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 ةـــاملقدم

احلمد هلل على كل حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، 
الثبات يف احلال واملآل، وأصلي وأسلم على خري الصابرين الشاكرين، وعلى و 

آله وأصحابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما 
 بعد:

فإن النفس اإلنسانية آية من آايت هللا، وسر من أسرار هذا الكون، ومل 
هها فضاًل عن القدمية تصل الدراسات احلديثة إىل حقيقة هذه النفس وكن
الغرب مع هذا و  الشرق منها، لذلك كان تعامل علماء النفس املعاصرين يف

السر مبنًيا على جمرد نظرايت ودراسات مادية جتريبية، فلم يقدروا أن ينقذوا 
جمتمعاهتم من األمراض النفسية والعصبية اليت تزداد عندهم يوًما بعد يوم، رغم 

تطورة، وابخارات العلمية العالية، والدعم الالحمدود من توافر األجهزة الطبية امل
حكوماهتم ومؤسساهتم هلم، والسبب األول واألخري لعدم وصوهلم إىل نتائج 
قطعية هو انعدام اجلانب اإلمياين والعلم املبين على الوحي من هللا تعاىل 

 عندهم.
شت فيها وقد انتقلت هذه األمراض النفسية إىل جمتمعاتنا اإلسالمية وتف

بشكل واسع، عندما ختلى أبناؤها عن دينهم وضعف الوازع اإلمياين يف 
رى لوساوسه ومهزاته، وتبًعا انفوسهم، فتمكن الشيطان منهم حىت صاروا أس

 اهنم النفسيةـأرك ت، فاضطرب ه عليهم هواهم وشهواهتمـملا ميلي
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ا حول وتزعزعت قوهتم وشوكتهم، ولو أجريت إحصائية دقيقة يف جمتمعاتن
القلق النفسي واالضطراب العصيب لدى الناس لوجدان العجب العجاب، من 

 أن معظم الناس صاروا عرضة هلذه األمراض ووساوس الشياطني.  

من أجل ذلك كانت هذه الدراسة احلديثية اليت تعاجل مشكالت الناس 
حياته  النفسية بدراسة بعض أسباهبا الناجتة عن احلالة اليت مير هبا اإلنسان يف

الدنيوية، وأثر ذلك على النفس واجملتمع، مثل حالة النعيم والبالء اليت يبتلى 
هبا كثري من الناس، وتكون يف كثري من األحيان سبًبا ألمراض النفس من 
الكار والتعايل والعجب، وكذلك الضجر واليأس والقلق، فجاءت هذه 

م الذي ال ينطق الدراسة مستقاة من كالم املصطفى عليه الصالة والسال
عن اهلوى، لتكون عالًجا ودواء لإلنسان املبتلى هبذين االختبارين، النعمة 
والبالء، وهذا العالج يعتمد على ركنني أساسيني للخالص من اآلفات 
اليت قد تنجم عن النعمة والبالء، ومها الشكر يف حالة الرخاء، والصار عند 

الم أن الشكر والصار من الشدة والبالء، وقد بني عليه الصالة والس
أسباب ابخري والسعادة يف الدنيا واآلخرة، ويدفعان ابملؤمن للعمل الدؤوب 
والتفاؤل املستمر، لعمارة األرض وإقامة دين هللا فيها، فال يصيب املؤمن 
بطر أثناء النعمة، وال سخط عند االبتالء، لذلك كان عمر بن ابخطاب 

  والشكر بعريينلو كان الصار: » رضي هللا عنه يقول
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 .(1)«ما ابليت أيهما ركبت
فإذا حتّلى الناس هبذين ابخلقني العظيمني فإن أحواهلم ستتبدل إىل األفضل 
واألحسن يف مجيع النواحي النفسية والسلوكية واملعيشية، وحىت على مستوى 

 اجملتمعات وتطورها وتقدمها.

ن املدخرات يف احلياة أسأل هللا تعاىل أن ينفع هبذه الكلمات وأن جيعلها م
 وبعد املمات إنه مسيع قريب جميب.

 وكتبه
 فاحل بن حممد بن فاحل الصغي

 هـ1424الرايض   /   / 
 11531الرايض  41961ص.ب 

falehmalsgair@yahoo.com 
 

*          *          * 
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 نص احلديث وخترجيه
 

 قال اإلمام مسلم رمحه هللا:
وشيبان بن فـَّروخ مجيًعا عن  حدثنا هداب بن خالد األزدي

سليمان بن املغية واللفظ لشيبان، حدثنا سليمان. حدثنا 
اثبت عن عبدالرمحن بن أيب ليلى عن صهيب، قال: قال 

عجًبا ألمر املؤمن إن أمره  »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
كله خي وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سّراء 

إن أصابته ضراء صرب فكان خيًا شكر فكان خيًا له، و 
 .(1)«له
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 ختريج احلديث
 

(, واإلمـام 2999رواه اإلمام مسلم يف الزهد، ابب املؤمن أمره كله خري )
(, ويف ابقي مسند األنصار 18460، 18455أمحد يف أول مسند الكوفيني )

(  والــدارمي يف الرقــاق، ابب املــؤمن يــؤجر يف كــل شــيء 23412، 23406)
(2777.) 

قـــال ابـــن حجـــر يف الفـــتح: ولـــه شـــاهد مـــن حـــدي  ســـعد بـــن أ  وقـــاص 
عجبــت مــن قهللاــاء هللا للمــؤمن، إن أصــابه خــي محــد وشــكر، وإن »بلفــ : 

احلدي  أخرجـه أمحـد  «أصابته مصيبة محد وصرب، فاملؤمن يؤجر يف كل أمره
 والنسائي.

 ( ومل أجده يف النسائي.1490وذلك يف مسند العشرة املبشرين ابجلنة )

*          *          * 
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 أمهية املوضوع:

احلافلة اببخطوب والصعاب، تقتضي أن يكون لديه  إن حياة املؤمن
مفاهيم وأخالق يتبعها ملواكبة هذه ابخطوب، ومواجهتها، وللخروج منها مبا 

ُلوَُكمْ  يرضي ربه جل وعال، يقول هللا تعاىل:  الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَـبـْ
. فكل ما يف الكون من حوله إما (1)أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ 

أن يكون نعًما من هللا سبحانه تعاىل يغدقها عليه ألداء رسالته يف احلياة، وإما 
أن يكون بالء ومعوقات تعرتي طريقه يف أداء هذه الرسالة، ويف كال احلالني 

ختبار وابتالء، فكان ال بد من رصيد إمياين كبري الجتياز يكون هذا املؤمن يف ا
هذا االختبار، وال بد من زاد يتقوى به يف طريقه الشاق يف هذه احلياة، 

حفت اجلنة ابملكاره وحفت النار »والرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: 
، وال جيتاز اختبار النعمة والبالء بنجاح إال من اتصف (2)«ابلشهوات
عظيمتني تظهر من خالهلما حقيقة املؤمن، وحقيقة إميانه، وحقيقة بصفتني 

وجوده يف احلياة، وقد ركز القرآن الكرمي كثريًا على هذين الصفتني وكذلك 
والصار يف الرسول عليه الصالة والسالم، أال ومها: شكر هللا يف حالة النعم 

ف لعمارة األرض حالة االبتالء، وهااتن الصفتان سالح أشار إليه ديننا احلني
 وتعاىل.  وإقامة حكم هللا فيها، ابلشكل الذي يرضاه هللا سبحانه

                                                 

 .2( سورة امللك، اآلية 1)
 .1228، ص7130( صحيح مسلم، رقم 2)
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فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل َواَل   يقول هللا عز وجل يف حالة النعمة:
 .(1) َتْكُفُرونِ 

رَّاِء َوالصَّاِبرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضَّ ...  ويقول جل ذكره يف حالة االبتالء:
 .(2)َوِحنَي اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

ويصعب محل هذا السالح واقتناؤه يف زمن غزت فيه املادة الناس 
وأحاطت هبم من كل جانب، وكثرت اإلغراءات وجتملت أبحسن صورها، 

صار املؤمن احملاف   وانتشرت جنود الشيطان يف أروقة األرض ومنافذها، حىت
النفوس املؤمنة على دينه كالقابض على اجلمر، وحىت ضاقت األرض على 

وتزامحت عليها املسؤوليات واحملن، وازداد طغيان املادة على العامل أمجع، يف 
هذا اجلو الرهيب والصعب تتجلى عظمة هذا الدين مبنح أفراده الزاد الالزم 

املادة وجاروهتا إىل سعة اإلميان وضيائه، والعتاد املطلوب، للخروج من ضيق 
فكان ال بد من شكر نعمه تعاىل، والصار على ابتالئه وحمنه، ملا يف ذلك 
من أثر عظيم على النفس البشرية لتبقى ذاكرة لرهبا ومتعلقة به يف حالة 
الرخاء والسعة، وعدم نسيان الذات يف هذه احلالة، وتسخري نعمه لوجهه 

وكثرة ابخطوب فإن صار اإلنسان عليها جيعله ة االبتالء تعاىل، أما يف حال
 يف صامًدا أمام القوى العاتية

                                                 

 .152البقرة، اآلية ( سورة 1)
 .177( سورة البقرة، اآلية 2)
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وجهه، واقتناعه التام أبن كل ما يصيبه من هللا تعاىل، لتمحيص إميانه 
وعقيدته، وكذلك قناعته أبن هذه الدنيا دار ابتالء واختبار، وليست دار 

اإلنسان قادرًا على عمارة الكون سكن وقرار، فهذا اإلميان يف احلالتني جيعل 
يف كل أحواله وأزمانه غري آبه مبا جيري حوله أو عليه من املؤثرات، ومن هنا 
تتكون الشخصية اإلسالمية املنشودة، الشاكرة والصابرة، البعيدة عن البطر 
والتعايل واألاننية ونسيان اآلخرين، وكذلك عدم الركنون واالستالم لليأس 

تل النفس اإلنسانية، يف حالة املصائب والبالءات، خشية أن والقنوط الذي يق
ترديها إىل مزالق االحنراف العقدي، والسلوكي يف احلياة، أو إىل أمراض نفسية 

 انجتة عن الضجر من احلال املقدر من هللا على اإلنسان.
 

*          *          * 
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 اخليية يف احلديث 

احلق والباطل، وبني النور  كانت رسالة اإلسالم رسالة فصل بني
والظلمات، وكان اعتناق الصحابة رضوان هللا عليهم هلذه الرسالة انبًعا من 
قناعة داخلية قوية، توطدت يف نفوسهم وملكتها، فكانت كل أعماهلم 
وسلوكياهتم انبعة من املعني الذي ال ينضب الذي هو القرآن الكرمي والسنة 

منلة وال يرضون لغريمها حكًما يف حياهتم املطهرة، ال حييدون عنهما قيد أ
وواقعهم، وإذا مسع أحدهم بنزول آية من كتاب هللا أو أمر من رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم سارعوا إىل تطبيق ذلك دون النظر إىل تعطيل يف مصاحلهم أو 
 إتالف ألمواهلم وممتلكاهتم، ألهنم عرفوا احلق فاتبعوه وأدركوا الباطل فاجتنبوه،
فعندما نزلت آية حترمي ابخمر أخرج الصحابة ما يف بيوهتم من ابخمور وأهراقوها 

 حىت سالت يف طرق مكة وأزقتها، وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا.
إن هؤالء البشر، هبذه العقيدة الصلبة، وااللتزام الصادق، كانوا خري أمة 

ُتْم    أخرجت للناس كما قال عنهم رهبم عز وجل: َخرْيَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ُكنـْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن اِبّللَِّ  ، وهذه (1) لِلنَّاِس ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

واضحة على ابخريية اليت منحها هللا هلذه األمة، ومتّيز هبا عن سائر األمم، داللة 
 للمؤمنني مسو منزلتهم ومكانتهم عند هللا تعاىل، والوصف اإلهلي

                                                 

 .110( سورة آل عمران، اآلية 1)
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اببخريية يعين أهنم أصحاب ابخري ودعاته، وليس للشر إليهم من سبيل، بل إهنم 
أخرجوا للناس حملاربة الشر وأعوانه، وحتقيق ابخري والعدل هلم على أرض هللا، 
لصدق ارتباطهم ابهلل وتطبيقهم لكتابه قواًل وعماًل، حىت صار القرآن كائًنا 

 ه وحدوده؛ بل تطبق يف النفوس والواقع.ميشى على األرض ال هتمل أحكام

وهذه ابخريية اليت امتاز هبا املؤمنون على سائر ابخلق متنحهم القدرة على 
قيادة األفراد واجلماعات، وجتعل منهم منارات للهدى أيوي إليها التائهون 
والضالون يف ظلمات الظلم واجلهل والعبودية لغري هللا، ألهنم متيزوا بصفات مل 

يف األمم األخرى، فهؤالء املؤمنون شربوا وهنلوا من املعني الرابين على تتحقق 
يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، الذي هو قدوهتم وأسوهتم يف حياته وبعد 

 مماته.

وابخريية اليت وردت يف اآلية عامة، تشمل كل مناحي احلياة، فاملؤمنون 
هيمهم، وقد ذكرت السنة النبوية خري الناس يف أقواهلم وحركاهتم وتصوراهتم ومفا

هذه ابخريية يف مناسبات وأحادي  كثرية، بشكل خاص أو مقيد يف جمال 
املؤمن حمدد من احلياة، فقد أشار إىل خريية املؤمن يف احلدي  الذي شبه 

يزال  مثل املؤمن كمثل الزرع ال تزال الريح متيله وال : » ، يف قوله ابلزرع
 مثل املنافق كمثل شجرة األْرز ال هتتز حىت، و  املؤمن يصيبه البالء
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 .(1)«تستحصد

ويف حدي  آخر عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإهنا مثل »صلى هللا عليه وسلم: 
فوقع الناس يف شجرة البوادي. قال عبدهللا: ووقع  «املسلم فحدثوين ما هي؟

أهنا النخلة، فاستحييت، مث قالوا: حدثنا ما هي اي رسول هللا؟ قال: يف نفسي 
 .(2)«هي النخلة»فقال: 

وخريية املؤمن يف شكره للنعم وصاره على البالء، جزء من ابخريية 
العامة، اليت اتصف هبا املؤمن، وتتجسد يف رضاه بقدر هللا املكتوب عليه 

ملقارنة مع تلك احلياة األبدية من النعم واملصائب، فحياته ال تعد شيًئا اب
ابخالدة، فهو مدرك هلذه احلقيقة متاًما، ويعد العدة لتلك احلياة، وإن أتته 
الدنيا أو فّرت منه، فال يتبخرت وال يتكار ألنه معتقد أن كل ما ميلكه 
مصريه الزوال، وأنه أواًل وآخًرا ملك هلل تعاىل، فال تغريه الدنيا بزخرفها 

التصور وهذا االعتقاد هو احلقيقة اليت قامت عليها وهبارجها. فهذا 
السموات واألرض، فعرفها املؤمن العاقل وعمل مبقتضاها، لذلك قال 

 الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد»الرسول األمني عليه الصالة والسالم: 
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 .(1)«املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على هللا األماين
التصور جتاه النعم واملصائب، يبع  ابخري والتفاؤل يف  مث إن املؤمن هبذا

احلياة، ابتداء من نفسه اليت حتتاج إىل االستقرار والراحة قبل كل شيء، وحتتاج 
إىل ختليصها من الشوائب املتعلقة هبا من عمل الشيطان، كالكار والعجب 

دها هذا املؤمن والغرور، واالنتقال هبا إىل أمسى مدارك الرفعة والنقاء، لينطلق بع
يف احلياة كائًنا مستقيًما، ميشي خبطوات اثبتة وراسخة ألنه تزود نفسًيا هبذا 
الثبات والرسوخ، ومن مث ميشي اببخري على الذين من حوله من األقارب 
واجلريان واألصدقاء وغريهم. فهو يعطي منوذًجا مميزًا لإلنسان املؤمن الذي 

ابخري والعدل واملثل العليا يف كل حاالته، يستطيع أن يعمر األرض ويبع  فيها 
يف الثراء والفقر، يف الصحة واملرض، يف الفراغ والشغل، ممتثاًل قول املصطفى 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال »عليه الصالة والسالم: 
، فأية عقيدة تلك اليت تب  يف الفرد واجلماعة (2)«يقوم حىت يغرسها، فليفعل

ه الروح التفاؤلية غري عقيدة املؤمن اليت تر  أبناءها هذه الرتبية املتميزة، هذ
فاملسلم إذا أشرف على املوت أو أنه أدرك أن القيامة قد قامت فإنه يقوم أبداء 

 رسالته ما دام فيه قلب ينبض، وروح تتحرك.
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ة مث إن هذه ابخريية للمؤمن تكون يف الدنيا واآلخرة، فهي سعادة وطمأنين
نفسية جتعل املؤمن يف هدوء واستقرار، حي  يكون سلوكه منضبطًا ومتزاًن 
حيكمه احللم واألانة، وكذلك فإن هذه ابخريية تكون رصيًدا للمؤمن له ما بعد 
املوت، ويف اآلخرة، وسيحصد ما زرعه يف حياته الدنيا، ألن شكره وصاره يف 

شيطان، فكان ذلك ذخرًا احلياة كان جهادًا ومقاومة هلوى النفس ووساوس ال
 وأجرًا عند هللا سبحانه وتعاىل الذين يكتب للمؤمن ابخري وإن كانت مثقال ذرة

  َُفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يـََرُه * َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـََره (1) ،
ة املؤمن يف احلياة وهذا العطاء للمؤمن الشكور والصبور من هللا تعاىل هو غاي

اليت من أجلها يبذل كل ما ميلكه من نفس ومال وولد لنوال هذه العطية 
 الكارى، لذلك كانت ابخريية مالزمة جلميع أعمال املؤمن.

إن هذه الرتبية اليت يرتىب عليها أولياء هللا من املؤمنني جلديرة أبن يقول 
ألن ما يقوم  ؛ «مر املؤمنعجًبا أل»فيها الرسول األكرم عليه الصالة والسالم 

، فال يطاوهلا منهج  به املؤمن يف احلياة شيء خارج عن املنطق العام للبشر
توجيهه حنو وضعي مهما أويت من نظرايت وقوانني لضبط السلوك البشري، أو 

االلتزام مببادئ معينة، وهيهات لتلك املناهج أن تعاجل املشكلة النفسية اليت 
 ، أو تلك العقد النفسية اليت تنتشر بشكل تنتج عن الفقر مثالً 
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واسع بسبب ابخالفات الزوجية املستمرة، وانتهائها ابلطالق وتشريد األبناء 
وإخراج جيل من الشباب والبنات ال يعرفون يف احلياة سوى اجلرمية واملخدرات 
واجلنس. وهيهات هلذه املناهج أن تعاجل مشكلة البطر والظلم والتعايل على 

اليت تصيب األثرايء الغرتارهم مبا أوتوا من متاع قليل يف الدنيا، حىت الناس 
الذين دونه يف يصل احلال ببعضهم إىل نوع من جنون العظمة فريى الناس 

املال عبيًدا أو خدًما، رمبا ال ينظر إليهم نظرة إنسانية، فيسحقهم ألدىن 
ى العامل اليوم مشكلة أو أصغر قضية، وما حال األمم الكارى اليت تسيطر عل

إال منوذًجا حًيا هلذا النوع من البشر، فقد ضرب على قلوهبا وعقوهلا غشاوة 
والضعيفة، وتنظر إليهم  ال ترى إال نفسها وقوهتا وماهلا فتغزو الشعوب الفقرية

نظرة دونية، واستعمارية. خبالف األمة املؤمنة اليت شهد الستقامتها وخرييتها 
ىت قال بعضهم: مل يعرف التاريخ أمة أرحم من األعداء قبل األصدقاء، ح

العرب، ألهنا عرفت واجباهتا فالتزمت هبا، وعرفت حقوق اآلخرين فأعطتها 
هلم، وأنه ال اعتبار وال قيمة للدنيا يف حساابهتا، وأن امليزان الذي يقاس به 

، أو  ، أو غين وفقري الناس هو العمل الصاحل الذي ال يفرق بني جنس وآخر
الذي  -عليه الصالة والسالم  -قول املصطفى ، وينظر إىل  وحمكومحاكم 

 تذوب من خالله الفوارق
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امسعوا وأطيعوا وإن »الطبقية واألعراق واملناصب والوجاهات، حي  يقول: 
وقوله عليه الصالة والسالم يف حجة  (1)«استعمل حبشي كأّن رأسه زبيبة

إن أابكم واحد أال ال فهللال اي أيها الناس أال إن ربكم واحد و »الوداع: 
لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال ألمحر على أسود وال أسود 

، وهذا عمر بن ابخطاب رضي هللا عنه يقول البن (2)«على أمحر إال ابلتقوى
مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم »عمرو بن العاص حني لطم قبطًيا: 

 «.أحرارًا

ية، ترسي يف النفس البشرية الطمأنينة والراحة فهذه التعاليم اإلسالم
الدائمني، ألن اإلنسان يف إقباله على ما يرضي هللا سبحانه وتعاىل، جيعله يف 
سعادة نفسية دائمة، فهو يشعر مبراقبة هللا له يف سرائه وضرائه، وحيس عناية 

حدها الرمحن به، ما دام شاكرًا وصابرًا ألمره تعاىل وقدره، وهبذه العقيدة و 
يستطيع اإلنسان أن يدفع عن نفسه مكائد الشياطني ووساوسهم، ويسمو هبا 
إىل النقاء والطهارة، لتصبح النفس املطمئنة اليت وصفها هللا تعاىل، بعيدة عن 

 البطر والرتف، أو الضجر واليأس. 
*          *          * 
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 السراء يف احلياة وصورها

الَِّذيَن   وبه قال بعض املفسرين لقوله تعاىل: الّرخاء كما يف الصحاح السّراء:
، وقال ابن عباس: السراُء: اليسر، وقيل: (1) يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاءِ 

 .(2)السراء: الصحة، وقيل: العرس والوالئم وقيل غري ذلك

والظاهر من اشتقاقه أن السرّاء: فعالء من السَّرِر أو السرور والسرر 
يف يقال قناة سرّاء أي جوفاء أما من السرور فإهنا تعين كل ما يدخل التجو 

السرور إليك فالسرّاء هي النعمة اليت تسر من أصابته وتدخل الفرحة إىل قلبه 
فهي تشمل املسرات املعنوية واملادية اليت ينعم هبا هللا عباده وخيتص هبا من 

م هبا ومقابلتهم هلا ابلشكر أو يشاء منهم ابتالء واختبارًا ليظهر للعيان انفعاهل
 الكفر.

فأما املؤمن فإنه يقابل نعم هللا السارّة ابلشكر فيكتب له فوق ما انل من 
 السرور األجر الكبري والثواب العظيم.

وللسراء أسباب ال ميكن حصرها، فهي تشمل نعم هللا الكثرية اليت حييط 
 ذكر بعض صورـسن، و  وابخفية ، ، اجللّية منها ابإلنسان من كل جانب
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 السراء اليت متس واقع الناس، وموقف املؤمن منها، وهي:

 الـأواًل: امل

إن من أهم النعم اليت يغدقها هللا تعاىل على عباده نعمة املال وهي تشمل 
العملة النقدية والعقار والزراعة والتجارة والصناعة.. وغريها، وهي من النعم 

ته املادية، وحيقق من عارها طموحاته وآماله املهمة اليت يسري هبا اإلنسان حيا
الدنيوية، وهي من األشياء اليت الزمت اإلنسان من القدمي، وكانت السبب يف 
معظم الصراعات واحلروب بني البشر، وكانت من األسباب اليت ترفع من قيمة 
اإلنسان وشأنه يف احلياة، وهي عالمة للقوة والسيطرة يف اجملتمعات اجلاهلية، 

قوي هو الذي ميلك املال الكثري وإن كان ضعيًفا يف جسمه وعقله فال
وعشريته، والفقري هو عكس ذلك وإن كان ذا قوة يف اجلسم ورجاحة يف 

 العقل، وعراقة يف األصل.

اْلَماُل   ويعد املال من متاع الدنيا وزينتها كما وصفه هللا بقوله:
نـَْيا وَ  اْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك ثـََوااًب َوَخرْيٌ أََماًل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الدُّ

*(1) . قوله تعاىل: اكذو  زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِننَي
اأْلَنـَْعاِم َواحْلَْرِث َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َوابْخَْيِل اْلُمَسوََّمِة وَ 
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ُ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمَآِب  نـَْيا َواّللَّ  .(1)َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

فالثري الذي ميلك أموااًل كثرية يتمتع مبلذات احلياة وطيباهتا، فيملك 
البنيان الفاخر، واملؤث  أبرقى األاثث، واملزخرف أبزهى الزخارف، وميتلك 

كب والسيارات وأفخمها، وأيكل من أشهى املأكوالت أحدث أنواع املرا 
واألطعمة، فضاًل عن احلشم وابخدم الذين حيومون حوله بخدمته واحلفاظ على 

 راحته.

وإبمكان هذا الثري أن يتزوج ما يشاء من النساء حسًنا ومجااًل، فيده 
تطال إليهن بسهولة ألنه يستطيع أن يؤمن هلن كل متطلبات احلياة من سكن 

 لبس ومطعم، وأن يؤمن هلن الكماليات زايدة على الضرورايت.وم

وإبمكانه أن جيلب ألوالده أفضل املعلمني واملربني لتدريسهم وتوعيتهم، 
 وإن كلفت ذلك أموااًل طائلة.

ويستطيع كذلك أن جيوب أصقاع العامل بني فرتة وأخرى، ويسافر ألي بلد 
ا وعجائبها، فيغري األجواء، يشاء، ويستمتع جبمال البالد األخرى وغرائبه

 ويتنفس الصعداء، ويروح عن نفسه بذلك.

 فكل هذا، وغريه كثري من أسباب الراحة وامللذات، يعد نعًما وأفضاالً 
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من هللا تعاىل يتقلب فيها اإلنسان ويستمتع هبا، وهي مثرة لنعمة املال اليت 
 منحها هللا تعاىل لعباده وجعلهم مستخلفني فيه.

 صحةاثنًيا: ال

وهي نعمة كارى ال يعرف قيمتها إال املرضى، وكما قيل: الصحة اتج 
على رؤوس األصحاء ال يراه إال املرضى، هي نعمة عظيمة من نعم هللا الكثرية، 
ألن اإلنسان الصحيح الذي ال يشتكي من أي عضو يف جسمه، يستطيع 

يستطيع  تناول الطعام والشراب وكافة امللذات والطيبات بسهولة ويسر، كما
القيام والقعود والنوم واملشي واجلري دون معاانة أو إعاقة، لذا كانت الصحة 
نعمة وفضاًل من هللا تعاىل لإلنسان ليتمكن من تبليغ رسالته يف احلياة الدنيا، 

َوَما  ويعبد هللا كما أمره هللا، ويتجنب معاصيه ونواهيه، يقول هللا تعاىل:
ْنسَ   . (1)ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن  َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ

تضرب اليت  ، وينسى كثري من الناس نعمة الصحة يف خضم أمواج الفساد
شيء،  ، ويف ظل طغيان املادة على كل أصقاع املعمورة من مجيع األطراف

فنسي الناس أنفسهم وحقيقة ذواهتم، وما حوهلم من اآلايت والبينات والعار 
َسُنرِيِهْم  ال إىل جزء يسري منها، يقول هللا تعاىل:اليت مل تصل العلوم املعاصرة إ

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ َأَوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه  َآاَيتَِنا يف اآْلَفَاِق َويف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـَبنيَّ
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 .  (1)َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 

صحة والعافية، أن أوله وينسى اإلنسان الغارق يف حبر املادة واملتنعم ابل
نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وأنه ال ميثل شيًئا يف ملكوت هللا، لوال أن هللا 

 أحسن تقومي.قّومه تعاىل بكرمه وفضله رفع من شأنه وخلقه يف أمجل صورة و 

 اثلثًا: الفراغ

وهو من نعم هللا الكارى على الناس، ولكن الناس قد غفلوا عنها 
ا هلا اباًل، فلم يدركوا حقيقة هذه النعمة اليت هي مبثابة وانصرفوا، ومل يلقو 

املنافس لإلنسان يف عمره وحياته كلها، حي  هناك تسابق بني اإلنسان 
والوقت يف احلياة، واإلنسان ابخاسر الذي يتأخر عن استغالل هذا الوقت 
واستثماره فيما ينفعه وينفع اآلخرين، وسيكون سبًبا يف َتخره عن ركب 

رة يف الدنيا، واحلرمان من الوصول إىل املنازل العليا يف اآلخرة. يقول احلضا
نعمتان مغبون فيهما كثي من الناس الصحة »الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

 .(2)«والفراغ

 التحرك من ليتمكن ،ور اليت خلقها هللا لإلنسانـوالوقت من أهم األم
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م عدد السنني واحلساب، ويعرف يف األرض ويقوم أبداء رسالته يف احلياة، ويعل
مىت بدأت رحلة حياته، وإىل أية مرحلة وصلت؟ هذا، ولعلو شأن الوقت 
 ومنزلته عند هللا تعاىل فقد أقسم به يف كتابه العزيز، فقال جل ذكره: 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر  . مث إنه جل وعال نّبه إىل إىل هذه (1)َواْلَعْصِر * ِإنَّ اإْلِ
أي يف  (2) ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتااًب َمْوُقواتً  له: املنزلة يف قو 

أزمان حمددة ومنتظمة هلا وقت دخول تبدأ عندها الصالة، ووقت خروج تبطل 
بعدها الصالة. وهو نوع من االهتمام ابلوقت وتقسيمه إىل فرتات معينة تقام 

 فيها شعرية الصالة. 

أمة وتقدمها املعريف واملادي قائمة على مدى استغالل مث إن حضارة أية 
أبنائها للوقت أو فرطها فيه، فاألمم والشعوب اليت ركنت إىل الكسل واإلفراط 
يف وقتها وزمنها هي اليت نراها اليوم يف مؤخرة الركب، بل رمبا صارت عبًئا 

املعرفة  وعالة على غريها، وأما اليت قدرت الوقت وحافظت عليه، واستثمرته يف
والعلوم، فإهنا صارت رائدة للعامل يف معظم جماالت احلياة، هذا إضافة إىل 
ابخيبة اليت يتجرعها املستهرت ابلوقت وعدم استغالله بعد املمات، فإن هللا 

 حماسبه عن كل حلظة قضاها من عمره، وفيما قضاها،

                                                 

 .2، 1( سورة العصر، اآليتان 1)
 .103( سورة النساء، اآلية 2)
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مة حىت ُيسأل ال تزول قدما عبد يوم القيا»يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 

 .(1)«أنفقه، وعن جسمه فيما أباله

 رابًعا: الزواج

والزواج نعمة كبرية ومسؤولية عظيمة يف الوقت نفسه، فعليه يتوقف النسل 
قول عز ابلزايدة والنقصان، وهي آية عظيمة يف آايت هللا يف هذه احلياة، ي

َها َوَجَعَل  وجل:  َوِمْن َآاَيتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ
َنُكْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف َذِلَك آَلَاَيٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  ، حي  جعل هللا (2) بـَيـْ

مة كارى يفقدها الكثريون الذين تعاىل الزواج مودة ورمحة بني الزوجني وهذه نع
ينظرون إىل الزواج من زاوية ضيقة، ويعدوها جمرد شهوة أو استمتاع فحسب، 
لذلك هؤالء ال يشعرون بتلك النعمة اليت جعلها هللا يف الزواج، وهي املودة 
والرمحة والسكن واألمان، وما يتبعها أيًضا من الذرية الصاحلة من األوالد 

اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة  زينة احلياة الدنيا كما قال هللا تعاىل: والبنات الذين هم 

                                                 

 .551-550، ص2417( جامع الرتمذي، رقم 1)
 .21( سورة الروم، اآلية 2)
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نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك ثـََوااًب َوَخرْيٌ أََماًل   .(1)احْلََياِة الدُّ

 خامًسا: الشهادة العلمية:

هتم وهذه نعمة تتهيأ لبعض الناس دون آخرين، وذلك بتفاوت قدرا
وإمكاانهتم العقلية وما يتهيأ هلم من األسباب، أو نتيجة لظروف اجتماعية 
واقتصادية معينة، وهذه النعمة ال َتيت لإلنسان من نفسها، ولكنها نتيجة 
جلهد طويل، وتعب وسهر، ومعاانة،  وهي نعمة يستفيد منها صاحبها يف 

لد من الناحية العلمية حياته املعيشية ووضعه االجتماعي، وهي وسيلة لرتقية الب
واملعرفية والسعي لتقدمه إىل األمام، ورمبا تتجاوز هذه النعمة تلك األهداف 
إىل غاايت أمسى وأرقى من حي  قيادة األمة والسري هبا حنو اجملد والنصر، 
وإصالحها من الداخل مبحاربة الفساد بكافة صوره، ونشر ابخري والصالح يف 

 ربوعها.

شهادة، وعدم العمل مبقتضاها يف احلياة اليومية وإن احلصول على ال
تعد آفة علمية وثقافية يف اجملتمع، ألن هذه الشهادة هي جسر ينتقل 
صاحبها عارها من احلياة البسيطة اليت ال مسؤولية فيها وال دعوة وال 
إصالح، إىل حياة مليئة ابألعباء واألثقال، بل تنقله من البطالة إىل اجلد 

 نسان مسؤول عن هذه الشهادة أمام هللا سبحانه وتعاىل مث، واإل والعمل
                                                 

 .46( سورة الكهف، اآلية 1)
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أمام الناس يف احلياة الدنيا، ماذا عمل هبا وما اإلجنازات اليت حتققت من 
خالهلا، وهل أفاد صاحبها البشر هبا أم ال؟ وكذلك هو مسؤول عنها أمام هللا 

مل ال تعاىل يوم القيامة، وهناك يكون احلساب أشد وأنكى، ألن حساب العا
يكون كحساب اجلاهل والعامي، فيسأل عن علمه كيف حصل عليه؟ وماذا 
عمل به؟ هل سخره يف طاعة هللا؟ والدعوة إىل دينه؟ أم كانت وسيلة 
للحصول على املناصب واألموال واجلاه بني الناس، وتلك هي الطامة الكارى، 

ري به من طلب العلم ليما»يقول الرسول األمني عليه الصالة والسالم: 
السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو يف 

من تعّلم علًما مما يبتغى به »، وكذا قوله عليه الصالة والسالم: (1)«النار
وجه هللا ال يتعلمه إال ليصيب به عرًضا من الدنيا مل جيد َعْرَف اجلنة يوم 

 يعين رحيها. (2)«القيامة

 ن ـسادًسا: األم

من أهم النعم اليت ينعمها هللا على اإلنسان، وهي شعور  واألمن
اإلنسان ابألمان على نفسه ودينه وأسرته، ومصاحله وأمواله، واالطمئنان 

 ،وحتتويها ، ، وهذه النعمة حتتضن النعم األخرى بعدم وجود خطر عليها
                                                 

 .39ص 253( سنن ابن ماجه، رقم 1)
. ورواه أمحد يف مسنده، 526-525، ص3664( سنن أ  داود، رقم 2)

 اجه يف سننه.وكذلك ابن م
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فمن دون نعمة األمن ال يكون لنعمة املال والصحة والوقت سكن وال قرار، 
ا انعدم األمن فال يتنعم اإلنسان مباله وال بصحته وال بوقته، وإىل غري ذلك فإذ

من النعم، لذلك ذكر هللا تعاىل أن ابخوف الذي هو عكس األمن من 
االبتالءات اليت ميكن أن يبتلى هبا اإلنسان يف حياته لينظر أيصار أم ال فقال 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن ابْخَوْ  جل ذكره: ِف َواجْلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َولَنَـبـْ
ِر الصَّاِبرِيَن   .(1)َواأْلَنـُْفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّ

ونعمة األمن هي غاية اإلنسان العظمى يف احلياة، ألن مصاحله وأعماله 
وأرزاقه مرتبطة هبا ارتباطًا وثيًقا، وإن معظم الثورات والصراعات القائمة بني بعض 

تلني هلا كلها من أجل احلصول على هذه النعمة، وكف أيدي الشعوب واحمل
الظاملني عن ختويفهم وإرعاهبم، والشعوب اآلمنة متلك الظروف املناسبة لإلنتاج 

 النعمة. املادي واملعريف، ورائدة لغريها من األمم اليت تفتقر إىل هذه
من  وألمهية نعمة األمن وعظم شأهنا جعلها أبوان إبراهيم عليه السالم

َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَـَلَد  أوىل دعواته كما جاء يف قوله تعاىل: 
مطلب األمن  يف الذكر فقدم، (2)َآِمًنا َواْجنـُْبيِن َوَبيِنَّ َأْن نـَْعُبَد اأْلَْصَناَم 

 .؛ ألن التوحيد ال ينتشر عند الناس إال ابألمنالتوحيد على مطلب

        *  *          * 
                                                 

 .155( سورة البقرة، اآلية 1)
 .35( سورة إبراهيم، اآلية 2)
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 املوقف من النعم

ْنِعم عليها وهو هللا سبحانه. من النعم ويتلخص املوقف
ُ
 بشكر امل

والشكر كما يف الصحاح: الثناء على احملسن مبا أواله من املعروف يقال 
شكرته وشكرت له، وابلالم أفصح، والشكران خالف الكفران، ويف مفردات 

رها، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة الراغب: الشكر: تصور النعمة وإظها
وسرتها، ودابة شكور: مظهرة لسمنها إسداء صاحبها إليها، وقيل: أصله من 

 .(1))عني شكرى( ممتلئة، فالشكر على هذا هو االمتالء من ذكر املنعم عليه
وأورد القرطيب عبارات لبعض العلماء يف معىن الشكر منها: أن الشكر هو 

اعة مع اجتناب املعصية يف السر والعالنية، وقل الشكر االجتهاد يف بذل الط
اْعَمُلوا َآَل  هو االعرتاف ابلتقصري يف شكر املنعم، ولذلك قال تعاىل: 

، فقال داود: كيف أشكرك اي رب، والشكر نعمة منك؟ (2)َداُووَد ُشْكرًا 
يل: قال: اآلن قد عرفتين وشكرتين، وقيل: الشكر: أن ال يعصى هللا بنعمه، وق

الشكر: التواضع واحملافظة على احلسنات، وخمالفة الشهوات، وبذل الطاعات، 
 . (3)ومراقبة جبار األرض والسموات

                                                 

 .(2/702الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، مادة َشَكَر ) (1)
 .13( سورة سبأ، اآلية 2)
 .1/271( تفسري القرطيب 3)
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 :ويقوم الشكر على ثالثة أركان

وهو تصور النعمة، والشعور الدائم للمنعم عليه  شكر القلب: - 1
هللا كتاب   بفضل هللا وكرمه ومّنه عليه، وترمجة هذا الشعور إىل حب هللا وحب

وحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وربط القلب واجلوارح هبذا اإلله 
 الذي اعتىن به وميزه عن كثري من خلقه، وفضله عليهم تفضيال، يقول هللا

أملَْ تـََرْوا َأنَّ اّللََّ َسخََّر َلُكْم َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ  تعاىل: 
ْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َواَبِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن جُيَاِدُل يف اّللَِّ ِبَغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َعَلْيكُ 

 .(1)َواَل ِكَتاٍب ُمِنرٍي 
أربع من »يقول الرسول عليه الصالة والسالم فيما رواه ابن أ  الدنيا: 

 وبدنٌ  ،ذاكرٌ  ولسانٌ  ،شاكرٌ  أعطيهن فقد أعطي خري الدنيا واآلخرة: قلبٌ 
 .(2)«ال تبغيه خواًن يف نفسها وال يف ماله على البالء صابر، وزوجةٌ 

 اجلوارحوإعمار القلب هبذا احلب وهذا الود من شأنه أن يؤثر على 
فيجعلها تتحرك وفق منهج هللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم، يقول هللا 

ُتْم حتُِبُّوَن اّللََّ فَ تعاىل:  ُ ُقْل ِإْن ُكنـْ اتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اّللَُّ َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواّللَّ
 .(3)َغُفوٌر َرِحيمٌ 

                                                 

 .20( سورة لقمان، اآلية 1)
 .(36الصار والثواب عليه، البن أ  الدنيا، ص) (2)
 .31ة آل عمران، اآلية ( سور 3)
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 يقول الشاعر:
 تعصي اإلله وأنت تزعم حبه

 هـحبك صادًقا ألطعت لو كان 

 هذا حمال يف القياس بديع 
 عـيـمط حيب  احملب ملن  إن 

تحدث أبنعم هللا تعاىل : وهو الثناء على املنعم، والشكر اللسان - 2
وأفضاله اليت ال تعد وال حتصى، وهذا الركن عبارة عن الوسيلة اليت ينقل 
اإلنسان من خالهلا شكر هللا من الداخل يف القلب إىل ابخارج ابلتلف  هبا، 
وشكر هللا تعاىل ابللسان ال بد منه، لبيان حاله لآلخرين والثناء والتحميد على 

ونعمه عليه، من غري حول وال قوة منه وال لغريه من  املنعم اجلليل أبفضاله
البشر، فهو املنان الوحيد، وإمنا كان سعي اإلنسان سبًبا جللب هذه النعمة 
وليس أصاًل هلا، حىت ال يقع اإلنسان فيما وقع فيه قارون من قبله حني قال: 

 َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي  .(1) ِإمنَّ
َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربَِّك ه يف هذا النوع من الشكر: ويقول هللا جل ذكر 

 .(2)َفَحدِّْث 

أخذ وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 يف اي معاذ وهللا إين ألحبك فقال أوصيك اي معاذ ال تدعن»بيده وقال: 

                                                 

 .78( سورة القصص، اآلية 1)
 .11( سورة الضحى، اآلية 2)
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دبر كل صالة تقول: اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن 
 .(1)«كعبادت

من قال حني يصبح اللهم ما أصبح »ويقول النيب عليه الصالة والسالم: 
يب من نعمة فمنك وحدك، ال شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر فقد 

 .(2)«أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حني ميسي فقد أدى شكر ليله
وعن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

التحدث ابلنعم شكرها وتركها كفر، ومن ال يشكر القليل ال »وسلم: 
يشكر الكثي، ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا عز وجل؛ واجلماعة بركة 

 .(3)«والفرقة عذاب
ويدخل يف هذا النوع من الشكر كل ذكر هلل تعاىل من قراءة للقرآن أو 

 بذكر هللا تعاىل.تسبيح أو هتليل أو استغفار، ما دام اللسان رطًبا 
وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه، فهو من شكر سائر اجلوارح:  - 3

 ، ذلك أن ما ينبض به القلب من احلمد وأصدقها ،أعظم أنواع الشكر

                                                 

 . ورواه أمحد والرتمذي والنسائي.225، ص1522( سنن أ  داود، رقم 1)

. ورواه ابن أ  الدنيا يف كتاب 713، ص5073( سنن أ  داود، رقم 2)
 .149الشكر ص

ع الرتمذي "من مل يشكر . وورد يف جام95( الشكر البن أ  الدنيا، ص3)
 .454، ص6955الناس مل يشكر هللا" رقم 
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والشكر وكذلك ما يردده اللسان يرتجم إىل واقع عملي، ومعظم أمور الدين 
لشرع، وقد جاءت اآلايت إذا مل تتحول إىل عمل فهو ال يعد شيًئا يف ميزان ا

القرآنية الكثرية اليت تقارن اإلميان ابلعمل الصاحل، أو صفات أخرى ينبغي 
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن  التحلي هبا، يقول هللا تعاىل:  َواْلَعْصِر * ِإنَّ اإْلِ

، وكذا قوله (1) ا اِبلصَّاْرِ َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتـََواَصْوا اِبحلَْقِّ َوتـََواَصوْ 
ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس   :جل ثناؤه

 .(2) نـُُزاًل 
وقد صّح عن احلسن رضي هللا عنه قوله: ليس اإلميان ابلتمين وال ابلتحلي 

 ولكن ما وقر يف القلب وصّدقه العمل.
ون الشكر العملي من أمسى وأعظم أنواع الشكر وأكثرها قبوالً فبذلك يك

عند هللا، واستعمال اجلوارج يف التعبري عن شكر هللا تعاىل على نعمه وأفضاله 
تتمثل يف كل أنواع ابخري والطاعات، وترك املعاصي واملنكرات، أما ابلنسبة 

هبا اجلوارج للتعبري للنعم اليت ذكرانها فإنه ال بد من بيان األعمال اليت تقوم 
 عن هذا النوع من الشكر.

 فبالنسبة لنعمة املال يتجلى شكرها يف النقاط التالية:
 وذلك أبن هذه األموال كلها ملك التصور الصحيح حلقيقة املال: – 1

                                                 

 ( سورة العصر.1)
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هلل تعاىل واإلنسان مستخلف فيها يصرفها فيما أمره هللا بصرفها فيه وهذا 
ِإنَّ  األرض، يقول هللا تعاىل:  يفلعامة العمل داخل يف خالفة اإلنسان ا

، وقوله  (1) الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزاًل 
َآِمُنوا اِبّللَِّ َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفنَي ِفيِه فَالَِّذيَن  جل ذكره: 

.  فخالفة اإلنسان هلل يف األرض هي (2)وا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكِبرٌي َآَمنُ 
إقامته حلكم هللا فيها وتطبيقه كتاب هللا وسنة نبيه عليه الصالة والسالم على 

وبناًء على  نفسه، وتبليغها للناس، وملك املال وإنفاقه جزء من هذه الرسالة.
ن مصادره احلالل ويتجنب طلبه من احلرام  ذلك فيجب أن يطلب الرزق م
 كالراب والغش والتحايل وحنوها.

هو من أجلى صور الشكر  اإلنفاق يف سبيل هللا وجتنب البخل: – 2
لنعمة املال على اإلنسان، فاملنفق يف سبيل هللا أبمواله يظهر شكره هلذه 

الكرمي  النعمة، سواء كان هذا اإلنفاق فرًضا أو تطوًعا، وقد بني القرآن
َا الصََّدقَاُت مصارف الزكاة اليت ينفق فيها املال، يقول هللا تعاىل:  لِْلُفَقرَاِء ِإمنَّ

 َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـَْها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوهُبُْم َويف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسبِيِل اّللَِّ 
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم  َواِْبِن السَِّبيِل فَرِيَضًة ِمنَ   .  (3)اّللَِّ َواّللَّ

                                                 

 .30( سورة البقرة، اآلية 1)
 .7( سورة احلديد، اآلية 2)
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التارعات والصدقات فال حّد هلا ابتداء  عامة اإلنفاق من وأما مصارف
ابلوالدين والزوجة واألوالد واألقارب واجلريان، وغريهم ومشاريع ابخري املتعددة 

 واملتعدي نفعها لآلخرين.
الهتا من اإلنفاق، فهناك واملالح  يف حياة املسلم أهنا ال ختلو يف مجيع حا

فريضة الزكاة اليت هي ركن من أركان اإلسالم، ال بد من إعطائها ملستحقيها 
يف السنة مرة، وكذلك صدقة الفطر، وأما الصدقات األخرى فهو تطوعية، 

الَِّذيَن  ح  عليها القرآن والسنة يف مناسبات كثرية، يقول عز وجل: 
ِبيِل اّللَِّ مُثَّ اَل يـُْتِبُعوَن َما أَنـَْفُقوا َمنًّا َواَل أًَذى هَلُْم َأْجُرُهْم يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف سَ 

 . (1)ِعْنَد َرهبِِّْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن 

ما من يوم يصبح العباد »ويقول الرسول األمني عليه الصالة والسالم: 
ا اللهم أعط منفًقا خَلًفا، ويقول فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول أحدمه

 .(2)«اآلخر: اللهم أعط ممسًكا تَلًفا

والشكر جتاه هذه النعمة ابللسان وحده غري كاف، وال يعد شكرًا 
حقيقًيا، إال إذا رافقه العمل الذي هو إخراج املال يف سبيل هللا، وكان هذا هو 

 يش العسرة،الدافع الذي جعل عثمان بن عفان رضي هللا عنه أن جيهز ج
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 (1)وكذا عبدالرمحن بن عوف رضي هللا عنه أن يوزع محولة سبع مائة راحلة
على أهل املدينة وما حوهلا، محًدا وشكرًا هلل على عطائه هلم هذه األموال، 

 وخشية أن تصري هذه األموال عبًئا عليهم يوم القيامة.
األسرة  وحذر اإلسالم من البخل بكل أشكاله، سواء كان على النفس أو

يضع من قيمة أو اجملتمع واملسلمني كافة، وهو من أمراض النفس ابخطرية الذي 
ود جحاإلنسان وينزل هبا إىل املدارك السفلى عند هللا وعند الناس، وهو نوع من 

النعمة وعدم تقديرها، لذلك كان الرسول صلى هللا عليه وسلم كثريًا ما يستعيذ 
م إين أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل الله»ابهلل من البخل، حي  قال: 

 .(2)«واملمات العمر، وعذاب القرب وفتنة احمليا
إنه من الواجب احلفاظ على نعمة املال  عدم اإلسراف يف األموال: – 3

وعدم إهدارها فيما ال ينفع، واستثمارها يف وجوه ابخري املتنوعة، وهذا ال يعين 
أمر حممود هلل على هذه النعمة، وهو  أنه خبل أو شح، وإمنا هو نوع من الشكر

، حبي  ال يكون هناك إسراف أو تقتري يف صرف املال، ويف ذلك الشرعأجازه 
َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقرُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذِلَك قـََواًما  يقول هللا تعاىل: 

(3) وإقامة  جبميع جماالهتااإلسالمية  لة، ملا هلذا املال من دور يف بناء الدو ،
 ، ملنافسة ومسابقة ةـاملشاريع اليت تنهض هبذه الدول

                                                 

 .(1857(، ص)25353قم )مسند أمحد، ر ( 1)
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احرص على ما »الدول األخرى، لذلك قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت  

عل فإن لو تفتح عمل كان كذا وكذا ولكن قل: َقَدُر هللا وما شاء ف
، واإلسراف والتبذير للمال نوع من البطر واالستهتار بنعم هللا، (1)«الشيطان

 وهو سبب لزواله وإزهاقه.

إن من الشكر  إظهار نعمة هللا على املنعم عليه والتحدث هبا: ـ 4
والتحميد لنعمة املال على اإلنسان أن يظهر آاثر هذه النعمة، ويراها الناس، 

طر أو رايء أو مباهاة، هذه من انحية، ومن انحية أخرى فإن اختلط من غري ب
إظهار أثر النعمة على اإلنسان ابلرايء واملباهاة، فإهنا سبب لتحوهلا إىل نقمة 

 وعذاب.

ما أنعم هللا على عبد نعمًة إالّ »يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 .(2)«وهو حيب أن يرى أثرها عليه

عن أبيه قال: أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وعن أ  األحوص
« من أّي املال»قلت: نعم. قال: « هل لك مال؟»وأان َقِشُف اهليئة، فقال: 

 قلت من كل املال قد آاتين هللا عز وجل؛ من اإلبل وابخيل والرقيق والغنم.
                                                 

 .1161، ص6774( صحيح مسلم، رقم 1)
(، وابن أ  الدنيا يف كتاب 671(، ص)9223مسند أمحد، رقم ) (2)

 .(89الشكر، ص)
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 .(1)«إذا آاتك هللا عز وجل مااًل فلُيَ عليكَ »قال: 
 ويقول الشاعر:

 أيها الظامل يف فعلهاي 
 ىتـت وحىت مـإىل مىت أن

 والظلم مردود على من ظََلمْ  
 ات وتنسى الِنَعمْ ـتشكو املصيب

 وأما شكر نعمة الصحة فيتجلى يف: 
 محد اإلنسان ربه جل وعال والثناء عليه يف سره وجهره، وصحته وسقمه.  - 1
مع ربه ويف ظل  عدم االغرتار بقوة جسمه وبدنه فإمنا هو قوي إذا كان - 2

طاعته وعبادته، وأنه ضعيف وحقري إذا مترد عن طاعة خالقه واعتناق 
 منهجه.

كذلك االستشعار بضعفه يف هذا الكون وأنه ال يستطيع القيام أبداء أية   - 3
مهمة لوال تكرم عليه إبعطائه اإلرادة والصحة والقوة، وأنه آيل إىل 

ه يف النهاية يسري حنو املوت الشيخوخة والضعف بعد مرحلة القوة، مث إن
الذي ال مفر منه، فال يتجار وال يتكار على خلق هللا من الضعفاء 
واملساكني، فرمبا أيتيه املوت وهو يف ريعان شبابه وذروة قوته، وليس به 

 مرض أو سقم، يقول الشاعر:

                                                 

(، وابن أ  الدنيا يف كتاب 1121(، ص)15983مسند أمحد، رقم )(1)
 .(91الشكر، ص)
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 فكم من سليم مات من غي علة
 وكم من فىت ميسي ويصبح آمًنا

 ينًا من الدهروكم من سقيم عاش ح 
 وقد نُسجت أكفانه وهو ال يدري 

ومن هنا أوصاان حبيبنا املصطفى صلى هللا عليه وسلم أن نغتنم فرصة 
الصحة قبل السقام، يف العبادة والطاعات، ونبذ املعاصي واملنكرات، فقال 

اغتنم مخًسا قبل مخس، ... وصحتك قبل »عليه الصالة والسالم: 
نعمتان مغبون فيهما كثري من »صالة والسالم: ، ويقول عليه ال(1)«سقمك

 .(2)«الناس الصحة والفراغ
 .(3)«الصحة غىن اجلسد»وكان أبو الدرداء يقول: 

اي »وعن ابن عباس رضي هللا عنه: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 .(4) «عباس اي عّم النيب أكثر الدعاء ابلعافية
اإلنسان أنه حماسب أمام هللا  يكون إبميانوشكر نعمة الوقت والفراغ 

تعاىل على نعمة الوقت وكيف قضاها يف احلياة الدنيا، يف ابخري أم يف الشر؟ 
 لذلك وجب على املسلم أن يتفهم النصوص اليت وردت يف قيمة الوقت والفراغ

 ، ، ويف طاعة هللا ، ويعرف كيف يستخدمها يف الطريق الصحيح
                                                 

 .(4/306يف املستدرك ) ( رواه احلاكم1)
 .1113، ص6412( صحيح البخاري، رقم 2)
 .113( كتاب الشكر، ص3)
 .141( كتاب الشكر ص4)
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يف احلرام، أو إمضائه يف األمور التافهة اليت نه مسؤول عن ضياع الزمن معرفة أو 
ال منفعة من ورائها، وشكر هذه النعمة يكون ابستغالله يف طاعة هللا تعاىل، 
ومنفعة نفسه والناس من حوله، ألن هذه الدنيا دار فناء، مهما طالت 
وامتدت فمصريها الزوال، خبالف الدار اآلخرة األبدية اليت هي دار القرار 

 زوال فيها وال فناء، وتتجلى هذه احلقيقة يف قول هللا تعاىل يف واملآل، ال
َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِموَن َما  تصوير حال اجملرمني يوم القيامة: 

ُْم يـَْوَم يـََرْوهَنَا ملَْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ   . وقوله جل وعال:(1) لَِبثُوا َغرْيَ َساَعةٍ  َكَأهنَّ
 .(2)يًَّة أَْو ُضَحاَها َعشِ 

واإلنسان يف هذه احلياة غريب أو عابر سبيل، فعليه أن يستغل هذه الرحلة 
القصرية فيها ابملسارعة إىل فعل ابخري بكل أشكاله، من قراءة القرآن وحفظه، 
ودراسة السنة النبوية وحفظها وفهمها، وطلب العلم الشرعي وغريه، وكذا 

ودعوهتم وإرشادهم إىل طريق اهلدى، وكذا قضاء مواصلة األرحام وزايرهتم 
حوائج الناس بقدر اإلمكان، وغريها من أعمال ابخري الكثرية واملتعددة، واليت 
تعود ابألجر والنجاة على اإلنسان يف اآلخرة، وابلسعادة والراحة والتمكني يف 
هللا األرض يف الدنيا، راجًيا وراء ذلك كله رضوان هللا تعاىل وجناته، يقول 

 َساِبُقوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواأْلَْرضِ  تعاىل: 

                                                 

 .55( سورة الروم، اآلية 1)
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(1). 
مث إن الوقت ال ميكن أن يؤجل أو يؤخر؛ بل على العكس من ذلك، فإنه 

الوقت كالسيف إن مل »ميضي وال يتوقف ألي أمر أو عارض، لذلك قالوا: 
 «.سك إن مل تشغلها اببخري شغلتك هي ابلشرتقطعه قطعك، ونف

وكان ابن مسعود رضي هللا عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على 
 يوم غربت مشسه نقص فيه أجلي ومل يزد فيه عملي.

يكمن يف محل مسؤوليته على الوجه الشرعي، وذلك  وشكر نعمة الزواج
وجته، يف حسن معاشرهتا يف قيام اإلنسان أبداء الواجبات املرتتبة عليه جتاه ز 

وإعطائها حقوقها حسب حالته، والتخلق يف ذلك آبداب اإلسالم الواجب 
خريكم خريكم ألهله وأان خريكم »اتباعها، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

كلكم راع وكلكم مسؤول »، وكذلك قوله عليه الصالة والسالم: (2)«ألهلي
وهو مسؤول ، ، والرجل راع يف أهله عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن رعيته

، ومن مقتضيات شكر نعمة الزواج بناء األسرة على (3)..«......عن رعيته.
 - أساس إسالمي متني، من حي  تربية األوالد على حب هللا وحب رسوله

 يف التمسك ابلكتاب -عليه الصالة والسالم 

                                                 

 .21( سورة احلديد، اآلية 1)
 878، ص3895( جامع الرتمذي، رقم 2)
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احلياة، وغرس روح والسنة، والتخلق أبخالق اإلسالم وآدابه يف مجيع مناحي 
 التضحية والفداء ابملال والنفس يف سبيل هذا الدين. 

على اإلنسان يكون يف استغالله يف طاعة هللا بكل  وشكر نعمة األمن
أشكاله، ألنه ال يدري رمبا تتغري األحوال والظروف وتنقلب هذه النعمة إىل 

دات فيها، خوف وهلع، وال جيد حينها اجلو املناسب ألداء الطاعات والعبا
وكذلك من شكر هذه النعمة إيصال احلقوق إىل أصحاهبا واالبتعاد عن الظلم 
والعنجهية يف التعامل مع الناس، حىت ال يبتليه الناس مبحنة ابخوف اليت قد 

ن منه انتقام شديًدا، وخيلق بذلك التوتر والقلق بني الناس و ينتقم هؤالء املظلوم
ُ  روًسا وعارًا، يقول هللا تعاىل: أنفسهم، ولنا يف األمم الغابرة د َوَضَرَب اّللَّ

َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة أَيْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت أِبَنـُْعِم 
ُ لَِباَس اجْلُوِع َوابْخَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن   .(1)اّللَِّ َفَأَذاقـََها اّللَّ

وهكذا يف كل نعم هللا العظيمة اليت ال تعد وال حتصى يشكر العبد فيها 
ربه جل وعال مبا يقابلها حىت حيصل على آاثرها اإلجيابية ومثراهتا النافعة على 

 نفسه وأسرته وجمتمعه يف الدنيا واآلخرة.
 *          *         * 
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 آاثر الشكر ومثراته
لسارّة اليت يتفضل هبا هللا عز وجل على إن الشكر هو االعرتاف ابلنعمة ا

وإحسان  هعبده وأن العبد عاجز عن َتدية حقها عليه، وأن ما آاته هللا فضل من
ال حول له فيه وال قوة، ومل يؤته على علم منه وال قوة فالعبد الشاكر متواضع 
ألنه يعلم أن السرّاء اليت أصابته مل حيصل عليها بعلمه وقوته، وهو جمتهد يف 

 الطاعة اعرتافًا بفضل هللا عليه فكيف إذا أنعم هللا عليه ابلسرّاء؟
جمتمعه اببخري  نفسه وعلى فللشكر فوائد عظيمة تعود على الشاكر

 العميم، ومنها:
أن العبد الشاكر ينال قبل كل شيء رضوان هللا تعاىل وأجره العظيم يوم  – 1

. وهذا غاية ما يتمىن (1)َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِينَ القيامة، لقوله تعاىل: 
 العبد يف سعيه يف هذه احلياة.

الشعور ابلرضى والقرب من هللا عز وجل، حي  حيس العبد الشاكر أن  - 2
هللا عز وجل خّصه بكرمه فيقبل عليه ابلتوبة واالستغفار والثناء عليه 
سبحانه مبا هو أهله، وينال راحة نفسية عظيمة، مث إنه يبادر إىل من 

يحسن إليهم شكرًا هلل الذي أحسن إليه ويبذل جهده يف إدخال حوله ف
السرور إىل قلوهبم كما أدخل هللا املسرة إىل قلبه فتحصل بذلك الفائدة 
جملتمعه وتزداد عرى الرتابط بينه وبني من أحسن إليهم، فإن فعل ذلك 

 زاده هللا من نعمه وأسبغها عليه ظاهرة وابطنة.
                                                 

 .145( سورة آل عمران، اآلية 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 «عجًبا ألمر املؤمن»حديث  45

 

حبها من السرور والفرح قد تنسي املنَعَم عليه فضل وألن النعمة وما يصا - 3
املنِعِم جّل وعال فقد حّ  هللا عز وجل عباده على الشكر لئال تلهيهم 

َلَعلَُّكْم  الّنعم فيطغوا يف األرض بغري احلق، فتكرر قوله تعاىل: 
يف مواضع كثرية من كتابه العزيز، وقد أثىن هللا عز وجل على  َتْشُكُرونَ 
الشاكرين وجعل الشكر شرطًا لدوام النعمة وزايدهتا، فقال تعاىل: عباده 

 ََوَسَنْجزِي الشَّاِكرِين(1) :وقال ،  َْوِإْذ ََتَذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرمُت
 . (2) أَلَزِيَدنَُّكمْ 

إن شكر النعمة، يؤدي إىل الطمأنينة والراحة النفسية الدائمة، ألنه مل  - 4
لبه وإمنا جعله يف يده، ومل يفاخر به على اآلخرين جيعل املال يف ق

وينسبه إىل نفسه، وإمنا يرجعه يف األصل إىل هللا تعاىل، الذي بيده 
ملكوت كل شيء، ويرزق من يشاء بغري حساب، كما أنه اعتقد أن 
هذه النعمة وسيلة إلحقاق احلق وإبطال الباطل، وتسخريها يف طاعة هللا 

عليها يوم هو مكلف للقيام هبذه املهمة وحماسب  وإقامة حكم هللا، وإمنا
نفوس املنعم  علىالقيامة. إن هذا التصور يلقي بظالل من الراحة 

عليهم ألهنم ساروا على الطريق املرسوم هلم من رهبم، مث إنه خيرج من 
قلوب الفقراء واحملتاجني يف اجملتمع عوامل احلقد والنقمة على املنعم 

وينجلي كل أسباب رفني الود والتعاون والوائم، عليهم، فينشأ بني الط
 ،الضغينة والكراهية اليت تؤدي إىل خلخلة اجملتمع
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وإفشاء القلق وأمراض النفس بني الناس اليت قد تؤدي إىل النهب 
 والسرقات أو القتل أو أية جرائم أخرى.

ب إن النفس اليت ميألها ابخري هي النفس املطمئنة العامرة حبب هللا وح - 5
رسوله صلى هللا عليه وسلم وحب املؤمنني، فال جتد فيها ما يكدر من 
صفوها، أو يوسوس هلا االستعالء واالستكبار على اآلخرين.ألن من 
مداخل الشيطان إىل النفس أن يوحي إليها أن كل ما عندها من ابخري 
والنعم هي من صنعها وكدها وتعبها، وليس ألحد فضل عليها أو مّنة، 

 نقع خطري يصطاد الشيطان من خالله الضعفاء من البشر.وهو مست
إن االستقرار النفسي الذي ينتج عن شكر نعم هللا يؤدي إىل االستقرار  - 6

واألمن يف اجملتمع، وهو أمر مهم للحفاظ على متاسك الناس فيما بينهم، 
وكذا احلفاظ على راحتهم النفسية، وعلى العكس من ذلك فإن أي 

س أو غضب سينقلب سلًبا على الناس وعلى اجملتمع، لذا  اضطراب يف النف
  كان الشكر أمرًا مطلواًب لتفادي هذا ابخطر على النفس قبل البشر.

*          *          * 
 هللافمن خالل هذه اآلاثر العظيمة تبني لنا كيف أن شكر ا  وبعد:

االستقرار  تعاىل على نعمه واق من األمراض النفسية ومعاجل هلا ملا يؤديه من
النفسي واطمئناهنا وأمنها، وما يعود ذلك على اجملتمع أبسره خبالف ذاك 
املتعايل املتكار الذي اغرت بصحته وماله وجاهه فتعظم يف نفسه فينفخ فيه 
الشيطان حىت يصاب مبا يسمى بـ)جنون العظمة( فيعيش قلقًا مضطراًب رغم  

 كل هذه النعم.
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 كفرمقابلة نعم هللا ابجلحود وال

إن كثريًا من الناس ال يقدرون قيمة تلك النعم وال يضعوهنا يف مكاهنا 
الذي خصصه هللا هلا، ويتبجحون هبا كل تبجح، فيبذرون أمواهلم تبذيرًا يف 
أشياء ال منفعة فيها وال مصلحة، فضاًل عن إسرافها يف احملرمات واملعاصي 

من نعم وأفضال إىل  والصد عن سبيل هللا، مث إهنم ينسبون كل ما حتل هبم
أنفسهم، فيتجارون هبا على رقاب الضعفاء ويتكارون ويتباهون هبا بني الناس 
دون أن يضعوا يف احلسبان نصيب إخواهنم الضعفاء فيها، أو مساعدهتم من 

 خالهلا والتودد إليهم.
 .فالذي هذا شأنه يكون منكرًا لنعمة هللا بداًل من شكره والثناء عليه

وقدراته يف خدمة الناس وال يتقن مبا وكل إليه  ل علمهوالذي ال يستغ
 .يكون منكرًا للنعمة وجاحًدا هلا

 .والذي يفرط أبوقاته ويضيعها يف اللهو واللعب واحملرمات منكر لنعمة هللا
وإن الذي ال يشكر هللا على األمن والرخاء الذي حييط به من كل مكان 

فإنه جاحد للنعمة ومنكر  ويتعدى من خالله على حقوق اآلخرين وظلمهم
هلا، وكل نعمة مينحها هللا تعاىل للعبد فال يستعملها لرضى هللا وطاعته وقضاء 

 حاجات الناس وحل مشكالهتم تعد نوًعا من احلجود والكفر هلذه النعمة.
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 . (1)فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل َواَل َتْكُفُرونِ  يقول جل ذكره:
 .(2)ِإانَّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا   ا:ويقول أيضً 

 ولكن ما هي النتيجة املرتتبة على كفر نعم هللا املغدقة على العباد؟ 
إن سنة هللا ماضية يف خلقه منذ أن خلق هللا األرض ومن عليها، والقرآن 

ا وكفرت هبا وما حل الكرمي حافل بقصص األمم الغابرة اليت جحدت أنعم رهب
هبا من عذاب وعقاب، أحيااًن ابلريح وأخرى ابلرجفة واثلثة خبسف األرض، 
وغريها من العقوابت اليت كانت نتيجة كفرهم ألنعم هللا عندما أغرقوا يف 

َلَقْد َكاَن  ملذات الدنيا وشهواهتا وزخرفها، يقول هللا تعاىل عن قوم سبأ: 
يٌَة َجنـََّتاِن َعْن ميَِنٍي َومِشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا َلُه ِلَسَبٍإ يف َمْسَكِنِهْم آَ 

ْلَناُهْم جِبَنـَّتَـْيِهْم  بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر * َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدَّ
َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل * َذِلَك َجَزيـَْناُهْم مبَا  َجنـََّتنْيِ َذَوايَتْ ُأُكٍل مَخٍْط َوأَْثٍل 
 .(3)َكَفُروا َوَهْل جُنَازِي ِإالَّ اْلَكُفوَر 

وََكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَـَها فَِتْلَك َمَساِكنـُُهْم مَلْ وقوله تعاىل: 
ُن اْلَوارِِثنَي * َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ُتْسَكْن ِمْن بـَْعِدِهْم ِإالَّ قَِلياًل وَُكنَّا حنَْ 

ُلو َعَلْيِهْم َآاَيتَِنا َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ  َها َرُسواًل يـَتـْ َعَ  يف أُمِّ َحىتَّ يـَبـْ
 .(4)َوَأْهُلَها ظَاِلُموَن 
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ِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة أَيْتِيَها َوَضَرَب اّللَُّ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آَ   ويقول عز وجل:
ُ لَِباَس اجْلُوِع َوابْخَْوِف  رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت أِبَنـُْعِم اّللَِّ َفَأَذاقـََها اّللَّ

 .(1)مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن 
   *        *         * 

 اآلخرة ليس هذا فحسب، بل النتيجة الوخيمة لكفر النعمة تكون يف
عندما يرحل اإلنسان عن هذه احلياة إىل ربه فيحاسبه على كل حلظة مرت 

يف احلياة الدنيا  من النعم حبياته قواًل وفعاًل، وسيسأل عن كل ما كان لديه
وسخرها ملعصية هللا وظلم الناس والتكار عليهم، وما يرتتب على ذلك من 

ُتْم َويـَْوَم يـُْعرَ عذاب وعقاب، يقول هللا تعاىل:  ُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَْذَهبـْ
طَيَِّباِتُكْم يف َحَياِتُكُم الدُّنـَْيا َواْسَتْمتَـْعُتْم هِبَا فَاْليَـْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن مبَا ُكنـُْتْم 

ُتْم تـَْفُسُقونَ   . (2)َتْسَتْكارُوَن يف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احلَْقِّ َومبَا ُكنـْ
ْنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد  قول هللا تعاىل: ي . والكنود الذي ال (3)ِإنَّ اإْلِ

ْنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد   :يشكر نعمة هللا، وقال احلسن يعد املصائب ِإنَّ اإْلِ
وينسى النعم وقد أخار النيب صلى هللا عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار 

 لنار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرنورأيت ا»هبذا السبب قال: 
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ابهلل، قال يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث 
 .(1)«رأت منك شيًئا قالت ما رأيت منك خريًا قط

هذا فضاًل عن االضطراابت النفسية واألمراض العصبية املتفشية يف 
الذي يشعل انر الغضب واحلقد يف  جمتمعاتنا اليت هي جزء من كفر النعمة

النفوس جتاه اآلخرين، ألن الشاكرين قلة، فأكثر الناس ال يشكرون، قال 
َوقَِليٌل ِمْن  ، وقال سبحانه: (2)َواَل جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن  تعاىل: 

، ولذلك أثىن هللا عز وجل على إبراهيم عليه السالم (3)ِعَباِدَي الشَُّكوُر 
ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا ّللَِِّ َحِنيًفا َوملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي * َشاِكرًا  له: بقو 

 .(4)أِلَنـُْعِمِه اْجتَـَباُه َوَهَداُه 
وقد نبهنا رسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم إىل مسألة نفسية مهمة يف 

هللا، واجلشع الذي ال يتوقف عند حياة املسلم لتجنب البطر والتعايل على نعم 
حد يف احلصول على املزيد من األموال وغريها، والنظر إىل اآلخرين وحماولة 
الوصول إىل ما وصلوا إليه من الدرجات يف احلياة الدنيا، حي  قال عليه 

انظروا إىل من هو »الصالة والسالم فيما يرويه أبو هريرة رضي هللا عنه: 
 إىل من هو فوقكم، فهو أجدر أن ال تزدروا أسفل منكم وال تنظروا

                                                 

 .8، ص29( صحيح البخاري، رقم 1)
 .7( سورة األعراف، اآلية 2)
 .13( سورة سبأ، اآلية 3)
 .121، 120( سورة النحل، اآليتان 4)
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 . (1)«نعمة هللا
نفس البشرية من احلسد الذي من الفهذا نوع من الرتبية النبوية لتنقية 

شأنه مراقبة الذين هم أكثر منه مااًل وولًدا وجاًها، فهذا احلسد جيعل من 
يه اإلنسان دائًما يف حالة من التفكري والتخطيط للوصول إىل ما وصل إل

اآلخرون. وقد يسلك من أجل ذلك طرًقا خطرية على حساب حياة اآلخرين 
يلجأ لالنتقام من الشخص املنافس له إما يف نفسه أو مصاحله، فوحقوقهم، 

 وعندها تكون الطامة الكارى. 
 

*          *          * 
 

                                                 

 .1283، ص7430( صحيح مسلم، رقم1)
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 الشكر وعالقته بعالج األمراض النفسية

من األمراض النفسية تكون أبسباب  مما سبق بيان أن ما يصيب اإلنسان
خمتلفة ومنها: نظر العبد إىل قلة ما يف يده وكثرة ما يف أيدي الناس، وال شك 
أن هذه األمور نسبية تعتمد على نفسية اإلنسان ولذلك جاء احلدي  

فإنه أجدر أن ال تزدروا »والتعليل « انظروا إىل من هو أسفل منكم»السابق: 
 «.نعمة هللا عليكم

إن هذا الذي أعطي شيًئا من الدنيا ولكنه نظر إىل ما أعطيه من هو  مث
أكثر منه مااًل أو جاًها أو ولًدا... إخل نظرة تسخط وجزع فهذا سينعكس 
عليه أكثر من غريه ابلقلق املستمر وأتعاب النفس يف هذه النظرة، وإدخاهلا يف 

وهي استمرار القلق طرق مظلمة ال تصل إىل هناية واضحة؛ بل إىل هناية بئيسة 
 حىت يتأصل لديه ويتمكن منه ويصعب عالجه حينئذ.

فهذا املسكني صاحب هذه النظرة مل يستفد مما أعطاه هللا ومنحه وفضله 
النفسية على غريه ألنه نظر إىل ما عند اآلخرين مث ما يتلو ذلك من اآلاثر 

 وجريانهاملزعجة يف عدم أنسه وطمأنينة مع أهله وأوالده، ومع أصدقائه 
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 وسائر جمتمعه، فتذهب عليه األايم حسرات.

من هذه الكلمات أوجه نداء لكل مسلم أنعم هللا عليه بنعم متعددة وكلنا  
كذلك، ولو مل يكن إال نعمة اإلجياد وابخلق، ونعمة اإلسالم واإلميان وغريها  

النعم أبهنا منٌح عظيمة من هللا كثري ال يعد وال حيصى أن ينظر إىل هذه 
سبحانه، فيحمد هللا تعاىل ويشكره أبنواع الشكر الذي سبق بياهنا، ولينظر 
بعد لك إىل اآلاثر اإلجيابية على نفسيته وسلوكه وعالقاته وتعامله، ونومه 

 ويقظته وابتسامته، جعلين هللا وإايكم من الشاكرين.

 
*          *          * 
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 لصرب عليهاالهللاراء وا

والضراء عكس السرّاء فهي كل ما ميكن أن يضر اإلنسان ضررًا حسًيا أو 
 معنواًي، قال اجلوهري يف الصحاح: البأساء والضراء: الشدة.

والعبد املؤمن مطالب ابلصار عند حلول الضراء كما كان مطالًبا ابلشكر عن 
مدح هللا الصابرين السرّاء، والصار: حبس النفس عن اجلزع كما يف الصحاح، وقد 

، وأمر هللا به يف غري ما (1)َوالصَّابِرِيَن يف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاءِ يف الشدة بقوله: 
 . (2)اّللََّ  اْصارُوا َوَصابُِروا َورَاِبطُوا َواتَـُّقواآية فقال تعاىل: 

وللضراء الذي يصيب اإلنسان صور كثرية جًدا ومتنوعة، ال ميكن 
ننا ميكن أن نتطرق إىل بعض منها، اليت تالمس واقع املؤمن يف حصرها، إال أ

 حياته ومعاشه، فمنها:
 أواًل: طريق الدعوة

إن طريق الدعوة إىل هللا طويل وشائك، حمفوف ابملخاطر وابخطوب، وهو 
يقول جل ابتالء من هللا تعاىل لعباده املؤمنني لبيان صدقهم وثباهتم على احلق، 

َب النَّاُس َأْن ُيرْتَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم اَل يـُْفتَـُنوَن * َوَلَقْد امل * َأَحسِ ثناؤه: 
                                                 

 .177( سورة البقرة، اآلية 1)
 .200ن، اآلية ( سورة آل عمرا2)
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ُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ   .(1)فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اّللَّ
تعرضوا رسل أول من سلكوا هذا الطريق بوعورته وصعوبته، و الوقد كان 

وََكَذِلَك فيه إىل األذى والعذاب من أقوامهم وملوكهم، يقول هللا تعاىل: 
. ويقول (2)َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا ِمَن اْلُمْجرِِمنَي وََكَفى ِبَربَِّك َهاِداًي َوَنِصريًا

ْنسِ أيًضا:  َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم  وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنيبٍّ َعُدوًّا َشَياِطنَي اإْلِ
ِإىَل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاَء رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما 

 .(3)يـَْفرَتُونَ 
وهذا فرعون يقول للسحرة الذين آمنوا ابهلل راًب واحًدا ال شريك له عندما رأوا 

ُتْم لَُه قـَْبَل أَْن َآَذَن َلُكْم اآلايت البينات على يدي موسى عليه السالم:  قَاَل َآَمنـْ
ْحَر َفأَلَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف  إِنَُّه َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ

 .(4)َوأَلَُصلِّبَـنَُّكْم يف ُجُذوِع النَّْخِل َولَتَـْعَلُمنَّ أَيُـَّنا َأَشدُّ َعَذااًب َوأَبـَْقى
والرسل أشد الناس بالء ومعاانة من غريهم، يقول صلى هللا عليه 
 :وسلم يف حدي  سعد بن أ  وقاص ملا سئل أي الناس أشد بالء؟ قال

                                                 

 .3-1( سورة العنكبوت، اآلايت 1)
 .31( سورة الفرقان، اآلية 2)
 .112( سورة األنعام، اآلية 3)
 .71( سورة طه، اآلية 4)
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األنبياء مث األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان يف دينه »
يارح صالبة اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما 

. ذلك ألهنم (1)«البالء ابلعبد حىت يرتكه ميشي على األرض وما عليه خطيئة
قادة الدعوة إىل هللا والقدوة يف ذلك، لذا كان اختبارهم وابتالءهم أشد 

 وأصعب.
وأما الطرف اآلخر املعادي هلذا الدين واحملارب له الذي حيمل راية الظالم 

واإلكراه ملواجهة أولياء هللا، وحماولة ولواء الكفر فليس لديه إال منطق القوة 
إقصائهم والقضاء على دعوهتم، وقد انل الرسل من هؤالء البشر القتل 
والتعذيب والتشريد، فهذا نيب هللا إبراهيم عليه السالم يلقى يف النار، وذاك نيب 
هللا حيىي عليه السالم يقتل، ولوطًا عليه السالم حيارب لطهارته وعفته، وغريهم 

أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم انلوا ما انلوا من العذاب البدين والنفسي من 
يف سبيل الدعوة إىل هللا، إىل أن كان آخرهم نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، 
 الذي مّر مبختلف أشكال التعذيب من ضرب وتشريد وتكذيب وافرتاء عليه

رضي  ت عمرو بن العاص، فعن عروة قال: سألواهتام ابطل وسخرية واستهزاء
فقلت: أخارين أبشد شيء صنعه املشركون برسول هللا صلى هللا عليه  عنه هللاا

إذ أقبل  ، صلى هللا عليه وسلم يف حجر الكعبة -بينما النيب »وسلم قال: 
 عليه عقبة بن أ  معيط، فوضع ثوبه

                                                 

 .547، ص2398( جامع الرتمذي، رقم 1)
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النيب على عنقه فخنقه خنًقا شديًدا فأقبل أبو بكر حىت أخذ مبنكبه فدفعه عن 
صلى هللا عليه وسلم وقال: أتقتلون رجاًل أن يقول ر  هللا وقد جاءكم 

 .(1)«ابلبينات من ربكم
وما احلصار الذي فرض عليه صلى هللا عليه وسلم من قبل املشركني يف 

يف طريق دعوته إىل هللا،  الشديد أول الدعوة يف مكة إال نوع من االبتالء
ال أهلها له ابلطرد ورميه عليه الصالة وكذلك اهلجرة إىل الطائف واستقب

 والسالم ابحلجارة وسوء الكالم كان نوًعا من االبتالء يف طريق الدعوة. 
ومل تكن تلك املعاانة مقتصرة على شخص الرسول صلى هللا عليه وسلم 
فحسب، بل كانت عامة على املؤمنني، فليس خباف على املؤمنني ما حل آبل 

 هللا وكيف تعذبوا وقتلت مسية رضي هللا عنها وكذا ايسر يف بداية الدعوة إىل
زوجها ايسر رضي هللا عنه حبراب املشركني، وما انله بالل رضي هللا عنه من 
تعذيب وتنكيل على يدي أمية بن كعب يف رمضاء مكة، وأخريًا اهلجرة النبوية 

رجوا اليت كانت أشد وطأة على املؤمنني عندما تركوا الداير واألهل واملال وخ
خفية بدينهم إىل املدينة النبوية، مل حيملوا معهم إال ما يسد رمقهم، كل ذلك 

 يف سبيل الدعوة إىل هللا.
يقول خباب بن األرت رضي هللا عنه: شكوان إىل رسول هللا صلى هللا 

 قلنا: أال تستنصر لنا؟ -وهو متوسد بارد له يف ظل الكعبة  –عليه وسلم 
                                                 

 .849، ص4815( صحيح البخاري، رقم 1)
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كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض فُيجعل » أال تدعو هللا لنا؟ قال:
شار فيوضع على رأسه فيشق ابثنتني وما يصده ذلك عن نفيه، فيجاء ابمل

دينه، وميشط أبمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده 
ذلك عن دينه، وهللا ليتمن هللا هذا األمر حىت يسي الراكب من صنعاء إىل 

ف إال هللا أو الذئَب على غنمه، ولكنكم حهللارموت، ال خيا
 .(1)«تستعجلون

وهذه الٌسنَّة بقيت ماضية على دعاة احلق بعد جيل الصحابة إىل يومنا 
هذا، وما البالءات واجملازر واملآسي اليت تنزل ابملسلمني يف أصقاع املعمورة إال 

ي ملل الكفر امتداد لذلك املد املعادي لرسل هللا وأوليائه عار التاريخ، فها ه
والشرك واإلحلاد رغم تفرقها فيما بينها يف أشياء كثرية تتحد اليوم على جسد 
أمتنا وتقتل إخواننا وأهلينا وتشردهم وتعذهبم وَتكل من خريات بالدان ومتتص 
ثرواتنا بشىت الوسائل كل ذلك ألن هذه األمة تؤمن ابهلل راًب وابإلسالم ديًنا 

 نبًيا ورسوال.ومبحمد صلى هللا عليه وسلم 
 فصران كالفريسة للكالب تفرق مشلهم إال علينا     

فالداعية معرض لكل أنواع املواجهة سواء كانت تعذيًبا للجسد أو  
للنفس أو إتالًفا لألموال، ألن أعداء الدين ال أيلون جهًدا يف تسخري كل ما 

 أوتوا يف سبيل وقف الزحف اإلسالمي واحلد من انتشاره.
                                                 

 .606، ص3612( صحيح البخاري، رقم 1)
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فعل األنبياء والرسل والصحابة والصاحلون من بعدهم جتاه هذا  ولكن ماذا
العناء وهذا احلرب من أولياء الشياطني؟ وماذا على املؤمنني يف ظروفهم 

 احلالكة احلاضرة؟

لقد واجهوا أولياء هللا جاروت الطغاة وقوهتم ابللجوء إىل هللا والصار على 
معامل الطريق وما يعرتيهم خالل ما يالقونه يف سبيل دعوهتم، رغم أهنم يعرفون 

مسريهتم الدعوية، لذا كان الصار السالح األجدى يف هذا الطريق، وهو الزاد 
اَي  الذي حيمله الدعاة إىل هللا كما أمرهم بذلك رهبم عز وجل حي  قال: 

 .(1) ُكْم تـُْفِلُحونَ أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصارُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َواتَـُّقوا اّللََّ َلَعلَّ 

وقد حثنا الرسول األمني عليه الصالة والسالم كثريًا على التحلي ابلصار 
يف طريق الدعوة إىل هللا، حىت تؤيت مثرة الدعوة أكلها وتظهر نتيجتها، كما 
عّلمنا أن أركان هذه الدعوة لن تثبت ولن تقوم هلا قائمة ابلتسرع واالندفاع 

مناسبات  بات، لذلك ذكر عليه الصالة والسالم يف العشوائي ملواجهة العق
أنس بن  كثرية ضرورة الصار والتصار أثناء تبليغ رسالة هللا إىل عباده، عن

لألنصار: -صلى هللا عليه وسلم  -مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
 ، فاصربوا حىت تلقوا هللا إنكم ستجدون أثـََرة شديدة»

                                                 

 .200( سورة آل عمران، اآلية 1)
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 .(1)قالوا: سنصار« ورسوله فإين على احلوض
قال ابن إسحاق: وكانت بنو خمزوم خيرجون بعمار بن ايسر، وأببيه وأمه، 
وكانوا أهل بيت إسالم، إذا محيت الظهرية، يعذبوهنم برمضاء مكة، فيمر هبم 

صربًا آل ايسر، »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيقول، فيما بلغين: 
 .(2) «موعدكم اجلنة

 وتاثنًيا: مصيبة امل

إن املصائب كثرية ومتنوعة، فمنها ما تكون يف النفس ومنها ما تكون يف 
األوالد أو يف الزوجة أو يف املال وغري ذلك كثري، إال أن أشدها على النفس 
البشرية هي مصيبة املوت، موت عزيز من قريب أو صديق، وقد ذكر يف 

 .(3)ُمِصيَبُة اْلَمْوِت  َفَأَصابـَْتُكمْ  القرآن أن املوت مصيبة، يقول هللا تعاىل:
وهي حتل بقدر هللا على عباده املؤمنني وغري املؤمنني، ولكنها تكون  

للمؤمنني اختباًرا لثباهتم وبقائهم على دين هللا والرضا الكامل بقدر هللا 
عرضة وقضائه، وقد ميز هللا تعاىل عباده املؤمنني أبهنم أكثر الناس 

 واالحتساب، ابلصاراً مبقابلتهم إايه وأكثرهم أجر للمصائب والبالء، 

                                                 

 .426-425، ص2436( صحيح مسلم، رقم 1)
 .346/ 1( السرية النبوية البن هشام، 2)
 .106( سورة املائدة، اآلية 3)
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ما يزال البالء ابملؤمن »يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
واملؤمنة يف جسده ويف ولده، حىت يلقى هللا يوم القيامة وما عليه من 

 .(1)«خطيئة
أول من »وعن ابن عباس: قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .(2)«حيمدون هللا على السراء والهللاراء يدعى إىل اجلنة الذين
ومقابلة مصيبة املوت ابلصار واالسرتجاع واالحتساب يرضي هللا سبحانه 
 وتعاىل، ويكتب للعبد األجر الكبري، وهي صفة ال تتوافر إال يف املؤمن

، يقول أبو الدرداء رضي هللا عنه مسعت أاب القاسم صلى هللا عليه الصادق
يقول: إن هللا عز وجل »كنيه قبلها وال بعدها، يقول: وسلم يقول ما مسعته ي

اي عيسى، إين ابعث من بعدك أمة، إن أصاهبم ما حيبون محدوا وشكروا، وإن 
أصاهبم ما يكرهون احتسبوا وصربوا، وال حلم وال علم، قال: اي رب كيف هذا 

 .(3)«وعلمي هلم وال حلم وال علم، قال: أعطيهم من حلمي
املوت واجب ومطلوب ملا فيه من تكوين شخصية والصار عند مصيبة 

املؤمن املتزن املرتبط مع ربه والراضي بقدره، ومن مث يكون سكينة للنفس وراحة 
 ، ألنه يعلم ، فال يلجأ العبد إىل الضجر والقنوط واحلزن الشديد هلا

                                                 

 .547، ص2399( جامع الرتمذي، رقم 1)
 .(1/502) ، ورواه احلاكم يف املستدرك82( كتاب الصار، ص2)
 .(2056(، ص)28095رقم) ( مسند أمحد،3)
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مسبًقا أن كل ما يف هذا الكون ملك هلل، يهب مىت يشاء ويقبض مىت يشاء، 
صار يكون عند الصدمة األوىل، فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه أن وأعظم ال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صيب هلا، فقال هلا: 
فقالت: وما تبايل مبصيبيت! فلما ذهب، قيل هلا: إنه « اتقي هللا واصربي»

، فلم جتد على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأخذها مثل املوت. فأتت اببه
إمنا الصرب عند أول » اببه بوابني، فقالت: اي رسول هللا مل أعرفك، فقال:

 .(1)«عند أول الصدمة» أو قال:« صدمة
وعن أ  هريرة رضي هللا عنه، قال: قال رسول صلى هللا عليه وسلم: 

يقول هللا عز وجل: ما لعبدي املؤمن جزاء إذا قبهللات صفيه من أهل »
 .(2)«ه إال اجلنةالدنيا مث احتسب

ويروى عن قتادة أنه قال: الصار من اإلميان مبنزلة اليدين من اجلسد. من 
مل يكن صابرًا على البالء مل يكن شاكرًا على النعماء. ولو كان الصار رجاًل 

 . (3)لكان كرميًا مجيالً 
 اثلثًا: أذى الناس

 ط، وما دام هناك اختال إن أذى الناس ال يسلم منه أحد من البشر
                                                 

 .372، ص2140( صحيح مسلم، رقم 1)
 .1115، ص6424( صحيح البخاري، رقم 2)
 .112( الصار، ص3)
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وتداخل بينهم فال بد من وجود هذه الصورة من االبتالء، وهي صورة 
تتكرر يومًيا يف واقعنا سواء يف الشارع أثناء قيادة السيارة، أو يف العمل مع 
الزمالء واملراجعني، أو يف األسواق عند البيع والشراء، أو يف احلي بني اجلريان 

ر وجود هذه الصورة من االبتالء، أنفسهم، وهذه املواقع وغريها كثرية، هي مثا
وفيها ميتحن املؤمن وميحص، حي  يتميز عن غريه من البشر، فهو صاحب 
عقيدة ومنهج يف احلياة، وحامل رسالة عظيمة للناس، فكيف يتصرف إذا 

 حصل له أذى من الناس بشكل من األشكال؟
ذى إن املؤمن الصادق مع هللا سبحانه وتعاىل لن يقابل أذى الناس ابأل

أبًدا، ولن يقابل سوء تصرفهم، بتصرف أسوأ من تصرفهم، وإمنا يستعلي على 
ذلك ويرتفع عن هذا التعامل يف احلياة، وإنه ليصار على أذى الناس وسوء 
أخالقهم، ويعاملهم ابحلسىن وابخلق األمثل، ليكون قدوة صاحلة يف اجملتمع 

، فيرتكوا السيء من يقتدي به الذين آذوه أو شتموه أو أساؤوا التصرف معه
قدم منفعة كبرية جملتمعه قد األخالق ويتمسكوا ابألحسن منها، فيكون بذلك 

 وأمته.  
املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب »يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:  

على أذاهم أعظم أجًرا من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على 
 .(1)«أذاهم

                                                 

 .582، ص4032( سنن ابن ماجه، رقم 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 أحاديث يف الدعوة والتوجيه 64 

 

ما يتعرض له بعض العلماء والدعاة من إيذاء احلسدة ومما يشار إليه هنا 
واحلاقدين برميهم ابلتهم واألكاذيب، واختالق األابطيل حسًدا وحقًدا ألن هللا 
تعاىل أعطاهم من النعم ما مل يعط هؤالء احلسدة، والعامل وهو يواجه هذا 
ن اإليذاء يتحتم عليه زرع الصار يف قلبه وحتّمل أذى أولئك الضعفاء الذي

أحرقت انر احلسد قلوهبم، وليعلموا أن القدوة عليه الصالة والسالم مل يسلم 
اللهم اغفر »من هذا اإليذاء كما سبق، وعلى العامل والداعية أن يقول: 

وميضي يف طريقه إىل هللا تعاىل بتبليغ الدعوة  «لقومي فإهنم ال يعلمون
يت ال تضر إال صاحبها ال واالستمرار وعدم الوقوف عند تلك العقبات الومهية

 .املسكني
األوىل أن ميتنع فمن وإذا كان مطلواًب من املؤمن الصار على أذى الناس، 

عن إيذاء اآلخرين، أو اإلضرار هبم، وقد وردت أحادي  كثرية يف ذلك، ال 
سيما إيذاء اجلار الذي ربطه الرسول صلى هللا عليه ابإلميان، لقوله عليه 

 .(1)«ن يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جارهمن كا»الصالة والسالم: 
 . (2)كان احلسن البصري يقول: ابن آدم ال تؤذ وإن أوذيت فاصار

وعن وهب بن منبه أنه قال: ثالث من كن فيه أصاب الار: سخاوة 
 النفس، والصار على األذى، وطيب الكالم.

                                                 

 .1052، ص6018( صحيح البخاري، رقم 1)
 .26( الصار، ص2)
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 رابًعا: املرض

، وهو حالة تصيب جسم املرض من االبتالءات الكثرية اليت تعرض للبشر
اإلنسان أو نفسيته فيشعر ابلتعب واألمل، وهو نوع من البالء خيصه هللا من 
يشاء من عباده فضاًل منه جل وعال ولكن أكثر الناس ال يعلمون، يقول 

إن عظم اجلزاء مع »صلى هللا عليه وسلم يف حدي  أنس رضي هللا عنه: 
هم فمن رضي فله الرضى ومن عظم البالء، وإن هللا إذا أحب قوًما ابتال

 . (1)«سخط فله السخط
وال حيسنب الذي مل يبتلى ابملرض أن هللا راض عنه، بل الصواب على 
عكس ذلك، فرمبا يكون من أسباب غضب هللا عليه أنه مل يبتليه مبرض أو أية 
وعكة، ألن املرض فضل من هللا تعاىل بوصفه كفارة للذنوب وابخطااي 

 بري عند ربه يوم القيامة.ولصاحبه األجر الك
وهللا سبحانه تعاىل ينظر إىل العبد املبتلى ابملرض، وينظر كيف يتلقى 
حكمه وبالءه فيه، ومن رمحته جل ذكره ابملبتلى أنه أرشده إىل ما يقوم به 
أثناء هذا االبتالء، فأمره ابلصار والرضى حلكمه جل شأنه، ألنه الدواء الناجع 

الكرمي البالء، ويضرب لنا عز وجل مثاًل يف القرآن  ملعاجلة املرض وغريه من
لنبينا أيوب عليه السالم الذي ابتلي يف جسده مبرض مل يرتك بضعة منه 

 إال دخله املرض حىت قيل إن الديدان كانت َتكل من جسده

                                                 

 .546، ص2396( جامع الرتمذي، رقم 1)
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 عليه الصالة والسالم الطاهر عليه السالم، فبني جل ذكره صار هذا النيب
ينقطع يف الثناء على هللا وشكره له ملا هو فيه، فقال  ورضاه حلكم ربه، أنه مل

 .(1)ِإانَّ َوَجْداَنُه َصاِبرًا نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه أَوَّاٌب  تعاىل: 
مث إن العبد الصابر على املرض إذا رضي حبكم هللا وشكر هللا على حاله 

مور الدنيا ما دام هذا احلال منه جل وعال، الذي مينح الصحة واملرض، وبيده أ
واآلخرة، فإن هذا العبد ينال من هللا تكفريًا للذنوب وابخطااي، ومن مث رضوان 
منه سبحانه وتعاىل، روى أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه 

ما يقوله إذا مرض العبد بع  هللا إليه ملكني، فيقول: انظرا »وسلم أنه قال: 
إذا دخلوا عليه، رفعا ذلك إىل هللا تعاىل وهو أعلم.  لعّواده، فإن هو محد هللا تعاىل

فيقول: لعبدي إن أان توفيته أن أدخله اجلنة، وإن أان شفيته أن أبدله حلًما خريًا 
 .(2)«خطاايه من حلمه، ودًما خريًا من دمه، وأن أكفِّر عنه

إن هللا »وعن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 .(3)« قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فصرب، عوضته منهما اجلنةتعاىل

 . (4)قال احلسن: إنه ليكفر عن العبد خطاايه كلها حبمى ليلة

                                                 

 .44( سورة ص، اآلية 1)
 ما جاء يف أجر املريض. (،589، ص)( أخرجه مالك يف املوطأ2)

 .1001، ص5653صحيح البخاري، رقم ( 3)
 .113( عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ص4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 «عجًبا ألمر املؤمن»حديث  67

 

وللتعامل مع املرض منهج شرعي متكامل يتأكد على كل مسلم ومسلمة 
 أن يتعامال به ليغتنما ما فيه من اإلجيابيات ويرتكا ما قد حيصل من السلبيات.

 خص هذا املنهج:مل
 النظر إىل هذا املرض أبنه قدر من أقدار هللا فيتحتم الصار والرضا. -
 ليلعم املريض أن املرض ابتالء من هللا قدره حلكم يعلمها. -

يستشعر املريض عظم األجر والثواب يف هذا املرض فال يضجر وال يقلق  -
 وال يستطيل املدة.

وسائر األشياء ما هي إال أن يعتقد أن الشايف هو هللا سبحانه وتعاىل  -
ن فلحكمة يعلمها، ذأسباب إن أذن هللا تعاىل حتقق الشفاء وإن مل أي

 فيورثه هذا قوة التوكل على هللا.

فيتجنب املريض الذهاب إىل  مالتداوي مشروع ولكن ليس ابألمر احملر  -
 السحرة واملشعوذين، أو األدوية احملرقة.

 .وليس هو الشفاء التداوي سبب للشفاء -
 دم الضجر والقلق وابتغاء رمحة هللا تعاىل.ع -

 أن ينظر إىل مستقبله بعني الفأل والفسحة وحيسن الظن بربه عز وجل. -

أن يتعبد هللا تعاىل ابلعبادات اليت حتسن أثناء املرض مثل: قوة احملاسبة  -
لنفسه، والتفكر يف ملكوت هللا، ويف أمسائه وصفاته، وكثرة الذكر 

 .والتأمل يف أحواله الوقت مبا يفيد، والدعاءواالسرتجاع، واستغالل 
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 خامًسا: القتال -

ومن االبتالءات اليت ال بد للمؤمن أن مير هبا ويدخل فيها هي حمنة القتال 
أو اجلهاد يف سبيل هللا، رغم أن النفس بطبيعتها تكره القتال، ولكنه أمر 

ا على ضروري وفرض عني إذا تعرض بالد املسلمني العتداء خارجي، حفاظً 
ُكِتَب أرض اإلسالم ودولة اإلسالم، ودعوة اإلسالم، يقول هللا تعاىل: 

ًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى أَْن  َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشيـْ
ُ يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم اَل تَـ   .(1)ْعَلُمونَ حتُِبُّوا َشيـًْئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواّللَّ

ُْم ظُِلُموا َوِإنَّ اّللََّ َعَلى َنْصرِِهْم وقوله تعاىل:  أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن أِبَهنَّ
 .(2)َلَقِديٌر * الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِداَيرِِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربُـَّنا اّللَُّ 

اليت توعد عليها هللا بغضبه وعذابه،  ويعد الفرار من املعركة من الكبائر
اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا َفاَل  فقال جل ذكره: 

َئٍة تـَُولُّوُهُم اأْلَْداَبَر * َوَمْن يـَُوهلِِّْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحّرِفًا ِلِقَتاٍل أَْو ُمَتَحيِّزًا ِإىَل فِ 
 .(3)فـََقْد اَبَء ِبَغَضٍب ِمَن اّللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصرُي 

 ولشدة املوقف يف هذا االبتالء، وألن حياة اإلنسان فيه أقرب ما تكون
إىل املوت، أمران هللا تعاىل ابلتحلي ابلصار والثبات، حي  ال ينفع مع هذا 

وََكأَيِّْن ِمْن َنيبٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثرٌي  تعاىل: املوقف إال هذا الزاد، يقول هللا 
                                                 

 .216( سورة البقرة، اآلية 1)
 .40، 39( سورة احلج، اآليتان 2)
 .16، 15( سورة األنفال، اآليتان 3)
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َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاهَبُْم يف َسِبيِل اّللَِّ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواّللَُّ حيُِبُّ 
 .(1)الصَّاِبرِيَن 

صاروا يف  وخياران هللا تعاىل كيف أن املؤمنني الصادقني رغم أهنم كانوا قلة
َوَلمَّا بـََرُزوا  مواجهة جالوت وجنوده، حىت أيدهم هللا بنصره، قال جل شأنه: 

َنا َصاْرًا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم  جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا َربَـَّنا أَْفرِْغ َعَليـْ
 .(2)اْلَكاِفرِيَن 

وت وأمل اجلراح، ولكنا نتفاضل يقول زايد بن عمرو: كلنا نكره امل
 . (3)ابلصار

من »وعن أ  أيوب األنصاري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 .(4)«فصار حىت يُقتل أو يغلب مل يُفنت يف قاره العدوَّ  لقي

 سادًسا: الغربة

إن البعد عن األهل والداير وترك األحبة وابخالن تعد حمنة يف حد ذاهتا، 
اإلنسان قد ارتبط منذ طفولته ابألرض اليت ولد فيها وترعرع وكار وذلك ألن 

مائها وأكل من طيباهتا، فكل ذلك  من يف أحضان ربوعها وأهلها وشرب
يدفع اإلنسان أن يتجه إىل تلك األرض بكل مشاعره وعواطفه ألهنا حتمل 
إنه ذكرايته وآاثره، وحىت أمانيه وآماله، فإذا ترك هذا اإلنسان هذه األرض ف

                                                 

 .146( سورة آل عمران، اآلية 1)
 .250( سورة البقرة، اآلية 2)
 .44( الصار، ص3)
 .(2/119املستدرك )اكم يف ( رواه احل4)
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ب نفسي كبري ألنه خيوض معركة مع مشاعره وآماله، من أجل ذلك  تعيشعر ب
كانت الغربة صعبة على النفس البشرية وإن كانت األرض املهاجر إليها حافلة 
بكل وسائل السعادة والرخاء، فالقلب يبقى معلًقا ومشدوًدا إىل تلك الداير 

ن نفسه وإرادته، فكيف به إذا  اليت أجنبته، هذا إذا كانت اهلجرة ابختيار اإلنسا
كانت تلك اهلجرة قسرًا وكرًها نتيجة عوامل اقتصادية سعًيا وراء الرزق أم 
اجتماعية هرواًب من مشكالت أسرية وعائلية معينة تتطلب االبتعاد عن 

 الوطن، أم كانت هجرة دينية من أجل سالمة العقيدة واحلفاظ عليها.
فإهنا يف النهاية تلقي بصاحبها إىل ومهما كانت هذه اهلجرة ودوافعها، 

الغربة املريرة، وما تفرض عليه من عذاب وأحزان، ورمبا جيد هذا املغرتب من 
سوى  ، فليس له وسوء األخالق دواالضطهاالناس الذين هاجر إليهم الظلم 

الصار واللجوء إىل هللا، إلزالة غمته يف غربته ووحدته، فإنه إن فعل ذلك 
ه وسيبدل ابتالءه إىل نعيم، وسيذهب عنه هم للن خيذ واحتسب، فإن هللا

 الغربة ويبدله هبا طمأنينة النفس وراحة البال.
ْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغًما َكِثريًا  يقول هللا تعاىل:  َوَمْن يـَُهاِجْر يف َسِبيِل اّللَِّ جيَِ

َرُسولِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َوَسَعًة َوَمْن خَيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإىَل اّللَِّ وَ 
ُ َغُفورًا َرِحيًما   .(1)َأْجرُُه َعَلى اّللَِّ وََكاَن اّللَّ
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 من أنواع الصرب

حديثنا ظاهره يف الصار على البالء، وهو ما أشران إليه يف الصفحات 
مهمني  السابقة، ولكن وحنن نتحدث عن الصار فال بد من اإلشارة إىل نوعني

 منه، ومها:
 الصار على فعل الطاعات، والصار على ترك املعاصي.

 النوع األول: الصرب على الطاعات:

إن رسالة اإلنسان يف احلياة ثقيلة وشاقة، وطريقها طويل وحمفوف ابملكاره 
واألشواك، وقد أبت السموات واألرض أن حتمل هذه الرسالة، لعظم شأهنا 

ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت نسان: وثقل مسؤوليتها، فحملها اإل
ْنَساُن إِنَُّه َكاَن ظَُلوًما  َواأْلَْرِض َواجْلِبَاِل فَأََبنْيَ أَْن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـَْها َومَحََلَها اإْلِ

من هللا عز وجل ومن وهذه الرسالة مضموهنا أوامر ونواهي، أوامر  ،(1)َجُهواًل 
رسله للخلق لالمتثال هبا واختاذها منهًجا هلم يف احلياة، ونواٍه متنعهم من اتباعها 

تتغري وفرائض ابقية إىل أن واجلري وراءها، وهذه األوامر من هللا تعاىل اثبتة ال 
أمر، وصوم رمضان أمر، تقوم الساعة، فإقام الصالة أمر، وإيتاء الزكاة 

 الوالدين طاعةوالصدق أمر، والوفاء ابلعهد أمر، و 
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أمر، وغريها أوامر كثرية جًدا، ترافق اإلنسان يف كل أحواله وأزمانه، وحىت 
يتمكن اإلنسان من االلتزام مبا فرض عليه من ربه، ال بد أن يكون معه زاًدا 
يتقوى به على أداء هذه العبادات وتنفيذ هذه األوامر، ويكون سالًحا له 

ت هلل رب العاملني، فال يكل وال ميل، بل لدوامه واستمراره على أداء الطاعا
جيتهد أكثر فأكثر، وخري زاد لذلك وأفضل سالح هو الصار الذي به وحده 
يستطيع اإلنسان أن يعبد ربه عبادة صحيحة بكامل شروطها، مقبولة من هللا 
تعاىل، ومن غري الصار ال يستطيع أحد القيام حبق العبودية الكاملة هلل يف أداء 

والفرائض، فكم من جزوع ترك طاعة هللا إىل معصيته بخوائه من زاد العبادات 
َا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى الصار. يقول هللا تعاىل:  َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّاْرِ َوالصَّاَلِة َوِإهنَّ

 .(1)ابْخَاِشِعنيَ 
 َوُهَو َخرْيُ َواتَِّبْع َما يُوَحى ِإلَْيَك َواْصارْ َحىتَّ حَيُْكَم اّللَُّ  ويقول عز وجل: 

 .(2)احْلَاِكِمنيَ 
والصار زاد األنبياء والرسل يف عباداهتم لرهبم، فقد ثبت يف الصحيحني عن 
النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قام حىت تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد 

 .«أفال أكون عبًدا شكورًا»غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما َتخر؟ قال: 
 وأمت التسليم يف أحادي  كثرية، ، نا الرسول عليه أفضل الصالةوقد دل
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التحلي ابلصار يف األمور كلها، ومنها الطاعات، وبني لنا املنهج الرتبوي  لىع
للمصابرة على أداء فرائض هللا تعاىل، منذ الصغر، فقد أمر اآلابء أبن أيمروا 

عليها، وحتملهم طاعة رهبم وهم يف سن مبكرة، لرتويض نفوسهم بأوالدهم 
مشاقها يف الطفولة ليسهل عند الشباب والكهولة، فيقول عليه الصالة 

 سنني واضربوهم عليها وهم أبناء سبع كم ابلصالةوال مروا أ»والسالم: 
 .(1)«عشر سنني وفّرقوا بينهم يف املهللااجع وهم أبناء

اجملاهد من جاهد نفسه يف »ويقول الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم: 
 .(2)«هللا

وهنا ال بد من اإلشارة إىل أن تعويد النفس على الصار يف الطاعات هو 
األساس الذي سينطلق منه اإلنسان للحياة يف مجيع جماالهتا، وهو املفتاح 
الذي سيفتح لإلنسان أبواب السعادة، ويتغلب من خالله على املكاره كلها، 

ملصابرة فيها، ألن املتزود وهو الرصيد للدخول إىل أنواع الصار املختلفة وا
ابلصار على الطاعة جيمع بني فضيلتني عظيمتني الصار والطاعة، وهبما 
سيكون له شأٌن آخر يف احلياة، وهبما ستكون شخصيته خمتلفة عن سائر 

 ابخلق من حوله الذين مل يذوقوا مرارة الصار وحالوة العبادة.
 ، والتخلق النية هلل، إخالص  ويدخل يف الصار على العبادة أو الطاعة

                                                 

 .(82(، ص)495سنن أ  داود، رقم ) (1)
 . ورواه أيًضا أمحد يف مسنده.392، ص1621( جامع الرتمذي، رقم 2)
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أبخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أداء العبادات والطاعات على أكمل 
وجه ممكن، وكذا طرد الشيطان وحماربته اباللتجاء إىل هللا، واالستعاذة ابهلل 
منه، ألنه دؤوب على الوسوسة وإدخال الكسل والفتور إىل نفس املؤمن 

 ه عن لذة العبادة وأداء الواجبات.العابد، لصده عن ذكر هللا وإبعاد
وروي أن مالك بن دينار كان يبكي ويُبكي أصحابه، ويقول يف خالل 
بكائه: اصاروا على طاعته، فإمنا هو صار قليل وغْنٌم طويل، واألمر أعجل من 

 .(1)ذلك
 النوع الثاين: الصرب على ترك املعاصي:

ائضه والقيام بواجب كما أن الصار مطلوب على طاعة هللا تعاىل وأداء فر 
الدعوة وما حتمله من متاعب ومصاعب، فإن الصار مطلوب ابملقابل عن 
معاصي هللا تعاىل ونواهيه، وهذا النوع من الصار هو مقاومة النفس عن اتباع 
الشهوات وامللذات اليت حرم هللا تعاىل على عباده االقرتاب منها وتناوهلا، 

ر اليت تنجم عن هذه املعاصي واملنهيات، حِلكم هو يعلمها جّل وعال، ولألضرا
سواء على الصعيد النفسي أو االجتماعي وابلتايل على صعيد األمة أبسرها يف 

 مجيع املستوايت والطبقات.

                                                 

 .101( الصار والثواب عليه، ص 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 «عجًبا ألمر املؤمن»حديث  75

 

إال أن املؤمن ميتنع عن هذه املعاصي واملنكرات امتثااًل ألمر هللا تعاىل 
الدافع الذي جعل واتباًعا لسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وكان هذا هو 

الصحابة يرتكون ما كانوا عليه يف اجلاهلية بعد نزول اآلية مباشرة، فعندما 
نزلت آية حترمي ابخمر، بدأ الصحابة رضوان هللا عليهم بتطبيق هذا األمر رغم 
أنه كان فيه نوع من الصعوبة على أنفسهم، بوصفهم اعتادوا عليه لسنني 

ة التحرمي تقرأ عليهم حىت أخرجوا ما يف بيوهتم طويلة، إال أهنم جمرد أن مسعوا آي
، وقالوا أبعلى صوهتم تطرقاالزقة و األمن ابخمور واملسكرات وأهراقوها يف 

وبكامل رضاهم انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وهذا درس عظيم يضرب به املثل يف 
يف هذا اجملال ابلنسبة جليل  لةصار الصحابة عن معاصي هللا تعاىل، واألمث

 صحابة كثرية غري قابلة للعد.ال

والصار عن معاصي هللا تعاىل ونواهيه أمر التزم به أنبياء هللا تعاىل كما 
التزموا ابلصار على طاعته، وهم القدوة لنا يف أموران كلها كبريها وصغريها، 
فهذا هو نيب هللا يوسف عليه الصالة والسالم يتعرض ألكار إغراء من امرأة 

ك الوقت وقد تزينت بكامل زينتها ومجاهلا، ويوسوس له وزير الدولة يف ذل
الشيطان من مجيع األبواب، ويزين له فعل الفاحشة، وأسباب الفاحشة كلها 

أ إىل هللا ـويلج، متوافرة من ابخلوة وإغالق األبواب وغريها، إال أنه يقاوم نفسه 
 ويصار على هذا ، ذا املوقف العصيبـتعاىل يف ه
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ويفضل املكوث يف السجن على الوقوع يف املعصية، ألنه اإلغراء الشديد، 
يعرف عقوبة هذا الفعل يف الدنيا واآلخرة، وكذلك يعرف جزاء االمتناع عنه 
يف الدنيا واآلخرة، فكان الوسام له واجلزاء اإلهلي أنه صار نبًيا من أنبياء هللا 

صاره يف ذلك تعاىل، مث إنه سبحانه وتعاىل مل خيذله يف الدنيا بل جعل مثرة 
 على خزائن مصر. هاالختبار الصعب أن ملك

وهذا هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم تعرض له الدنيا مااًل وسلطة 
ونساء، لكنه عليه الصالة والسالم مل يركن إىل إغراءات اجلاهلية وزخرف الدنيا 
والتخلي عن دعوته، بل صار على هذه املعاصي، وصار على طريق الدعوة إىل 
هللا تعاىل، وقال قولته املشهورة اليت أمسعت العامل شرقه وغربه، عندما عرض 

اي عّم، وهللا لو وضعوا الشمس »عليه هذا العرض عمه أبو طالب، فقال: 
يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر حىت يظهره هللا أو 

 .(1)«أهلك فيه ما تركته

يبنّي لنا أن طريق املؤمنني املخلصني يف وهذا النيب عليه الصالة والسالم 
هذه احلياة صعبة وشاقة، واألهواء والشهوات ستحيط هبم من كل جانب، 

عليها فإن هللا تعاىل  ن صارواإوستعرض عليهم الدنيا مبتاعها وزخرفها، وبشّرهم 
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سيجزيهم حسن اجلزاء يف الدنيا والنعيم املقيم يف اآلخرة، حي  يقول عليه 
أييت على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض »سالم: الصالة وال
 .(1)«على اجلمر

واملعاصي يف أغلب األحيان تكون موافقة هلوى النفس وشهواهتا، لذا كان 
َوَلِو اتَـَّبَع احلَْقُّ َأْهَواَءُهْم التحذير اإلهلي التباع اهلوى فقال جل وعال: 

 .(2) َمْن ِفيِهنَّ َلَفَسَدِت السََّمَواُت َواأْلَْرُض وَ 

َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها * َفَأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها * َقْد أَفْـَلَح وقوله أيًضا 
 .(3)َمْن زَكَّاَها * َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها 

وكذلك التحذير النبوي للمؤمنني من اتباع الشهوات والدخول يف  
من صار على أهواء النفس ومغرايت  نهأب فلحاحملرمات، ووصف العاقل وامل

احلياة، وابخاسر والعاجز من مل يصمد أمام هذه املغرايت، فقال عليه الصالة 
الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع »والسالم: 

 .(4)«نفسه هواها ومتىن على هللا األماين
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ان عن طريق اجلنة وطريق وأخريًا فإن الرسول عليه الصالة والسالم قد أخار 
النار، وأخاران أن الصار عن املعاصي والشهوات مثرته جنة هللا ورضوانه، وأما 
الرضوخ واالنقياد للملذات احملرمة ووساوس الشياطني فإن مثرة ذلك عذاب هللا 

حفت اجلنة ابملكاره وحفت النار »وعقابه وانره، فقال عليه الصالة والسالم: 
 .(1)«ابلشهوات

املعاصي واملنكرات اليت حتوم وتنتشر يف كل مكان  نىب للصابرين عفطو 
السيما يف عصران احلاضر الذي صارت فيه أبواب الفساد واحملرمات مفتوحة 

ها، حىت دخلت املعصية كل جمتمع وكل بيت، وجتهزت القوى ريععلى مصا
ن املعادية لدين هللا تعاىل لب  هذه املعاصي ودعمها بكل قوة واندفاع، م

ة اليت تديريها أايد خفية تنوعخالل وسائل اإلعالم املختلفة والفضائيات امل
وملوثة تريد تلوي  األمة يف فكرها وعقيدهتا، وإبدال دينها وأخالقها ابهلوى 

هلا فتمسك بزمام أمرها  ةاملاجن والشهوة اجلاحمة حىت تصبح هذه األمة اتبع
 ومصريها.

 
*          *          * 

                                                 

 .1228، ص7130( صحيح مسلم، رقم 1)
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 الصرب ومثراتهآاثر 

إذا أحّلت ابلعبد شدة وضائقة وتلقاها ابلصار وعدم اجلزع توجهت  ـ 1
نفسه إىل رهبا ملتجئة إليه الئذة به وعائذة، تطلب منه العون واملدد فيزداد 
قراًب من هللا عّز وجل. فيحس العبد بضعفه وقلة حيلته، ويستشعر عبوديته لربه 

 مع الرضى مبا أصابه، وال حيدث حوله جّل وعال، فينال راحة نفسية وثبااتً 
قلًقا وجزًعا رمبا آذى غريه ممن هلم صلة به، ويكون قدوة لغريه يف مواجهة 
الشدائد فيصلح حال جمتمعه، ألن كثريًا من الشرور اليت تصيب اجملتمع أييت 
من جهة الساخطني على ما يصيبهم من شدة وأبس حي  متتلئ نفوسهم 

 لثورة على كل ما حييط  هبم.حقًدا وحسًدا فيودون ا
وهنا مهسة يف أذن كل مبتلى ألجل أال يتحول بالؤه مضاعًفا فيكون 
مرًضا نفسًيا مزمًنا، فليعي ما قلنا سابًقا يف معاملته نفسه ابلصار حىت يسّد 

 .فَاْصارْ ِإنَّ اْلَعاِقَبَة لِْلُمتَِّقنَي  الباب على الشيطان فال يلج إىل نفسه 

لدرجات وتكفري السيئات: إن أعظم األخالق اليت يتحلى هبا رفعة ا ـ 2
ه سيئاته وخطاايه هو الصار، وقد وردت آايت عديدة يف باإلنسان وتكفر 

 مكانة الصابرين عند هللا تعاىل وما أعد هلم من نعيم مقيم.
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َا يـَُوَّفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب   يقول هللا تعاىل:   (1)ِإمنَّ
 واألجر يف الدنيا واآلخرة.

ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما »قال عليه الصالة والسالم: 
 .(2)«سواه إال حط هللا به سيئاته كما حتط الشجرة ورقها

النصر: إن من أهم مثرات الصار وفوائده يف احلياة الدنيا هو حتقيق  ـ 3
والعذاب يف سبيل هللا النصر على األعداء، فاملؤمن الذي يصار على األذى 

إمنا يسلك طريق النصر، وهو مطلب أساس للوصول إىل النصر، تصديًقا لقول 
ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوَلمَّا أَيِْتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا  الباري عز وجل:  أَْم َحِسبـْ

ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزِ  ُلوا َحىتَّ يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِمْن قـَْبِلُكْم َمسَّتـْ
 .(3)َمَعُه َمىَت َنْصُر اّللَِّ َأاَل ِإنَّ َنْصَر اّللَِّ َقرِيٌب 

وهناك َتكيد من رب العاملني لعباده املؤمنني الصابرين واملخلصني، أبنه 
جل شأنه انصرهم ومؤيدهم ابملالئكة عند مقارعة ومواجهة الكفر والشرك، 

بـََلى ِإْن َتْصارُوا َوتـَتـَُّقوا َوأَيْتُوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا  ي  قال جل ذكره: تعاىل:ح

                                                 

 .10( سورة الزمر، اآلية 1)
 .1003، ص5667( صحيح البخاري، رقم 2)
 .264( سورة البقرة، اآلية 3)
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 .(1) مُيِْددُْكْم َربُُّكْم خِبَْمَسِة َآاَلٍف ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمَسوِِّمنيَ 

وقد كان الصار الذي حتلى به الرسول عليه الصالة والسالم والصحابة 
عليهم على ما عانوه من قتل وهتجري وتعذيب كان سبًبا يف الكرام رضوان هللا 

متكني هللا هلم يف األرض، وانتشار اإلسالم ووصوله إىل أقاصي األرض، حي  
متكن املسلمون خالل فرتة وجيزة من فتح بالد العامل وكسر شوكة الكفر 

ة، يف ذلك العصر الرومانية والفارسي إماراطوريتنيوالشرك، والقضاء على أكار 
فتحول بذلك تلك املعاانة والصعاب إىل النصر والتمكني، فهذا هو بالل 
رضي هللا عنه الذي كان يرسل أانته يف رمضاء مكة حتت وطأة العذاب 
وضرب السياط يف سبيل هللا، سرعان ما حتول ذلك األنني إىل صوت حر 

وصدق  طليق وقوي جيلجل يف روا  مكة ابلنداء ابخالد هللا أكار هللا أكار،
اْسَتِعيُنوا اِبّللَِّ َواْصارُوا ِإنَّ اأْلَْرَض ّللَِِّ يُورِثـَُها َمْن  احلق تبارك وتعاىل إذ قال: 

 .(2)َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي 

وأن النصر مع الصرب وأن الفرج »ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: 
 .(3)«مع الكرب

                                                 

 .125( سورة آل عمران، اآلية 1)
 .128( سورة األعراف، اآلية 2)
 .(256-255(، ص)2804رقم) ( مسند أمحد،3)
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 :(1)بن حيىي وأنشد أمحد
 وكــــــــــــل عســــــــــــر معــــــــــــه يســــــــــــر
ــــــــــــده األمــــــــــــر ــــــــــــر أييت بع  واألم
 يفـــــــــىن عليهـــــــــا اخلـــــــــي والشـــــــــر

 رـاليوم والشه  اـيسرع فيه

 مفتــــــــــاح ابب الفــــــــــرج الصــــــــــرب 
ــــــه  والــــــدهر ال يبقــــــى علــــــى حال
ــــــــيت ــــــــا  ال ــــــــه اللي  والكــــــــره تفني

 هـال من حالـوكيف يبقى ح

بالؤه  االنتصار على وساوس الشيطان ابلصار فال يتطورومن االنتصار: 
وال يزداد، فيفتح هبذا الصار آفاًقا رحبة يف نفسه يرى املستقبل أبيض شفافًا 

 حبسن ثقته ابهلل تعاىل ودحره للشيطان.

وهذا االنتصار من أعظم االنتصارات يف هذه احلياة فال ينهزم املسلم 
ملرض، أو فقر، أو موت قريب أو حبيب، وحنو ذلك وسريى النتيجة احلسنة 

لطيبة يف الدنيا واآلخرة، ويتبع هذا االنتصار السري يف احلياة خبطى والعاقبة ا
 اثبتة حنو البناء والتنمية، والطاعات والقرابت بدون عثرات أو عقبات.

وهبذا االنتصار يـُْقهر أعداء اإلنسان من شياطني اإلنس واجلن ويف النهاية 
يف سعادة  حنن»تلى: اللذة والنعيم يف الدنيا واآلخرة، قال أحد العلماء وهو مب

ويقول شيخ «. لو علم عنها امللوك وأبناء امللوك جلالدوان عليها ابلسيوف
أان جنيت وبستاين يف صدري أينما ذهبت »اإلسالم ابن تيمية وهو يف سجنه: 

                                                 

 .58( الصار، ص1)
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 «.فهي ال تفارقين: حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي عن بلدي سياحة

ة والشراحة القلبية، فانظر إىل فهل لك أخي القارئ هبذه السعادة النفسي
 مقدار صارك يكن نصيبك من هذا االنتصار الرهيب.

ـ إن الصار على االبتالء يكشف حقيقة النفوس الصادقة من الكاذبة،  4
امل * َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم اَل يقول هللا تعاىل: 
تَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم فـََليَـْعَلَمنَّ اّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ يـُْفتَـُنوَن * َوَلَقْد فَـ 

 .(1)اْلَكاِذِبنيَ 

روي عن سفيان بن عيينة قوله: مل يعط العباد أفضل من الصار، به دخلوا 
 . (2)اجلنة

 ومن يصرب ُيصربه هللا، وما أعطي أحد»وقال رسول هللا صلى هللا عليه: 
 .(3)«ن عطاء خي وأوسع من الصربم

                                                 

 .3-1( سورة العنكبوت، اآلايت 1)
 .51( الصار، ص2)
 .423، ص2424( صحيح مسلم، رقم 3)
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 من آداب الصرب ومقوماته
 رب: ـمن آداب الص

ِر الصَّاِبرِيَن *   االسرتجاع عند املصيبة، يقول هللا تعاىل: - 1 َوَبشِّ
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإانَّ ّللَِِّ َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن * أُولَِئَك َعَلْيهِ  ْم الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

 .(1)َصَلَواٌت ِمْن َرهبِِّْم َوَرمْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن 
إذا »عن أ  موسى األشعري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

مات ولد العبد قال هللا ملالئكته: قبهللاتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم 
ل عبدي؟ فيقول: قبهللاتم مثرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قا

فيقولون: محدك واسرتجعك. فيقول: ابنو لعبدي بيًتا يف اجلنة ومسوه بيت 
 .(2)«احلمد

ما من »وعن أم سلمة قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره هللا: إان هلل وإان إليه راجعون، اللهم أجرين 

 .(3)«نهام إال أخلف هللا له خيًا يف مصيبيت واخلف   خيًا منها،
 ، وعدم التلف  واللسان عند إحالل املصيبة ، سكون اجلوارح ـ 2

                                                 

 .157-155( سورة البقرة، اآلايت 1)
. ورواه أيًضا أمحد يف 247-246، ص1021( جامع الرتمذي، رقم 2)

 مسنده.

 .369، ص2126( صحيح مسلم، رقم 3)
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بكلمات فيها السخط من أمر هللا والضجر منه، خبالف البكاء فإنه جائز عند 
 نزول املصائب والبالءات.

عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأاته النيب صلى هللا 
وسلم يعوده مع عبدالرمحن بن عوف وسعد بن أ  وقاص وعبدهللا بن عليه 

قالوا: ال « قد قضى؟»مسعود، فلما دخل عليه فوجده يف غاشية أهله، فقال 
اي رسول هللا. فبكى النيب صلى هللا عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، 

لب، ولكن أال تسمعون إن هللا ال يعذب بدمع العني وال بحزن الق»فقال: 
 .(1) «يعذب هبذا ـ وأشار إىل لسانه ـ أو يرحم

عدم عمل ما خيالف الصار كضرب ابخدود وشق اجليوب، والصراخ  ـ 3
والعويل، واستئجار الباكني، أو قطع العالقات مع اآلخرين لتلك املصيبة مدة 
طويلة من الزمن، وعمل ما ال يرضي هللا تعاىل من اإلسراف والتبذير وحنو 

 ذلك.
 ومما ينايف الصرب: 
 :اجلزع عند االبتالء

أما إذا قابل العبد املبتلى مصيبته ابجلزع والسخط حلكم هللا فإنه يعرض 
َوِمَن نفسه لغضب هللا تعاىل، وابخسران وابخيبة يوم القيامة، يقول جل ذكره: 

َنٌة النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اّللََّ َعَلى َحْرٍف فَِإْن َأَصابَُه َخرْيٌ اْطَمأَ  نَّ ِبِه َوِإْن َأَصابـَْتُه ِفتـْ
                                                 

 .(209)، ص(1304)لبخاري، رقمل، واللف  متفق عليه( 1)
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ْسرَاُن اْلُمِبنيُ  نـَْيا َواآْلَِخَرَة َذِلَك ُهَو ابخُْ  .(1)انـَْقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ
ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا * ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا *   ويقول جل شأنه: ِإنَّ اإْلِ
 .(2)ا َوِإَذا َمسَُّه ابخَْرْيُ َمُنوعً 

 وللجزع صور كثية نذكر بعهللًاا منها:
الشكوى لغري هللا واإلكثار من التأفف من احلال والبالء، والسب  ـ 1

والشتم للمصيبة، فعن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 
ما لِك اي أم »عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم املسيب فقال: 

ملسيب تزفزفني؟ قالت: احلّمى ال ابرك هللا فيها، فقال: ال السائب، أو اي أم ا
تسيب احلّمى فإهنا تذهب خطااي بين آدم كما يُذهب الكري خب  

 .(3)«احلديد
وقال علي رضي هللا عنه: من إجالل هللا ومعرفة حقه أن ال تشكو 

 . (4)وجعك، وال تذكر مصيبتك
لنيب ا رض، فقد قال وهناك فرق بني الشكوى من املرض واإلخبار عن امل

 ، وقول سعد: اي رسول(5)«وارأساه»صلى هللا عليه وسلم يف وجعه: 

                                                 

 .11( سورة احلج، اآلية 1)
 .21-19( سورة املعارج، اآلايت 2)
 .1128، ص6570( صحيح مسلم، رقم 3)
 .349ين البن قدامة، ص( خمتصر منهاج القاصد4)
 .1243، ص7217( صحيح البخاري، رقم 5)
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   الوجع وأان ذو مال، وقول عائشة: وارأساه. هللا قد اشتد
وأعظم الشكوى وأبغضها يف حال النعمة وابخري والاركة، كما يفعله بعض 

مقابل غريه فيجدها الناس عندما ينظر إىل النعمة اليت أنعم هللا هبا عليه يف 
أكثر منه فيشتكي وهذا من التشكي ابخفي الذي يتسلل منه الشيطان ليفسد 

 على الصاحلني صالحهم من حي  يشعرون أو ال يشعرون.
اليأس من رمحة هللا تعاىل، والركون إىل وساوس الشيطان وما ميليه عليه  ـ 2

َئُسوا ِمنْ من مهزاته ونزغاته، قوله تعاىل:  َئُس ِمْن  َواَل تـَيـْ َرْوِح اّللَِّ ِإنَُّه اَل يـَيـْ
 .(1)َرْوِح اّللَِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن 

إن هللا إذا »عن أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 . (2)«أحب قوًما ابتالهم فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط

أقلَّ ما يصار، ومن جزع فما أقل ما وقال عبدهللا بن املبارك: من صار فما 
يتمتع. مبعىن أن مدة الصار قليلة مث تكون النتيجة احلسنة، أما اجلزع فهو 

 مستمر مع صاحبه ال ينقطع.
واليأس مرض خطري وابب عظيم من أبواب الشيطان يلج منه إليه فيفسد 

 ق يف اآليةعليه دينه ودنياه وآخرته حىت يصل به إىل الكفر والعياذ ابهلل كما سب
 ، فيشفى ، ، وآفاق الشفاء فريحم ، . فليفتح املبتلى لنفسه آفاق الرمحة
                                                 

 .87( سورة يوسف، اآلية 1)
 .546، ص2396( جامع الرتمذي، رقم 2)
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وآفاق الغىن فيغىن، وآفاق السعادة فيسعد، وليتذكر قوله تعاىل يف احلدي  
فأحسن « أان عند حسن ظن عبدي   وأان معه حني يذكرين..»القدسي: 

 الظن ابهلل يكن لك ما ظننت.
يوب ولطم الوجه وحلق الشعر، وأما أشبهها من النياحة وشق اجل – 3

ليس منا من ضرب »ني، لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: طأفعال الساخ
 .(1)«اخلدود وشق اجليوب ودعى بدعوى اجلاهلية

وأما البكاء فجائز ألنه رمحة وليس سخطًا أو جزًعا، عن أ  هريرة قال: 
بكي عليها وأان معه ومعه عمر بن مر على النيب صلى هللا عليه وسلم جبنازة ي

ابخطاب، فانتهر عمر الاليت يبكني عليها، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: 
دعهن اي ابن اخلطاب فإن النفس مصابة وإن العني دامعة والعهد »

 .(2)«قريب
وقد صح عنه صلى هللا عليه وسلم: أنه زار قار أمه فبكى وأبكى من 

 .(3)حوله
َتثري على نفس املصاب ومن حوله فهو خيفف احلزن وللبكاء املشروع 

 واألمل، ويزيح عن الصدر الكآبة، وهو تعبري غري انطق حبروف، كيف وقد
                                                 

 .207، ص1297( الصحيحان، واللف  من صحيح البخاري، رقم 1)
 . ورواه أيًضا أمحد وان ماجه.263، ص1860( سنن النسائي، رقم 2)

 .392، ص2259صحيح مسلم، رقم( 3)
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فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن مل تستطع البكاء املشروع فتباكى ولو 
على حالة دعاء، أو ذكر هلل تعاىل، أو سجود، فال تكتم األحزان يف صدرك 

ر عليه، ومن هنا نعلم أن االعرتاض على الباكني البكاء الشرعي اعرتاض فتؤث
غري صحيح، إال إذا جتاوز البكاء حده الشرعي من الصياح بصوت عال أو 

 ضرب نفسه وشق ثيابه، فهذا يوجه ملا فيه خري له.

 بعض العوامل املساعدة لكل من الصرب والشكر:

ته، فإنه من يتوكل على هللا فهو التوكل على هللا تعاىل واستشعار عظم ـ 1
 .َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللَِّ فـَُهَو َحْسُبُه  حسبه، قال تعاىل: 

ها على أكمل وجه وابلشكل الذي كان ؤ احملافظة على الفرائض وأدا ـ 2
من الصالة والزكاة والصيام واحلج  يؤديها الرسول عليه الصالة والسالم.

 .وغريها
راءة القرآن الكرمي وذكر هللا تعاىل يف احلل والرتحال، فإهنا اإلكثار من ق ـ 3

 تساعد اإلنسان على ختطي الصعاب واالنتصار على الوسواس ابخناس.
قراءة سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسري السلف الصاحل، ملا فيها  ـ 4

من األحداث والعار والدروس، مما تشجع النفس املؤمنة على التمسك 
ل هللا والرضى حبكم وقدره يف السراء والضراء اقتداء بتلك األجيال حبب

 السالفة والصاحلة.
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مصاحبة األخيار، من الناس الذين يعينون على فعل ابخريات، وترك  – 5
املعاصي واملنكرات، ألهنم يذّكرون بعضهم البعض حبمد هللا والثناء عليه 

 يف حاليت النعمة والبالء.
م وهو يتعامل هبذه العوامل سيستقيم منهاج حياته إىل أن إن املسل وأخيًا:

إن أمره »يلقى ربه عز وجل شاكرًا صابرًا فتكون له ابخريية يف الدنيا واآلخرة: 
 «.له كل خري

إن استشعار املسلم هلذه القضية املنهجية يكسبه السري السليم يف هذه 
ًحا يف سلوكه، حمقًقا احلياة، منمًيا قدراته وملكاته، مطمئًنا مراتًحا، انج

أهدافه، سليًما معاَّف، قلبه خال من األمراض القلبية، كاحلسد والبغض والكره 
واحلق والغرية، وغريها، ينام مراتًحا، يستيق  كذلك، حامًدا فضل ربه، شاكرًا 

ه، حّقق هللا تعاىل لنا ولك ذلك، فجاهد نفسك ءنعمائه، صابرًا حمتسًبا بال
، املريض، الفقري، الغين، الشاب، الصحيح... لرتى النتائج أيها املسلم، الداعية

 العجيبة، واآلاثر احلميدة. 
 

*          *          * 
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 ةـــــاخلامت
كانت تلك دراسة خمتصرة عن حال املؤمن يف سرائه وضرائه، ومقابلته هلا 
 ابلشكر والصار وما يرتتب على ذلك من آاثر وفوائد يف حياة املؤمن ليتمكن
من أداء رسالته يف احلياة بنجاح دون التأثر مبا مينحه هللا من نعم أن ميتحنه 
ببالء، وأن الشكر والصار كالمها جيعل العبد املؤمن قريًبا من ربه يثين عليه 
ويلهج حبمده وشكره، وطلب العون واملدد والثبات منه والقرب من هللا نعمة 

وعرفها، وال يذوقها وال يعرفها إال  عظيمة ال يدرك لذهتا وقدرها إال من ذاقها
املؤمن، وابلشكر والصار ينال املؤمن الراحة والطمأنينة والسكينة، وينعكس 

 على اجملتمع حي  يسوده الرضى واألمن والرتابط املتني. كله  ذلك
أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من عباده الشاكرين الصابرين الراضني 

 إنه مسيع قريب جميب.
لى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم إىل وص

 يوم الدين، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
 وكتبه

 فاحل بن حممد بن فاحل الصغي
 11531الرايض  41961ص.ب 

falehmalsgair@yahoo.com 
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 عـــثبت املراج
 أوال: الكتب:

 :القرآن الكرمي
. حممد املنبجي احلنبلي؛ شرح وتعليق حممد حسن ائبتسلية أهل املص .1

، مؤسسة اإلميان )بريوت(، دار الرشيد )دمشق، بريوت(، 1احلمضي. ط
 م.1984هـ، 1404

، دار 1، إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ. طجامع الرتمذي .2
 م.1999هـ، 1420السالم، الرايض 

األنصاري القرطيب.  ، أل  عبدهللا حممد بن أمحداجلامع ألحكام القرآن .3
 م.1988هـ، 1408، دار الكتب العلمية، بريوت 1ط

، دار 1، إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ. طسنن ابن ماجه .4
 م.1999هـ، 1420السالم، الرايض 

، دار 1، إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ. طسنن أيب داود .5
 م.1999هـ، 1420السالم، الرايض 

، دار السالم، 1حل بن عبدالعزيز آل الشيخ. ط، إشراف صاسنن النسائي .6
 م.1999هـ، 1420الرايض 

؛ علق عليها وخرج أحاديثها وصنع فهارسها السية النبوية البن هشام .7
هـ، 1408، دار الراين للرتاث، القاهرة 1عمر عبدالسالم تدمري. ط

 م.19987
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ققه ، أل  بكر عبدهللا بن حممد ابن أ  الدنيا؛ حالشكر هلل عز وجل .8
وعلق عليه ايسني حممد السّواس؛ راجعه وخرج أحاديثه عبدالقادر 

 م.1987هـ. 1407، دار ابن كثري، دمشق، بريوت 2أرانوؤط. ط

، دار 1، عائض بن عبدهللا القرين. طصرب األولياء يف منازل االبتالء .9
 م.1992هـ، 1412الصميعي، الرايض 

 م.2002 هـ،1423، إعداد دار القاسم. الرايض الصرب ضياء .10

، طالل طرفة؛ ترمجة حامد الصرب يف اإلسالم: رؤية حتليلة شاملة .11
 م.1998هـ، 1418بريوت  –، الغدير 1العطية. ط

، مؤسسة الرسالة. 7، يوسف القرضاوي، طالصرب يف القرآن الكرمي .12
 م.1988هـ، 1409بريوت 

، عبدهللا بن جار هللا بن إبراهيم آل جار الصرب وأثره يف حياة املسلم .13
 م.1993هـ، 1413، دار الصميعي، الرايض 1. طهللا

أل  بكر عبدهللا بن حممد ابن أ  الدنيا؛ حتقيق حممد ، الصرب والثواب عليه .14
 م.1997هـ، 1418، دار ابن حزم، بريوت 1خري رمضان يوسف. ط

هـ، 1414، دار ابن حزم، بريوت 1، صاحل بن انصر ابخزمي. طالصرب .15
 م.1993

َتليف إمساعيل بن محاد ح العربية، الصحاح اتج اللغة وصحا  .16
هـ، 1399اجلوهري؛ حتقيق أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني, 

 م.1979
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، دار 1، إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ. طصحيح البخاري .17
 م.1999هـ، 1420السالم، الرايض 

، دار 1، إشراف صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ. طصحيح مسلم .18
 م.1999هـ، 1420ض السالم، الراي

، حممد صاحل العثيمني. دار املنار، ابخرج الطريق إىل شكر النعم .19
 م.1991هـ، 1411

، اإلمام مشس الدين حممد بن أ  بكر عدة الصابرين وذخية الشاكرين .20
، دار 2ابن قيم اجلوزية؛ تقدمي وحتقيق وتعليق حممد عثمان ابخشت. ط

 م.1986هـ، 1406الرتاث العر ، 

، لشكر هلل على نعمته وما جيب من الشكر للمنعم عليهفهللايلة ا .21
هـ، 1402، دار الفكر، دمشق 1حممد بن جعفر ابخرائطي. ط

 م.1982

، اإلمام الشيخ أمحد بن عبدالرمحن بن قدامة خمتصر منهاج القاصدين .22
، مكتبة دار البيان 3املقدسي؛ خرج أحاديثه عبدالقادر أرانؤوط. ط

 م.1983هـ، 1403ف(، )دمشق( مكتبة املؤيد )الطائ

احلاكم  هللالإلمام احلاف  أ  عبدااملستدرك على الصحيحني,  .23
 النيسابوري.

هـ، 1419بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، مسند اإلمام أمحد،  .24
 م.1998
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لإلمام مالك بن أنس؛ صححه ورّقمه وخرّج أحاديثه وعّلق عليه املوطأ،  .25
ة، توزيع دار الكتب حممد فؤاد عبدالباقي، طبعة جديدة مصحح

 العلمية, بريوت ـ لبنان.

 .2، عبدالعزيز بن ابز. طوجوب التوبة إىل هللا ووجوب شكر النعم .26
 اثنًيا: الدورايت:

، 30صاحل بن غامن السدالن. اجلندي املسلم، سأقسام الصرب،  .27
م(، 2000هـ، سبتمار 1421)مجادى اآلخرة/ رجب/ شعبان  100ع
 .19ص

)رجب  79، ع7املسافر. سبالء وعنائه، رحلة سيدان أيوب مع ال .28
 .41-38م(، ص2001هـ، أكتوبر 1422

 99، ع29عبدالرمحن بن مصلح السلوي. اجلندي املسلم، سالصرب،  .29
م(، 2000هـ، يونيه 1421)ربيع األول/ ربيع الثاين/ مجادى األوىل 

 .37-36ص
حتقيق حممد بن خليفة يف الصرب: لشيخ اإلسالم ابن تيمية؛  ةقاعد .30

هـ(، 1422) 116، ع34يمي. جملة اجلامعة اإلسالمية، سالتم
 .108-71ص

عبدالرمحن حسن حبكنة امليداين؛ كيف نطوع أنفسنا على الصرب،  .31
هـ، 1413)رمضان  9، ع23حتقيق صحفي. التجارة والصناعة، س

 .40-38م(، ص1993مارس 
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