرحت

 ذكرهن باافة حروبو دون أن ينتظر منهن ج اًء ، أو شاورا ، فسقيح ويسريح.   

، الشَّىْرَهة ، أو هَرالشَّى : =الشر+: يظهر أنو يقصد بقولو: =إلقاء الشر+وقولو: 

 وهي كلمة عامية معروفة مرادفة للعتاب. 

يعين بذلك أن تقدم املعروف ألولمك  فإذا مل تلَق منهن شارا  على ما قدمت و

فال َيْعُظْن ذلك عليك كنودهن، وال تعىاِتْبهن علىى تىرد الشىار، ومقابلىِة اجلميىل       

باجلميل  فإنك إن أالذت بذلك األدب أرحت نفسك من اهلن، وأرحت ُمَعاِمِلْيَك 

 من ذلك. 

 فياىون املعنىى أنىك تلقىي الشىار عىنهن       وقد تاىون الالمىة )إلقىاء الشىار(     

 =                           فال تطالبهن بو. 
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من لة عالية تفضي إىل سعادة الىدنيا واآلالىرة، وتطلىق يىد      على كل حال فتلكو =

ا  وَ احملسن ولسانو  كي يتاب؛ إحسانو الفعلي والقىولي ]  ََ وا َو َ َه  إِل  َ ال َِذيَ  َاَبر  ََ  ي لَق 

ٍ َعِظيٍم   [ فصلت .31ي لَق َ َه  إِل  َ ذ و َحظ 

وما ذلك إال لصعوبة مثل ذلك على كثق من النفىوس  إذ كىثقا  مىا تسىم؛ مىن      

ر فالن يف حقي، ومل يعرف فالن قىدري، وحىا  مجيلىي عنىد فىالن،      صََّقيقول: 

 فالن.ومل يثمر بنيعي عند فالن و

 ربيىبِ  ، أو تناىرَ ِوربىيفِ  ج ىودَ ، أو ِوبىديقِ  وكثق من النىاس يشىتاي كنىودَ   

فرى هؤالء يلومون من مل َيْقِضِهْن حقَّ ال يىارة، أو الت يىة، أو الرفىد، أو    نعمتو  

 املواساة.

وال ريب أن نسيان الفضل، ومقابلة اإلحسان باإلساءة _ ثقيىل علىى الىنفٍ،    

 :ةقط؛ اإلحسان كما قال عنر بل رمبا كان ذلك سببا  يف

ُّحعمتللا ُّشلل كا  ُّح ئلل َُّّمللاو ُّغ للا 

ُّ

 

ُّجلللنف ُّوجملللنعي  خ  ثللل ق ُّم  ُّبوج فلللا 

ُّ

 

بل إنو ال يشار اهلل من ال يشار الناس، وقد قال اهلل _ ع  وجل _ لنبيىو _ عليىو   

ُۡ َاَداَةٗ الصالة والسالم _: ] َٰلِِه َو َۡ
َ
َِۡ  أ ۡذ  ِيِهُ بَِها  خ  ُۡ َوت َزك  ِر ه  قىال:  [ ثىن  ت َطه 

َُ   وَ ] تََك َس ۖۡ إِن َ َالَوَٰ ُۡ ِ َعلَۡيِه
 ْ ُۡ   َا  . 414التوبة:  [ل َه 

فأمر النيب" أن يدعو لألغنياء إذا أالذ مىنهن ال كىاة، ويف ذلىك شىار هلىن،      

 وتقدير لصنيعهن.

و َلى اِبَقكان أال ينتظىر مُ  أسدى معروفا ، وقدَّم مجيال  أيًّاوم؛ ذلك فإنو جيدر مبن 

 .اوال حتى دعاًءبل  وال شاورا ، اج اًء

وأن يست ضىر _كىذلك_ أنىىو قىد يوجىد يف النىىاس مىن هىو لمىىين الطبى؛، قليىىل        

 ل منهن من حيسد حتى من حيسن إليو، كما قال املتنيب:الشار  ب
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ُّبشظييُّشه ُّوجظييُّمنُّب  ُّ  ب و ُّ=

ُّ

ُّجمللنُّبلل  ُّفللاُّحعم ئلل ُّ تقيلل  

ولاىىن لىىيٍ بالضىىرورة أن يسىىمى تىىارُد الشىىار نىىاكرا  للمميىىل  إذ قىىد يعىىرف  ُّ

باجلميل، ويضمر احملبة، والدعاء، ولانو قد ياون مشغوال  بىأمور تلهيىو عىن تقىدين     

   الشار، أو رد اجلميل.

وقد ياون بارد الطب؛، فقق املشاعر  فىال يعى  عىن عواطفىو املانونىة، وإن كىان       

 ار والعرفان.قلبو منطويا  على الش

وهلذا فإن القياس قد ال ينضبط يف هذا الباب  فقد ُتَقدِّم معروفىا  واحىدا  جملموعىة    

 من الناس  فيلقى أرحا  طيبة عند بعضهن، وال يلقى شيما  من ذلك عند لالرين.

املقابىل   وباجلملة فإنو حيسن بالعاقل توطني نفسو علىى أن يعطىي هلل، وأال ينتظىر   

كان ذلك  فىإذا وطىن نفسىو علىى      َعفلا عن كل ما يف أيديهن أيًّامن الناس، وأن ياون 

هذه اخُلطة فسىيعيش يف سىرور ونعىين، وسىيتقلب يف رالىاء وهنىاء، وسىياون ع يى          

 اجلانب، موفور الارامة.

وسقيح نفسو، ومن يسدي هلن املعروف من لواذ  العتاب، ومىا ينىتج عنىو مىن     

 شر وفساد.

من ديل كارنيمي الذي عقد الفصل الراب؛ عشىر  هذا وقد أفاد الشي  هذا السبب 

 . (1)من كتاب )د  القلق( وعنون لو بقولو: =ال تنتظر الشار من أحد+

 . (2)وسا، حتتو ما سا، من املواقف والقصص واحلان

ومما قالىو يف ذلىك: =إذا أردنىا السىعادة َفْلَنُاىفَّ عىن الىتفاق يف الشىار، أو انتظىاره،          

 .(3)ذاتو+ وْلُنْعِط بقصد اإلعطاء
                                                 

 . 461د  القلق    (4)

 . 465_461د  القلق    انظر (1)

 . 464د  القلق    (4)



 

 111 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة

حبسدد  الددداسي   (3)والعمددل سلي ددا  (2)أخددم الفضددائل  (1)ومددن دواسددي الراحددة  

النفسددي دون التكلددف الددمد يقلقدد   وتعددود سلددل أدراجدد  خائو ددا مددن حصددول         

 .  (4)الفضيلة حيي سلك  الطريق امللتود  وهما من احلكمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: يعين مىن أسىباب راحىة القلىب، وسىعادة      +ومن دواعي الراحة=قولو:  (4)

 النفٍ، والسالمة من القلق.

أال وهىو  مىن أسىباب السىعادة،     السىبب الثىامن عشىر   ويف ذلك شرو  يف بيان 

 .  األالذ بالفضائل

: يعين احلىر  علىى االتصىاف مبعىالي األمىور،      +أالذ الفضائل=قولو:  (1)

 وماارم األالال،، وحماسن الشين. 

 : يعين محل النفٍ على القيام بها، وَتَمثُّلها. +والعمل بها=قولو:  (4)

 : أي مبقىدار +وهىذا مىن احلامىة   =إىل قولىو:   +حبسب الىداعي... =قولو:  (1)

 ما متيل إليو النفٍ من تلك املعالي واملاارم  وما تطوعت بو دون عنت أو مشقة:

ُّتصوَّللل  ُّشالُّنبُّخ لللاُّوجلللولُّبلم

ُّ

ُّشتلىُّ  ُّبل ُّوجللنف ُّالُّبلم لل   ت ع  ُّبهللوُّم 

إذ التالف، ومحل النفٍ على كثق من األعباء ال يطيقو كل أحىد  إذ اهلمىن   ُّ

تتفاوت والطبا  ختتلف  فإذا محل اإلنسان على نفسها ما ال تطيق أرهقهىا ُعسىرا ،   

 ورمبا مل يطق َحْمَل ما ع م عليو  ملا ركِّب عليو طبُعو وطاقتو. 

ا من أعباء تنىال نيلىها مىن الصى ة،     فإذا ساس نفسو، وأحان مداراتها أراحه

 واألعصاب، واملال. 

=نهينا قال: كنا عند عمر، فقال: ÷ عن أنٍ  ب يح البخاريوهلذا جاء يف 

 . (1)عن التالف+
                                                 

 . (7194البخاري ) (4)
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  .(1)=اكلفوا من األعمال ما تطيقون+وقال _عليو الصالة السالم_:  =

 باحملاوالت اليت ترقى باإلنسان إىل الاماالت.  وال بأس

ولان البد من معرفة طبيعة النفٍ، وأالذها بسنة التىدر  حتىى تىألف مىا مل     

 املداراة.  ِنْسوُح ،تان تألفو سابقا   فذلك من مجيل احلامة

وإن هو أالذ باحل م دفعة واحدة، وكلف نفسىو مىا ال تطيىق، وسىلك بهىا غىق       

 يرج؛ باخليبة، وِبْفر الَعْيبة. طريق احلامة_ أوشك أن 

وأعظن ما يعني على ذلك أن حير  اإلنسان على تقوية إرادتو  فاإلرادة القوية 

على ما قصدت مهما كلفها من املشىا،، وال حتمىن أمىام العقبىات الىيت      إرادة ُتْقدم 

ها وِلُدتعرحها، وإمنا تبذل ما يف وسعها لتذليلها، وال شيء عنىدها أبىعب مىن ُعى    

 صدها. عن ق

واملقصود باإلرادة ههنا إمنا هي اإلرادة املتوجهة إىل اخلق، فمن أفضل مىا ميىدح   

 ، أو إقامة مصل ة. بو الرجل أن يتوجو بع مو القاط؛ إىل إظهار حقٍّ

هذه اإلرادة هي سر النماح يف احلياة، وهي عنوان عظماء الرجال، الىذين إذا  و

بيل، ويركبىون لىو كىل    سىلاون إليىو كىل سى    ِنهن عنىو شىيء، بىل ي   ْثأزمعوا أمرا  مل ُي

 بعب وذلول. 

يف انقىالب حىال األفىراد واجلماعىات  فاىن مىن فتىى         عظىينٌ  فلقوة اإلرادة أثىرٌ 

 يساويو يف نباهة الذهن، وسائر الفضائل فتيان كثقون. 

ولانو جيد من قوة اإلرادة ما ال جيدون، فياون لو شىأن غىق شىأنهن، ويبلىغ يف     

 من شأوهن.  احملامد شأوا  أبعد
                                                 

 . (6165ري )أالرجو البخا (4)
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ولو نظرت إىل كثق ممن ظهروا أكثر مما يظهىر غقهىن، وأقمىت موازنىة بيىنهن       =

يىرجح بهىا وزنهىن غىق أنهىن       ة يَِّ ن مل هد يف أولمك الظاهرين َمِهاِتَدوبني كثق من ِل

 يهمون باألمر فيعملون. 

فىىال تسىىتطي؛ مقاومىىة األهىىواء،  يهىىا مىىا يعريهىىا مىىن األمىىراضد يعرواإلرادة قىى

اجلهىل،   ِةَرْوَسوالشهوات، وال تت مل املسؤوليات والتبعات، فيستسلن باحبها ِل

 أو ثورة الغضب، وينأى بنفسو عن حتمل املسؤوليات اليت تناط بو.

 أن يرى اإلنسان اخلق يف شىيء، ويىرى وجىوب    ومن املظاهر اليت تعري اإلرادة

 عملو، ويع م عليو، ثن ختونو إرادتو، فيستسلن للخمول والاسل.

وا وعال  تلك اإلرادة ميان بأنوا  من العال ، منها اجملاهىدة: ]  َوال َِذيَ  َج َهد 
ْ ِسنِي َ  َ لََمَ  الْم  َ َِ  ِإَون َ اّلل  ب لَ ُْ س  ِ َه  َِْهِدَي َِ  لَ  [ العنابوت.96فِي

وأراحهىا، وأرسىلها علىى    ملىت َأَجمَّهىا،   ومنها حماسبة النفٍ  فإن أجادت وع

 سميتها يف املباح بعض الوقت. 

 وإذا قصرت وتوانت أالذها باحل م واجلد، وحرمها من بعض ما تريد. 

على أنو ال ينبغي أن يطيل يف حماسىبة الىنفٍ  ألن ذلىك قىد يىؤدي إىل انقبىاض       

 . النفٍ واناماشها

ا يقوي إرادتو، وع ميتىو يف اإلقىدام   ومنها اإلقبال على اهلل باثرة التعبد  فذلك مم

على اخلق، واإلقال  عن الشر، ويروِّحو على الفضائل الشاقة كالص ، والثبات، 

 واحل م، والع م، وحترره من الشهوات وَمْلِاها لعنانو.  

ٍ طىر، اخلىق والشىر  فقىد تاىون      ومن أعظن ما يعني على ذلىك تعريىف الىنف   

 اهها وميلها حنو اجلرائن والشرور. يف اه ة قوية، ولان مرحهااإلراد
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فعالجها حينمذ أن نعرف النفٍ طر، اخلق والشر، وأن نل مها سىلود سىبيل    =

اخلق، وأن حنوطها بال ما حيببهىا بىاخلق، وأن نتىذر  بالصى  يف مقاومىة ميلىها إىل       

 صراط املستقين، كما نفعل بالشمرة الفتية إذا حنن لنسناالشرور  حتى تهتدي إىل ال

حتىى   منها اعوجاجا  فإنا حنوطها بال ما يصلح وجهتهىا، ونقىاوم اعوجاجهىا مىدة    

 فال تتأثر بعد ذلك بشيء.  تستقين قناتها، ويصلب عودها 

ثن يؤدي التغلىب عليهمىا    ،وباجلملة فال جمهود يبذل يف مقاومة هوى أو شهوة

 .     (4)يعد قوة وشماعة _ة لاسب اإلراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، ورسىىائل اإلبىىالح حملمىىد اخلضىىر حسىىني  66، و56_51( انظىىر األالىىال، ألمحىىد أمىىني  4)

 . 114_145، واهلمة العالية   549_541مد البشق اإلبراهيمي  ، وعيون البصائر حمل66_4/65
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وأن تتوددم مددن األمددور الك ددِدر ة أمددور ا صددافية حلددوة  وبددمل  يزيددد صددفاء   

 . (1)اللمات  وتزول األ دار

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

أال وهو اعتيىاد  ، من أسباب السعادة للسبب التاس؛ عشرن هذا املقط؛ بيا (4)

من ديل كارنيمي  حيث عقد × ، وهو مما أفاده املؤلف النظر إىل اجلانب املشر،

يف كتابو )د  القلق( فصال  يف ذلك وهو الفصىل السىاب؛ عشىر، وعنىون لىو بقولىو:       

 . (4)حلة شرابا  حلوا +ا=ابن؛ من الليمونة امل

 ذلك من الالل املواقف، واألمثال، والقصص، واحلان. ثن شر  يف تفصيل 

ثن التن هذا الفصل بقولو: =و _إذا _ َفِلَاْي تتخَذ اهاها  ذهنيًّا جيلب لك الراحة 

عندما تلقى املقادير بني يديك ليمونة مل ة حاول أن : 6والسعادة اتب؛ القاعدة رقن 

 . (1)تصن؛ منها شرابا  سائغا  حلوا +

ر إىل اجلانب املشر، من كىل أزمىة متىر بىك، وتىنغص حياتىك        واملعنى أن تنظ

فإنك إذا اسرسلت م؛ اجرار تداعياتها، وما َسَيْنُمن عنها مىن اخلطىر الىذي يهىدد     

 مستقبلك وسعادتك_ َأْوَشَاْت تلك األزمة أن تفتك بقلبك ومشاعرد. 

، مىن احلاىن واألسىرار    إىل جانبها املشر،، وما تنطىوي عليىو  وإْن أنت نظرت 

واأللطاف الربانية، واألجور املرتبة عليها، وما يعقبها من محيد العاقبة، ومجيىل  

التمربة، ول وم الت وُّط، وحسن النظر يف قابىل األيىام _ كانىت تلىك األزمىة بىردا        

وسالما   فال ختلو حمنة  من من ة، وال شرٌّ من الق  فليٍ هناد شرٌّ حمىض مىن كىل    

 وجو. 

 اإلنسان اخلابة والعامة.وذلك عام يف شتى أمور 
                                                 

 .  411د  القلق  ( 4)

 .  491د  القلق  ( 1)
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تلتفدد  إ   واسمدل سلددل حتقيق دا  وال    اجعدل األمدور النافعددة نصد  سينيدد    

واسدددتعن   للددد م واحلدددزن لتلددد و بدددمل  سدددن األسدددواب اجلالودددةِ  ؛الضدددارة األمدددوِر

    .(1)النف  سلل األسمال امل مة موإمجا  بالراحة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أال وهو احلىر   من أسباب السعادة،  السبب العشرينهذا شرو  يف ذكر  (4)

 . على ما ينف؛

مىن ديىل كىارينمي يف    × وهذا املقط؛ مما أفاده الشي  عبدالرمحن السعدي 

كتابو )د  القلق( حيث الصص لذلك السبب فصلني: األول منهما وقىد عنىون لىو    

 . (4)ضيف ساعة إىل ساعات يقظتك+بقولو: =الفصل الثالث والعشرون: كيف ت

 . (1)ثن شر  يف شرح ذلك

ومن أقوالو اليت أوردها قولو: =أكثىر مىن الراحىة، واسىرح قبىل أن يفاجمىك       

 . (4)التعب+

ثن التن ذلك الفصل بقولو: =دعين أكرر ما أسلفت: افعل كما يفعل اجلىيش   

 اسرح يف فرات متقطعة. 

ك التعىب، وبىذلك تضىيف سىاعة  إىل     بل افعل كما يفعل قلبك قبل أن يىدرك 

 . (1)ساعات يقظتك+

وأمىىا الفصىىل اآلالىىر فهىىو الفصىىل الرابىى؛ والعشىىرون، وقىىد عنىىون لىىو بقولىىو: 

 .  (5)=الفصل الراب؛ والعشرون: كيف تتخلص من التعب+
                                                 

 . 147د  القلق  ( 4)

 .  114_147انظر املرج؛ السابق   ( 1)

 . 141د  القلق  ( 4)

 .  114د  القلق  ( 1)

 .  111د  القلق   (5)
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 : يعىىينصىىب عينيىىك+=اجعىىل األمىىور النافعىىة ن: فقىىول الشىىي  السىىعدي =

 مبا ال ينفعك فضال  عن أن تشغلها مبا يضرد.  ال تشغل نفسك

: يعين ال يافي جمرد التفاق مبا ينف؛، بل البد =واعمل على حتقيقها+وقولو: 

 أن يستتب؛ ذلك عمل، وإال كان أمانيَّ، وكانت احلال كما قال أبو متام:

لل للمللنُّكلل بُّماَّللىَُّّ م  ُّ  ُّبهموم 

ُّ

 ُّ ُّونملل حا  ُّ لل أُّمهلل بالجلليُُّّربن 

ُّ : يشىىق بىىذلك إىل أن األمىىور =واحلىى ن+إىل قولىىو:  =وال تلتفىىت...+وقولىىو: 

 الضارة كامسها  تضر، وال هدي نفعا ، وال تطف  لوعة . 

فإذا حربت عنها بف ا  كنت جديرا  بالسعادة  إذ هلوت عن كل سىبب جالىب   

 للقلق. 

عياء َمْبَلَغُو، فتسقط : أي ال تنتظر حتى يبلغ بك اإل=واستعن بالراحة+وقولو: 

بىل  مريضا ، أو مغشيا  عليك  إذ إن كثقا  من ذوي اهلمن ينهمك يف العمىل، ويوا 

ا، ثن تاون النتيمىة أن ميىرض مىن جىراء ذلىك، أو      همالقيام بو  رغبة يف دقائق يغن

 . ورمبا أياما ينام نوما  طويال  خيسر من الاللو ساعات، 

جىاءت يف   =إمجىام+ : قولىو:  املهمىة+  =وإمجام النفٍ على األعمالوقولو: 

 . )إمجا (أكثر الطبعات هاذا 

 . )إمجام(هاذا:  هلذه الرسالة وهذا الطأ  إذ جاء يف الطبعة األوىل

 وهذا أنسب  إذ اإلمجام يالئن الراحة. 

ويقصد بذلك أن تعطي نفسك قسطا  من الراحة قبل اإلقدام علىى عمىل مهىن    

الراحة قبل ذلك العمل تعني على دقىة التأمىل    يرتب عليو قرارات، أو تبعات  فإن

 وحسن النظر، وسالمة القرار، وب ة احلان، وجودة الرأي.
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ألن  ؛(2)  والتفدر  يف املسدتقول  حسم األسمال يف احلدال  (1)ومن األمور النافعة

األسمددال إذا مل حتسددم اجتمددع سليدد  بقيددة األسمددال السددابقة  وانضدداف  إلي ددا   

 بوقتدو أتيد   األمدور      ديءٍ  فرذا حسدم    دلَّ   ؛وطأت ا فتشتد ؛األسمال الالحقة

 .(3)وقوة سمل  بقوة تفكري املستقولة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: أي اليت تنف؛ اإلنسان يف معاشو، وهلب لو +ومن األمور النافعة=قولو:  (4)

 السعادة احلاحرة.

أال وهىو  من أسباب السعادة   احلادي والعشرينر السبب ويف هذا شرو  يف ذك

 .  احل م يف حسن األعمال

: يعىين سىرعة   +حسن األعمىال يف احلىال، والتفىرغ يف املسىتقبل    =قولو:  (1)

اإلجناز، واحلذر من التأجيىل بىال مسىوغ  فىذلك مىن أسىباب السىعادة، والشىعور         

 العمل، قال الشاعر القروي:  بالراحة الصوبا  ما كان ذلك واجبا  متليو عليو طبيعة

ُّم ُّبح ُّ ل  َُُّّّيىُّر ش ُُّّ   ُّوجنعل مُّفيليُّش د 

ُّ

 ُّ ُّبود للاُّنتملل م ُُّّفاوشلل  ُّبث للاو ُّمثلل  

ُّ هذه الفائدة من ديىل كىارينمي، حيىث يقىول:     × وقد أفاد الشي  السعدي 

قىرارا  تسىتطيعو    ظهورها  ال تؤجىلْ  د إىل حسمها فوَرِم=إذا ظهرت لك مشالة فاْع

 . (4)اليوم إىل غد+

: يشىق بىذلك إىل لى وم    =وقوة عمل+إىل قولو:  =ألن األعمال...+قولو:  (4)

من تأجيلها  ملىا يف ذلىك    على تنفيذها، واحلذِر املبادرة يف إجناز األعمال، واحلرِ 

مىىن احلىى م، وتعمُّىىل الراحىىة، وملىىا يف التأجيىىل، والتسىىويف مىىن تىىراكن األعمىىال 

ن أعظن ما يعني علىى إجنىاز العمىل    وحعف اإلجادة فيها  فاحل م، واحلسن _إذا _ م

 احلاحر، واالستعداد للعمل القادم. 
                                                 

 .  155د  القلق   (4)
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 وهذا املعنى مما تتابعت عليو وبايا احلاماء.  =

ولىىو أنعمىىت النظىىر يف أكثىىر مشىىاالت النىىاس الصىى ية، أو االجتماعيىىة، أو   

 جدت أن التأالر يف حسن األعمال يأتي على رأسها. لو_ الوظيفية، أو االقتصادية 

الىذين حيرمىون أنفسىهن، ويتىدبرون     الرجىال   م؛ النفٍ بفة عظمىاءِ  واحل ُم

عواقىىب أمىىورهن، فهىىن ينمىى ون أعمىىاهلن، وَيُفىىون مبواعيىىدهن، وال يىىدعون     

 للمفاجآت سبيال  إليهن.

بىاحبها   من مظاهر العظمة احلقة، اليت هعل نصىيب  وال ريب أن ذلك مظهٌر

 من االحرام موفًى غق منقو .

والذي يالحم على ثقافة كثق من جمتمعاتنا أنها ال حتسب حسىابا  للمسىتقبل،   

 وإمنا تنظر إىل يومها احلاحر ف سب.

والنظر إىل احلاحر، ومج؛ اهلمة عليو أمر حممود، ولان ذلىك ال ينىايف النظىر    

 إىل املستقبل، وأالذ األهبة ملا سيأتي من أمور.

 يق؛ فيو فمىامٌ  يراد ههنا االسرسال يف هذا الشأن، وإمنا هي إشارات إىل أمر وال 

يؤجلون كثقا  من أعماهلن اليت تنتظر احلسىن  فىإذا جىاءت سىاعة الصىفر،       منا  إذ

يركبىىون مىىنت عميىىاء،  الىىذي ال بىىد فيىىو مىىن إجنىىاز العمىىل _ بىىاروا املوعىىُد َبُروَقىى

هن يف حىىر  شىىديد، ورمبىىا أالفقىىوا أو عشىىواء، ويوقعىىون أنفسىىطىىون الىىبط ِبْخَيو

 روا يف إجناز ذلك العمل.صََّق

 والسبب أنهن فرطوا يف أوقات السعة  فاانت تلك هي النتيمَة احلتميَة.

وأمثلة ذلك يف حياتنا اليومية كثقة جدا ، ومنها ما حيدث عند بعض الطىالب،  

وكتابىة األحبىاِث    فراه طيلىة وقىت الدراسىة ميىرح ويؤجىل، وُيَسىوِّف يف املىذاكرِة،       

 =                املطلوبة منو.
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نفسو، ورمبا كان ذلىك علىى    فإذا قرب وقت االمت ان استنفر قواه، وأجهَد =

 حساب ب تو، وحتصيلو.

بل إنك لتعمب من الطالب حني تراهن قبل االمت ان بدقائق وهن أمىام قاعىة   

االمت ان ال يااد أحدهن يرف؛ طرفو من كتابو  رغبة  يف اغتنام مىا بقىي مىن وقىت،     

 وال يااد يدالل القاعة إال بعد اليت واللَُّتيَّا.

 ولو أنو استعد قبل ذلك لاان القا  لو، وأحسن تأويال .

ومما هو داالل يف ذلك القبيل ما هده عند بعض األساتذة  حيىث يؤجىل كتابىة    

حتى إذا مل يبَق إال القليل كتبها على عمل، ورمبا كان ذلىك علىى    أسملة االمت ان

 حساب الطالب.

وبعضهن تاون عنده مناقشة رسالة علمية، فتماث عنده شىهورا  عديىدة دون   

املناقشة مل يبَق عنده وقت لقراءة الرسالة، ورمبا أتى الىالَي   مسوِّغ، فإذا قُرب وقُت

اب الطالىب املنىاَقش، ورمبىا عىوَّض     الوفاض من املل وظات  فاان ذلك على حس

األسىىتاذ ذلىىك الىىنقص مبل وظىىات ال قيمىىة هلىىا، أو برفىى؛ الصىىوت علىىى الطالىىب  

 املناَقش، فُيَعرِّض األستاُذ نفَسو للذم واللوم.

ومن األمثلة على ذلك مىا ياىون يف أيىام املواسىن كاألعيىاد مىثال   فتمىد أكثىر         

كانت قالئل، بىل تىراه يؤجىل، حتىى إذا     الناس ال يستعد للعيد قبل جميمو بأيام ولو 

جاءت ساعة الصىفر، ومل يبىق علىى العيىد إال سىاعات دالىل يف معىرد السىو،،         

 ولقي اأَلَمرَّين من جراء ال حام الشديد، ورمبا مل حيصل على مجي؛ ما يريد.

ومن هذا القبيل ما ياون من حاجيات األوالد، وطلباتهن، فقد ُتَفاجىأ بابنىك   

عند باب املدرسة وهو يعطيك تقريره الدراسي يريد منىك االطىال     إذا أردت إن الو

 =                   عليو، وكتابة توقيعك.
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وقد تأتي إىل املن ل يف ساعة متأالرة من الليل، فيقال لك: إن حليب الطفل  =

 ه الساعة.قد انتهى، وال بد من إحضاره يف هذ

وقىىل مثىىل ذلىىك يف شىىأن مواعيىىد املطىىارات، والىىوالئن، وتسىىلين الب ىىوث    

الطالبية، ومراجعة الدوائر احلاومية، وبداية املوسن الدراسي، ومىا جىرى جمىرى    

 تلك األمور.

إذ وكذلك ما ياون من حال كثق من املوظفني يف املؤسسات احلاومية وغقها  

يف  _وتعطيل املصىاحل العامىة، ومىا سىبب ذلىك      التأالر عن الدوام،  دأب فمام منهن

إال التااسل، والرغبة يف كسب دقائق للنوم والراحة  فىإذا جىاءت سىاعة     _ الغالب

الصىفر هىىبَّ املوظىف كاملىىذعور، ورمبىىا الىر  دون تنىىاول إفطىاره إذا كىىان الوقىىت     

بباحا ، أو يتناولو على عمل، ورمبا سار بسىرعة جنونيىة، ورمبىا هىاوز إشىارات      

رور احلمراء  َفَيِصُل وهو ثائر النفٍ، مشدود األعصىاب، فَيْلقىى مىا َيْلقىى مىن      امل

 ة اليت تنال من سعادتو، وكرامتو. اللوم، أو احلسن، أو النظرات الشَِّ َر

وهاذا احلال بالنسبة للص ة، حيىث هىد كىثقا  منَّىا يفىرط يف بى تو، ويىد         

 تو دفَ؛ الثمن أحعافا  مضاعفة من املبادرة للعال   كسال ، وتهاونا   فإذا ساءت ب

 وقتو ومالو.

مثىىاال  واحىىدا  أال وهىىو موحىىو  األسىىنان، فالواحىىد منَّىىا يىىدُ  املبىىادرة وإلىىيان 

 لعالجها، حتى إذا تهالات راج؛ الطبيب بعد أن يفوت األوان.

واألدهى يف هذا الباب ما ياون يف شأن الفرائض  حيث ُيل م علىى كىثق منىا    

  = أو النىوم حتىى إذا َقىُرب وقىت الصىالة _مىثال _ نهىض بسىرعة،         متاديو يف الشىغل 
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يف الوحىوء، ورمبىا أالىلَّ بىو، فىال يىأتي الصىالة إال وقىد فاتىو ركعىة أو            وعمَّل =

 ركعات، ورمبا فاتتو الصالة، بل رمبا الر  وقت الصالة ومل ا يؤدِّها َبْعُد.

وهاذا احلال بالنسبة للصيام حتى إنك لتمد من يتشاغل بىالاالم، أو النىوم،   

بىار يأكىل ويشىرب بسىرعة قىد       ألعمال، حتى إذا قرب وقىت اإلمسىاد  أو بعض ا

 ُتِضرُّ بص تو، ورمبا طل؛ الفمر ومل ا يتس ْر َبْعُد.

البتة.  وال يعين ما مضى أن ياون املرء كاآللة، أو أال يق؛ منو اخللل أو التقصق

 َدْأَبو يف سائر أحوالو وأيامو.  ياون اخللل، والاسل، والتوانيوإمنا املقصود أال

وهذا ما يؤكد لنا حرورة املعاجلة ملثل هذه األمور، وأن ُنَعوِّد أنفسنا ومن حتىت  

التصىرف يف أوقىات السىعة، وأن نشىي؛ يف     علىى  أيدينا على البعد عىن املضىايق، و  

وجمتمعاتنا عموما  ثقافىَة احلى ِم، واملبىادرِة، واحىراِم      نا،ودوائر بيوتنا، ومدارسنا،

 . (4)املواعيد، وإجناز األعمال يف أوقاتها

 أمور كثقة منها:  حسن األعمالهذا وإن مما يعني على 

فإذا كان األمر كذلك، وكان  _ أن نست ضر قيمة ال من، وندرد بأنو حمدود:أ

وجىب أن   _ت قيمتىو يف حسىن إنفاقىو    ال ميان أن ميىد يف الى من أو يقصىر، وكانى    

 حنافم عليو، وأن نستعملو أحسن استعمال. 

ينبغي لهنسان أن يعرف شرف زمانو، وقىدر وقتىو،   =×: قال ابن اجلوزي 

      .(1)+فال يضي؛ حلظة يف غق قربة، ويقدم األفضل فاألفضل من القول والعمل
                                                 

 .  444_411ارتسامات   ( انظر 4)

 .   4/16( بيد اخلاطر 1)



 

 134 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مىا ينبغىي أن    ٌرُمإن يوما  باقيا  من العمر هو للمؤمن ُع=: ×وقال الرافعي =

   .(4)يستهان بو+

حىوء القمىر مىا دام    : أي اغتىنن  +وقمىٌر لىك   ِرْسى ا= والعرب تقول يف أمثاهلىا: 

 .(1)طالعا  فسر فيو

 قولو:  ×ومما ينسب للشافعي 

ُّنموُّهالليُّوجنللوومُّشبلل ي َُّّ اتللا

ُّ

ُّبهوُّمنُّ  ُّشجصفُّوج عابشح   ُّب ت  

ُّ ُّااوبُّشبُّج  ج لل  ُّلشجلل  ُّمللنُّوجخلل

ُّ

ُّبتٌا ُّمنَُّّملاة  ُّ(3)تماُّباَُّّيي 

ُّ فهذا مما يعني على اغتنام الوقت، وإتقان العمل  فتأالر  ب_ الدقة يف املواعيد:

 دقائق عن موعد البدء احملدد معناه حيا  دقائق من وقت العمل. 

، وعىدم الدقىة فيىو     وذلك يؤدي إىل إحدى نتيمىتني: إمىا اإلسىرا  يف العمىل    

 ت لواجبات أالرى. َصصِّلتعويض ال من الفائت، وإما التعدي على أوقات اُل

عمل، وإذا عمىل فقلمىا يعمىل    فالعمل املؤجل قلما ُياحلذر من التأجيل: _   

 بإتقان كما لو كان يف وقتو.

إذا تراكمت عليك األعمال فىال تلىتمٍ الىروح يف مىدافعتها     =قال ابن املقف؛: 

ن منها  فإنو ال راحة لك إال  يف إبدارها، وإن الص  عليها هو الذي خيففها بالروغا

 =                .  (1)عنك، والضمر هو الذي يراكمها عليك+
                                                 

 .  4/145( وحي القلن 4)

 .  157( األمثال ألبي عبيد  1)

 .  1/111( غذاء األلباب للسفاريين 4)

 .  451ب الابق  ( األدب الصغق واألد1)
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فمما يعىني علىى حسىن األعمىال أن نعمىر      أال حنتقر شيما  ننم ه من العمل: د_  =

 وقات بالعمل الناف؛ ولو كان قليال ، وأال حنتقر ما نبذلو من جهد ولو كان يسقا . األ

خبالف ما يوجىد عنىد بعىض النىاس  فإمىا أن يقىوم بأعمىال كىبقة أو أن يىد           

لة  ذلك أن للنفوس إقباال  وإدبارا ، وكثق من اجلادين يغتنن وقتو حىال  مجالعمل 

قام بأعمال جليلة يف  _و ُحاري َتنفسو، وهبَّ اإلقبال دون حال اإلدبار  فإذا أقبلت

 قة. صمدة ق

 الفتور إليو، وترد العمل بالالية.  دبَّ _وإذا أدبرت نفسو، وسانت رحيو 

والذي تقتضيو احلامة أن يغتنن املرء وقتو حال إقبال نفسو وحال إدبارها  فإذا 

 أقبلت حاعف جهده، واستفرغ ما يف وسعو. 

فال حيسن بو أن يد  العمل البتة، بل حيسن بو أن ينمى   وإذا أدبرت وانقبضت 

 أي عمل ولو كان يسقا ، وأال حيتقر ما يقدم ولو كان قليال . 

   . (4)+إذا مل يان ما تريد فأرد ما ياون: =والعرب تقول

وحسىن  فاألالذ بهذه الطريقىة يفيىد كىثقا   حيىث يبعىث املىرء الغتنىام وقتىو،         

 شاطو وقدرتو، ويرحيو من تراكن األعمال عليو. ويهيؤه الستعادة نأعمالو، 

ال حتقر شيما  من عمىل غىد أن حتققىو بىأن تعملىو اليىوم وإن       =×: قال ابن ح م 

 .   (1)+، ورمبا أعم  أمرها عند ذلك فيبطل الالقل  فإن قليل األعمال جيتم؛ كثقها

اآلن وإن  ال حتقر شيما  مما ترجو بو تثقيىل مي انىك يىوم البعىث أن تعملىو     = وقال:

 .   (4)+قل  فإنو حيط عنك كثقا  لو اجتم؛ عليك لقذف بك يف النار
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ز بددني مددا متيددل  فدداألهم  وميِّدد األهددمَّ النافعددِة وينوغددي أن تددتوري مددن األسمددالِ 

  حيدددد  السدددآمة وامللدددل والكددددر   دَّفدددرن ِ ددد ؛وتشدددتد رموتددد  فيدددو   نفسددد  إليدددو

 ندددم مددن استشددار  وادرس فمددا  ؛واملشدداورة  واسددتعن سلددل ذلدد  بددالفكر الصددحي  

وسزمد  فتو دل سلدل اهلل إن      فرذا حتقق  املصلحة ؛ما تريد فعلو درس ا دقيًقا

 .(1)اهلل حي  املتو لني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاالم يف هذه الفقرة _وهي لالر هذه الرسالة_ قد مرت اإلشارة إليىو عنىد    (4)

االشتغال بعمىل مىن األعمىال أو علىن مىن      لى أن من أسباب دف؛ القلق: الاالم ع

 . العلوم

والشي  ههنا أراد التأكيد على هذا املعنى، وأنو حيسىن باإلنسىان أن ينظىر فيمىا     

 يالئمو من األعمال، ويبدأ باألهن فاملهن. 

 ال يشريان باملال: =إن مثة شيمني : وقد أفاد ذلك من ديل كارينمي الذي يقول

 . (4)القدرة على التفاق، والقدرة على إجناز األعمال حبسب ترتيبها يف األهمية+

 أو كونىىو سىىيفوت، أو  ختتلىىف مىىن جهىىة نىىو  العمىىل، أو وقتىىو،  واألهميىىة 

 ما يرتب عليو، وهاذا...

ثن يشق الشي  إىل أهمية ميل النفٍ إىل العمل الذي يقوم بو اإلنسان  فىذلك  

 از واإلبدا . من أعظن ما يعني على اإلجن

ومما يعني على ختق العمىل املالئىن حسىن النظىر، واستشىارة مىن يعىرف واقى؛         

احلال، واالستخارة يف اإلقدام، أو اإلحمام، وتأمل األمر من مجي؛ جوانبو  فىإذا  

رأى اإلنسان مالءمة العمل من مجي؛ جوانبو فليقدم متوكال  على اهلل، مستمدا  منىو  

 العون، والسداد.
                                                 

 .  155د  القلق  ( 4)
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يف سىؤال أبىي القاسىن املغربىي املعىروف      × قال شي  اإلسالم ابن تيميىة   =

 حراثة،: =فأما تعيني ماسب من بناعة، أو هارة، أو بناية، أو ىبالوبية الصغر

 أو غق ذلك _ فهذا خيتلف باالتالف الناس، وال أعلن يف ذلك شيما  عاما . 

لهنسان جهة فليستخر اهلل _تعاىل_ فيها االستخارة الشرعية املتلقاة  نَّإذا َع لان

 من معلن الناس اخلق  فإن فيها من ال كة ما ال حياط بو. 

 .(4)ثن ما تيسر لو من العمل فال يتالف غقه إال أن ياون منو كراهة شرعية+
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وصدلل اهلل سلدل سديدنا حممدد       رب العداملني واحلمدد هلل  متد  هدم  الرسدالة     

 .(1)وسلل آلو وصحوو وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبهذه احلمدلة، والصالة والسالم علىى الىنيب حممىد وللىو وبى بو الىتن        (4)

أالذ بهىا كىان   املؤلف هذه الرسالة املاتعة اليت مج؛ فيها أبوال  نافعة للسعادة  فمن 

 حريا  بنيل السعادتني، والفوز باجلنتني. 

هذا وإن هناد أسبابا  أالرى كثقة ، وأبوال  غق ما ذكىره املؤلىف، وقىد ترجى؛     

 نو هذه الرسالة، ومنها على سبيل املثال ما يلي:مَّإىل ما َح

فهىي الىركن الثىاني مىن أركىان اإلسىالم،        احلر  على إقامة الصىالة:  أوال :

 ئر الدين العملية. وأعظن شعا

والاىىالم عنهىىا، وعىىن إقامتهىىا، وتاميلىىها، ومىىا يسىىتتب؛ ذلىىك مىىن الثمىىرات 

 واألجور يطول. 

ويافي يف هذا املقام التنبيو على كونها من أعظن أسباب السعادة  إذ من مثراتها 

حبِّىىب إىل مىىن دنيىىاكن النسىىاُء ، وَفىىَرٌح للفىىؤاد، قىىال الىىنيب":=أنهىىا قىىرة للعىىني

 . (4)+ِعَلت قرُة عيين يف الصالةوالطيُب، وُج

نو ُحبِّىب إليىو مىن الىدنيا     معلقا  على هذا احلديث:=فأال  أ× قال ابن القين 

 .شيمان: )النساء والطيب( ثن قال: )وجعلت قرُة عيين يف الصالة(

وقرُة العنِي فوَ، احملبة  فإنو ليٍ كىلَّ حمبىوٍب َتَقىرُّ بىو العىنُي، وإمنىا تقىر بىأعلى         

 =             .(1)لذي ُي ب لذاتو، وليٍ ذلك إال اهلل الذي ال إلو إال هو+احملبوبات ا
                                                 

(، وقىال: هىذا بى يح علىى     1/61( والنسىائي واحلىاكن يف املسىتدرد )   44614رواه أمحد ) (4)

 . ، ووافقو الذهيبشرط مسلن، ومل خيرجاه

 .  41_44رسالة ابن القين إىل أحد إالوانو   ( 1)



 

 139 للحياة السعيدة شرح رسالة الوسائل املفيدة
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=فالصالُة قرُة عيون احملبني يف هذه الدنيا  ملا فيو من مناجاِة ×: إىل أن قال =

نفىوس إال إليىو، والتىنعِن    َمْن ال َتَقىرُّ العيىوُن، وال تطمىمن القلىوب، وال تسىان ال     

بذكرِه، والتذلل واخلضو  لو، والقرب منو والسيما يف حال السمود، وتلك احلاُل 

 . عبد من ربو فيها، ومن هذا قول ": )يا بالل! أرحنا بالصالة(أقرُب ما ياون ال

يف الصالة، كما أال  أن قرَة عينو فيهىا، فىأين هىذا     " َفأْعَلن بذلك أن راحتو

 ائل: نصلي ونسريح من الصالةل! من قول الق

فاحملب راحتُو، وقرُة عينو يف الصىالة، والغافىُل املعىرُض لىيٍ لىو نصىيب مىن        

ذلك، بل الصالُة كبقة  شاقة  عليىو، إذا قىام فيهىا كأنىو علىى اجلمىر حتىى يىتخل ص         

 منها، وأحبُّ الصالة إليو أعمُلها، وأسرُعها  فإنو ليٍ لو قرُة عني  فيها، وال لقلبو

راحة  بها، والعبُد إذا َقرَّت عيُنو بشيء، واسراح قلُبو بو فأشىق مىا عليىو مفارَقتىو،     

واملتالِّف الفارغ القلب من اهلل والىدار اآلالىرة املبتلىى مب بىة الىدنيا أشىقٌّ مىا عليىو         

  . (4)+الصالة وأكرُه ما إليو طوهلا م؛ تفرغو، وب تو، وعدم اشتغالو

 ، وعقوبىىاٍتعظيمىىة  ا فىىإن هلىىا أحىىرار عابىىي:البعىىد عىىن الىىذنوب واملثانيىا :  

، سىىواء يف الىىدنيا أو يف اآلالىىرة، علىىى مسىىتوى األفىىراد أو علىىى مسىىتوى   متنوعىىة 

 اجلماعات.

العلن والرز،، والوحشُة اليت جيىدها العابىي يف قلبىو،     فمن أحرارها حرماُن

 وبينو وبني ربو، وبينو وبني الناس.

ووهن البدن، وحرمان الطاعة، وتقصق  الوجو، األمور، وسواُد ومنها تعسُق

 العمر، وحمق بركتو.
                                                 

 .  41_44رسالة ابن القين إىل أحد إالوانو   ( 4)
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ومنها ظلمة القلىب، وحىيقو، وح نىو، وأملىو، واحنصىاره، وشىدة قلقىو،         =

 واحطرابو، ومت ، مشلو، وحعفو عن مقاومة عدوه، وتَعرِّيو من زينتو.

مثاهلىا، وتقىوي يف القلىب إرادة املعصىية، وتضىعف      ومنها أن املعابي ت ر  أ

إرادة التوبة شيما  فشيما  إىل أن تنسىل  إرادة التوبىة مىن القلىب بالاليىة، فيسىتمرىء       

 باحبها املعصية، وينسل  من استقباحها.

، وتبدلىو  ُوَنى ْميف قلب العابي، وت يل َأ الرعَب ُلِ ْنومن أحرار املعابي أنها ُت

 ناس أشدهن إساءة.  فأالوف البو خمافة 

من دائرة اإلحسان، ومتنعو ثواب احملسنني، وتضعف سىق   العبَد ُ ِرْخكذلك ُت

قلبو إىل اهلل والدار اآلالرة، وتصغر نفسو، وُتعمي قلبو، وتسىقط من لتىو، وتسىلبو    

أمساء املدح والشرف، وتاسوه أمساء الذل والصغار، وهعلو من السىفلة بعىد أن   

من العلية، وهىرىء عليىو شىياطني اجلىن واإلنىٍ، فيصىق يف       كان ُمهيَّأ  ألن ياون 

 أسرهن بعد أن كانوا خيافونو ويرهبونو.

ومنها وقو  العابي يف بمر احلسرات  فال ي ال يف حسرة دائمة  فالما نال لىذة  

نازعتو نفسو إىل نظقها إن مل يقض منها وطرا ، أو إىل غقها إن قضى وطره منهىا،  

أحعاُف أحعاف ما يقدر عليو، وكلما اشتد ن وُعىو وعىرف    وما يعم  عنو من ذلك

عمَ ه اشتدت حسرُتو وح ُنو  فيا هلا نارا  قد ُعذِّب بها القلُب يف هذه الدار قبىل نىار   

 اهلل املوقدة اليت تطل؛ على األفمدة.

ومنها حيا  أع  األشياء وأنفسها وأغالها وهو الوقت الىذي ال عىوض عنىو،    

 وال يعود إليو أبدا .
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وباجلملة فاآلثار القبي ة للمعابي أكثر من أن حييط بها العبد علما ، ولثىار   =

الطاعة احلسنة أكثر من أن حييط بها علما   فخىق الىدنيا واآلالىرة حبىذافقه يف طاعىة      

    .(4)اهلل، وشر الدنيا واآلالرة حبذافقه يف معصية اهلل

=سب ان اهلل رب العىاملني! لىو مل   مبينا  فوائد ترد املعابي: × قال ابن القين 

يان يف ترد املعابي إال إقامة املىروءة، وبىون العىرض، وحفىم اجلىاه، وبىيانة       

املال الذي جعلىو اهلل قوامىا  ملصىاحل الىدنيا واآلالىرة، وحمبىة اخللىق، وجىواز القىول          

وقىوة القلىب، وطيىب الىنفٍ، ونعىين       بينهن، وبالح املعىاش، وراحىة البىدن،   

القلب، وانشراح الصدر، واألمن من خماوف الفسا، والفمار، وقلة اهلىن والغىن   

واحلىى ن، وعىى  الىىنفٍ عىىن احتمىىال الىىذل، وبىىون نىىور القلىىب أن تطفمىىو ظلمىىة  

املعصية، وحصول املخر  لو مما حا، على الفسا، والفمار، وتيسق الىرز، عليىو   

ق ما عسر علىى أربىاب الفسىو، واملعابىي، وتسىهيل      من حيث ال حيتسب، وتيس

الطاعىىات عليىىو، وتيسىىق العلىىن، والثنىىاء احلسىىن يف النىىاس، وكثىىرة الىىدعاء لىىو،   

واحلالوة اليت ياتسبها وجهو، واملهابة اليت تلقى لو يف قلوب النىاس، وانتصىارهن   

إجابة  ومحيتهن لو إذا أوذي أو ظلن، وَذبُّهن عن عرحو إذا اغتابو مغتاب، وسرعة

دعائو، وزوال الوحشة الىيت بينىو وبىني اهلل، وقىرب املالئاىة منىو، وبعىد شىياطني         

اإلنٍ واجلن منو، وتنافٍ الناس على الدمتو وقضاء حوائمو، والطبىتهن ملودتىو   

وب بتو، وعدم الوفو من املوت، بىل يفىرح بىو لقدومىو علىى ربىو، ولقائىو لىو،         

 =امللىك   وحربىو علىى   ُر اآلالىرة عنىده،  ومصقه إليو، وِبَغُر الدنيا يف قلبو، وِكَب
 

                                                 

 .  151_151و تفصيل لتلك األحرار، وانظر طريق اهلمرتني   يانظر اجلواب الاايف فف( 4)
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الابق، والفوز العظين فيها، وذو، حالوة الطاعىة، َوَوْجىُد حىالوة اإلميىان،      =

ودعاء محلة العرش ومن حولو من املالئاة لو، وفرح الااتبني بو، ودعاؤهن لىو  

وفهمىو وإميانىو ومعرفتىو، وحصىول حمبىة اهلل لىو،        كل وقىت، وال يىادة يف عقلىو   

وإقبالو عليو، وفرحو بتوبتو، وهاذا جيازيو بفىرح وسىرور ال نسىبة لىو إىل فرحىو      

 وسروره باملعصية بوجو من الوجوه.

فهذه بعض لثار ترد املعابي يف الدنيا، فإذا مات َتَلق ْتو املالئاة بالبشرى من 

ال ح ن، وينتقل من سىمن الىدنيا وحىيقها إىل    ربو باجلنة، وبأنو ال الوف عليو و

روحة من رياض اجلنة ينعن فيها إىل يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة كان الناس 

يف احلر والعر،، وهو يف ظل العرش، فإذا انصرفوا من بني يدي اهلل أالذ بىو ذات  

ِ ]اليمني م؛ أوليائو املتقني وح بو املفل ني، و ْ  اّلل َ اْ  َذلِاَك فَْضا ََ ي ْؤتِياهِ 
 ُِ ِْ الَْعِظي و الَْفْض

  .(4) 1اجلمعة:  [ََُ  ء  َواّلل َ  ذ 

فال إنسان يىرى الىدنيا مىن الىالل      طهارة القلب، وسالمة املقابد: ثالثا :

عملو، وفاره، وبواعثو  فإذا كان عملو حسنا ، وقلبو طاهرا ، ومقابىده سىليمة   

نقيا ، فرأى الدنيا مجيلة كما اللقت، كان منظاره الذي ينظر بو إىل الدنيا بافيا   _

و، وسىاء ظنىو   ه، وأسىود زجاُجى  ال تغىبش منظىارُ  إفسعد بنفسو، وأسعد غقه، و

 بنفسو وبغقه، فرأى كل شيء أسود مغبشا .

برالاء، وهنىاء،   عاشفإذا اتسن اإلنسان بطهارة القلب، وسالمة املقابد _ 

قىد، ومىا جىرى    من أمىراض القلىوب كاحلسىد، والغىل، واحل     ، وسالمةوعافية

 =        جمرى ذلك. 
                                                 

 .  111_114الفوائد   ( 4)
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فمن أهن أسباب السرور واالبتها  باحليىاة أن ياىون للمىرء     سالمة الذو،: رابعا : =

 ذو، سلين مهذب، يعرف كيف يستمت؛ باحلياة، وحيىرم شىعور النىاس، وال يىنغص    

ر علىىى أنفسىىهن  فالىىذو، السىىلين يسىىتملب القلىىوب، علىىيهن، بىىل ويىىدالل السىىرو

 ويدالل السرور على نفٍ باحبو ومن حولو. 

بل إن رقي الذو، قد ياون أكثر أثرا  يف سىعادة األمىن مىن رقىي العقىل  ذلىك أن       

 الذو، إذا رقى أنف من األعمال اخلسيسة، واألقوال النابية، واألفعال السخيفة. 

 ة رقى أالالقها، ومسا بهممها.والذو، السلين إذا رقى يف األم

ألن مىن أهىن أسىباب احلى ن حىيق األفىق، وكثىرة تفاىق          سىعة األفىق:   الامسا : 

اإلنسان يف نفسىو، حتىى كأنهىا مركى  العىامل، وكىأن الشىمٍ، والقمىر، والنمىوم،          

والسعادة، والرالاء كلها اللقىت لشىخص  فهىو يقىيٍ كىل املسىائل مبقيىاس نفسىو،         

 ة العامل بها. ويدين الفار فيها، ويف عالق

يوجد البؤس والشقاء واحل ن  فم ال أن جيري العامل على  _من غق ريب  _وهذا 

وفق ما تريده نفسو  ألن نفسو ليست هي املرك ، وإمنا هىي نقطىة بىغقة علىى احملىيط      

 العظين. 

، ونظر إىل العامل الفسيح من حولو، ونسي نفسو أحيانا ، ونسي ُوَقف؛ ُأفإن هو وسَّ

شىعر بىأن األعبىاء الىيت تىرزح حتتهىا        _قا  يف سبيل مصل ة عامة أو حنو ذلىك  نفسو كث

 قد الفت كثقا ، وحتللت شيما  فشيما .  _نفسو، والقيود الثقيلة اليت ينوء بها كاهلو 

وهذا هو السبب يف أن أكثر الناس فراغا  هو أشدهن حيقا  بنفسو  ألنو جيد من زمنو 

كىان لىو مىن ذلىك لىذة      استغر، يف عملو، وفار يف أمتو ما يطيل التفاق فيها، فإن هو 

  =          . (4)م دوجة: لذة الفار والعمل، ولذة نسيان اهلموم
                                                 

، 419_6/416، و1/114، و 115_1/497ني انظر تفصيل ذلك يف فيض اخلاطر ألمحد أم( 4)

 .   114، و119_41/116و
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إذا اسىتقبلت العىامل بىالنفٍ الواسىعة رأيىت حقىائق       =×: قال الرافعىي   =

تصىىغر وتضىىيق، وأدركىىت أن دنيىىاد إن  السىىرور ت يىىد وتتسىى؛، وحقىىائق اهلمىىوم

 . (4)حاقت فأنت الضيق ال هي+

فقد ياون بعض الناس يف حائقة، وقىد   سادسا : عرض احلال على من يعني:

 تاىىون يسىىقة جىىدا ، ولانىىو يراهىىا كىىبقة جىىدا ، وأنهىىا قىىد سىىدَّت األفىىق أمامىىو     

 نو أشقى من ميشي على وجو البسيطة. فال ميانو اخلرو  منها، وأ

أنىىو عرحىىها علىىى عاقىىل، فاستشىىاره يف شىىأنو لرمبىىا زال عنىىو القلىىق        ولىىو 

 واالحطراب، ورمبا فتح لو أبوابا  كثقة من الصواب. 

 وهذا حمل قول احلاين العربي:  

ُّبالب ُّمنُّش وىُّنجىُّمةُّملاب  

ُّ

ُّشبُّ   لل   ُّشبُّ تودللي      
للي  ُّ  ا 

 . َتَخطِّيهالى وقد تاون املصيبة كبقة جدا  في تا  _حينمٍذ_ إىل من يعينو عُُّّ

فىىإذا مىىا انطىىوى اإلنسىىان علىىى حالىىو، وانامىىش بعيىىدا  مستسىىلما  ألوهامىىو     

 ووساوسو _ فإن بالءه سيستطق، وإن قلقو سيتضاعف. 

وأما إذا كان ما يصيب اإلنسان من نو  القلق الشديد، واالكتمىاب احلىاد _ فالبىد    

أو قد حيتا  إىل مدة لو من عرض حالو على طبيب نفسي  إذ قد ياون عالجو يسقا ، 

 من ال من تطول أو تقصر، شأنو يف ذلك شأن سائر األمراض العضوية. 

 وهذا أمر قد يت ر  منو بعض الناس الصوبا  يف القدين.

                    = 
                                                 

 .  4/51( وحي القلن 4)
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س الطبيىة، وتطىور الطىب    أما اآلن فقد زال ذلك احلر  م؛ ازدياد ثقافة النا =

 النفسي، ورؤية ما يقوم بو من دور كبق يف معاجلة كثق من احلاالت املستعصية.  

 والناس يرون بأعينهن لثار تلك النتائج. 

وهناد أسباب غق ذلك، وقد يسر اهلل لي كتابة شيء من هذا القبيل بشيء مىن  

ن الاتىب  كاتىاب   البسط والتفصيل يف غضون بعىض مىا أعىان اهلل علىى تأليفىو مى      

مقاالت لابىار كتىاب العربيىة يف العصىر احلىديث، وهىو يف ثىالث جملىدات، وفيىو          

 مقاالت كثقة تدور حول السعادة. 

وكذلك ما جاء يف كتب: )اهلمة العالية( و)التوبىة وظيفىة العمىر( و)الىواطر(     

و)ارتسامات( و)ومضىات( و)بصىائر( و)نظىرات( و)شىذرات(  فقىد أودعىت يف       

 لثمانية الاثق من أسباب السعادة على وجو التفصيل. تلك الاتب ا

ويف اخلتام أسأل اهلل _جل ثنىاؤه_ أن جيى ي الشىي  عبىدالرمحن السىعدي الىق       

اجلىى اء، وأن ينفىى؛ بهىىذا الشىىرح، وأن جيعلىىو الالصىىا  لوجهىىو الاىىرين  إنىىو مسيىى؛ 

 و.قريب، واحلمد هلل أوال  ولالرا ، وبلى اهلل وسلن على نبينا حممد وللو وب ب
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 4 _ املقدمة

متهيد: تعريىف بىاملؤلف والرسىالة، ولراء النىاس يف السىعادة، ونىص       

 7 الرسالة

 9 أوال : تعريف باملؤلف: 

 9 _ نسبو ومولده4

 9 _ وبفو اخِلْلِقي1

 41 _ أالالقو4

 41 _ أعمالو1

 44 _ مرحو ووفاتو5

 44 _ علمو6

 44 ثانيا : تعريف بالرسالة: 

 44 ة، وسبب تأليفها_ اسن الرسال4

 49 _ طب؛ الرسالة1

 11 _ جممل ما احتوت عليو الرسالة4

 11 ثالثا : لراء الناس يف السعادة

 41 رابعا : نص الرسالة

 15 شرح الرسالة

 17 _ مقدمة املؤلف

 احملتويات
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 11 _ شرح قولو: =فإن راحة القلب ...+

 19 _ شرح جممل أسباب السعادة عنده 

األسىىباب لىىذلك وأبىىلها وأسىىها هىىو اإلميىىان  _ شىىرح قولىىو: =وأعظىىن 

 51 والعمل الصاحل+: 

 51  اإلميان والعمل الصاحل شروعو يف ذكر السبب األول للسعادة:

 51  _ مفهوم اإلميان والعمل الصاحل

 56 _ شرح إيراد املؤلف ملا ُوِعد بو من مج؛ بني اإلميان والعمل الصاحل

 57 اهلّن والسبيل إىل ذلك _ كالم البن ح م يف سعي الناس لطرد

 51 _ كالم البن تيمية يف أثر اإلقبال على اهلل يف سعادة اإلنسان  

 64 _ شرح قولو: =وسبب ذلك واحح...+

 64 تعريفات وفروقات بني القلق، اهلن، والغن، واحل ن_ 

 61 _ بيان املؤلف ألثر اإلميان والعمل الصاحل يف السعادة، وشرح ذلك 

 61 و: =يتلقون احملابَّ واملسارَّ بقبول هلا ...+: _ شرح قول

_ أحوال الشىاكرين للىنعن، والاىافرين بهىا: سىليمان _عليىو السىالم_        

 65 وهامان

 66 _ قصة سبأ م؛ النعن

 61 _ قولو: =ويتلقون املاارَه، واملضارَّ، واهلن، والغنَّ باملقاومة ...+: 

 71 .+: _ وقفة م؛ حديث: =عمبا  ألمر املؤمن ..

 71 _ ل وم االعتدال حال السراء والضراء وأثره يف السعادة
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 74 _ لثار وأقوال، وأشعار وأالبار يف ذلك

 76 _ أعظن مثال لالعتدال حال السراء والضراء

_ شرح قولو: =هلىذا هىد اثىنني تطرقهمىا نائبىة مىن نوائىب اخلىق والشىر          

 71 فيتفاوتان ...+: 

 79 شر_ تلقي املؤمن للخق وال

 14 _ تلقى غق املؤمن للمااره

 17 _ القناعة وأثرها يف السعادة

 19 _ شرح قولو: =فاملؤمن إذا ابتلي مبرض، أو فقر، أو حنوه ...+: 

 91 عمل مبقتضى اإلميان إذا ابتلي بشيء من الفقر ه_ حال من ليٍ عند

 91 _ بيتان البن الرومي يف احلث على ترد التطل؛

 91 ح من أسلن ...(لأف_ حديث )قد 

 91 _ شرح للشي  عبدالرمحن السعدي هلذا احلديث

 91 _ حال ب يح اإلميان إذا حدثت لو أسباب اخلوف

 94 _ مثال لذلك: حسن تعامل مرين _عليها السالم_ م؛ اهلن

 99 _ حال فاقد اإلميان إذا وقعت لو املخاوف

شىىركان يف جلىىب  _ شىىرح قولىىو: =فىىال  والفىىاجر واملىىؤمن والاىىافر ي   

 411 الشماعة االكتسابية ... ولان يتمي  املؤمن ...+: 

 415 _ سقة النيب _بلى اهلل عليو وسلن_ أعظن مثال للتعامل م؛ اخلوف

 415 _ وقفات م؛ سقة موسى _ عليو السالم _ يف تعاملو م؛ اخلوف
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وهو شرو  املؤلف يف بيان السبب الثاني من األسباب اليت ت يل اهلن، _ 

 419 ذلك: ح ، وشراإلحسان إىل اخللق

 419 _ أنوا  اإلحسان 

_ شرح قول املؤلف: =وبها يدف؛ اهلل عن ال  والفىاجر اهلمىوم والغمىوم    

 444 حبسبها+: 

 444 _ كالم البن القين حول هذا املعنى

 444 +.._ شرح قول املؤلف: =ولان للمؤمن منها أكمل احلم والنصيب .

يف بيان السبب الثالث لدف؛ القلق، وهو: االشتغال مبىا   شرو  املؤلف_ 

 445 ينف؛، والبعد عن الفراغ والبطالة

 446 _أمثلة لالشتغال مبا ينف؛:

 446 بن عقيل احلنبليالكالم _ 

 446 _ قصة البن باز يف االشتغال مبا ينف؛

 املىؤمن وغىقه، ولاىن    ني_ شرح قول املؤلف: =وهذا السبب مشىرد بى  

 441 ميتاز بإميانو وإالالبو واحتسابو ...+:  املؤمن

_ شىىرح قىىول املؤلىىف: =فلىىذلك أثىىره الفعىىال يف دفىى؛ اهلمىىوم والغمىىوم  

 414 واألح ان...+: 

 411 _ اللذات العقلية أعظن من اللذات احلسية

 411 _ لذة االشتغال بالعلن: أقوال وأشعار يف ذلك

 415تما  الفاىر علىى العمىل    شرو  املؤلف يف بيان السبب الراب؛ وهو اج_ 
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 احلاحر: 

 415 _ شرح قولو: =ومما يدف؛ بو اهلن والقلق اجتما  الفار ...+: 

 416 _ إشارات القرلن الارين هلذه القاعدة

 417 _ شرح الشي  السعدي هلا

 411 _ أقوال ألهل التمارب والنظر يف ذلك

 441 احل ن...+: _ شرح قول املؤلف: =وهلذا استعاذ النيب " من اهلن و

 441 شرو  املؤلف يف بيان السبب اخلامٍ وهو اإلكثار من ذكر اهلل:_ 

_ شرح قولو: =ومن أك  األسباب النشراح الصدر وطمأنينتو اإلكثار من 

 441 ذكر اهلل ...+: 

 441 _ مجلة من فوائد الذكر، ومعاني وفضائل أهن األذكار

، وهو الت دث بنعن اهلل الظاهرة شرو  املؤلف يف بيان السبب السادس_ 

 441 :والباطنة

 441 _ شرح كالم املؤلف هلذا السبب، وبيان أثر الشار يف حصول السعادة 

_ شرح قول املؤلف: =حتى ولو كان العبد يف حالىة فقىر، أو مىرض، أو    

 414 غقهما ...+: 

قولىو:  _ شرح قولو: =بل املاروه واملصائب إذا ابتلي بهىا العبىد...+: إىل   

 411 =فتنسيو حالوة أجرها مرارة ب ها+: 

 414 _ كلمة لي يى بن معاذ، وأبيات، وكلمة البن القين يف الرحا

 415 _ قصة عميبة يف الشار البي قالبة اجلرمي
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شرو  املؤلف يف بيان السبب الساب؛ وهو نظر اإلنسان إىل من هو دونو _ 

 411 :يف سائر النعن الدنيوية

 411 املؤلف حبديث: =انظروا إىل من هو أسفل منان ...+:_ استشهاد 

 419 _ تعليقو على هذا احلديث مبا يناسب املقام

وبيتان البىن   ،_ شرح كالم املؤلف، وكلمة البن بطال يف شرح احلديث

 419 العميد يف هذا الشأن

 454 _ وقفة م؛ قولو _تعاىل_: ]وال متدن عينيك ...[: 

 454 يف اآلية _ كلمة ألبي بن كعب

 454 _ تفسق السعدي هلذه اآلية

 451 _ بيتان ألبي فراس يف هذا املعنى

شرو  املؤلف يف بيان السبب الثامن وهو السعي يف إزالة أسباب اهلن، _ 

 454 :ويف حتصيل أسباب السرور

 454 _ شرح قول املؤلف: =ومن األسباب املوجبة للسرور وزوال اهلن...+ 

 454 =بنسيان ما مضى ...+:  _ شرح قولو:

 451 _ أمثلة من اجرار املاحي

 455 _ كلمات لديل كارينمي يف هذا املعنى

_ شرح قول املؤلف: =وكذلك جياهد قلبو عن قلقو ملا يستقبلو مما يتوهمو 

 +... 451 

 461 _ شرح قولو: =فيعلن أن األمور املستقبلة ... بيد الع ي  احلاين ...+
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 461  ؤلف يف بيان السبب التاس؛ وهو األالذ بالدعاء:شرو  امل_ 

_ استشهاد املؤلف حبديث: =اللىهن أبىلح لىي ديىين الىذي هىو عصىمة        

 461 أمري...+ وحديث: =اللهن رمحتك أرجو ...+

 461 _ شرح احلديثني

_ كلمات، وأبيات حول الىدعاء وفضىلو، واحلىث علىى سىؤال اهلل كىل       

 465 بغقة وكبقة

 461 :ؤلف يف بيان السبب العاشر وهو حسن التعامل م؛ املاارهشرو  امل_ 

_ شرح قولو: =ومىن أنفى؛ األسىباب املوجبىة لى وال القلىق واهلمىوم إذا        

حصل على العبد شيء من النابات أن يسعى يف ختفيفها بأن يقىدر أسىوأ   

 461 االحتماالت ...+: 

 461 _ كلمات لديل كارينمي يف هذا الشأن

 471 فٍ على وقو  املاروه ال ينايف التفاؤل_ توطني الن

َفْلَيْس؛ إىل ختفيف ما مياىن ختفيفىو حبسىب     ذلك_ شرح قولو: =فإذا فعل 

 474 اإلماان ...+                                        

 474 شرح قولو: =فإذا حلت بو أسباب اخلوف ... فليتَلقَّ ذلك بطمأنينة...+

 471  حسن مادة اخلوف_ كلمة البن القين يف

شرو  املؤلف يف بيان السبب احلادي عشر وهىو قىوة القلىب، وعىدم     _ 

 476  ان عاجو:

متىى اعتمىد القلىب علىى اهلل ... انىدفعت عنىو اهلمىوم        و_ شرح قولىو: = 

 479 والغموم...+ 
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_ شرح قولو: =فان ملمت املستشفيات من مرض األوهىام ... وكىن أدت   

 411 +:  بهن إىل احلمق واجلنون

 411 _ كالم عن كثرة االنت ار يف البالد اليت ال تؤمن بالقضاء والقدر 

_ شرح قولىو: =واملعىافى مىن عافىاه اهلل، ووفقىو جلهىاد نفسىو لت صىيل         

 411 األسباب النافعة املقوية للقلب ...+: 

_ شرو  املؤلف يف بيىان السىبب الثىاني عشىر وهىو حسىن التعامىل مى؛         

 414  النفٍ على حتمُّل عيوبهن: وتوطني ،نقائص البشر

شرح قولو: =ويف قول النيب _بلى اهلل عليىو وسىلن_: )ال َيْفىَرْد مىؤمن     

 414 مؤمنة ( فائدتان عظيمتان...+: 

شىىىرح قولىىىو: =إحىىىداهما: اإلرشىىىاد إىل معاملىىىة ال وجىىىة، والقريىىىب _ 

والصاحب، وامُلعاَمل، وكل من بينك وبينو عالقة اتصال، وأنو ينبغىي أن  

 415 توطن نفسك ...+: 

 416 _ أبيات وكلمات يف حسن املعاشرة، وتذكر احملاسن، واألالذ باملداراة

احملاسىن تىدوم    ومالحظىةِ  ،وبهىذا اإلغضىاء عىن املسىاوك    _ شرح قولو: =

 494 ... وحتصل لك الفائدة الثانية، وهي زوال اهلن والقلق ...+ الص بة

" ... فالبىد أن  ذكىره الىنيب    ومىن مل يسرشىد بهىذا الىذي    =قولو: _ شرح 

 491  يقلق ...+

 491 _ كالم حول كيفية التعامل م؛ نقائص الناس

 491 _ بيتان لألحيمر السعدي، والشنفرى

 494 _ نظرية الطبلون يف التعامل م؛ البشر
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شرو  املؤلف ببيان السبب الثالث عشىر، وهىو تىوطني الىنفٍ علىى      _ 

 496 : القيام بصغار األمور وكبارها

_ شرح قولو: =وكثق من الناس ذوي اهلمن العالية يوطنون أنفسهن عنىد  

وقو  الاوارث .... لان عند األمىور التافهىة البسىيطة يقلقىون، ويتاىدر      

 496 الصفاء ...+

 497 _ كالم لديل كارينمي حول هذا املعنى

 499 _ أمثلة من السَِّير على ذلك: قصة ألمحد بن طولون م؛ ابنو العباس

 111 _ مثال يف العصور املتأالرة ملن يأالذ بذلك: الشي  ابن باز

 111 فصل عقده املؤلف وذكر فيو أفاارا  متفرقة لبلوغ السعادة وطرد اهلن_ 

 111 _ شرح قولو: =والعاقل يعلن أن حياتو الص ي ة حياة السعادة...+

ذ شرو  املؤلف ببيان السبب الراب؛ عشر، وهو ل وم الشىار، واألالى  _ 

 باملقارنة الص ي ة
115 

 أذية شرو  املؤلف ببيان السبب اخلامٍ عشر، وهو حسن التعامل م؛_ 

 :الناس
117 

 _ شىىرح قولىىو: =ومىىن األمىىور النافعىىة أن تعلىىن أن أذيىىة النىىاس لىىك      

 117 ال تضرد، بل تضرهن إال إذا أشغلت نفسك يف االهتمام بها ...+

 117 _ أبيات وكلمات وحان يف ذلك املعنى

 119 _ السالمة من الناس ع ي ة املنال

 119 _ التعامل األمثل م؛ كالم الناس، وكيف تاون املباالة بذلك
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 144 _ إفادة الشي  السعدي من ديل كارنيمي يف ذلك 

 141 _ أسباب ذكرها ابن تيمية تعني على حسن التعامل م؛ أذى الناس

الح األفاىار،  شرو  املؤلف ببيان السبب السادس عشىر، وهىو إبى   _ 

 واخلواطر:
141 

 141 _ شرح قولو: =واعلن أن حياتك تب؛ ألفاارد...+: 

 141 _ كلمات البن القين يف إبالح اخلواطر واألفاار

 146 _ إفادة الشي  السعدي من ديل كارنيمي يف هذا السبب 

شرو  املؤلف يف السبب الساب؛ عشر، وهو تىوطني الىنفٍ علىى َتَطلُّىب     _ 

 اهلل دون من سواه: الشار من
147 

_ شرح قولو: =ومن أنف؛ األمور لطرد اهلن أن توطن نفسك على أال تطُلىب  

 الشار إال من اهلل ...+ 
147 

_ موقف لعبد اهلل بن جعفر ملا مس؛ بيتني من الشعر حيثان على َقْصر املعروف 

 على الشاكرين ف سب
141 

 141 _ بيتان للفقيو بن السرا  يف ذلك

 141 ف ألبي الديك املعتوهموق_ 

_ شرح قول املؤلف: =ويتأكد هذا يف معاملىة األهىل، واألوالد، ومىن قىوي     

 اتصالك بهن ...+
149 

 111 شرو  املؤلف يف ذكر السبب الثامن عشر وهو األالذ بالفضائل:_ 

 114 _ تقوية اإلرادة وأثرها يف األالذ بالفضائل

 116ر وهىو اعتيىاد النظىر إىل اجلانىب     شرو  املؤلف ببيان السىبب التاسى؛ عشى   _ 
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 املشر،:

 116 _ شرح قول املؤلف: =وأن تتخذ من األمور الادرة أمورا  بافية...+

 116 _إفادة ذلك من ديل كارنيمي

 117 شرو  املؤلف ببيان السبب العشرين، وهو احلر  على ما ينف؛:_ 

 117 _ شرح قول املؤلف: =اجعل األمور النافعة نصب عينيك...+

 117 _ إفادتو ذلك من كارنيمي

 119 :شرو  املؤلف يف بيان السبب احلادي والعشرين، وهو احل م يف حسن األعمال_ 

_ شرح قول املؤلىف: =ومىن األمىور النافعىة حسىن األعمىال يف احلىال،        

 والتفرغ للمستقبل...+
119 

 141 _ أمثلة من واق؛ الناس يف تأالرهن يف حسن األعمال

 144 تعني على حسن األعمال:_ أمور 

 144 أ_ أن يست ضر قيمة ال من

 144 _ كلمة البن اجلوزي والرافعي، ومثال، وبيتان للشافعي

 141 ب_ الدقة يف املواعيد

 141  _ احلذر من التأجيل

 141 كلمة البن املقف؛ 

 145 د _ أال حتتقر شيما  من العمل

 145 كلمات البن ح م

 146: =وينبغىىي أن تىىتخق مىىن األعمىىال النافعىىة األهىىن _ شىىرح قىىول املؤلىىف
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 فاألهن ...+:

 146 _ إفادتو بعض ذلك من كارنيمي

 147 _ كلمة البن تيمية يف تعيني ماسب على ماسب

 141 _ الامتة الرسالة

 141 _ أسباب أالرى للسعادة:  

 141 أوال : احلر  على إقامة الصالة: 

 141 رة عيين يف الصالة+_ وقفات م؛ حديث: =... وجعلت ق

 141 _ تعليق البن القين على احلديث

 149 _ ثانيا : البعد عن الذنوب واملعابي: 

 149 _ بعض أحرارها

 114 _ كلمة البن القين يف فوائد ترد املعابي

 111 ثالثا : طهارة القلب، وسالمة املقابد

 114 رابعا : سالمة الذو،

 114 الامسا : سعة األفق

 111 سا: عرض احلال على من يعنيساد

 116 احملتويات_ 



 

 
 

 _ رسائل يف العقيدة.1

_ سقيدة أهل السدنة واجلماسدة  قدرأ  وقددم لدو: ااحدة الشديع سوددالعزيز         2

 .× بن باز

_ اإلميددان بالقضدداء والقدددر  قددرأ  وقدددم لددو: ااحددة الشدديع سودددالعزيز بددن  3

 .× باز

 قدر لشيع اإلسالم ابن تيمية._  رح وحتقيق القصيدة التائية يف ال4

 _ اإلميان باليوم اةخر.5

 _ خمتصر اإلميان بالقضاء والقدر.6

 _ خمتصر سقيدة أهل السنة واجلماسة؛ املف وم واخلصائص.9

 _ ال إلو إال اهلل: معناها _ أر ان ا _ فضائل ا _  روط ا.8

  _ توحيد الربوبية.7

 _ توحيد األلوهية.11

 لصفات._ توحيد األااء وا11

 رجم إ  اإلجنليزية._ اإلميان باهلل  ُت12

 _ اإلميان بالكت .13

 _  لمات يف احملوة واخلوي والرجاء  ترجم إ  اإلجنليزية.14

 _ الطرية.15

 _ نومة خمتصرة سن الشفاسة  والشرك  والرقية  والتمائم  والتربك.16

 _ اإلميان: حقيقتو  وما يتعلق بو من مسائل.19

 واألملانيدددددة  اإلجنليزيدددددة  والفرنسدددددية إ  اإلسدددددالم  تدددددرجم إ  _ الطريدددددق 18

 .والصينية  والوشتو  وامليلوارية والسن الية  وا ندية  والتاميلية 

 _ الوابية.21_ الشيوسية.  17

 _ الوجودية.23_ القاديانية.   22_ الو ائية.   21

 صدر للمؤلف



 

 ._ رسائل يف األديان واملماه  والفر 24

سوددددالرمحن السدددعدد )األسدددواب واألسمدددال الددديت    _  دددرح رسدددالة الشددديع 25

 يضاسف ب ا الثواب(.

 _ مصطلحات يف  ت  العقائد )دراسة وحتليل(.26

 _ السحر بني املا ي واحلا ر.29

 _ التقري  لتفسري )التحرير والتنوير( البن سا ور.28

 البن سا ور. (التحرير والتنوير)_ أمراض السور يف تفسري 27

 التحرير والتنوير( البن سا ور._ مدخل لتفسري )31

 _ هداية آيات.31

_ الدساء مف ومو _ أحكامو _ أخطاء تقع فيو  قدرأ  وسلدق سليدو: ااحدة     32

 _ أدب املوسظة33.    ×الشيع سودالعزيز بن باز  

 _توبة األمة.36_الطريق إ  التوبة. 35  _ التوبة و يفة العمر.34

 سالم ابن تيمية._  رح وحتقيق الوصية الصغر  لشيع اإل39

 _ من صور تكريم اإلسالم للمرأة38

 _ من أقوال الرافعي يف املرأة.37

 _ رمضان دروس وسرب تربية وأسرار.41

 .ومشاهد _ احلج آداب وأسرار41

 .×_ جوان  من سرية اإلمام سودالعزيز بن باز  42

 _ من أحوال ااحة الشيع سودالعزيز بن باز يف احلج.43

 توادلة بني الشيع ابن باز والعلماء._ الرسائل امل44

 _ ا  رة دروس وفوائد.45

 _ معامل يف التعامل مع الفنت.46

 _ رسائل يف اللبية واألخال  والسلوك.49

 _ األسواب املفيدة يف ا تساب األخال  احلميدة.48



 

 _ أخطاء يف أدب احملادثة واجملالسة.47

 _ فقر املشاسر.51

سوابو.. العالج  قدرأ  ااحدة الشديع سوددالعزيز     _ سوء اخللق.. مظاهر .. أ51

 .×بن باز

 _ لطائف يف تفا ل األسمال الصاحلة.52

 _ سقو  الوالدين.. أسوابو.. مظاهر .. سول العالج.53

 _ قطيعة الرحم.. املظاهر.. األسواب.. سول العالج.54

 _ التقصري يف تربية األوالد.. املظاهر.. سول الوقاية والعالج.55

 تقصري يف حقو  اجلار._ ال56

 _ الكمب.. مظاهر .. سالجو.59

 _ العشق.. حقيقتو.. خطر .. أسوابو.. سالجو.58

 _ اجلرمية اخللقية.57

 _ الفاحشة )سمل قوم لوط( األسواب _ العالج.61

 _ ملاذا تدخن؟61

 _ إ  بائع الدخان.62

 _ رسائل يف الزواج واحلياة الزوجية.63

 ج._ أخطاء يف مف وم الزوا64

 _ من أخطاء األزواج.65

 _ من أخطاء الزوجات.66

 .×بن باز ا_ ا مة العالية  قرأ  وقدم لو: ااحة الشيع سودالعزيز 69

 (.مناذج تطويقية معاصرة_ الصداقة بني العلماء )68

 _ مع املعلمني.67

 _ رسالة إ  طال  جني   ترجم إ  األردية.91

   والعقول._ اإلنلن  امتحان اإلميان واألخال91



 

 _ اجلوال آداب وتنوي ات.92

 _ رسائل يف أبواب متفرقة.93

 _ حممد رسول اهلل: خالصة سريتو  ومقاالت نادرة في ا.94

 _ الرمحة والعظمة يف السرية النووية.95

 _ تراجم _ لتسعة من األسالم96

 _ فقو اللغة مف ومو _ مو وساتو _ قضايا .99

 _ مقدمة يف فقو اللغة.98

 رتقاء بالكتابة._ اال97

 _ املنتقل من بطون الكت  )اجملموسة األو (.81

 _ املنتقل من بطون الكت  )اجملموسة الثانية(.81

 _ املنتقل من بطون الكت  )اجملموسة الثالثة(.82

 _ املنتقل من بطون الكت  )اجملموسة الرابعة(.83

 األو (._ مقاالت لكوار  تاب العربية يف العصر احلديي )اجملموسة 84

 _ مقاالت لكوار  تاب العربية يف العصر احلديي )اجملموسة الثانية(.85

 _ مقاالت لكوار  تاب العربية يف العصر احلديي )اجملموسة الثالثة(. 86

 .1_  لمات متنوسة يف أبواب متفرقة 89

 .2_  لمات متنوسة يف أبواب متفرقة 88

 .3_  لمات متنوسة يف أبواب متفرقة 87

 .4مات متنوسة يف أبواب متفرقة _  ل71

 _ خواطر.71

 _ ارتسامات.72

 _ مسائل يف الوصية.73

 _ لطائف يف السفر.74

 _ ومضات.75



 

_ احلدددوار يف السدددرية النوويدددة _الوحدددي الفدددائز باجلدددائزة العامليدددة لل يئدددة      76

 ونصرتو  التابعة لرابطة العامل اإلسالمي_. "العاملية للتعريف بالرسول

 لصحابة واةل._ معامل يف ا79

 _ تاب أبيات يف االستش اد البن فارس دراسة و رح.78

 _التمثل بالشعر.77

 _ بصائر.111

الوحددددي الفدددددائز   _ اإلسددددالم: حقيقتددددو _  دددددرائعو _ سقائددددد  _ ُنُظمدددددو _   111

بددداملر ز األول للمسدددابقة العامليدددة )هدددما هدددو اإلسدددالم( الددديت تنظم دددا ا يئدددة      

 _. ة لرابطة العامل اإلسالميالعاملية للتعريف باإلسالم التابع

 .سريتو ومؤلفاتو الشيع حممد اخلضر حسني:_ 112

 .)اإلسالم وأصول احلكم( للشيع سلي سودالراز  قراءة يف  تاب_ 113

 .إلسالمبا السماويةبشارات الكت   قراءة يف_ 114

 مقدماٌت يف األديان._ 115

 رسائُل يف مماه   فكريٍة معاصرة._ 116

 القاديانية. _الو ائية  _الوابية  _النُّص ْيرية  _الِفر  : التصوي  _ رسائُل يف119

   مروءات معاصرة._ 118

 _ من ج الشيع حممد اخلضر حسني يف مواج ة االهرافات العقدية والفكرية.117

 _العنددف  _اإل ددرا   _التسددام   _السددالم  قضددايا يكثددر حو ددا اجلدددل: _ 111
 .اإلرهاب _اجل اد 

 سالم بالصحة والنظافة._ سناية اإل111

 _ توحيدا الربوبية واأللوهية التأليف في ما والتفريق بين ما.112

 .احلرية قضية موقف الشيع حممد اخلضر حسني من_ 113

  اهرة اإلحلاد. موقف الشيع حممد اخلضر حسني من_ 114

 _ نظرات.115

 _ ذو  ا دية.116

 فني في ا._ موقف ابن تيمية من خوار  العادات واملوال119



 

 . يع اإلسالم ابن تيمية أ واء سلل سريتو ومن  و_ 118

 _ نوازل الضيافة.117

 _ اخلالصة يف الوحي العلمي وحتقيق املوطوطات.121

 _ الشيع سليمان السليمان  ما سرفُتو.121

 هددددد أمددددري الزلفددددي مددددن سددددام 1414_  1311إبددددراهيم بددددن أمحددددد احلمددددد _ 122

 .هد سريتو _ أسمالو _ أر يفو1391_  1361

  مرات._ 123

ة للحيدداة السدددعيدة للشدديع سوددددالرمحن   _  ددرح رسدددالة الوسددائل املفيدددد  124

 السعدد _دراسة و رح_.

 _ منت الوسائل املفيدة للحياة السعيدة _ سناية و وط _. 125

 _ موقف الشيع حممد الوشري اإلبراهيمي من سلم الكالم. 126

_ قضددية التسددام  مددع املوددالفني يف الدددين سنددد الشدديع حممددد الطدداهر  129

 بن سا ور. 

 . دراسة حتليلية مقارنة :سلم العقيدة وسلم فقو اللغةالعالقة بني _ 128

 ل._ مسألة ا داية واإل الل وارتواط ا ِبِسرِّ القدر واحلكمة والتعلي127

 اس فيو.الن مرائُوو _ أحواُل_ النوم: حقيقُتو _ 131

 
 

 
 

 _ ُلم ٌع من سرية ااحة الشيع حممد بن إبراهيم آل الشيع.131

 _ املرأة يف العقيدة النصريية. 132

 سيصدر ــ بإذن اهلل ــ 



 

 

 

 موقع الد تور حممد بن إبراهيم احلمد

 


