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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »

إصدارها اجلديد « إضاءات في الحياة السعيدة  -خمس
أن تقدِّ م
َ
وثالثون إضاءة لحياة سعيدة هانئة » إىل مجهور القراء من السادة
الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفـة.

الســعادة يف احلياة مطلب أســايس ينشــده كل البرش ،وما

بذلت اجلهــود وقدمت االخرتاعات إال ألجــل احلصول عىل
الســعادة املنشــودة ،والراحة املبتغاة ،ولعل هذا مطلب فطري
لدى البرشعموم ًا.

وهــذا الكتاب ُيلقي الضوء عىل ُســبل احلصول عىل احلياة

ويبي أن عامد هذه السبل وذروة سنامها احلياة يف واحة
السعيدة ّ
اإليامن باهلل تعاىل والعيش يف كنف مرضاته تعاىل واالبتعاد عن كل

ما ال يريض اهلل ،ذلك باختصار أهم مقومات السعادة احلقيقة.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمد هلل ال نعيم إال بطاعته ،وال سعادة إال بتقواه ،وال راحة
إال برضاه ،وأشهدُ أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،من متسك

بدينه تنعم وارتاح ،وأشهد َّ
أن حممد ًا عبده ورسوله ،من سار عىل
هديه سعد ونال الفالح ،صىل اهلل وســ َّلم وبارك عليه وعىل آله

ٍ
بإحسان إىل يوم نلقاه.
وأصحابه وأتباعه
وبعد:

احلياة السعيدة الطيبة اهلنيئة مطلب كل إنسان يف هذه الدنيا،
ولكن ٌ
قليل من الناس من يو َّفق هلذه احلياة.
ورس احلياة السعيدة يكمن يف قوة اإليامن باهلل تعاىل وعبادته
ســبحانه ،فاإليامن باهلل تعاىل هو قاعدة السعادة الكربى يف الدنيا
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واآلخرة ،وذلك ألن مصدر السعادة يتعلق بالروح أوالً ،والروح
ال يمكن إشباعها إال باإليامن باهلل تعاىل وعبادته.
فكلام كان العبد متعبد ًا لربه ،حمب ًا ذلي ً
ال طائع ًا له ،متمســك ًا
برشيعته ،معلق ًا قلبه بــه ،مفوض ًا مجيع أموره إليه ،مهتدي ًا هبديه،
واقف ًا عند حدوده ،معرتف ًا بنعمه وإحســانه وفضله عليه ،زادت
سعادته واطمأن قلبه ،وشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة.
قــال اهلل يف كتابه الكريــم ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [النحل.] ٩٧ :
وعملت صاحل ًا،
آمنت  -عزيزي القارئ  -باهلل العظيم
َ
فإذا َ
وعشت حيا ًة سعيدة مطمئنة يف
نفسك،
َ
اطمأن قل ُبك ،وسكنت ُ
الدنيا ،وســيجزيك اهلل يف اآلخرة من أصناف اللذات ما ال عني
رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر عىل قلب برش.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :اإليامن باهلل ورسوله
هو مجاع السعادة وأصلها»(((.
واإليــان باهلل تعاىل هو الغاية من خلقــك وإجيادك يف هذه
احليــاة ،قــال اهلل ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾
[الذاريات.]٥٦ :
فاهلل تعاىل خلق اجلن واإلنس لعبادته ،وبعث مجيع الرســل
يدعــون لغاية واحدة هي توحيده ،ومعرفته وحمبته ،واإلنابة إليه
واإلقبال عليه ،واإلعراض عام سواه.
ويف ختام هذه املقدمة أسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم
أن ينفعنــي هبذا الكتاب واملســلمني ،وأن جيعله خالص ًا لوجهه
الكريم ،وأن يتقبلــه مني ،وأن يغفر يل ،ويتجــاوز عني ،وعن
والدي ،وأهل بيتي ،وعن كل من قرأه ،أو ســمعه ،أو انتفع به،
َّ
((( جممــوع فتاوى شــيخ اإلســام أمحــد بــن تيمية ،مجــع وترتيب:
عبد الرمحن بن حممد بن قاسم.193/20 :
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أو ع ّلمه ،أو أعان عىل نرشه ،وعن املســلمني أمجعني ،وأن جيعله
مصباح ًا ينري طريق السعادة لكل مســلم ومسلمة ،وهو حسبنا
َّ
وصل اهلل وس َّلم عىل نبينا
ونعم الوكيل ،نعم املوىل ونعم النصري،
حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.
•

•

•
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إضاءات يف احلياة السعيدة
اعلم  -عزيزي القارئ  -أن أســباب احلياة السعيدة كثرية،
ويرجع أغلبها إىل قوة اإليامن باهلل العظيم ،والتمســك برشيعته،
سمت هذه اإلضاءات إىل مخس
واتباع دينه وسنة نبيه ﷺ ،وقد َق ُ
وثالثــن إضاءة ،ليســهل عليك  -عزيزي القــارئ  -حفظها
واستذكارها واستحضارها وتطبيقها ،وهي عىل النحو اآليت:
 -1اإليــان بأركان اإليامن الســتة ،وهي التــي وردت يف
قول��ه ﷺ حني ســأله جربيل عن اإليــان ،فقــال« :أن تؤمن
باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورســله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر
خريه ورشه»(((.
 فتؤمن بوجــود اهلل تعاىل ،وأنه ســبحانه هو املســتحقوحده للعبادة دون ســواه ،وتتيقن بأنه هو اإلله احلق ال رشيك
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب بيان اإليامن واإلسالم
واإلحسان ،رقم.8 :
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له ،وتثبت له ما أثبته لنفس��ه أو أثبته له رس��وله ﷺ من األسامء
احلســنى والصفات العال عىل الوجه الالئــق به ،ويطمئن قلبك
بذلك اطمئنان ًا يليق به.
 وتؤمــن بمالئكته الذين خلقهم اهلل مــن نور ،وجعلهمطائعني له ،متذللني له ،ولكل منهم وظائف خصه اهلل هبا.
 وتؤمــن بكتبه التي أنزهلا تعاىل عىل رســله رمحة للخلق،وهداية هلم ،ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف الدارين.
 وتؤمن برســل اهلل الذيــن اختارهم اهلل تعــاىل؛ ليكونواواسطة بينه وبني خلقه ،وذلك بإبالغهم رشعه.
 وتؤمن بيــوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحســابواجلزاء.
 وتؤمن بتقدير اهلل تعاىل للكائنات ،حســبام سبق به علمه،واقتضت ُه حكمتــه ،فإن أصابتك رساء شــكرت ،وإن أصابتك
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رضاء صــرت ورضيت بام قدَّ ره اهلل عليــك ،واعلم أن اإليامن

هبذا الركن هو نصف السعادة(((.

 -2العمل بأركان اإلســام اخلمســة ،وهــي التي جاءت

يف قوله ﷺ« :اإلســام أن تشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن حممد ًا
وحتج
رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصوم رمضانَّ ،
البيت إن استطعت إليه سبيالً»(((.

 فتعرتف بقلبك ولســانك أنه ال معبود بحق إال اهلل ،وماسواه من املعبودات فألوهيتها باطلة وعبادهتا باطلة.
 وتطيع النبي ﷺ فيام أمر ،وتصدقه فيام أخرب ،وجتتنب ماهنى اهلل عنه وزجر ،وال تعبد اهلل إال بام رشع.
 وحتافظ عىل الصلوات املفروضــات يف وقتها ،مجاعة يفاملسجد ،وتؤدهيا بطمأنينة وخشوع.
((( انظر :رشح أصول اإليامن ،ملحمد بن صالح العثيمني ،ص.60-13 :
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ،باب بيان اإليامن واإلسالم
واإلحسان ،رقم.8 :
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 وخترج زكاة املال طيبة هبا نفسك. وتصوم شهر رمضان. وحتج بيت اهلل احلرام إن كنت مستطيع ًا مالي ًا وبدني ًا(((. -3احلــرص عىل عبــادات القلب كالتقــوى واإلخالص
واملحبة والرضا واملناجاة واخلشية واخلشوع والرجاء ،والتوكل.
 -4احلرص عىل صالة النوافــل التي قال عنها عز وجل يف
احلديث القــديس« :وما يزال عبدي يتقــرب إيل بالنوافل حتى
رصه الذي
أح َّبه ،فإذا أحببته :كنت ســمعه الذي َيســمع به ،و َب َ

يبرص بــه ،ويدَ ه التي يبطــش هبا ،ورجله التــي يميش هبا ،وإن

ســألني ألعطينَّه ،ولئن اســتعاذ يب ألعيذنَّــه»((( ،فاجتهد قدر
االستطاعة يف أداء الســنن الرواتب :وهي التي تسبق أو تعقب
الصلوات املفروضة 2 :قبل الفجــر ،و 4قبل الظهر و 2بعدها،
((( انظر :رشح أصول اإليامن ،ملحمد بن صالح العثيمني ،ص.11-9 :

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقــاق ،باب التواضع ،رقم:
.6502
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و 2بعد املغرب ،و 2بعد العشاء ،وصالة الضحى ،وقيام الليل،
وصالة الوتر ،وصــاة العيدين :عيد الفطــر وعيد األضحى،
وصالة االستســقاء ،وصالة االســتخارة ،وصالة الرتاويح يف
رمضان ،وركعتا ســنَّة الوضوء ،وحتية املسجد ،وصالة كسوف
الشمس وخسوف القمر.
 -5احلرص عىل صيــام النوافل التي قال عنها النبي الكريم
وجه ُه عــن النَّار
ﷺَ « :مــ ْن صام يوم ًا يف ســبيل اهلل َب َّعــدَ اهلل ْ

سبعني خريف ًا»(((.

فاحرص عــى صيام االثنــن واخلميس من كل أســبوع،

ٍ
وصيام األيــام البيــض  15-14-13من ِّ
شــهر هجري،
كل
وصوم يوم عرفــة ،وصوم يو َمي العارش والتاســع من املحرم،
وصيام ستة أيام من شوال ،وصيام غالب شهر شعبان واملحرم،

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل الصوم
يف سبيل اهلل ،رقم.2840 :
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شهر إال وقد صمت ولو يوم ًا
يمر ٌ
فحاول قدر استطاعتك أن ال َّ
واحد ًا هلل تعاىل.

 -6احلرص عىل ذكر اهلل تعاىل ،الذي قال اهلل عنه ﴿ :ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
يذكر
ﰓ ﴾ [الرعــد ،]28 :وقال عنه النبي ﷺَ « :م ُثل الذي ُ
كر ربهَ ،مثل احلي وامل ِّيت»(((.
ربه والذي ال َي ْذ ُ

فرطب لســانك بقول :ســبحان اهلل ،واحلمــد هلل ،وال إله
إال اهلل ،واهلل أكــر ،وال حــول وال قوة إال باهلل ،وســبحان اهلل
وبحمده ســبحان اهلل العظيم ،وال إله إال اهلل وحده ال رشيك له
له امللك وله احلمد وهو عىل كل ٍ
يشء قدير ،وقول :أســتغفر اهلل
وأتوب إليه ،وقول :اللهم ِّ
صل وســلم عــى نبينا حممد ،الذي
بالصالة عليه ينرشح صدرك ،ويســعد قلبك ،وتسهل أمورك،
ويذهب مهك وغمك.
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الدعوات ،باب فضل ذكر اهلل عز
وجل ،رقم.6407 :

إضـاءات يف احليـاة السعيـدة

17

واحــرص عــى أذكار الصبــاح واملســاء ،واألذكار بعد
الصلــوات ،وأذكار دخول املنزل واخلــروج منه ،وذكر ركوب
الســيارة ،وأذكار دخول اخلالء واخلروج منــه ،وأذكار دخول
املسجد واخلروج منه ،وأذكار دخول السوق ،وأذكار النوم.
ولك أن تصطحب نســخة ورقيــة أو إلكرتونية من كتاب
األذكار ،تكون لك معين ًا عىل ذكر ربك العظيم.
 -7احلرص عىل اإلكثار من قــراءة كتاب اهلل العظيم الذي

هو مصدر اهلداية والسعادة ،إذ قال عنه ربك ﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [اإلرساء ،]٩ :وقــال النبــي عليــه الصالة
والســام« :املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ
ويتتعتع فيه ،وهو عليه ٌّ
شاق ،له أجران»(((.
القرآن
ُ
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ،باب
فضل املاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ،رقم.798 :
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وتأمل األجر العظيم الذي ســتحصل عليــه عند قراءتك

للق��رآن ،قال ﷺ« :مــن قرأ حرف ًا من كتاب اهلل فله به حســن ٌة،
واحلسن ُة ِ
حرف وال ٌم
ألف
بعرش أمثاهلا ،ال أقول امل
ٌ
حرف ،ولكن ٌ
ٌ

حرف»(((.
وميم
حرف
ٌ
ٌ
ٌ

وعليك أن تتــأدب بآداب تــاوة القرآن :فتقــرأه خملص ًا

نيتــك هلل ،مســتحرض ًا أن ربك يناجيك ،عىل طهــارة يف مكان
نظيف ،مستقب ً
ال القبلة ،مســتعيذ ًا من الشيطان الرجيم عند بدء

ال يف معانيه ،مرت ً
قراءته ،متدبر ًا متأم ً
ال قراءتك بصوت مجيل.

واجعــل لك ورد ًا يومي ًا ال تنشــغل عنــه مهام حصل لك،
تقرؤه مع تفسري ميرس.

 -8احلرص عىل اإلكثار من دعــاء ربك ،قال اهلل ﴿ :ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
((( أخرجــه الرتمذي يف جامعه ،أبواب فضائــل القرآن ،باب ما جاء يف
من قرأ حرف ًا من القــرآن ماله من األجر ،رقم ،2910 :وقال« :هذا
حديث حسن صحيح».
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ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﴾ [البقرة]١٨٦ :

وقال ســبحانه ﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [غافــر:

 ،]60فالدعــاء من أعظــم العبادات وأقوى األســباب يف دفع
املكروه وحصول املطلوب.

واعلم أن أفضل أوقات الدعــاء :الثلث األخري من الليل،

ودبر الصلوات املكتوبات ،وبني األذان واإلقامة ،وآخر ســاعة

من يوم اجلمعة.

وأفضل أماكن الدعاء :دعاء يوم عرفة ،والدعاء عىل الصفا

واملروة ،والدعاء عند املشعر احلرام.

وأفضل أحوال الدعاء :دعاء املسافر ،ودعاء املظلوم ،ودعاء

الوالد لولده ،ودعاء املضطر ،والدعاء حال الســجود ،والدعاء
عند نزول املطر ،وعند إفطار الصائم.

فتــرع إىل اهلل مســتكين ًا ذليالً ،ســائ ً
ال حاجتــك ،راجي ًا

خائف ًا ،راغب ًا راهب ًا ،مستشــعر ًا ذلك وعظمــة ربك ،وضعفك
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وقــوة خالقــك ،وفقــرك وحاجتــك ،وغنى وكــرم إهلك،
واحرص عــى األدعية املأثــورة الــواردة يف القــرآن الكريم
والسنة الصحيحة.
 -9اجلود والكرم :فكن جواد ًا كري ًام سخي ًا متصدق ًا حمسن ًا؛

لتحصل عىل الثواب الوارد يف قوله تعاىل ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﴾ [البقرة ،]245 :فاحرص عىل إطعام
اجلائع ،وســقاية العطشــان ،وكســوة العريان ،وإيواء املرشد،
وكفالة اليتيم ،ورعاية األرملة ،وتفطري الصائم ،وبناء املســاجد
واملســتوصفات واملدارس ومراكز حتفيظ القرآن ،وحفر اآلبار،
وطباعة املصاحف وكتب العلم.
ولك أن تســتقطع شــهري ًا مبلغــ ًا من راتبــك أو دخلك
ولــو يســر ًا للصدقــة ،ولــك أن تتصــدق يف يومــك ولــو
بيشء يســر ،ففــي صبيحــة كل يوم ينــزل ملــكان «فيقول
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أعط م ِنفقــ ًا خلف ًا ،ويقول اآلخــر :ال َّلهم ِ
أحدمهــا :ال َّلهم ِ
أعط
َّ
ُ
َّ
ممسك ًا تَلف ًا»(((.

واعلم أن دينك احلنيف حث عىل العمل والســعي لكسب
الــرزق احلالل وحتصيل املعاش لتحيا حيــاة كريمة ،قال تعاىل:
﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﴾ [اجلمعــة ،]١٠ :وقوله ﴿ :ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﴾ [امللــك ،]١٥ :وقال عليه الصالة والســام« :ما
أكل أحدٌ طعام ًا ُّ
قط خري ًا من أن يأكل من عمل يده ،وإن نبي اهلل
داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده»(((.
((( أخرجــه البخــاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،بــاب قول اهلل تعاىل:

﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ ،رقــم:

.1442

((( أخرجــه البخاري يف صحيحــه ،كتاب البيوع ،باب كســب الرجل
وعمله بيده ،رقم.2072 :
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ولكن جيب أن تعلم جيد ًا أن املال وسيلة وليس غاية ،فاملال
ال بد أن يكون يف يدك وليس يف قلبك وعقلك ،فليست احلكمة
مــن املال أن تكدســه يف البنوك إىل أن تفارق هــذه احلياة ،وإنام
احلكمة منه أن حتقق به إنجازاتك ومشــاريعك ويكون مصدر ًا

مهــ ًا لنجاحك الدنيوي واألخروي ومقومــ ًا حلياتك الكريمة،
فالســعادة احلقيقيــة والنجــاح احلقيقي هو يف العطــاء وليس
يف األخذ.
قال الصادق األمني عليه الصالة والسالم« :يقول ابن آدم:
مــايل ،مايل ،قال :وهل لــك يا ابن آدم من مالــك إال ما أكلت
فأفنيت ،أو لبســت فأبليت ،أو تصدقت فأمضيت؟»((( ،وقال:

«نِ ِع َّم باملال الصالح للرجل الصالح»(((.

((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الزهد والرقائق ،باب الدنيا سجن
للمؤمن وجنة للكافر ،رقم.2958 :

((( أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند الشاميني ،حديث عمرو بن العاص عن
النبي ﷺ ،رقم ،17763 :وصححه حمققه الشيخ شعيب األرنؤوط،

وقال« :إسناده صحيح عىل رشط مسلم».
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وكــن كصحابة نبي��ك ﷺ الذين كان عــدد منهم من كبار
األثريــاء ،وســاندوا بأمواهلم قيام دولة اإلســام ،ونرش دعوة
احلق والسالم.
وما أمجل قول أيب العتاهية:

إذا املر ُء مل ُي ْعتِق من املال ر َّقــ ُه

			

متلكـه ُ
املـال الـذي هو مـالكه

			

وليس يل ُ
املال الذي أنا تـاركه

			

َِ
يـق وإال استهل َكتْـ ُه هوالِ ُك ْه

ـق
أال إنام مـايل الـذي أنـا ُمن ِْف ٌ
مال ِ
إذا كنت ذا ٍ
فباد ْر به الذي

(((

 -10احلــرص عــى أداء العمــرة وتكرارهــا؛ لتحصــل
عـلى الث�وـاب ال��وارد يف ق��ول النب��ي ﷺ« :العمــرة إىل
((( ديوان أيب العتاهية ،ص.317 :
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العمــرة كفــار ٌة ملــا بينهــا ،واحلــج املــرور ليس لــه جزا ٌء
إال اجلنة»(((.

 -11التخلــق باألخــاق اإلســامية واآلداب الرشعية،

لتحص��ل عىل الث��واب ال��وارد يف ق��ول نبي��ك ﷺَّ :
«إن من
ِخياركم أحسنَـــكم أخالقــ ًا»((( ،وقولهَّ :
«إن مــن أح ِّبكم إ َّيل

أحسنكم أخالق ًا»(((.

فحدد قيمــك ومبادئك التي حتكم حياتك ،فكن حمســن ًا،

عــادالً ،وفي ًا ،صادق ًا ،أمينــ ًا ،كري ًام ،متواضعــ ًا ،حلي ًام ،حكي ًام،
رحي ًام ،صابر ًا ،شــجاع ًا ،حييــ ًا ،عفيف ًا ،ورع ًا ،عزيــز ًا ،قنوع ًا،
مبتس ًام ،طيب الكالم ،قوي العزيمة واإلرادة ،عايل اهلمة ،حمسن ًا

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب العمــرة ،باب وجوب العمرة
وفضلها ،رقم.1773 :

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتــاب املناقب ،باب صفة النبي ﷺ،
رقم.3559 :

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ،باب
مناقب عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ،رقم.3759 :

إضـاءات يف احليـاة السعيـدة

25

الظــن بربك وبعباده ،واص ً
ال رمحك ،مفشــي ًا الســام عىل من
عرفت ومن مل تعرف.
 -12احلرص عىل حضور جمالس الذكر والعلم واالســتامع
إىل العلامء الربانيني ،لتحصل عىل الثواب الوارد يف قوله ﷺ« :ما
اجتمع قوم يف ٍ
بيت من بيوت اهلل ،يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه
ٌ

بينهم ،إال نزلت عليهم الســكينة ،وغشــيتهم الرمحة ،وحفتهم
املالئكة ،وذكرهــم اهلل فيمن عنده»((( ،وقوله ﷺ« :إن هلل تبارك
وتعاىل مالئك ًة س ّيار ًة ُف ُضالًَ ،ي َت َت َّب ُع َ
ون جمالس الذكر ،فإذا وجدوا
وحف بعضهم بعض ًا بأجنحتهم،
ذكر قعدوا معهم،
َّ
جملســ ًا فيه ٌ
حتى يملؤوا ما بينهم وبني الســاء الدنيا ،فــإذا تفرقوا عرجوا
وص ِعدُ وا إىل السامء ،قال :فيسأهلم اهلل عز وجل ،وهو أعلم هبم:
َ

ٍ
عبــاد لك يف األرض،
من أين جئتــم؟ فيقولون :جئنا من عند
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،
باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن ،وعىل الذكر ،رقم.2699 :

26

إضـاءات يف احليـاة السعيـدة

ويكبونــك وهي ِّللونك وحيمدونك ويســألونك،
يســ ِّبحونك
ِّ
قال :وماذا يسألوين؟ قالوا :يســألونك جنَّتك ،قال :وهل رأوا
جنتي؟ قالوا :ال ،أي رب ،قال :فكيــف لو رأوا جنتي؟ قالوا:
ومم يستجريونني؟ قالوا :من نارك يا رب،
ويستجريونك ،قالَّ :
قال :وهــل رأوا ناري؟ قالوا :ال ،قال :فكيــف لو رأوا ناري؟
قالوا :ويستغفرونك ،قال :فيقول :قد غفرت هلم ،فأعطيتُهم ما
وأجرتم مما اســتجاروا ،قال :فيقولون :رب فيهم ٌ
فالن
سألوا،
ُُ

عبــدٌ خ ّطا ٌء ،إنام َم َّر فجلس معهم ،قال :فيقول :وله غفرت ،هم
جليس ُهم»(((.
القوم ال يشقى هبم
ُ
 -13الدعوة إىل دين اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة والكلمة
الطيبة عىل قــدر علمك ويف حــدود اســتطاعتك ،قال ربك:
﴿ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،
باب فضل جمالس الذكر ،رقم.2689 :
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دل عىل ٍ
ﮈ ﴾ [فصلت ،]33 :وقال النبي ﷺ« :من َّ
خري فله
ِم ُثل أجر ِ
فاعل ِه»(((.

 -14احلذر م��ن معصية اهلل العظيم والنبي الكريم ﷺ؛ فإن
معصيتهام تنقص من ســعادتك الدنيوية واألخروية ،قال اهلل يف

كتابه الكريــم ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﴾ [طــه ،]١٢٤ :وقال النبي األمني
أخطأ خطيئ ًة ن ِ
َ
ﷺَّ :
ُكت َْت يف قلبه ُنكْت ٌة ســوداء ،فإذا
«إن العبدَ إذا
هو نزع واســتغفر وتاب ُس ِق َل قل ُبهْ ،
وإن عا َد زيد فيها حتى تعلو
الــر ُ
ان الذي ذكــر اهلل ﴿ :ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
قل َبه ،وهو َّ

ﮂ ﴾»(((.

((( أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتاب اإلمــارة ،باب فضــل إعانة
الغــازي يف ســبيل اهلل بمركوب وغــره ،وخالفتــه يف أهله بخري،
رقم.1893 :

((( أخرجــه الرتمــذي يف جامعــه ،أبواب تفســر القــرآن ،باب ومن
ســورة ويــل للمطففــن ،رقــم ،3334 :وقــال« :هــذا حديث
حسن صحيح».
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فاحذر من الفواحش واآلثام كالرشك باهلل والسحر والغيبة
والنميمة والكذب والسب والشــتم والكالم الفاحش وعقوق
الوالديــن وقتل النفس التي حرمهــا اهلل إال باحلق ،وأكل الربا،
وترك الصلوات ،ورشب اخلمــر ،وقطيعة الرحم ،والتكرب عىل
اخللق ،والنظر والسامع املحرم ،والزنا.
 -15التوبــة من مجيع ذنوبك واإلنابة إىل الكريم املنان دائ ًام،

وال تقنــط وال تيأس من رمحة اهلل ،وانتقل من ّ
عز
ذل املعصية إىل ّ

الطاعة ،قال تعــاىل ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﴾ [النور.]٣١ :

فــإن كنت واقعــ ًا يف أحــد الذنوب أو وقعــت يف يوم من
األيام يف أحدها ،فعليك باملســارعة إىل التوبة ،بأن تبادر بالتوبة

النص��وح ،ثم تتبعها ثاني ًا بعمل حس��نة ،قال النب��ي ﷺ« :أتْبع
َ
احلسنة ت ُحها»(((.
الس ِّيئة
َّ

((( أخرجــه الرتمذي يف جامعــه ،أبواب الرب والصلة ،بــاب ما جاء يف
معارشة الناس ،رقم ،1987 :وقال« :هذا حديث حسن صحيح».
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 -16بر الوالدين ،فهام هلام الفضل عليك بعد اهلل يف وجودك،
باب وطريق إىل جنته سبحانه ورضاه عنك ،وبركة عمرك
وبرمها ٌ
ورزقك ،وانرشاح صدرك ،وســعادة قلبك ،فعليك أن حتســن

صحبتهام وتربمهــا وتطيعهام يف املعــروف وختدمهام وتبذل كل
ما يف وســعك إلســعادمها وإدخال الرسور عليهام ،قال اهلل عز

وجــل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝ ﯞ﴾
[اإلرساء.]24-٢٣ :
وس��أل رجل النبي ﷺ من أحق الناس بحسن صحابتي؟
فق��ال ﷺ« :أمك» قال :ثم من؟ قال« :أمك» قال :ثم من؟ قال:
«أمك» قال :ثم من؟ قال« :ثم أبوك»(((.
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتــاب األدب ،باب من أحق الناس
بحسن الصحبة ،رقم.5971 :
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 -17طيب العرشة مع أهلك وأبنائك:
 -الزوجــان :ال بد أن تكون العالقة بــن الزوجني عالقة

تكاملية ،تســودها لغة احلب واملشــاعر واألحاسيس واحلوار،

والشــوق والشــكر والثناء والتشــجيع ،والتســامح والتغافل
واالعتذار عن أي تقصري أو خطأ.

 -األبناء :أبناؤك فلذات كبدك ،وهم االمتداد لك ،فعليك

أن تكون قدوة صاحلة هلم ،وتشــبعهم من عاطفتك ،وحتســن
تربيتهــم ،وتعلمهم أحكام دينهم ،وحتثهــم عىل أداء الواجبات
الدينية من إقامة الصــاة وقراءة القرآن ،وتربيهم عىل األخالق
واآلداب احلســنة والعادات والتقاليد األصيلة ،وتنمي عقوهلم

بح ِّثهم عىل
بِ َح ِّثهم عىل القــراءة وطلب العلم ،وترعى صحتهم َ
تناول الطعام الصحي وممارســة األنشــطة املفيدة ،وحتثهم عىل
الفضائل ،وتبعدهم عن الرذائل.

ٌ
مسؤول،
قال النبي عليه الصالة والسالم« :كلكم را ٍع وكلكم

ٌ
ٌ
مسؤول،
مسؤول ،والرجل را ٍع عىل أهله وهو
فاإلمام را ٍع وهو
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واملــرأة راعي ٌة عىل بيت زوجها وهي مســؤول ٌة ،والعبد را ٍع عىل
ٌ
ٌ
مسؤول»(((.
مسؤول ،أال فكلكم را ٍع وكلكم
مال سيده وهو

 -18صلــة األرحــام واألقارب :أرحامــك وأقاربك هم

أجــدادك وجداتك وأعاممــك وعامتك وأخوالــك وخاالتك
وأبناؤهم وبناهتم ،فهؤالء مجيع ًا يعتربون من أرحامك وأقاربك،

فعليــك أن تصلهم بالزيارة والدعاء ،وتبــذل هلم اجلاه واخللق

اجلميــل والنصح ،والنفع البدين واملايل ،عىل قدر اســتطاعتك،
وحتذر من قطيعتهــم وإن قاطعوك ،وحتذر من اإلســاءة إليهم

ســواء بالقول أو الفعل وإن أســاؤوا إليك ،فأنت حتسن إليهم
ابتغاء األجر من اهلل وليس منهم.

قال النبي ﷺ« :إن اهلل خلق اخللق حتى إذا فرغ منهم قامت

الرحم ،فقالت :هــذا مقام العائذ من القطيعــة ،قال :نعم ،أما

ِ
وص َلك ،وأقطــع من قطعك؟ قالت :بىل،
ترضني أن َأص َل من َ
((( أخرجه البخــاري يف صحيحه ،كتــاب النكاح ،باب ُقوا َأ ْن ُف َســك ُْم
ِ
َارا ،رقم.5188 :
َو َأ ْهليك ُْم ن ً
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قال :فذاك لك ،ثم قال رسول اهلل ﷺ :اقرؤوا إن شئتم ﴿ :ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾
[حممد.(((»]23-22 :
وقال عليه الصالة والسالم« :ليس الواصل باملكافئ ،ولكن
الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها»(((.
فخصــص لك وقت ًا ولو يوم ًا يف األســبوع لزيارة أرحامك

وض ْع يف مفكرتك تنبيه ًا لئال تنســى يف زمحة
والســؤال عنهمَ ،

أعاملك وكثرة مهامك.

 -19حســن اختيــار األصدقــاء املقربــن ،بــأن يكونوا

ٍ
أتقياء أنقياء أوفيــاء ،أهل ٍ
ٍ
ٍ
ورمحة واحرتام،
وأدب
وديــن
خلق
((( أخرجه مســلم يف صحيحه ،كتاب الــر والصلة واألدب ،باب صلة
الرحم وحتريم قطيعتها ،رقم.2554 :

((( أخرجــه البخــاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،بــاب ليس الواصل
باملكافئ ،رقم.5991 :
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حيفظــون رسك ،ويعينونــك عــى طاعة مــوالك ،وحيبون لك
اخلــر ،ويدعون لك بظهــر الغيب ،وكــن ودود ًا حمب ًا حمســن ًا
هلــم ،متجــاوز ًا عن زالهتــم وأخطائهــم ،جمتمعــ ًا معهم عىل
اخلــر ،ومتعاونــ ًا معهــم عــى كل مــا ينفعــك ويرفعك يف
الدنيا واآلخرة.
 -20اإلحســان للجــران ،والتعرف عليهــم والتواصل
معهم ،وإكرامهم ،وبذل املعروف هلم ،وحفظ أرسارهم ،واحلذر
من إيذائه��م بالقول أو الفعل ،قال النب��ي ﷺ« :ما زال جربيل
ســيورثه»((( ،وقال ﷺ« :واهلل
يوصيني باجلار ،حتى ظننت أنه
ِّ
ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن» قيل :ومن يا رسول اهلل؟
قال« :الذي ال يأمن جاره بوائقه»(((.
((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،بــاب الوصاة باجلار،
رقم.6015 :

((( أخرجــه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،بــاب إثم من ال يأمن
جاره بوائقه ،رقم.6016 :
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 -21احلذر مــن العالقات املحرمة :فاحذر من التســاهل
يف التعامل ولني القول وإتباع النظــرة النظرة؛ لئال جير ذلك إىل
تكويــن عالقات حمرمة مع النســاء غري املحارم ،ســواء أكانوا
زميــات عمل أو طالبات دراســة أو خادمــات يف منزلك أو
معــارف تعرفت عليهن يف مناســبة أو لقاء ،فــإن عواقب هذه
العالقات املحرمة وخيم ٌة يف الدنيا واآلخرة.
واحذر من كل أمــر يقرب إىل العالقــة املحرمة ويوقع يف
الفاحشــة ،ســواء كان خضوع ًا بالقول أو اختالطــ ًا أو خلوةً،
أو الذهــاب إىل مواطن الفتن أو مشــاهدة ما ال حيل عرب التلفاز
ومواقــع اإلنرتنــت ،أو االســتامع إىل قصائد العشــق وأغاين

الفحش ،قــال تعــاىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﴾ [النــور،]31 - 30 :

إضـاءات يف احليـاة السعيـدة

35

ٍ
وقال ﷺ« :ال خيلون ٌ
بامرأة إال كان ثالثهام الشــيطان»(((،
رجل
وقاــل ﷺ« :ال ُتتْبِ ِع النظــر َة النظرةَ ،فإن لك األوىل وليســت
لك اآلخرة»(((.
بلغــت منزلتك ،فكن
 -22التواضــع مع مجيع الناس مهام
ْ

لين ًا هينــ ًا حمب ًا للخري نافع ًا للناس ،قــال اهلل ﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﴾
[لقامن ،]١٨ :وقال النبي ﷺ« :أال أخربكم بمن حيرم عىل النار ،أو

قريب ٍ
ٍ
ٍ
سهل»(((.
هني
بمن حترم عليه النار ،عىل كل

((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،أبواب الفتن ،باب ما جاء يف لزوم اجلامعة،
رقم ،2165 :وقال« :هذا حديث حسن صحيح».

((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب النكاح ،باب يف ما يؤمر به من غض
البرص ،رقم ،2149 :وحســنه األلباين يف صحيــح اجلامع الصغري،

رقم.7953 :

((( أخرجــه الرتمذي يف جامعه ،أبواب صفــة القيامة والرقائق والورع،
بــاب فضــل كل قريب هني ســهل ،رقــم ،2488 :وقــال« :هذا
حديث حسن».
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 -23عدم تضييــع حياتك يف إرضاء مجيــع الناس وليكن
مهك إرضــاء رب الناسُ ،يــروى عن اإلمام الشــافعي قوله:

«رىض النــاس غاي ٌة ال تدرك ،فعليك بــا يصلحك فالزمه ،فإنه
ال سبيل إىل رضاهم»((( ،وال َ
ختش وال حتزن من كالم املحبطني
واحلاســدين من الناس وانطباعهم عــن ترصفاتك ونجاحك
وتفوقك وإبداعاتك ،فانطلق وأنجز وأبدع وحقق ما تريد.
 -24إحســان الظن بإخوانك ،وال َّظ ُّن هبم خري ًا ،والتامس

األعــذار هلم فيــا أخطؤوا فيــه ،واحلذر من إســاءة الظن هبم

وغيبتهــم وتص ُّيد أخطائهم ،قال اهلل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [احلجرات ،]١٢ :وقال النبي الكريم
حتسســوا،
ﷺ« :إياكــم والظ َّن ،فإن الظ َّن أكذب احلديث ،وال َّ
((( حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أليب نعيم األصفهاين.123/9 :
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جتسســوا ،وال حتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا
وال َّ
عباد اهلل إخوان ًا»(((.

 -25التعامل بحكمة وأناة وذكاء مع من يعاديك ويؤذيك

من البرش ،فاحلياة ال ختلو من أعداء ،هكذا ُطبِ َعت ،فعليك أوالً
أن ال تنشــغل هبذه العداوات واخلصومــات واألحقاد ،فاحلياة
قصــرة و ُيطلب فيها إنجــازات كبرية ،وعليــك ثاني ًا أن تكون

حكي ًام ذكي ًا مع مــن يعاديك ،بأن تعامله بام من شــأنه أن حيوله
لصديق محيم بتعاملك اجلميل واحلســن معه ،قال تعاىل ﴿ :ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [فصلت.]٣٤ :
وإن مل تستطع أن جتعله صديق ًا فال أقل أن تتقي رشه وتتجنب
أذيته بأن تُداريه وال تشاركه يف ســوء خلقه وعمله ،وتأمل هذا
((( أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتاب األدب ،باب مــا ينهى عن
التحاسد والتدابر ،رقم.6064 :
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املوقف من النبي الكريم ﷺ :عن عائشــة -ريض اهلل عنها :-أن
ً
رجل اس��تأذن عىل النبي ﷺ ،فلام رآه قال« :بئس أخو العشرية،

وبئ��س ابن العش�يرة» ،فلام جل��س تطلق النب��ي ﷺ يف وجهه
وانبســط إليه ،فلام انطلق الرجل قالت له عائشة :يا رسول اهلل،
حني رأيــت الرجل قلت له كــذا وكذا ،ثــم تطلقت يف وجهه
وانبسطت إليه؟ فقال رس��ول اهلل ﷺ« :يا عائشة ،متى عهدتني

فحاشــ ًا ،إن رش الناس عند اهلل منزل ًة يوم القيامة من تركه الناس
َّ

رشه»(((.
اتقاء ِّ

 -26احلرص عىل مصاحبة األخيار والصاحلني والناجحني

والعلــاء واملتفائلني ،واملبادري��ن واملبدعني ،ق��ال نبيك ﷺ:
«مثل اجلليس الصالح والســوء ،كحامل املســك ونافخ الكري،
فحامل املســك :إما أن حيذيك ،وإمــا أن تبتاع منه ،وإما أن جتد

منه رحيــ ًا طيب ًة ،ونافخ الكري :إما أن حيــرق ثيابك ،وإما أن جتد
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتــاب األدب ،باب مل يكن النبي ﷺ
فاحش ًا وال متفاحش ًا ،رقم.6032 :
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رحي ًا خبيثــ ًة»((( ،واحذر مــن مصاحبة املتخاذلــن واملحبطني
واملتشــائمني واملثبطني واملنحرفني والعصاة والسفهاء واحلمقى

وأهل الس��وء والرش ،قال النب��ي ﷺ« :الرجل عىل دين خليله،
فلينظر أحدكم من خيالل»(((.

 -27جتنــب كل ما يؤذي صحتك وجيلــب لك األمراض

واألســقام ،فتجنــب التدخني واخلمــر واملخــدرات ،قال عز
وجــل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ [البقــرة ،]١٩٥ :وقال:

﴿ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ ﴾ [األعــراف:

 ،]١٥٧وقـ�ال نبي��ك األم�ين ﷺ« :ال رضر وال رضار»(((،

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الذبائح والصيد ،باب املســك،
رقم.5534 :

((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب األدب ،بــاب من يؤمر أن جيالس،
رقم ،4833 :وحســنه األلباين يف سلســلة األحاديــث الصحيحة،
رقم.927 :

((( أخرجه ابن ماجه يف ســننه ،كتاب األحــكام ،باب من بنى يف حقه ما
يرض بجاره ،رقم ،2341 :وحسنه األلباين بمجموع طرقه يف سلسلة
األحاديث الصحيحة ،رقم.250 :
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فعليــك أن حتافــظ عــى صحتــك وجســدك ،لتحيــا حياة

سعيدة هانئة.

 -28االســتزادة من العلم ،فطلب العلــم وحتصيله  -إن

أعانك عىل طاعة اهلل ونفع عبــاد اهلل يف دينهم ودنياهم  -يعزك
ويعيل منزلتــك يف الدنيا واآلخرة ،وخيرجــك من الظلامت إىل

النــور ،قال جل وعــا ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﴾ [املجادلــة ،]١١ :وقال

سبحانه ﴿ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﴾ [الزمر.]٩ :

واهلل تعاىل حث عىل االستزادة من العلم فقال ﴿ :ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﴾ [طه.]١١٤ :

والنب��ي املصطفى ﷺ حث عىل طلــب العلم و َب َّي رشيف

منزلة العلامء بقوله« :من ســلك طريق ًا يطلب فيه عل ًام سلك اهلل
بــه طريق ًا من طرق اجلنــةَّ ،
وإن املالئكة لتضــع أجنحتها رض ًا
لطالب العلمَّ ،
وإن العامل ليستغفر له من يف الساموات واألرض،
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واحليتان يف جوف املــاءَّ ،
وإن فضل العامل عــى العابد ،كفضل

القمر ليلة البدر عىل ســائر الكواكبَّ ،
وإن العلامء ورثة األنبياء،

َّ
ورثوا العلم ،فمن أخذه
يورثوا دينار ًا وال درمه ًاَّ ،
وإن األنبيــاء مل ِّ
بحظ ٍ
أخذ ٍّ
وافر»(((.

وما أمجل قول حافظ احلكمي:

ِ
است ََم َع ْت
الع ْل ُم أ ْغ َل ْ
وأحىل ما َلـ ُه ْ

			

ـق بِـ َف ِم
ـــر َب عنــ ُه ناطِ ٌ
أ ْذ ٌن وأ ْع َ

			

ول ِ
ـع ْليـاء فاسعـوا ِ
إليه َيا ُأ ِ
اهل َم ِم
َ ُ ْ َ

			

ْـــر ُم َمن َي ْم ِش َعـىل َقـــدَ ِم
هللِ أك َ

			

ِ
ـه ُ
ـال ِف ال ُّظ َل ِم
ْ
جل َّ
السعـا َدة وا ُ
أه ُل َّ

ِ
ور ْت َبـتُـ ُه ا ْلــ
الع ْل ُم غا َي ُت ُه ال ُق ْص َوى ُ
ِ
ف َم ْط ٍ
لـوب َوطـالِـ ُبـ ُه
أش ُ
الع ْل ُم ْ َ

ــني يست َِضـيء بِ ِ
ِ
ــه
ُ
نـور ُمـبِ ٌ َ ْ
الع ْل ُم ٌ

((( أخرجه أبو داود يف ســننه ،كتاب العلم ،بــاب يف فضل العلم ،رقم:
 ،3641وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ،رقم.6297 :
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ِ
يــاة ِ
ـــل ح ٍ
ِ
ـبــاد كَام
للع
ا ْلع ْل ُم أ ْع َ َ

			

أه ُـل اجلهـا َل ِ
ـوات بِ َج ْه ِل ِهـ ِم
ـة أ ْم ٌ
ْ
َ

(((

بقلب ٍ
ٍ
حمب للخري لكل َم ْن حولك من البرش،
 -29العيــش

فحيــاة املحبة والود والســام والصفاء والوفاء وحســن الظن
والتغافل جتلب لك السعادة واهلناء ،بعكس حياة احلسد واحلقد

والكره والضغينة والغدر وســوء الظن وتصيــد األخطاء فهي
جتلب الشقاء واهلموم واألمراض النفسية والعضوية.

واعلم أن الــذي يصاحب الناس ويصرب عىل أذاهم موعود

باخلريية كام جاء عن النبي الكريم ﷺ« :إن املسلم إذا كان خيالط

خري من املســلم الذي ال خيالط الناس
الناس ويصرب عىل أذاهم ٌ
وال يصرب عىل أذاهم»(((.

((( جمموع الرســائل واملنظومــات العلمية ،املنظومــة امليمية يف الوصايا
واآلداب العلمية ،حلافظ بن أمحد احلكمي ،ص.379 :

((( أخرجــه الرتمذي يف جامعه ،أبواب صفــة القيامة والرقائق والورع،
باب يف فضــل املحافظة مع الصرب عىل أذى النــاس ،رقم،2507 :
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ،رقم.6651 :
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وتأمل هذا احلديث العظي��م عن الصادق األمني ﷺ الذي
يعترب قاعدة م��ن قواعد التعامل مع الناس :فقد س��ئل ﷺ عن
أحب النــاس إىل اهلل ،فقال« :أنفعهم للناس ،وإن أحب األعامل
ٍ
مؤمن؛ تكشف عنه ك َْرب ًا ،أو تقيض عنه
رسور تُدْ خله عىل
إىل اهلل
ٌ
ٍ
حاجة
دين ًا ،أو تطرد عنه جوع ًا ،وألن أميش مع أخي املســلم يف

ٍ
كف غضبه
أحب إ ّيل من أن أعتكف شــهرين يف
مســجد ،و َم ْن َّ
ّ
ســر اهلل عورته ،و َم ْن كظم غيظه ،ولو شــاء أن يمضيه أمضاه،
ٍ
حاجة حتى
رىض ،و َم ْن مشــى مع أخيه املســلم يف
مأل اهلل قلبه ً

يثبتها له ثبت اهلل قدميه يوم ّ
تزل األقدام ،وإن سوء اخللق ليفسد
العمل كام يفسد اخلل العسل»(((.
 -30ممارســة اهلوايات املحببة لنفسك ،التي تطور قدراتك
وتنمي مهاراتك ،ســواء أكانت هوايــات تنمي اجلانب العقيل:
كحب القراءة واالطالع والتفكري والتأمل والتدريس والتدريب،
((( أخرجــه ابن أيب الدنيــا يف اصطناع املعروف ،حديــث رقم،112 :
وحسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ،رقم.906 :
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أو هوايات تنمي اجلانب اجلسدي كركوب اخليل أو السباحة أو
الرماية ،أو هوايات تنمــي اجلانب االجتامعي كالتطوع وخدمة
البرشية فيام ينفهــم ،أو هوايات تنمي اجلانب املايل ،كمامرســة
بعض التجارات والوظائف التطوعية.
َ ِ
ــن صعوبات وحتديات،
 -31عــدم اليأس مهام
واجهت م ْ

ِ
وحاو ْل أن تصنع األمور من جديد بطرق
وال حتزن إذا أخفقت،
خمتلفة وأســاليب عدة ،فكم يوجد يف التاريخ القديم واحلديث
من وقع وفشــل وخرس عدة مــرات ،ولكنــه مل ييأس وحاول
من جديد ،وأصبــح بعد حماوالت من اإلخفاق ناجح ًا يشــار
إليه بالبنان.
 -32االســتفادة من جتــارب اآلخرين ،اســتمع لنصائح
أقربائك وأصدقائــك املخلصني املتفائلني ،واســأل الناجحني
عن رس نجاحهم ،واجعل لك قــدوات تقتدي هبم يف نجاحهم
الدنيوي واألخروي.
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 -33االســتفادة مــن النقــد البنّاء يف تصحيــح أخطائك
وعيوبك ،واستشــارة أهل االختصاص واخلــرة قبل اختاذ أي
قرار ،لتكون عىل بصرية وتتجنب القرارات اخلاطئة.
 -34الطمــوح وطلب معايل األمور ،وعــدم التوقف مهام

حققت من إنجازات ،فكلام حققت شــيئ ًا اطمح إىل إنجاز يشء
آخر ،واختذ من شخصية اخلليفة عمر بن عبد العزيز قدوة لك يف
ذلك ،فإنه يروى عنه أنه قال« :إن يل نفس ًا تواقة ،تاقت إىل فاطمة
بنت عبد امللك فتزوجتها ،وتاقــت إىل اإلمارة فوليتها ،وتاقت
إىل اخلالفة فأدركتها ،وقد تاقــت إىل اجلنة فأرجو أن أدركها إن
شاء اهلل عز وجل»(((.
 -35التوازن بــن جوانب حياتك الســتة وهي :اجلانب:
اإليامين والعبــادي  -الوظيفي واملجــايل  -العلمي والثقايف -
األرسي واالجتامعي  -الصحي واجلسدي  -املايل واالقتصادي،
((( وفيات األعيان ،البن خلكان.301/2 :
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ُ
تكون ناجح ًا يف جانب
تفرط يف جانب عىل حساب آخر ،وال
فال ّ
ُ
ال عىل جانب ومهم ً
تكون مقب ً
ال آلخر ،ففقدان
وخمفق ًا يف غريه ،وال

التوازن بني جوانب حياتك يعني فقدانك الســعادة ،ودخولك
عامل القلق والتوتر والفوىض ،والتكامل واالرتقاء يف كل جوانب

حياتك ،فتعطي كل جانب حقه من الرعاية واالهتامم.

فاحلياة املبنية عىل التوازن والتكامل ،والتخطيط والرتتيب،

والدقة واالنضباط ،وااللتزام واالنتظام ،هي احلياة الســعيدة،

أمــا احلياة املبنية عىل الفوىض والتخبط ،والضياع والعشــوائية،
واالستهتار والالمباالة ،فهي حياة الشقاء.

ع��ن عون بن أيب جحيفة ،عن أبيه ،قال :آخى النبي ﷺ بني

سلامن ،وأيب الدرداء ،فزار ســلامن أبا الدرداء ،فرأى أم الدرداء
متبذل ًة ،فقال هلا :ما شــأنك؟ قالت :أخوك أبو الدرداء ليس له
حاج ٌة يف الدنيا ،فجاء أبو الــدرداء فصنع له طعام ًا ،فقال :كل؟
ٍ
بــآكل حتى تأكل ،قال :فأكل ،فلام
صائم ،قال :ما أنا
قال :فإين
ٌ

كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ،قال :نم ،فنام ،ثم ذهب يقوم

إضـاءات يف احليـاة السعيـدة

47

فقــال :نم ،فلام كان من آخر الليل قال :ســلامن قم اآلن ،فص َّليا
فقــال له ســلامن :إن لربك عليك حق ًا ،ولنفســك عليك حق ًا،
النبي ﷺ،
وألهلك عليك حق�� ًا ،فأعط كل ذي حق حقه ،فأتى َّ

فذكر ذلك له ،فقال النبي ﷺ« :صدق سلامن»(((.
إضــاءة:

«أكثر ما جيدد طاقتي بشكل يومي هو الصالة ،مخس مرات
يف اليوم تتواصل النفس مع خالقها ،والروح مع بارهيا ،يستسلم
اإلنسان لربه ،ويســلم له حوله وقوته ،ويلجأ فيها مللك امللوك،
وصاحب اجلربوت ،فكيف ال ترتاح النفس بعد هذا التواصل؟
الصالة ُتدد طاقتك ،وتســمو بروحــك ،وترشح قلبك،
وتنري صدرك ،وتستعني هبا عىل مجيع ما يواجهك ،يقول سبحانه:
﴿ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﴾ [البقرة.]١٥٣ :
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصوم ،باب من أقسم عىل أخيه
ليفطر يف التطوع.1968 ،
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يف الصالة ننقطع عن الدنيا ومشاغلها بشكل مؤقت ،ما يعيد
للنفس توازهنا ،وللروح صفاءها ،ويرسخ إيامن ًا بخالقنا وثقتنا به
وتوكلنا عليه يف كل أمورنا ،فكيف ال نرتاح بعد كل صالة؟»(((.
من األدعية املأثورة:
«اللهــم إين عبدك ،ابن عبدك ،ابن َأ َمتِــك ،ناصيتي بيدك،

ٍ
ماض َّيف حكمكٌ ،
عدل َّيف قضاؤك ،أســألك بكل اس ٍم هو لك،

سميت به نفسك ،أو ع ّلمته أحد ًا من خلقك ،أو أنزلته يف كتابك،
ّ
أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي،
ونور صدري ،وجالء حزين ،وذهاب مهي»(((.
•

•

•

((( تأمالت يف السعادة واإلجيابية ،لصاحب السمو الشيخ حممد بن راشد
آل مكتوم ،ص.131-130 :

((( أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ،رقم:
 ،3712وصححه األلباين يف سلســلة األحاديث الصحيحة ،رقم:
.199
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ويف اخلتــام أســأل اهلل الكريــم رب العــرش العظيم أن
يوفقك وحيفظك ويســعدك ويرزقك خــري الدنيا واآلخرة،
وأن يكلــل حياتــك برضــاه وعفوه والفــوز بجنتــه والنجاة
من ناره.
وأختم حديثي هبذه األبيات اجلميلة:
َس ِعـدَ ا َّلذيـ َن جتنَّبـوا ُس ُب َ
الـردى
ــل َّ
		

ِ
ِ ِ
ـــوان
الـر ْض
ـمـمــوا
ملـنــازل ِّ
وتَـ َي َّ

ـم ا َّلذيـ َن قـد ْ
لصوا يف َم ْش ِي ِه ْم
اخ ُ
َف ُه ُ
		

مت ََشعـيــن بِ ِشــر َع ِ
ِ
اإليـمــان
ـــة
َ
ْ
ُ ِّ

		

ِ
واخلــوف لِلـدَّ ي ِ
ــان
الرجـــا
َّ
بيــ َن َّ

نـاز َل س ِ ِ
ـم
ـم ا َّلذيـ َن َبن ْ
ـيه ْ
َـوا َم ِ َ ْ
َو ُه ُ
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ـــم
وب ْ
ـم ا َّلذيـ َن َمـال اإل َلـ ُه ُقـ ُل َ ُ
َو ُه ُ
		

ِ
بِ ِ ِ ِ
ِ
حـمـــن
الـر
ـــوداده ومـحـ َّبـــة َّ

		

ِ
ِ
ـيــان
ــالن َواألَ ْح
الس ِّـر واإل ْع
فـي ِّ

		

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـيـــان
ـص
طـاعـاتـه والــتَّـرك للـع ْ

		

مـع ر ْؤ ِ
ِ
ِ
ـصـان
صيــر والنُّ ْق
يـة ال َّت ْق
َ َ ُ

ـم ا َّلذيـن قـد اكْـثروا ِم ْن ِذك ِ
ْـر ِه
َو ُه ُ

ِ ِ
ـفـع ِ
ـل ِ
َي َت َق َّر َ
ـم
بـون إلـى املليــك بِ ْ
ـه ْ
فِع ُـل ال َف ِ
ـرائ ِ
ـض والنَّـوافِ ِ
ـم
ْ
ـل َد ْأ ُ ُب ْ

(((

وأخــر ًا أقول :هذا جهــدٌ  ،فام كان فيه مــن حق وصواب
فمن الكريــم وحده وله املنــة والفضل واإلحســان ،وما كان
((( مــن قصيدة بعنوان« :الســر إىل اهلل والدار اآلخرة» البن ســعدي،
انظر :جمموع مؤلفات الشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي،

.34-30/26

إضـاءات يف احليـاة السعيـدة

51

فيــه من خطــأ فمني ومــن الشــيطان ،وأســتغفر اهلل الكريم
وأتوب إليه.
وأعتذر عن تقصــري وأخطائي يف هــذا البحث ،فالعبد
ضعيــف مهام اجتهد ،وقد خيطئ مهام حاول أن يصيب ،فالكامل
كله هلل الواحد القهار.
وال يسعني يف هذا املقام إال أن أمتثل بقول القايض الفاضل
عبد الرحيم البيســاين رمحه اهلل« :إين رأيت أنه ال يكتب إنســان
كتاب ًا يف يومه ،إال قال يف غده :لو ُغ ِّي هذا لكان أحسن ،ولو ِزيد

لكان يستحســن ،ولو ُقدِّ م هذا لكان أفضل ،ولو ت ُِر َك هذا لكان
أمجل ،وهذا من أعظم ِ
الع َب ،وهو دليل عىل استيالء النقص عىل
مجلة البرش»(((.
((( كشــف الظنون عــن أســامي الكتب والفنــون ،حلاجــي خليفة:
.14/1
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واهلل تعاىل أعلم،
واحلمد هلل رب العاملني،
وصىل اهلل وسلم عىل خاتم النبيني،
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•
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 اصطناع املعروف مطبوع ضمن موســوعة ابن أيب الدنيا،لعبد اهلل بن حممد بن عبيد بن ســفيان القــريش امللقب بـ «ابن أيب
الدنيــا» املتوىف281 :هـ ،حتقيق :فاضل بــن خلف احلامدة الرقي،
دار أطلس اخلرضاء للنرش والتوزيع ،الريــاض  -اململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل1433 :هـ 2012 -م.
 تأمالت يف الســعادة واإلجيابية ،لصاحب الســمو الشيخحممد بن راشــد آل مكتــوم ،إكســبلورر للنــر والتوزيع ،ديب
 دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة ،الطبعــة األوىل1438 :هـ-2017م.
 جامــع الرتمــذي ،ملحمد بن عيســى الرتمــذي املتوىف:279هـ ،دار الســام ،الرياض  -السعودية ،طبعة خاصة لوزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية
السعودية ،الطبعة الثانية1421 :هـ 2000 -م.
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 اجلامع الصحيح املس��ند من حديث رسول اهلل ﷺ وسننهوأيامه ،ملحمد بن إسامعيل البخاري املتوىف256 :هـ ،حتقيق :حمب
الدين اخلطيب ،املكتبة الســلفية ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل:
1400هـ 1980 -م.
 حليــة األولياء وطبقــات األصفيــاء ،أليب نعيم أمحد بنعبد اهلل األصفهاين املتــوىف430 :هـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 لبنان ،الطبعة األوىل1409 ،هـ 1988 -م. ديوان أيب العتاهية ،دار بريوت للطباعة والنرش ،بريوت -لبنان1406 ،هـ 1986 -م.
 ديوان أيب الفتح البســتي ،حتقيق :دريــة اخلطيب ولطفيالصقــال ،مطبوعات جممــع اللغة العربية ،دمشــق  -ســوريا:
1410هـ 1989 -م.
 سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــاوفوائدهــا ،ملحمد نارص الديــن األلبــاين ت1420 :هـ ،مكتبة
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املعارف ،الريــاض  -الســعودية ،الطبعــة األوىل1415 ،هـ -
1995م.
 ســنن ابــن ماجه ،ملحمــد بن يزيــد الربعي ابــن ماجهالقزويني املتوىف273 :هـ ،دار الســام ،الرياض  -الســعودية،
طبعة خاصة لوزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعوة
واإلرشــاد باململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1420 :هـ -
1999م.
 ســنن أيب داود ،أليب داود سليامن بن األشعث السجستايناملتوىف275 :هـ ،دار السالم ،الرياض  -اململكة العربية السعودية،
طبعة خاصة لوزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف والدعوة
واإلرشــاد باململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1420 :هـ -
1999م.
 رشح أصــول اإليــان ،ملحمــد بــن صالــح العثيمــناملتــوىف1421 :هـــ ،مــدار الوطــن للنــر ،الريــاض -
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اململكــة العربيــة الســعودية ،الطبعــة األوىل1418 ،هـــ -
1997م.
 صحيح اإلمام مســلم ،ملســلم بن احلجاج النيســابورياملتــوىف261 :هـ ،عناية :حممد زهري بن نارص النارص ،دار املنهاج،
جدة  -اململكة العربية الســعودية ،دار طــوق النجاة ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل1433 :هـ 2013 -م.
 صحيح اجلامع الصغري وزيادته الفتح الكبري ،ملحمد نارصالدين األلباين املتــوىف1420 :هـ ،املكتب اإلســامي ،بريوت،
دمشق ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ 1988 -م.
 كشف الظنون عن أســامي الكتب والفنون ،ملصطفى بنعبد اهلل كاتب جلبي املعروف بـــحاجي خليفة املتوىف1067 :هـ،
مصورة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت  -لبنان.
جمموع الرسائل واملنظومات العلمية ،حلافظ بن أمحد احلكمي،
حتقيق :حممــد بن عيل الصومعي ،مؤسســة البينونــة ،أبوظبي -
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اإلمارات ،مكتبة الكلــم الطيب ،الفجرية  -اإلمارات1431 :هـ
 2010م. جممــوع فتاوى شــيخ اإلســام أمحد بن تيميـــة املتوىف:728هـ ،مجــع :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وساعده ابنه حممد،
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية  -اململكة
العربية السعودية1425 :هـ 2004 -م.
 جممــوع مؤلفات الشــيخ العالمة عبد الرمحــن بن نارصالســعدي املتــوىف1376 :هـــ ،دار امليــان للنــر والتوزيع،
الرياض-اململكة العربية الســعودية ،الطبعة األوىل1432 :هـ -
2011م.
 مســند اإلمام أمحد بــن حنبل ،ألمحد بن حممــد بن حنبلالشــيباين املتــوىف241 :هـ ،حتقيق :شــعيب األرنــؤوط وعادل
مرشد وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل:
1421هـ2001-م.
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 وفيات األعيــان وأنباء أبناء الزمــان ،ألمحد بن حممد بنإبراهيــم بن أيب بكــر ابن خلــكان الربمكــي اإلربــي املتوىف:
681هـــ ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بــروت -
لبنان.
•

•

•
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صدر للمؤلِّف
عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
 -1وصايــا وتوجيهــات حلجاج بيت اهلل احلــرام ،الطبعة
األوىل 1435هـ2014-م ،الطبعة الثانية 1436هـ2015-م.
 -2املجتبى يف مظاهر حمبة النبي املصطفى ﷺ ،الطبعة األوىل
1435هـ2014-م.
 -3لكــي تتميز يف دراســتك ،الطبعــة األوىل 1435هـ-
2014م.
 -4وصايــا وتوجيهــات للصائمني والصائــات ،الطبعة
األوىل 1436هـ2015-م ،الطبعة الثانية 1437هـ2016-م،
الطبعة الثالثة 1438هـ2017-م.
 -5اخلدمة الوطنية والء وانتامء ،الطبعة األوىل 1437هـ-
2015م.
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 -6تبصــر الدعاة اهلداة بفضل وصفــات الداعية إىل اهلل،
الطبعة األوىل 1437هـ2015-م.
 -7األمــن واألمان فريضة دينيــة ورضورة دنيوية ،الطبعة
األوىل 1437هـ2015-م.
 -8جنــي املحصــول يف التعريف بعلم األصــول ،الطبعة
األوىل 1439هـ2017-م.
 -9املقاصد الرضورية يف الرشيعة اإلسالمية ،الطبعة األوىل
1439هـ2018-م.
 -10إضاءات يف احلياة السعيدة ،الطبعة األوىل 1439هـ-
2018م.
•

•

•
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