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اإّن ال�صعادة مطلب جميع الب�صرية، ومق�صد كّل النا�س، كلٌّ يرجوها وكلٌّ 

يطلبها وكلٌّ ي�صعى يف نيلها وحت�صيلها.
ل اأحوال النا�س واآراءهم يف �ُصبل نيل ال�صعادة يجد وجهات متباينة  ومن يتاأمَّ
واآراًء خمتلفة؛ فمن النا�س من يطلب ال�صعادة باجلاه والرئا�صة، ومنهم من 
يطلب ال�صعادة بالغنى واملال، ومنهم من يطلب ال�صعادة باللهو واللعب 
حمرمة  اأمور  بتعاطي  ال�صعادة  يطلب  من  ومنهم  باحلرام،  كان  ولو 
كاخلمور واملخدرات ونحو ذلك من امل�صكرات واملفرتات، ومنهم... ومنهم...

وكل من هوؤالء اإن قيل له: عن ماذا تبحث؟ واأي �صيء تطلب؟ يقول: 
ة العني.. اأريد  اأبحث عن ال�صعادة.. اأريد الراحة.. اأريد اللذة.. اأريد ُقرَّ
ان�صراح ال�صدر.. اأريد طرد الهموم وزوال الهموم والبعد عن االأحزان 
واالآالم، ولكن االآراء واالأفهام تتباَين، والعقول واملدارك تتفاوت ولكلٍّ 
يطلب  منهم  كثرٌي  بل  النا�س؛  بع�س  رمبا  بل  مولِّيها؛  هو  وجهته 
ذلك  يف  فمثله  واالآخرة،  الدنيا  يف  وهالكه  �صقاوؤه  فيه  فيما  �صعادته 

كمثل الباحث عن حتفه بظلفه.
ولكن امل�صلم مبا اآتاه اهلل - تبارك وتعاىل - من ب�صرية بدينه ومعرفة 
بهدى ربِّه - جّل وعال - يدرك اأن �صعادته بيد اهلل واأنه لن ينالها اإال بر�صاه 

- �صبحانه وتعاىل -، وهذه جملٌة خمت�صرٌة ُتغني عن كالم مطول.
 ،]123 ]طه:  ۇئ(  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ   :- وعال  جّل   - قال 
ال�صعادة،  اإثبات  فيه  ال�صقاء  ونفي  الهداية  اإثبات  فيه  ال�صالل  وَنْفي 
بل  اأي:  ]طه[؛  )ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ(  تعاىل:  وقال 

اأنزلناه عليك لت�صعد.
فال�صعادة بيد اهلل وال ينالها العبد اإال بطاعة اهلل - تبارك وتعاىل -، ومهما 
بَحَث االإن�صاُن عن �صعادة نف�صه يف غري هذا ال�صبيل فلن يح�صل اإال ال�ّصقاء 

والّنكد والّن�صب والتعب و�صوء احلال و�صياع االأوقات يف غري طائل.
ُر االأمور، و�صارُح ال�صدور، واملُعنُي  فال�صعادة بيد اهلل، وهو -جّل وعال- ُمي�صِّ
ق، بيده -جّل وعال- اأزمُة االأمور ُيعِطي ومينع، ويخِف�ُس  والهادي واملُوفِّ
وُيفِقر،  وُيغِني  ّل،  وُي�صِ ويهِدي  ويب�ُصُط،  ويقِب�ُس  وُيِذّل،  وُيِعّز  ويرفع، 
وُي�صِحُك وُيْبِكي )مح جخ حخ مخ جس( ]النجم[، فاالأمر كّله بيد اهلل.
وما �صاء اهلل كان وما مل ي�صاأ مل يكن )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(   ]آل عمران[، فاالأمر كّله بيد اهلل )ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(   ]الملك[.

فاأ�صا�س قاعدة ال�ّصعادة ومرتكزها الذي عليه تدور، وحمورها الذي 
اإليه ترجع هو االإميان باهلل - تبارك وتعاىل -؛ االإميان به -جّل وعال- 
ورافًعا،  ا  وخاف�صً ومانًعا،  معطًيا  ومدبًِّرا،  ًفا  مت�صرِّ ورازًقا،  وخالًقا  ربًّا 
ا وبا�صًطا، واالإميان باأنه -جّل وعال- املعبود بحقٍّ وال معبود بحق  قاب�صً
�صواه، واالإميان باأنه -جّل وعال- االأمور كّلها بيده وبق�صائه وَقَدره، ال 

َب حُلكمه وال رادَّ لق�صائه، ما �صاء اهلل كان وما مل ي�صاأ مل يكن. ُمعقِّ
وعلى �صوء هذا االأ�صا�س وبناًء على هذا املُرَتَكز الذي هو االإميان باهلل ومبا 
يقت�صيه هذا االإميان من الطاعات واالأعمال ال�صاحلات تكون ال�صعادة، 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قال 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(   ]النحل[.

فاحلياة الّطيبة اليت ليس فيها نكد وال مكدرات وال آالم وال هموم وال غموم 
هي حياة اإلميان وحياة الطاعة؛ ولهذا فاإن امل�صلم دائًما واأبًدا يعي�س حياة 
الهناء وال�صعادة وقّرة العني مبا اأكرمه اهلل به من اإميان؛ ولهذا يقول 
�صيخ االإ�صالم ابن تيمية $: »االإميان باهلل ور�صوله هو جماع ال�صعادة 

واأ�صلها«)1(؛ اأي: اأ�صلها الذي عليه ُتبنى، واأ�صا�صها الذي عليه ترتكز.
فاأهُل االإميان هم اأهل ال�صعادة، ومن َفاَرقه االإمياُن فارَقته ال�صعادة وكان 

من اأهل ال�ّصقاء يف الدنيا واالآخرة.
لة للموؤمن يف  ة و�صعادة وجّنة ُمعجَّ ولهذا ينبغي اأن ُيعلم اأن االإميان لذَّ
ًرا هذا املعنى -: »يف الدنيا جّنٌة  الدنيا، ولهذا قال �صيخ االإ�صالم - مقرِّ
من مل يدخلها مل يدخل جنَة االآخرة«)2(؛ يق�صد: جّنة االإميان، ولّذة 
عني  قّرة  من  اإميانه  يف  املوؤمن  يجُده  وما  االإميان،  وحالوة  االإميان، 
فِي  َعْينِي  ُة  ُقرَّ »ُجِعَلْت   :- وال�صالم  ال�صالة  عليه   - يقول  قلب،  وراحة 

الَِة َيا باِلَل«)4(. الَِة«3، ويقول: »َأِرْحنَا بِالصَّ الصَّ
ال�صعادة  هي  هذه  وُمكّمالته  وُمتّمماته  االإميان  وتوابُع  فاالإمياُن 
احلقيقية، وهي �صعادة يف الدنيا واالآخرة، ولهذا فاإن من كان من اأهل 
االإميان حتقيًقا له وتتميًما وقياًما مبقت�صياته وما ي�صتوجبه االإميان 
نال من ال�صعادة بح�صب ما عنده من االإميان، واإذا �صعف االإميان �صعف 

ه من ال�صعادة، واإذا ذهب االإميان ذهبت ال�صعادة وفارقت االإن�صان. حظُّ
وباالإميان  العني  تقر  وباالإميان  يطمئن  وباالإميان  ي�صعد  فباالإميان 

جت  يب  ىب  )مب  البال.  يرتاح  وباالإميان  ال�صدر  ين�صرح 
ٻ  ٻ  ٱ  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت 

ٻ ٻ پ پ پ پ(   ]الرعد[.
)1( جمموع الفتاوى )193/20(.

)2( نقل عنه هذه العبارة تلميذه ابن القيم يف »مدارج ال�صالكني« )452/1(، ويف » الوابل ال�صيب« )�ص48(.
)3( اأخرجه اأحمد )رقم/14037(، و�صححه الألباين يف »�صحيح اجلامع« )رقم/3098(.

      )4( اأخرجه اأبو داود )رقم/4985(، و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع )رقم/7892(

فال�صعادُة اأمٌر مرتبٌط باالإميان وجوًدا وعدًما، كما جاء يف احلديث 
ُه َخْيٌر َوَلْيَس َذاَك ألََحٍد إاِلَّ لِْلُمْؤِمِن  حيح: »َعَجًبا ألَْمرِ اْلُمْؤِمِن إِنَّ َأْمَرُه ُكلَّ ال�صّ
اُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه«)5(. اُء َشَكَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه َوإِْن َأَصاَبْتُه َضرَّ إِْن َأَصاَبْتُه َسرَّ

الذنب  يف  وقوعه  ويف  �صابر،  �صّرائه  ويف  �صاكر،  �صّرائه  يف  فاملوؤمن 
اأذنب  اإذا  العبد:  �صعادة  عنوان  هي  الثالثة  االأمور  وهذه  م�صتغفر، 

ا�صتغفر، واإذا اأُنِعم عليه �صكر، واإذا ابُتِلي �صرب.
وقد قّرر هذا املعنى العالمة ابن القيم $ تقريًرا ال مزيد عليه يف اأول 
كتابه »الوابل ال�صيب«)6(؛ وبنيَّ - رحمه اهلل تعاىل - اأّن العبد املوؤمن يف 

حياته ال يخلو من هذه االأحوال الثالثة:
األمر األول: اإذا اأذنب ا�صتغفر، الأّن املوؤمن يدعوه اإمياُنه عندما يذنب اإىل 
التوبة  اإىل  االإميان  اأهَل   - عز وجل   - اهلل  نادى  ولهذا  والتوبة،  االإنابة 
]التحريم:8[،  پ(  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  االإميان  با�صم 

ىئ(    مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  )ىئ 
التوبة  اإىل  اإميانه  فاأر�صده  اإميانه  اإىل  فزع  اأذنب  اإذا  فاملوؤمن  ]النور[، 
يقبل  رحيًما  غفوًرا  تّواًبا  ربًّا  له  اأّن  اإىل  اإميانه  وهداه  واال�صتغفار، 
يتعاظمه  الذنوب واخلطيئات وال  ال�صيئات ويغفر  التوبة ويعفو عن 

) ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  يغفره  اأن  ذنب 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(   ]الزمر[.

فيدعوه اإميانه اإىل اال�صتغفار واإىل االإنابة والرجوع اإىل اهلل - عّز وجّل - 
ومراقبته - �صبحانه وتعاىل -، واإذا كان العا�صي املتمادي يف ع�صيانه يجد لذة 
يف تتبعه ل�صهواته، فاإّن َمن حّقق االإميان ومراقبة الرحمن يجد لذةً ال تقارَن 
ة الطاعة واال�صتجابة واالمتثال الأوامر اهلل - تبارك  بلذة الع�صاة، وهي لذَّ
وتعاىل - في�صعد �صعادةً ُحرمها اأهل الع�صيان ومل يظفروا بها، الأنهم ينالون 
يف معا�صيهم و�صهواتهم لذًة تنق�صي يف حينها وتبقى تبعاتها وح�صراتها.

َذاَذُة مَمّن نال صفوَتها ِمَن الَحرام ويبقى الِخِزُي والعاُرتفنى اللَّ
ٍة ِمْن َبْعِدَها النَّاُروتبقى َعواِقُب سوٍء من مغبَّتَِها ال َخْيَر يف َلذَّ

واألمر الثاني: اإذا اأُنعم عليه �صكر؛ ِنعم اهلل على عبده كثرية ال تعد وال 
حت�صى، ِنعم يف بدنه، وِنعم يف ماله، وِنعم يف ولده، ونعم يف م�صكنه، ويف 

جميع �صوؤونه )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (ڄ ]النحل:18[
فال�صعادة تكون يف حمد اهلل و�صكره على نعمائه وعلى َمنِّه وف�صله -�صبحانه 
ودوامها، وقرارها وثبوتها  الّنعم  زيادة  �صبب  وال�صكر  وتعاىل- وعطائه، 
ومنائها وبركتها )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( ]إبراهيم: 7[.

بنعمة  ة االعرتاف  ولذَّ ة احلمد،  ولذَّ ال�صكر،  ة  لذَّ يِجُد  ال�صاكُر  واملوؤمن 
املُنِعم - �صبحانه - فتقّر عيُنه بذلك.

)6( انظر: )�ص5( وما بعدها.      .         )5( اأخرجه م�صلم )رقم/ 2999( . - 1 -- 2 -- 3 -



)ٺ ٺ ٺ   :- وعال  جّل   - قال  رَب،  �صَ ابُتِلي  اإذا  الثالث:  واألمر 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ( ]التغابن: 11[. قال علقمة $: 

»هو الرجل ت�صيبه امل�صيبة فيعلم اأنها من عند اهلل فري�صى وي�صلِّم«)7(.
ائه  و�صرَّ ويف م�صابه  ال�صاكرين،  بثواب  يفوز  نعمائه  املوؤمن يف  ولهذا 
وهو  حال،  كل  على  ماأجوٌر  فهو  ال�صابرين،  بثواب  يفوز  وابتالئه 
»عجًبا  وال�صالم -:  ال�صالة  - عليه  على خري يف كل حال، ولهذا قال 
ل امل�صلم يف هذا عرف قيمة  ألمر المؤمن إن أمره كله خير..«، واإذا تاأمَّ
االإميان ومكانته العظمى يف حت�صيل ال�صعادة واكت�صابها، وبهذا يعلم 
عند  اإليه  ويفزع  الطاعة،  عند  اإليه  يفزع  ل�صاحبه،  مفزع  االإميان  اأن 

املع�صية، ويفزع اإليه عند النعمة، ويفزع اإليه عند امل�صيبة.
فاملوؤمن يفزع اإىل االإميان يف كل م�صكلة ويف كل عار�س ويف كل نازلة ويجد 
االإميان هادًيا وم�صّددا وقائًدا اإىل كل ف�صيلة وخري، وهنا تتحقق ال�صعادة.

اإذا اأ�صابته النعمة ال يدخله ِكرْب وال َبَطر وال ُعْجب وال غرور وال �صيء 
من االأمور املنافية لالإميان الواجب؛ بل اإميانه يهديه اأن هذه نعمة اهلل 
عليه ومنته وف�صله �صبحانه وتعاىل، فتجده معرتًفا بالنعمة للمنعم، 
ق لكل خري، ويفزع اإىل  �صاكًرا له م�صتعماًل للنعمة يف طاعة اهلل فيوفَّ
اإميانه يف �صّرائه ويف �صّدته وبالئه فياأتيه االإميان بالهدايات املباركة؛ 
�صبحانه  اهلل  على  والتوكل  الر�صا  اإىل  ويدعوه  ال�صرب،  اإىل  فري�صده 
وتعاىل وح�صن اللجوء اإليه، وير�صده اإىل الدعاء واملناجاة ولذة االإقبال 

على اهلل - �صبحانه وتعاىل -.
ق لطاعٍة من علٍم نافٍع، اأو قوٍل �صديٍد، اأو عمٍل �صالٍح، اأو بذٍل،  واإذا ُوفِّ
اأو اإح�صاٍن، اأو غري ذلك، يفزع اإىل االإميان فيهِديه االإميان اإىل اأن هذه 

)ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  عليه   اهلل  منة 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ   .]21 ]النور:  ڄ(  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
فيحمد اهلل الذي هداه  ]الحجرات[.  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( 
والعجب من  العبادة وال يدخل يف عجب،  لهذه  َقه  ووفَّ الطاعة  لهذه 

اأكرب ما يكون �صرًرا على االإن�صان.
أْعماَل صاِحبِِه يف َسْيِلِه الَعرِِموالُعْجَب فاْحَذْرُه إنَّ الُعْجَب ُمْجَترٌِف

للطاعات  ُوفق  فاإذا  الأعماله،  وجمرتف  وهالك،  لالإن�صان  دماٌر  الُعجب 
والعبادات واأبواب من اخلري يقول، هذا ف�صل اهلل علّي، هذا نعمة اهلل، هذا 

توفيق اهلل، اأ�صاأل اهلل اأن يزيدين من ف�صله، يعرف نعمة اهلل عليه في�صعد.
واإذا وقع يف مع�صية فزع اإىل االإميان فهداه اإمياُنه اإىل التوبة واالإنابة واحلياء 

من اهلل والرجوع اإىل اهلل فيجد لذة الرجوع اإىل اهلل -�صبحانه وتعاىل-
    )7( اأخرجه ابن جرير يف »تف�صريه« )12/23(.

ولهذا اإذا مل يح�صن االإن�صان يف هذا الباب -باب الطاعة واملع�صية- الفزَع اإىل 
اهلل يت�صّرر ورمبا يكون فيه هالكه، كما قال ابن القيم $: »وهذا معنى قول 
بع�س ال�صلف: اإّن العبد ليعمل الذنب يدخل به اجلنة، ويعمل احل�صنة يدخل 
بها النار، قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فال يزال ن�صب عينيه منه م�صفًقا 
وجاًل باكًيا نادًما ُم�صتحًيا من ربِّه تعاىل ناك�س الراأ�س بني يديه منك�صر 
القلب له، فيكون ذلك الذنب اأنفع له من طاعات كثرية مبا ترتب عليه 
من هذه االأمور التي بها �صعادة العبد وفالحه حتى يكون ذلك الذنب �صبب 
دخوله اجلنة، ويفعل احل�صنة فال يزال ميّن بها على ربِّه ويتكرب بها ويرى 
نف�صه ويعجب بها وي�صتطيل بها ويقول: فعلت وفعلت فيورثه من العجب 
والكرب والفخر واال�صتطالة ما يكون �صبب هالكه فاإذا اأراد اهلل تعاىل بهذا 
امل�صكني خرًيا ابتاله باأمر يك�صره به ويذل به عنقه وي�صغر به نف�صه عنده واإن 
اأراد به غري ذلك خاله وعجبه وكربه وهذا هو اخلذالن املوجب لهالكه«)8( اهـ.
العالمة  للغاية  مفيد  بكالم  عنه  تكلَّم  النافع  العظيم  املو�صوع  وهذا 
عبدالرحمن بن نا�صر ال�صعدي يف اآخر كتابه »التو�صيح والبيان ل�صجرة 

االإميان«، واأن�صح كثرًيا بقراءة هذا الكتاب كاماًل.
ا منظومة جميلة جًدا يف ال�صري اإىل اهلل والدار االآخرة �صّدرها بقوله: وله اأي�صً

َدى ْضَواِنَسِعَد الَِّذيَن َتَجنَُّبوا ُسُبَل الرَّ ُموا لَِمنَاِزِل الرِّ َوَتَيمَّ
عداء، ذكر  ف باأو�صاف ال�صُّ ثم ذكر اأو�صاف هوؤالء، واملنظومة ي�صلح اأن ُتو�صَ
فيها اأو�صاًفا عظيمة لل�صائرين اإىل اهلل، فمن اأراد اأن يقراأ اأو�صاف ال�صعداء 

فليقراأ تلك املنظومة مع �صرحه لها - رحمه اهلل تعاىل -.
َعَقَد  والعالمة ابن القيم - رحمه اهلل تعاىل - يف كتابه »زاد املعاد«)9( 
اأ�صباب  يف  ُيقراأ  واأن  عليه  ُيطلع  باأن  جديًرا  ا  اأي�صً جًدا  عظيًما  ف�صاًل 
�صرح ال�صدر، و�صرح ال�صدر هو ال�صعادة وهو اللذة والطماأنينة، فذكر  

$ اأموًرا عديدًة ُينال بها �صرُح ال�صدر.
الطاعات  يف  واملكاره،  امل�صار  يف  للموؤمن  مفزع  االإميان  اأّن  واملق�صود: 
واملعا�صي، يف امل�صائب والنعم، واأن املوؤمن يف اأحواله كّلها يفزع اإىل االإميان 
يقول:   - وعال  جّل   - واهلل  واالآخرة.  الدنيا  يف  ال�صعادة  ذلك  يف  فيجد 
)ژ ژ ڑ ڑ ک(   ]االنفطار[؛ اأي: -كما قال اأهل العلم - يف دورهم 
گ(    گ  ک  ک  )ک  القيامة،  ويوم  والربزخ،  الدنيا،  الثالثة: يف 

]االنفطار[؛ اأي: يف دورهم الثالثة: يف الدنيا، والربزخ، ويوم القيامة.
اأ�صال اهلل الكرمي رّب العر�س العظيم باأ�صمائه احل�صنى و�صفاته العلى اأن 
يكتب لنا جميًعا حياة ال�صعداء واأن ي�صلح لنا جميًعا ديننا الذي هو ع�صمة 
اأمرنا واأن ي�صلح لنا دنيانا التي فيها معا�صنا واأن ي�صلح لنا اآخرتنا التي فيها 

معادنا واأن يجعل احلياة زيادة لنا يف كل خري واملوت راحة لنا من كل �صر.
و�صلَّى اهلل و�صلَّم على نبينا حمّمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

)9( انظر: )22/2-27(.   .    )8( الوابل ال�صيب )�ص7-6(.
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