
      

  

  
  

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

  ٣  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة
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 السعادة بني الوهم واحلقيقة
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 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، 

ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

ًيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رش
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 نلتقي يف طريق من طرق اخلري، – أهيا القارئ الكريم –ًمعا : )٤ (أما بعد 

 .ودرب من دروب املحبة، ومسلك من مسالك السعادة

  .أسأل اهللا أن جيعل هذا يف موازين أعاملنا يوم القيامة

                                                             
 .١٠٢: سورة آل عمران، اآلية)  ١(

 .١: سورة النساء، اآلية)  ٢(

 .٧١، ٧٠: سورة األحزاب، اآليتان)  ٣(

ًهـ، وقد أذن لنا مشكورا ١٤٠٩شيخ نارص العمر يف الرياض عام أصل هذا الكتاب حمارضة ألقاها ال)  ٤(

 .بإخراجها



 

  ٦  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 هل السعادة وهم أو حقيقة؟: أهيا األخ الكريم

 !!ا السؤالربام عجبت من هذ

 .نعم، إن هناك سعادة ومهية، وسعادة حقيقية

 ولكن ما الداعي لتقليب صفحات هذا املوضوع، واخلوض فيه؟

 

*  *  * 
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 :أسباب طرق هذا املوضوع أمور كثرية، منها
قد خيتلف .  ألن كل إنسان عىل وجه البسيطة يسعى إىل السعادة-١

، خيتلفون يف أعراقهم، خيتلفون يف مشـارهبم، بل قد الناس يف مذاهبهم
خيتلفـون يف مبـادئهم، وغـاياهتم، ومقاصدهم، إال غاية واحدة ربام اتفقوا 

 . طلب السعادة: عليها، من أوهلم إىل آخرهم، إهنا
: املؤمن والكافر، الرب والفاجر، كل واحد منهم يريد السعادة لو سألته

سواء أقاهلا !! أريد السعادة: عل ذاك؟ لقالمل تعمل هذا؟ وألي يشء تف
 . بحروفها أم بمعناها، بمدلوهلا أم بحقيقتها

 أن كثريا من الناس خيطئ طريق السعادة، كل الناس يريدون -٢
السعادة، ولكن كثريا منهم خيطئ هذا الطريق، بل إن القلة القليلة هي التي 

 . تسلك سبيل السعادة احلقيقية
 وهو أن - أرجو أن ينال عنايتكم وانتباهكم - وهو سبب جوهري -٣

 عندما يرون أصحاب السعادات - وأخص الدعاة منهم -كثريا من املسلمني 
 . الومهية، يكون هذا األمر عائقا هلم عن الطريق إىل اهللا سبحانه وتعاىل

 وهذا شأن -فالداعية إىل اهللا سبحانه وتعاىل، يصاب يف طريقه بعقبات 
 . هو بحاجة إىل من يثبته عىل هذا الطريق و-طريق الدعوة 

 أهنم أصحاب سعادات، - ً خاطئا-ولكنه يرى كثريا ممن يتصور 
 . يراهم يعيشون يف قمة السعادة



 

  ٨  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

وهنا حيدث له الضعف والوهن يف طريقه إىل اهللا سبحانه وتعاىل، فيقول 
ية أال تكون مثل هؤالء، أال تعيش السعادة احلقيق: - أو يقول له الشيطان-

مثل هؤالء، فيضعف عن الطريق، وكم من مستقيم ضل وانحرف عن 
 !الطريق قبل وفاته

كم من رجل كان يعيش السعادة احلقيقية، ثم انتقل منها إىل السعادة 
ً كمن كان مؤمنا ثم أصبح كافراالومهية فلم حيقق السعادة يف الدنيا، ولن ! ً

 . حيققها يف اآلخرة
م عن السعادة، لنقف وقفات متأنية علنا ومن هنا أهيا األخوة كتبت لك

  .وومههانتبني حقيقتها 
 

*  *  * 
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 . هي ضد الشقاوة، فالن سعيد، أي ضد الشقي: عند أهل اللغة

هي ذلك :  بعبارة موجزة مجيلة-يقولون : وأهل الرتبية وعلامء النفس

، والبهجة، وهذا الشعور الشعور املستمر بالغبطة، والطمأنينة، واألرحيية

السعيد يأيت نتيجة لإلحساس الدائم بخريية الذات، وخريية احلياة، وخريية 

 . املصري

 :  وقبل أن أدخل يف صلب املوضوع أحب أن أشري إىل

 : ثالثة أركان رئيسة حتقق معنى السعادة احلقيقية وهي

 .  خريية الذات-١

 .  خريية احلياة وهذا املهم-٢

 . ، وهذا األهمصري خريية امل-٣

 

*  *  * 
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  :واملال السعادة

 عند هذه القضية، وما ذاك إال ألهنا - أهيا األخ الكريم -سأقف طويال 

قضية حاسمة، ومهمة يف حتديد مسرية حياتنا، بل وحتديد مفاهيمنا اخلاطئة، 

 : عن السعادة والتي منها

لسعادة يف تكديس املال ؟ ويف مجع نتساءل كثريا عن السعادة، هل ا

 الثروات، وبناء العقارات والقصور؟ 

 هل هذه هي السعادة؟ 

كثري من الناس يتوهم ذلك، فهذا سعيد ألنه يملك األرصدة يف 

 . البنوك

فالن . وفالن سعيد ألنه يملك كذا من األرايض، وكذا من العامرات

 . سعيد ألنه يملك كذا وكذا

هذا الوهم بلسانه، وكثري منهم يعتقده بقلبه، كثري من الناس يطلق 

ليست السعادة يف مجع املال، عىل : أقول. فيترصف من هذا املنطلق اخلاطئ

 : حد قول الشاعر
  ولست أرى السعادة مجع مال

 

  ولكـن التقـي هـو السعيـد 
 

 : أخي املسلم

 ألهنا - أعني قضية أن السعادة يف املال -أقف معك حول هذه القضية 

 . من أهم القضايا يف أوهام السعادة
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 : ومجلة القول

ًليـس كـل صاحـب مـال سعيـدا  ٍ 

فكثري من أرباب املال وأصحاب الثروات يعيشون يف شقاء وتعاسة 

 : دائمة يف حياهتم الدنيا قبل اآلخرة ملاذا؟ ألهنم يتعبون يف

 .  مجع املال-١

 .  حفظه واستثامره-٢

 . ا املال وزواله القلق واخلوف من فوات هذ-٣

ملاذا كل هذا ! قلق! كم من إنسان يملك املليارات ولكنه خائف

 ؟ !؟ ومل كل هذا القلق!اخلوف

إنه خياف عىل هذا املال، خياف أن تأيت هزة سياسية، أو يأيت لصوص 

 . فيرسقون هذا املال

إذن، هو يعيش يف شقاء، خوف، قلق، هم، غم، بل إنه ال ينام الليل، 

رب، مشاهد، ترونه بأعينكم، بل قد يكون املال سبب هالكه وهذا أمر جم

 !! ومماته

 . كم من غني خطف أو قتل بسبب جتارته

بل كم من غني حرم من لذاته بسبب أمواله، جتده ال يميش طليقا، ال 

 !! يميش حرا، ال يسافر كام يريد، ال ينام كام يريد، كل هذا بسبب أمواله

ل ماله، وزالت ثرواته بسبب أو بآخر ثم كم من إنسان صاحب مال زا

 . فعاش بقية حياته يف تعاسة وشقاء



 

  ١٢  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 : وإليكم هذه النامذج الناطقة
  :قارون قصة

سبحانه -تلك القصة التي أوردها القرآن الكريم عن قارون، حيث قال 

 يف قمة سعادته، حتى إن قائلهم ،)١ ( MD  C   B  A  @E  L : -وتعاىل

 خرج يف زينته فهو ذو حظ عظيم، كل ،)٢ ( M        R    Q    T  S L : يقول

سبحانه -هذا من أوهام السعادة، والنتيجة لكفره بأنعم اهللا كام يقول اهللا 

 :-وتعاىل

 M  t  s   r  q  p  o  n    m  l  k  j  i   h   g
  x  w   v  uL ) أي سعادة هذه وأي هناية؟. )٣.! 

َوهب أنه سلم يف الدنيا فام هو  مآله يوم القيامة؟ هل سوف يغني عنه َِ

 يوم –ّماله رش يوم عبوس عظيم الشأن إن قول أمية بن خلف، وأمثاله 

 .، مل يأت من فراغ)٤(  MÇ  Æ   Å  ÄÈ  É  L : القيامة

 ً.فبئس املال الذي ال يغني عن صاحبه شيئا

                                                             
 .٧٩: سورة القصص، اآلية)  ١(

 .٧٩: سورة القصص، اآلية)  ٢(

 .٨١: سورة القصص، اآلية)  ٣(

 .٢٨: سورة احلاقة، اآلية)  ٤(
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  :أوناسيس كرستينا قصة

 وكثر، ال يمكن أن تلك القصة العجيبة، التي تؤكد أن املال مهام زاد

 .  سببا للسعادة- وحده -يكون 

قصة عجيبة تابعت فصوهلا عىل مدى مخسة عرش عاما، أو تزيد، وانتهى 

 . كرستينا أوناسيس: آخر فصل منها منذ أشهر فقط، إهنا قصة

 قد رضب لنا األمثلة من الكفار، فال غرو -سبحانه وتعاىل-وبام أن اهللا 

 أن نرضب لكم -ن املنهج اإلهلي القرآين  بل إن ذلك من ضم-وال عجب 

 .  حتى باسم هذه املرأة-مثال 

 تلك الفتاة اليونانية، ابنة "كرستينا أوناسيس"إليكم قصـة هذه املرأة 

 ذلك الذي يملك املليارات، يملك اجلزر، "أوناسيس"املليونري املايل املشهور 

 . يملك األساطيل

ت أمها، وبينهام مات أخوها، هذه الفتاة مات أبوها، وقبل ذلك مات

 .  هلذه الثروات الطائلة- مع زوجة أبيها -وبقيت هي الوريثة الوحيدة 

  كم ورثت؟ - أهيا القارئ الكريم -أتدري 

متلك و ،لقد ورثت من أبيها ما يزيد عىل مخسة آالف مليون ريال

 !! رشكات طريان و كاملةًجزراو ًأسطوال بحريا ضخام

متلك أكثر من مخسة آالف مليون ريال، بقصورها امرأة : أخي الكريم

 أسعد - يف مقاييس كثري من الناس -، أليست  وجزرهاوسفنها، وطائراهتا

 امرأة يف العامل؟



 

  ١٤  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

أنت تعلم أنه لو وزعت !! كم من إنسان يتمنى أن يكون مثل هذه املرأة

ل ئة فرد، ألصبحوا من كبار األثرياء، بحيث يصا عىل م النقدية فقطثرواهتا

 من كبار - إذن -فهو !!! مخسون مليون ريالأكثر من كل واحد منهم 

هل هذه املرأة : األثرياء، فام بالك بامرأة متلك هذه الثروة؟ السؤال هو

 سعيدة؟ 

 : إليكم فصول قصتها العجيبة، وسيتبني لكم من خالهلا اجلواب

 . فقد ماتت بعد حياة مأساوية، كان آخر فصوهلا الطالق: أما أمها

 . فقد هلك بعدما سقطت به طائرته، التي كان يلعب هبا: وأما أخوها

 "جاكلني كندي"فقد اختلف مع زوجته اجلديدة التي هي : وأما أبوها

، تلك الزوجة التي تزوجها "كندي"زوجة الرئيس األمريكي السابق 

إنه تزوج بزوجة : بماليني الدوالرات، يبحث عن الشهرة فقط، ليقال

 . "جون كندي"يكي الرئيس األمر

 . ، وخالف ال ينقطعومع ذلك فقد عاش معها يف شقاء دائم

أال تنام معه يف فراش، وأال يسيطر : تصور أن من بنود عقد الزواج

 . عليها، وأن ينفق عليها املاليني حسب رغبتها

 . ومع ذلك فقد اختلفت معه، وعندما مات، اختلفت مع ابنته

 برجل -كانت قد تزوجت يف حياة أبيها أن هذه الفتاة : وخالصة القول

 . ، ثم طلقهاًأمريكي، وعاش معها شهورا
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 السعادة بني الوهم واحلقيقة

اين، وعاش معها شهورا ثم نوبعد وفاة أبيها تزوجت برجل آخر يو

 . طلقها

 أتعلمون من تزوجت؟ . ثم انتظرت طويال تبحث عن السعادة

، أتعلمون من " يف العامل عىل اإلطالقامرأةأغنى "للمرة الثالثة، 

قمة الرأساملية تلتقي مع !! ت؟ لقد تزوجت شيوعيا روسيا، يا للعجبتزوج

 ! قمة الشيوعية

:  عندما سألوها- بشكل خاص -وعندما سأهلا الناس، والصحفيون 

 أنت متثلني الرأساملية فكيف تتزوجني بشيوعي؟ 

أبحث عن : نعم، لقد قالت!!! أبحث عن السعادة: عندها قالت

 . السعادة

بت معه إىل روسيا، وبام أن النظام هناك ال يسمح وبعد الزواج ذه

 بل -بامتالك أكثر من غرفتني، وال يسمح بخادمه، فقد جلست ختدم يف بيتها 

:  فسألوها- وهم يتابعوهنا يف كل مكان - فجاءها الصحفيون -يف غرفتيها 

 كيف يكون هذا؟ 

 . أبحث عن السعادة: قالت

 . - بل طلقته -وعاشت معه سنة، ثم طلقها 

هل أنت أغنى : ثم بعد ذلك أقيمت حفلة يف فرنسا، وسأهلا الصحفيون

 ! أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. نعم: امرأة؟ قالت

 . وآخر فصل من فصول املرسحية احلقيقية، تزوجت برجل فرنيس



 

  ١٦  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

الحظوا أهنا تزوجت من أربع دول وليس من دولة واحدة لعلها جترب 

 . حظها

وبعد فرتة يسرية ) أحد رجال الصناعة(فرنيس تزوجت بغني : أقول

 . أنجبت بنتا، ثم طلقها

ثم عاشت بقية حياهتا يف تعاسة، وهم، ومنذ شهور وجدوها ميتة يف 

شالية يف األرجنتني، ال يعلمون هل ماتت ميتة طبيعية، أم أهنا قتلت، حتى إن 

 ! االطبيب األرجنتيني قد أمر بترشيح جثتها، ثم دفنت يف جزيرة أبيه

 انظر إىل هذه املرأة هل أغنى عنها ماهلا؟ 

M  فإن كانت ماتت كافرة فأسوهتا أميةفال، وأما يف اآلخرة، : أما يف الدنيا

Ç  Æ   Å  ÄÈ  É  L.   
، املال وحده ال يكفي، املال وحده ال جيلب السعادة، وال يوفرها، ًاإذ

 . فمن أكـرب أوهام السعادة قضية الثراء والتجارة

نا احلارض، تالحظون وتشاهدون كثريا من التجار يعيشون يف ويف عرص

 .  يف هم وغمخرس جتارته يعيشقلق دائم، تشاهدون من 

أحد التجار، كان يملك املاليني ذهبت منه : عىل ذلك مثاال واحدا أذكر

 عن فبحثأمواله، وبعد فرتة من الزمن ضاقت به املعيشة، وأعرسه الضنك، 

 - يف إحدى الوزارات ً كبرياً يشغل منصباحياتهأول  وقد كان يف -عمل 

أي سعادة بعد ذلك يف ف. فقبل هبا من أجل قوت أوالدهفوجد وظيفة صغرية 

 ؟ ً وأنت ال تدري هل يبقى معك غدااملال



 

  ١٧  
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 ، هل السعادة يف الشهرة، كالرياضة، والفن؟ ًاإذ

هرة ال حقيقة هلا إن مل ال؛ ألن الشهرة شقاء ال سعادة، وألن الش: أقول

 ال -سبحانه وتعاىل- والذي يتقي اهللا -سبحانه وتعاىل-ترتبط بتقوى اهللا 

يريد الشهرة؛ ألن الشهرة إذا ارتبطت بغري سبب أصيل فإهنا تزول رسيعا، 

 . وإذا زالت عن صاحبها عاش يف شقاء، وتعاسة

ناس قد يتوهم كثري من الناس أن السعادة موجودة عند صنفني من ال

 : فأقول. هم أهل الرياضة وأهل الفن

 :  أهل الرياضة-١

 . معظمهم يعيش الشقاء يف أيامه ولياليه

فمن معسكر إىل معسكر ومن سفر إىل سفر فال يكاد يستقر مع أهله إال 

. ويضطر أغلبهم إىل التفريط بمستقبلهم الدرايس وعدم مواصلته. قليال

 . بسبب االنشغال الكامل بالرياضة

 . وكآبتهم عند كل هزيمة. اضطراهبم عند كل مباراة: إىل ذلكأضف 

 . ثم إن اإلصابات تتقاذفهم من كل جانب

كام أن اخلوف من رأي اجلامهري ونظرهتا عند أي هبوط يف املستوى 

 . ً متواصالً نفسياًجيعلهم يعيشون شقاء

ثم ماذا بعد ذلك؟ إن الناس رسعان ما ينسوهنم بعد االعتزال فيزدادون 

ً، وقد قرأت مقابالت مع بعضهم يعيش حرسة وندما عىل ما فرط ًأملا وحزنا



 

  ١٨  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 . من عمره وزهرة شبابه

 . إذن فليست السعادة عند أهل الرياضة وإن ظن الكثريون أهنا عندهم

 :  أهل الفن-٢

 ! أسوأ حياة يعيشها البرشكثري منهم حياهتم 

 . فشل أرسي، خمدرات، انحالل، انعدام حياء، موت فضيلة

 .  والتربج والسفورأهل الغناء والطرب، والتمثيل: وأقصد بأهل الفن

وال أقول هذا من عندي، بل هو من مذكراهتم التي تعج هبا الصحف 

 : خذوا عىل ما أقول ثالث وقائع. صباح مساء

 : الواقعة األوىل

 زوج املمثلة اليهودية ليىل مراد، هذه الزوجة التي قالت »أنور وجدي«

أمتنى أن أملك مليون : إن زوجي كان ممثال بسيطا، فقال«: ذكراهتاعنه يف م

ما ينفعك املال إذا جاءك املرض؟ : جنيه حتى ولو أصبت بمرض، فقلت له

أنفق جزءا من املال يف عالج املرض، وأعيش يف بقيته سعيدا، فملك : فقال

ه وزيادة، أكثر من مليون جنيه، وابتاله اهللا برسطان الكبد، فأنفق املليون جني

ومل جيد السعادة حتى إنه كان ال يأكل إال شيئا يسريا من الطعام، فهو ممنوع 

 . من أكل كثري من األطعمة، وأخريا، مات هبذا املرض حسريا نادما

 : الواقعة الثانية

 وهو من كبار املخرجني، لكنه عاش حياته يف شقاء »نيازي مصطفى«

وجدوه قد قتل يف منـزله، ووجدوا وتعاسة، وعندما بلغ السبعني من عمره، 



 

  ١٩  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

أنه يف تلك الليلة التي مات فيها، قد أقام حفلة صاخبة، شاركه فيها أكثر من 

 . »أثرا بعد عني«عرش فتيات، ويف الصباح وجدوه 

 ! فقد وجدوه قتيال

انظر إىل هذه احلياة، ذعر، وسكر، وخيانة، مات عىل هذه احلالة 

 . امتةاملأساوية، نعوذ باهللا من سوء اخل

  :الواقعة الثالثة

 الرجل الذي عاش حياته مريضا، وحيدا، من غري »عبد احلليم حافظ«

.  بقليلنيزوجة، وال ولد، إىل أن اختطفه املوت، وأهنكه املرض بعد اخلمس

 .يف قمة الشقاءوهو 

ًأما النساء فهن أسوأ حاال ومآال ً. 

نهم لتوهم اآلخرين  ليست إال بريقا زائفا تشع به أعي-ًا  إذ–فالسعادة 

 .بذلك مع أهنم يعيشون يف الواقع قمة الشقاء والتعاسة

 

*  *  * 

 

 

 



 

  ٢٠  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 

 ، أين السعادة ؟ َا ًإذ

 دكتورا«، يف أن يصبح اإلنسان  فقطربام كانت يف نيل أعىل الشهادات

 !. »ًأو بروفسورا

 .  ال- بكل ثقة -لكني أقول لكم 

 . هن عىل هذا بجالء ووضوحولنقف قليال مع ما يرب

 . إليكم هذه القصة احلديثة، التي نرشهتا جملة الياممة

انظروا كيف ! خذوا شهادايت وأعطوين زوجا: طبيبة ترصخ، تقول

تقول هذه الطبيبة، تصوروا، دكتورة يف الطب، وربام كانت يف نظر كثري من 

تورة، بل ويف ، فـام دامت امرأة واستطاعت أن تكون دك»ًسعيدة جدا«الناس 

 ؛ ًالطب أيضا

 أعىل العلوم، وشهاداته أفضل - يف نظر كثري من الناس -ألن الطب 

 أن  فعندهم نظرة الكثري من الناسولكنهاالشهادات، وهذه نظرة خاطئة، 

 . فهو ذو حظ عظيم، ويف الطب، »ًدكتورا«اإلنسان إذا كان 

ث جاء من إقرأوا ما تقوله هذه املرأة، حسب ما سطرت بقلمها، حي

السابعة من صباح كل يوم، وقت يستفزين، يستمطر أدمعي، «: ضمن كالمها

بل مدفني، ] ثم تستدرك[ملاذا؟ أركب خلف السائق متوجهة صوب عياديت 

 ، تعرب عن عيادهتـا التي طاملا كافحت حتى تصل إليها، تعـرب»بل زنـزانتي



 

  ٢١  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 بدل »ندما أصل مثوايوع«: ، ثم تقول»بالزنـزانة«عنها   تعرب»باملدفن«عنها 

 . أصل مثواي: أصل إىل مكتبي، ومقر سعاديت، تقول: أن تقول

أجد النساء بأطفاهلن ينتظرنني، وينظرن إىل «ويتواصل احلديث 

معطفي األبيض، وكأنه بردة حرير فارسية، هذا يف نظر الناس، وهو يف نظري 

 ! »لباس حداد يل

تي وكأهنا حبل مشنقة أدخل عياديت، أتقلد سامع] ثم تواصل قوهلا[

: أي[يلتف حول عنقي، العقد الثالث يستعد اآلن إلكامل التفافه حول عنقي 

 . ، والتشاؤم ينتابني عىل املستقبل]بلغت الثالثني

خذوا شهادايت ومعاطفي، وكل مراجعي، :] أخـريا ترصخ وتقول[

 . »ماما«، وأسمعوين كلمة ]تعني املال[وجالب السعادة الزائفة 

 :ل هذه األبياتثم تقو
  لقد كـنت أرجـو أن يـقـال طبـيبـة 

  فقـل للتـي كـانت تـرى فـي قـدوة 

  وكـل مناهـا بعــض طفـل تضمـه
 

  

  

 

  فام نالني من مقاهلا , فقـد قيـل

  هي اليوم بني الناس يرثى حلاهلا 

  فهـل ممكـن أن تشـرتيه بامهلا
 

 

*  *  * 

 



 

  ٢٢  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 

لسعادة هم أصحاب املناصب العالية املرموقة من ، لعل أصحاب اًاإذ

 قادة ووزراء وغريهم؟ 

 . ال: غري أين أقول لكم

 أتدرون ملاذا؟ 

ألن املسئولية هم يف الدنيا، وإن مل يقم صاحبها بحقها فهي حرسة 

 . وندامة يوم القيامة

صاحب املنصب والسلطان ال يفارقه اهلم خوفا من زواله، جتده يشقى 

 .  عاش بقية عمره تعيسا- والبد أن يزول -ليه، وإذا زال منصبه للمحافظة ع

واملنصب قد يكون سببا يف هالك صاحبه، ولذلك يعيش يف خوف 

 . وقلق دائمني

فرعون وهامان صاحبا املناصب العالية املرموقة : وكفانا عىل ذلك قصة

 . اللذان خلد القرآن قصتيهام

ًض الوالية متعجبا فقال له ًوقديام سأل أحد الفضالء والده وقد رف

 :ًمبتسام
   وألذ من نيل الوزارة ما ترى

 

  ًيوما يريك مصارع الوزراء 
 

 .)١ (أما يف العرص احلارض، فأرسد لكم أمثلة رسيعة 

                                                             
 .هـ، وإال فأمثلة اليوم أدهى وأمر١٤٠٩هذه املحارضة عام )  ١(



 

  ٢٣  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 :  شاه إيران-١

الرجل الذي أقام حفال ليعيد فيه ذكرى مرور ألفني ومخسامئة سنة عىل 

نفوذه عىل اخلليج، ثم عىل العامل العريب قيام الدولة الفارسية، وأراد أن يبسط 

ذلك الرجل الذي كان يتغنى ويتقلب . بعد ذلك، ليلتقي مع اليهود

 . كالطاووس، كيف كانت هنايته

من أخلص ويه، حتى أمريكا التي كان ؤ يًمل جيد بلداو ُوطرد ،لقد ترشد

 . عمالئها

كه وظل عىل هذه احلال حتى مات رشيدا طريدا يف مرص، بعد أن أهن

 . اهلم، وفتك به الرسطان

 ! أما أوالده وأهله وحاشيته فقد أصبحوا أشتاتا متفرقني يف عدة قارات

 :  رئيس الفلبني-٢

 هذا الرجل الطاغية ماذا حدث له؟ 

 . لقد قلبت نظري كثريا يف قصته، فوجدهتا جديرة بأخذ العربة منها

فإذا به بني . اهذا الزعيم أذاقه اهللا غصص التعاسة والشقاء يف الدني

ال يملك . عشية وضحاها يتحول إىل رشيد طريد يتنكر له أسياده وأصدقاؤه

حتى إذا جاءت وفاته مل يستطع أن . الرجوع إىل بلد كان يرتع فيه كام يشاء

 . حيصل عىل أشبار قليلة يف بلده يواري فيها سوءته

 . فسبحان مالك امللك

 :  بوكاسا-٣



 

  ٢٤  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 صدر نفسه إمرباطورا، وما زلنا نذكر الذي!! وما أدراك ما بوكاسا

 . صورته وأفعاله يف أفريقيا الوسطى

عندما زار فرنسا، قام عليه انقالب، فترشد يف فرنسا، حتى ضاقت به 

 . األرض، فجاء إىل بلده باسم مستعار، فقبضوا عليه، وحوكم يف بلده

، وال أعلم اآلن أقتل أم مل يقتل؟ لكن املعلوم أنه أصيب بعدة أمراض

 . أهوهنا أمراض التعاسة واهلم والغم، يف البلد الذي نصب نفسه إمرباطورا له

هذه بعض األمثلة الرسيعة وما أكثر أمثال هؤالء الذين ذكرت، من 

 . السابقني والالحقني، جتري فيهم سنة اهللا التي ال تتبدل وال تتغري

 . لسعادة هذه هي السعادة الومهية التي يتصور الناس أهنا حقيقة اًاإذ

 من الناس يبدو ألول وهلة أهنم سعداء، وهم يف الواقع ًاكثرينعم إن 

 . يتجرعون غصص الشقاء والبؤس واحلرسة

 يف قصيدة له –  رمحه اهللا-الشاعر محد احلجي وهذه املعنى يصوره 

 : فيقول
  مـا لقـيت األنـام إال رأوا مـني

   للناس حـتىاالنرشاحأظهــر 
 

  رون مـا بـيابتســاما وال يـد 

  يتمنــوا أهنــم فــي ثيـايب
 

 



 

  ٢٥  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 :ثم يقول
  لـو دروا أنـنـي شـقي حـزين

  لتـنـأوا عنـي ولـم ينـظروين

  فكـــأين آتــي بـأعظم جـرم

  هكـذا الناس يطـلـبون املـنايا
 

  ضـاق فـي عينـه فسيح الرحاب 

  ثم زادوا نفورهـم فـي اغـتيـايب

  لــو تبـدت تعاسـتي للصحـاب

  ي بـينهـم جـلـيل املصـابللـذ
 

ومن أوضح األمثلة عىل السعادة الومهية، ما تعيشه أوربا، وبخاصة 

 أغنى الدول، سواء عىل مستوى الدولة، أو عىل منالدول اإلسكندنافية، 

 . مستوى دخل الفرد، ومع ذلك فهي متثل أعىل نسب االنتحار

ولكنها أعىل فدولة السويد مثال هي أغنى دولة من حيث دخل الفرد، 

 !! دولة يف نسب االنتحار

 تسجل أقل نسبة - مع أن أكثرها فقرية -بينام نجد الدول اإلسالمية 

 . من نسب االنتحار يف العامل

وهكذا نرى من خالل الواقع أن السعادة احلقيقية ليست يف املال وال يف 

م الشهرة، وال يف الشهادات، وال يف املناصب، وال ما أشبه ذلك من حطا

 . الدنيا

  أين تكمن السعادة؟ ما صفات السعداء سعادة واقعية حقيقية؟ ًاإذ

قبل اإلجابة عىل هذا التساؤل، نمهد لذلك بذكر بعض موانع السعادة 

 . عىل وجه االختصار

 



 

  ٢٦  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 

ال ريب أن ثمة موانع كثرية للسعادة حتول دون الوصول إليها، والتنعم 

 .بالعيش فيها

 :ليك يا أخي القارئ أهم تلك املوانعوإ

  M¸  ¶  µ  ´¹   »  º : قال تعاىل: يقول اهللا تعاىل:  الكفر-١

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ÃÊ  É    È    Ç  Æ  Å  Ä  Ë  Î  Í  Ì  
  Ø  ×  Ö     Õ   Ô    Ó         Ò  Ñ  Ð  ÏL )١(، M  -  ,   +  *

5  4   3  2  1  0  /  .6 L )ر القرآن هكذا يصو. )٢

ًالتعاسة والشقاء تصويرا دقيقا ً. 

ولن أستشهد عىل هذا األمر فهو :  عمل املعايص واآلثام واجلرائم-٢

 .ًواضح جيل، لكني أذكر قوال من أقوال الكفار، لبيان هذه القضية

إن اإلنسان مل يدرك بعد فداحة النتائج التي «: يقول ألكسيس كاريل

 .» يمكن عالجها عىل وجه العمومترتتب عىل اخلطيئة، ونتائجها ال

إن املجرم دائام أشقى من ضحيته، وإن من «: ويقول سقراط، وهو كافر

 . »يكون جمرما ومل يعاقب عىل جرمه، يكون من أشقى الناس

أن، صحابيا أذنب، فجاء إىل «هكذا يقول هذان الكافران، بينام نجد 

 عليه -ل اهللا يا رسول اهللا طهرين، وكررها عىل رسو:  وقالالرسول 
                                                             

 .٢٥: ، اآليةسورة األنعام)  ١(

 .١٢٥: سورة األنعام، اآلية)  ٢(



 

  ٢٧  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 . )١(»  فأقام عليه احلد-الصالة والسالم 

 يأمرنا -تعاىل-وأمر احلسد خطري، حتى إن اهللا :  احلسد والغرية-٣

 . )٢(  M  N  M  L     K  JL : -تعاىل-باالستعاذة من رش احلاسد، قال 

  M  @  ?  >  =  <   ;  :   9 : -تعاىل-وقال اهللا 

AB L  )فارقال ذلك عن الك. )٣ . 

ال حتاسدوا، وال تقاطعوا، وال «:  موجها أمتهوقال رسول اهللا 

 وال مانع من أن نستشهد .)٤(»تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهللا إخوانا

 . عىل سوء احلسد من كالم بعض أعدائنا

إن احلسد والغرية واحلقد أقطاب ثالثة ليشء «: يقوك فيكتور بوشيخ

ج سموما ترض بالصحة، وتقيض عىل جانب كبري من واحد، وإهنا آلفات تنت

 . »الطاقة واحليوية الالزمتني للتبكري والعمل

  -  .  /  M    0:  يف سورة احلرش-تعاىل-قال :  احلقد والغل-٤

  7  6   5  4  3  2  1L ) ٥( . 

                                                             
 .١١/١٩٩رواه مسلم )  ١(

 .٥: سورة الفلق، اآلية)  ٢(

 .٥٤: سورة النساء، اآلية)  ٣(

وما بعده، ) ٥٧١٧: ( رقم٢٢٥٦ – ٥/٢٢٥٣حديث صحيح رواه البخاري بنحوه يف الصحيح )  ٤(

 .هوما بعد) ٢٥٥٨( رقم ١٩٨٦ – ٤/١٩٨٢وكذلك مسلم يف الصحيح 

 .١٠: سورة احلرش، اآلية)  ٥(



 

  ٢٨  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 املؤمنـني يف هذه اآلية بأهنم يقولون هذا الدعاء، -تعـاىل-يصف اهللا 

 . موانع السعادةألن الغل من 

  :  واصفا املؤمنني يف حياهتم األبدية، يف جنة اخللد-تعاىل-ويقول 

 M   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´L  )١( . 

احلاقد يظل طوال وقته ال يفكر إال يف النيل من «: يقول إبراهيم اجلمل

الذي حيقد عليه، فقد يكذب عليه، وقد يرض به، وال هياب يف سبيل ذلك ما 

 . »يفعل

ال شك أن الغضب من حواجب السعادة واالنرشاح، : ضب الغ-٥

. )٢( M g  f  e   d  c  L: ولذلك امتدح اهللا املؤمنني قائال عنهم

ليس الشديد بالرصعة، إنمـا الشديد من يملك نفسه « :ويقول الرسول 

ال تعد ( وملا طلب منه أحد الصحابة وصية جامعة إجابة .)٣ (» عند الغضب

  ).ً اجلواب ثالثار النبي فأعاد السؤال وكر

 . وعاقبته سيئة إىل أبعد احلدود. فإن الظلم مرتعه وخيم:  الظلم-٦

ولنقف عىل مثالني معارصين يصوران عقبى الظلم ومآل الظلمة، مها 

ًة زعيمهام اهلالك وكان رأسا لبعض جنديان نذرا نفسيهام ملحاربة الدعوة بإمر

                                                             
 .٤٣: سورة األعراف، اآلية)  ١(

 .٣٧: سورة الشورى، اآلية)  ٢(

 .٤٣-١٧/٤٢، صحيح مسلم ٢٠/٢٧٥صحيح البخاري )  ٣(



 

  ٢٩  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

ّالدول العربية، فصبا عىل الدعاة صبا عىل الدعاة إىل اهللا من الظلم والعذاب  ّ
 .ما تقشعر له األبدان

 .كيف كانت حياهتم؟ رش حياة واهللا: ولكن

 وهو –أما األول فقد بلغ به التجرب والطغيان حد، كان يقول للمؤمنني 

 !أين إهلكم ألضعه يف احلديد؟:  يقول– يعذهبم حينام يستغيثون باهللا

ًوأما اآلخر فقد كان يعقد عىل زوجات الناس عقودا ومهية، وهن يف 

 لكن كيف كانت هناية أولئك الطغاة؟! عصمة رجال آخرين، ويتزوجن

أخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر، فاألول اصطدمت سيارته، وهو خارج 

ًحديدا، فدخل احلديد يف جسمه، من القاهرة إىل اإلسكندرية، بشاحنة حتمل 

ًمن أعىل رأسه إىل أحشائه، وعجز املنقذون أن خيرجوه إال قطعا ِ. 

هكذا أهلكه اهللا باحلديد، وهو الذي كان يقول إنه سيضع اهللا يف 

ًاحلديد، تعاىل اهللا عام يقول الظاملون علوا كبريا ً. 

اش عرشة أمراض مؤملة، مزمنة، عوأما اآلخر فقد أصيب بأكثر من 

ًعدة سنوات من عمره يف تعاسة، ومل جيد له الطب عالجا، حتى مات سجينا،  ً

 .ًمزجوجا به يف زنزانات زعامئه الذين كان خيدمهم

 .وال عجب فإن اهللا ليميل للظامل، حتى إذا أخذه مل يفلته

 -سبحانه- إن اخلوف من غري الباري  اخلوف من غري اهللا -٧

M  Q :  عن بني إرسائيل-تعاىل- اهللا يورث الشقاء والذلة، ولذلك قال



 

  ٣٠  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

X  W  V  U  T              S  RY  L  )١( . 

M  :  9  8  7    6  5    4  3  2 : -تعاىل-وقال 

   =  <        ;L  )٢( . 

 . )٣(  M     ³  ²  ±  °  ¯L : وقـال إبراهيم لقومه

 .  فاخلوف من غري اهللا من موانع السعادةًاإذ

وهلذا كان . ًم كان التشاؤم سببا يف التعاسة واملتاعبك:  التشاؤم-٨

 .)٤ (ِّ يعجبه الفأل، ويكره الطرية املصطفى 

املتشائم يتحمل بفعل اجتاهه التشاؤمي «: يقول الدكتور عزيز فريد

ًمتاعب عدة، هي أشد وقعا عىل أعصابه من الكوارث وامللامت التي قد تقع 

 .»به

!  "  #  $  %       &  '  M : ولفاهللا سبحانه يق:  سوء الظن-٩

+  *  )                 (,   L )ويقول سبحانه)٥ ، : M   N  M  L  K  J

  S  R  Q     P  OL )١(. 

                                                             
 .١١٤: سورة البقرة، اآلية)  ١(

 .١٧٥: سورة آل عمران، اآلية)  ٢(

 .٨٠: سورة األنعام، اآلية)  ٣(

، ومسلم )٥٤٢٢ (٥/٢١٧١ عليه من حديث أيب هريرة يف البخاري صح ذلك يف احلديث املتفق)  ٤(

٢٢٢٣ (٤/١٧٤٥(. 

 .١٢: سورة احلجرات، اآلية)  ٥(



 

  ٣١  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 .)٢ (» إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث« ويقول الرسول 

املتكرب يعيش يف شقاء دائم، وتعاسة أبدية، وإن تغطرس، :  الكرب-١٠

 . ، والواقع خري شاهد لذلكالناس، وغمطهم حقوقهموتعاىل عىل 

 . كتعلق قلب العاشق بمعشوقته:  تعلق القلب بغري اهللا-١١

ويكفي لتصوير خطورة األمر أن نقرأ قصة جمنون ليىل، لنعلم كيف 

 . عاش هذا الرجل رشيدا طريدا، حتى جن، ومات وهو عاشق

فياهلا . علق بغريهوكم من عاشق مات يف عشقه، وقدم عىل اهللا وقلبه م

 . من خسارة دنيوية وأخروية

إن كثـري من الناس يتوهم أن السعادة جتتلب :  املخدرات-١٢

بمعـاقرة املخدرات واملسكرات، فيقبلون عليها، قاصدين اهلروب من مهوم 

الدنيا ومشاغلها وأتراحها، وإذا هبم جيدون أنفسهم كاملستجري من الرمضاء 

 . بالنار

 السعادة، وإهنا جتلب الشقاء، واليأس، من أعظم موانعألن املخدرات 

 . واالنحالل، والدمار

 . دمار الفرد واملجتمع واألمة

 . وإن لنا يف الواقع احلارض خلري شاهد عىل ذلك فليعترب أولو األلباب

                                                                                                                                                           
 .٢٣سورة فصلت، اآلية )  ١(

 .)٢٥٦٣ (٤/١٩٨٥ومسلم ) ٤٨٤٩ (٥/١٩٧٦: متفق عليه، من حديث أيب هريرة بنظر البخاري)  ٢(



 

  ٣٢  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

قد يتصور البعض أن من يسعى :  السعي لنرش الفاحشة يف األمة-١٣

ن أسعد الناس ملا يرون من حتقق مآرهبم لنرش الفحشاء واملنكر يف األمة م

ًوخمططاهتم يف إفساد الناس، وهم من أسوأ الناس حاال، وإن بدأ يف الظاهر 

 .غري ذلك، تدبر هذه اآلية يف سورة النور حيث تكشف لك هذه احلقيقة

 M  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ  Å
ÓÔ  Ú  Ù    Ø    ×    Ö  Õ  L )١(. 

M    Ø    ×    Ö  Õ : وختم اآلية بقوله) يف الدنيا واآلخرة (تأمل

ÙL  ألن ظاهر بعض هؤالء قد تبدو عليه السعادة، ولكن حقيقته غري ،

 .ذلك

واآلن، بعد أن ذكرنا بعض موانع السعادة باختصار، فلنعد إىل طريق 

.. اخلالص والفكاك، إىل أسباب السعادة، والسبل املوصلة إىل ظالهلا الوارفة

 فام هي أسباب السعادة وما هي صفات السعداء؟

 

*  *  * 

 

 

 

                                                             
 .١٩: سورة النور، اآلية)  ١(



 

  ٣٣  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 

 : من يريد أن ينال السعادة، ومل يأخذ بأسباهبا يصدق عليه قول الشاعر
  ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها

 

 إن السفينة ال جتري عىل اليبس 

ية وصفات السعداء لعل اهللا أن ًفلنقف معا عىل أسباب السعادة احلقيق

 .يوفقنا لألخذ هبا إنه جواد كريم

 : اإليامن باهللا، والعمل الصالح-١

̀  M  b  a : يقول اهللا تعاىل   _   ̂  ]  \  [  Z  Y

d  ce  L  )أي فلنحيينه حياة سعيدة)١ ،. 

¨  ©  M :وكلنا يريد احلياة الطيبة، فعلينا بالعمل الصالح مع اإليامن

¬  «  ª  µ    ´  ³  ²  ±  °    ̄  ®  
  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶L )٢(. 

عجبا «  قال رسول اهللا ويف حديث أيب حييى صهيب بن سنان 

ألمر املؤمن، إن أمره كله له خري، وليس ذلك ألحد، إال للمؤمن، إن أصابته 

 . )٣ ( »رساء، شكر، فكان خريا له، وإن أصابته رضاء، صرب، فكان خريا له

أقم «:  جيد راحته ولذته يف الصالة والطاعة، كان يقولان الرسول وك

                                                             
 .٩٧: آليةسورة النحل، ا)  ١(

 .٦٩: سورة املائدة، اآلية)  ٢(

 .)٢٩٩٩ (٤/٢٢٩٥صحيح اإلمام مسلم )  ٣(



 

  ٣٤  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 . )١ (» رحنا بالصالةالصالة يا بالل، أ

أرحنا من الصالة، نحن يف غم، يف هم، : بينام نجد كثريا من الناس يقول

وجعلت «:  يقول والرسول - هكذا يقولون -نحن مشغولون عن الصالة 

 . )٢ (» قرة عيني يف الصالة

نعرج عىل مثال حي واقعي، لنرى كيف يفعل اإليامن بأصحابه، كيف ول

 عذب - رمحه اهللا -ابن تيمية !! جيعلهم يشعرون بالسعادة يف كل األحوال

وسجن وطرد، ومع هذا نجده يقول، وهو يف قلعة دمشق، يف آخر مرحلة من 

 ما يصنع أعدائي يب، أنا جنتي وبستاين يف«: مراحل إيذائه وجهاده، يقول

صدري، أنى رحلت فهي معي ال تفارقني، أنا حبيس خلوة، وقتيل شهادة، 

 . »وإخراجي من بلدي سياحة

هكذا نجد شيخ اإلسالم يغلق الطرق يف وجوه أعدائه هبذه القولة 

اخلالدة، التي تعد نرباسا ييضء الطريق للمؤمنني، وال يستطيعها إال عظامء 

 . ف، ومن جرب عرالرجال، وذوو اهلمم العالية

                                                             
، ٥/٣٧١، ٥/٣٦٤وهو عند اإلمام أمحد يف مسنده ) ٤٩٨٦ (٤/٢٩٦رواه أبو داود يف سننه )  ١(

وصححه األلباين يف صحيح أبو داود وغريهم، ) ٥٥٤٩ (١٤/١٦٧والطحاوي يف مشكل اآلثار 

)٤١٧٢(. 

حسن إسناده األرنؤوط، وهو كذلك عند النسائي يف ) ١٢٣١٥ (٣/١٢٨اإلمام أمحد يف املسند رواه )  ٢(

 .وقد صححه األلباين) ٣٩٣٩ (٧/٦١سننه 



 

  ٣٥  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 :  اإليامن بالقضاء والقدر خريه ورشه-٢

 فاعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك، - سبحانه وتعاىل -فكله من اهللا 

 . وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك

وهذه الصفة من أهم صفات السعداء، إذ ال يمكن أن حتصل السعادة 

الرضا بقسمه، إال ملن يؤمن باهللا، ومن اإليامن باهللا اإليامن بقضائه وقدره، و

ألن اإلنسان يف هذه احلياة ال بد أن ينتابه يشء من اهلموم واملصائب، فإن مل 

 . جزعيؤمن بالقضاء والقدر، 

 : ولنرضب مثال لإليامن بالقضاء والقدر، وأثره يف سعادة اإلنسان

 أرادوا أن يقطعوا رجله، ألن فيها اآلكلة - رمحه اهللا -عروة بن الزبري

البد أن نسقيك مخرا، لكي نستطيع أن نقطع رجلك : ا لهفقالو) الرسطان(

 خاصة أهنم بعد القطع سيضعوهنا يف الزيت -بدون أن حتس بآالم القطع 

  فامذا كان موقفه؟ -املغيل ليقف الدم 

إذن ماذا نفعل؟ : فقالوا!! ال، أيغفل قلبي عن ذكر اهللا: لقد رفض وقال

 الصالة، فافعلوا ما تشاؤون، سأدلكم إىل طريقة أخرى، إذا قمت إىل: قال

 .  يتعلق باهللا، فال حيس بام يفعل به- حينئذ -ألن قلبه 

وفعال عندما كـرب مصليا، قطعوا رجله من فوق الركبة، ومل يتحرك، 

ولكن عندما وضعوا رجله يف الزيت املغيل سقط مغشيا عليه، ويف الليل 

جلك، وأحسن اهللا أحسن اهللا عزاءك يف ر: فإذا بالناس يقولون له. أفاق

 . عزاءك يف ابنك



 

  ٣٦  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 قال؟ قال بكل تسليم وإيامن القد مات ابنه يف هذه األثناء، فامذ

احلمد هللا، يا رب إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت «: بالقضاء

 . »فقد أعطيت وأبقيت

هذا هو اإليامن الصادق بالقضاء والقدر، ولكن أين أمثال هؤالء التقاة 

M    u        t      s  r  q  p    o   n  m ، املسلمني ملشيئته، اخلاضعني هللا

  x  w  vL  )١( . 

 :  العلم الرشعي-٣

 . فالعلامء العارفون باهللا هم السعداء

وإليك يا أخي الكريم قصة تناسب هذا املقام، وهي قصة ألحد العلامء 

 ثرية؟ الزهاد، أال وهو أبو احلسن الزاهد، فام أحداث تلك القصة امل

:  من أشد الظلمة، حتى قيل- أحد والة مرص -كان أمحد بن طولون 

أي يقطع عنه الطعام والرشاب حتى (إنه قتل ثامنية عرش ألف إنسان صربا 

 إىل أمحد بن )٢( أشد أنواع القتل، فذهب أبو احلسن الزاهدمن وهذا ) يموت

» لطان جائرل اجلهاد كلمة حق عند سأفض« طولون امتثاال لقول الرسول 
 فغضب ابن - تعاىل -، وخـوفـه باهللا »إنك ظلمت الرعية«: وقال له، )٣(

                                                             
 .٣٥: سورة فصلت، اآلية)  ١(

 .بنان بن حممد بن محدان احلامل البغدادي له ترمجة يف احللية وغريها: أبو احلسن)  ٢(

، والنسائي )٢١٧٤ (٤/٤٧١، والرتمذي )٤٣٤٤ (٢/٥٢٧أبو داود : رواه أصحاب السنن األربعة)  ٣(

 .ورواه غريهم وصححه األلباين يف غري موضع) ٤٠١١ (٢/١٣٢٩، وابن ماجه )٤٢٠٩ (٧/١٦١



 

  ٣٧  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

يا له من !! طولون غضبا شديدا، وأمر بأن جيوع أسد ثم يطلق عىل أيب احلسن

لكن نفس أيب احلسن املمتلئـة باإليامن والثقة باهللا، جعلت !! موقف رهيب

 . موقفه موقفا عجيبا

د أخذ يزأر، ويتقدم، ويتأخر، وأبو احلسن عندما أطلقوا عليه األس

جالس ال يتحرك، وال يبايل، والناس ينظرون إىل املوقف، بني باك وخائف 

 . عىل هذا العامل الورع

ولكن ما الذي !! إهنا معركة غري متكافئة!! وضعوا أمامه أسدا جائعا

حدث؟ لقد تقدم األسد وتأخر، وزأر، ثم سكت، ثم طأطأ رأسه، فقرب من 

 .  احلسن، فشمه، ثم انرصف عنه هادئا، ومل يمسسه بسوءأيب

 . وكربوا، وهللوا! وهنا تعجب الناس

 . ولكن يف القصة ما هو أعجب من ذلك

قل يل بامذا كنت تفكر، : لقد استدعى ابن طولون أبا احلسن، وقال له

 واألسد عندك، وأنت ال تلتفت إليه، وال تكرتث به؟ 

 أهو طاهر - إن مسني - يف لعاب األسد إين كنت أفكر: فأجاب قائال

 أم نجس؟ 

 . ال، فإن اهللا قد كفاين ذلك: أمل ختف األسد؟ قال: قال له

هذه هي السعـادة احلقيقية، التي يورثهـا اإليامن والعلم النافع، هذا هو 

 . االنرشاح الذي يبحث عنه كل الناس



 

  ٣٨  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

جلـليل هذا املوقف الصلب من أيب احلسن يذكرنا بموقف الصحايب ا

 عنـدمـا أرسه املرشكون، وقبل أن يقتلوه، - ريض اهللا عنـه -خبيب بن عدي 

هل لك حاجة قبل أن متوت؟ فطلب منهم أن يمهلوه حتى يصيل : سألوه

 .  وكان أول من سن الركعتني قبل القتل -ركعتني، فأمهلوه فصىل ركعتني 

 من القتل، واهللا لوال أين خشيت أن تظنوا أين جزع: وبعد الصالة قال

 .. ألطلت الصالة

أحتب أن حممدا مكانك وأنك بني : فلام رفعوه ليصلبوه ويقطعوه، سألوه

 أهلك؟ 

واهللا إين ال أحب أن يصاب حممد بشوكة بني أهله، وأنا يف «: فقال

 !! »مكاين هذا

اللهم « ثم قال !! انظر يا أخي إىل قوة اليقني، وصالبة املؤمنني

 . »ًددا، وال تغادر منهم أحداأحصهم عددا، واقتلهم ب

 : وأنشد يقول
  ولسـت أبـايل حـني أقتل مسـلام 

  ولســت بمبــد للعـدو ختشـعا 

  وذلـك فــي ذات اإللـه وإن يـشأ
 

  

  

 

   عىل أي جنب كان يف اهللا مرصعي

  وال جزعـا إنـى إلـى اهللا مرجعي 

  يبارك علـى أوصـال شـلو ممزع
 

يصيل بثبات، يرد عليهم ! خ إيامنرسو! قوة يقني! شجاعة، بطولة

بثبات، يدعو عليهم بثبات، ينشد هذه األبيات بثبات، هذا هو لب السعادة 

 . ملن أرادها



 

  ٣٩  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

  M  ä  ã     â  á :  اإلكثار من ذكر اهللا وتدبر القرآن-٤

   åL )١(. 

 M  L  K  J  I  H  G  F  EL )٢(. 

أما من أعرض . بًإن من داوم عىل ذكر اهللا يعيش سعيدا مطمئن القل

M     <  ;  :  9  8     7  6 . عن ذكر اهللا، فهو من التعساء البؤساء

  A  @  ?   >   =L )٣(. 

 M      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å
  Ñ  ÐL ) ٤(  ، M  h  g  f  e   d   c  b  aL )٥(. 

 M1  0  /  .  -   ,2 6  5  4  3  L )٦(. 

 :مته من األدغال انرشاح الصدر وسال-٥

يف القرآن الكريم آيات عديدة يف مقام بيان االنرشاح، فقد حكى اهللا عن 

 .)٧(  M    «  ª  ©   ̈  L:  قوله– عليه الصالة والسالم –موسى 

                                                             
 .٢٨: سورة الرعد، اآلية)  ١(

 .٢-١: سورة طه، اآليات)  ٢(

 .٣٦: سورة الزخرف، اآلية)  ٣(

 .١٢٤: سورة طه، اآلية)  ٤(

 .٢٤: د، اآليةسورة حمم)  ٥(

 .٢٢: سورة الزمر، اآلية)  ٦(

 .٢٥: سورة طه، اآلية)  ٧(



 

  ٤٠  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 .)١(   : M  y  x  w  v   uLً ممتنا عىل رسوله حممد –وقال تعاىل 

 .)٢(M(  '  &  %  $  #   "  !)L : وقال تعاىل

  !  "  #  $  %   &   '  )  (  M : ول جل شأنهويق

*+  L  )٣(. 

  |  {  }Mz   y   x  w  v : وقال عن يونس

  �     ~L  )٤(. 

 :  اإلحسان إىل الناس-٦

وهذا أمر جمرب، ومشاهد، فإننا نجد الذي حيسن إىل الناس من أسعد 

  MÌ  Ë  Ê  É    È  ÇÍ ، الناس، ومن أكثرهم قبوال يف األرض

 Î   Ñ  Ð  Ï L  )٥( . 

                                                             
 .١: سورة الرشح، اآلية)  ١(

 .١٢٥: سورة األنعام، اآلية)  ٢(

 .٢٢: سورة الزمر، اآلية)  ٣(

 .٨٨: سورة األنبياء، اآلية)  ٤(

 .٢٢: سورة يوسف، اآلية)  ٥(



 

  ٤١  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 النظر إىل من هو دونك يف أمور الدنيا وإىل من هو فوقك يف أمور -٧

 : اآلخرة

انظروا إىل من هو « كام ورد يف التوجيه النبوي الكريم حني قال 

، فهو أجدر أال تزدروا نعمة أسفل منكم، وال تنظروا إىل من هو فوقكم

 . )١(»اهللا

ا تذكرت من هو دونك، علمت فضل اهللا هذا يف أمور الدنيا، ألنك إذ

 . عليك

ك، لتدرك تقصريك نأما يف أمور اآلخرة فانظر إىل من هو أعىل م

وتفريطك، ال تنظر إىل من هلك كيف هلك، ولكن انظر إىل من نجا كيف 

 .، وانظر كذلك إىل من فوقك لتعمل وتتنافسنجا

 : رحيل قرص األمل وعدم التعلق بالدنيا، واالستعداد ليوم ال-٨

: يقول الشيخ عبد الرمحن السعدي يف كلمة جامعة مع أهنا قصرية

 . »فال تقرصها باهلم واألكدار. احلياة قصرية«

وهاك يا أخي هذه املحاورة القيمة التي دارت بني نفر، من املتخلني عن 

 . الدنيا، املتأهبني ليوم الرحيل

 . ألملجلس نفر من الصاحلني يتذاكرون، ويتساءلون حول قرص ا

بلغ مني قرص األمـل : ما بلغ منك قرص األمل؟ فقال: فقيل ألحدهم

 ! أنني إذا رفعت اللقمة إىل فمي، ال أدري أأمتكن من أكلها أم ال

                                                             
 .يب هريرةمن حديث أ) ٢٩٦٣ (٤/٢٢٧٥صحيح اإلمام مسلم )  ١(



 

  ٤٢  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 . ووجه السؤال نفسه إىل آخر، فأجاب بقريب من ذلك

بلغ مني قرص : قال. هم عن مبلغ قرص األمل يف نفسهُئل ثالثُوملا س

 ! مني النفس، ال أدري أيرجع أم الاألمل أين إذا خرج 

 .  قصرية، فال تزدها قرصا وحمقا باهلموم واألكدار- يا أخي -إن احلياة 

:  قال تعاىل:  اليقني بأن سعادة املؤمن احلقيقية يف اآلخرة ال يف الدنيا-٩

 M  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
   á  à  ß  Þ  ÝÜL )١(. 

 .)٢( »الدنيا سجن املؤمن، وجنة الكافر«  الرسول ويقول

 خرج يوما بأهبته - رمحه اهللا -وهنا قصة عجيبة البن حجر العسقالين 

 فإذا برجل هيودي، يف حالة رثة، فقال - وكان رئيس القضاة بمرص -

الدنيا «: كيف تفرس قول رسولكم: فقال له. فوقف ابن حجر. قف: اليهودي

 وها أنت تراين يف حالة رثة وأنا كافر، وأنت يف »لكافرسجن املؤمن، وجنة ا

 !. نعيم وأهبة مع أنك مؤمن؟

يف جنة، ملا ينتظرك اآلن أنت مع تعاستك وبؤسك تعد : فقال ابن حجر

 . - إن مت كافرا -يف اآلخرة من عذاب أليم 

وأنا مع هذه األهبة فهذا النعيم الدنيوي يعد سجنا باملقارنة مع النعيم 

 .  أن أكرمني اهللا هبانتظرين يف اجلناتالذي ي

                                                             
 .١٠٨: سورة هود، اآلية)  ١(

 .، من حديث أيب هريرة)٢٩٥٦ (٤/٢٢٧٢رواه اإلمام مسلم يف صحيحه )  ٢(



 

  ٤٣  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

أشهد أال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول : فقال. نعم: أكذلك؟ قال: فقال

 . اهللا

 :  مصاحبة األخيار والرفقة الصاحلة-١٠

وال يستطيع أحد أن ينكر أثر القرين عىل قرينه، فهو مشهود، وجمرب، 

 . وواضح من خالل الواقع، ومن خالل التاريخ

مثل اجلليس الصـالح، واجلليس السوء، « :لك قال الرسول ولذ

 . )١( »...كحامل املسك، ونـافخ الكري

 :  أن تعلم أن أذى الناس خري لك ووبال عليهم-١١

 . »إن الرجل ليظلمني، فأرمحه«: قال إبراهيم التيمي

ويروى أن ابن تيمية أساء إليه عدد من العلامء وعدد من الناس، 

 . ندريةوسجن يف اإلسك

قد أحللت «: أتريد أن تنتقم ممن أساء إليك؟ فقال: فلام خرج، قيل له

 أحلهم مجيعا، ألنه يعلم أن ذلك سعادة له يف »كل من ظلمني، وعفوت عنه

 . الدنيا واآلخرة

 أنه كان يف احلرم، فجاء - رمحه اهللا -وحيكي الفضيل بن عياض 

ت دنانري، فعلمت أهنا رسقت فقد: ملاذا تبكي؟ قال: خراساين يبكي، فقال له

 . فمني، فبكيت

ال، لكني بكيت، لعلمي أين سأقف : أتبكي من أجل الدنانري؟ قال: قال

                                                             
 .)٢٦٢٨ (٤/٢٠٢٦، مسلم )٥٢١٤ (٥/٢١٠٤من حديث أيب موسى رواه البخاري . متفق عليه)  ١(



 

  ٤٤  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 . بني يدي اهللا أنا وهذا السارق، فرمحت السارق، فبكيت

وبلغ أحد السلف أن رجال اغتابه، فبحث عن هدية مجيلة ومناسبة، ثم 

إن : فقال. فسأله عن سبب اهلدية. ذهب إىل الذي اغتابه، وقدم إليه اهلدية

 .)١( »من صنع لكم معروفا فكافئوه«:  قالالرسول 

. وإنك أهديت يل حسناتك، وليس عندي مكافأة لك إال من الدنيا

 !! سبحان اهللا

 :  الكلمة الطيبة، ودفع السيئة باحلسنة-١٢

̂ M : - تعاىل -قال اهللا    ]   \  [  Z_  c  b    a  `   

 e         d  l  k  j           i  h  g  f L )٢( . 

 . فتأمل يا أخي هذا اإلرشاد اإلهلي العظيم

  M  e  d  c  b :  واصفا عباده املؤمنني- تعاىل -وقال 

    fL )٣( . 

وقد كان ذلك من هدي :  وكثرة الدعاء االلتجاء إىل اهللا -١٣

 . الرسول 

                                                             
والنسائي ) ١٦٧٢ (١/٥٢٤، وأبو داود يف السنن ٢/٩٩حديث ابن عمر رواه اإلمام أمحد يف املسند )  ١(

) ٢٣٦٩ (٢/٧٣واحلاكم يف مستدركه ) ٣٤٠٨ (٨/١٩٩وابن حبان يف صحيحه ) ٢٥٦٧ (٢/٨٢

 .ووافقه الذهبي.. هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه: وقال

 .٣٤: سورة فصلت، اآلية)  ٢(

 .٧٢: سورة الفرقان، اآلية)  ٣(



 

  ٤٥  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

وأصلع يل . ة أمرياللهم أصلح يل ديني، الذي هو عصم«: كان يقـول

واجعل احلياة . وأصلح يل آخريت، التي فيها معادي. دنياي، التي فيها معايش

 . )١( »زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل رش 

. اللهم رمحتك أرجو، فال تكلني إىل نفيس طرفة عني«: وكـان يقول

 .)٢( »صلح يل شأين كله، ال إله إال أنتوأ

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، «: ورد يف األثر كام –ويقول 

 .)٣(» والعجز والكسل، والبخل واجلبن، وضلع الدين وغلبة الرجال

 : البيت الواسع والزوجة الصاحلة-١٤

فإذا حتقق للمؤمن تلك الصفات كان من سعادته زوجة صاحلة ومنزل 

 .واسع كام ورد يف األحاديث

 

*  *  * 

 

 

                                                             
 .)٢٧٢٠ (٤/٢٠٨٧صحيح اإلمام مسلم )  ١(

) ٥٠٩٠ (٢/٧٤٥  وحسنه إسناده األرنؤوط، ورواه كذلك أبو داود يف سننه٥/٤٢رواه اإلمام أمحد )  ٢(

 .وغريهم) ٩٧٠ (٣/٢٥٠وحسنه األلباين وقد رواه ابن حبان يف صحيحه 

 .)٢٦٣٦ (٣/١٠٥٩رواه البخاري فيام غري موضع من صححه ينظر )  ٣(



 

  ٤٦  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة



 

  ٤٧  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 

 أهيا القارئ الكريم لتلحق بركب السعداء، سعادة حقيقية غري أدعوك

 .ومهية

ًلتفوز باحلياة الطيبة اهلانئة بعيدا عن األكدار واملنغصات وذلك بتحقيق 

 .معنى اإليامن باهللا والعمل الصالح يف نفسك

M  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  :فإن اهللا عز وجل يقول

d  c  be  k  j  i  h  g   f    lL  )١(. 

 .فال جتعل الدنيا أكرب مهك وال مبلغ علمك

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا 

 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 

*  *  * 

                                                             
 .٩٧: سورة النحل، اآلية)  ١(



 

  ٤٨  

 السعادة بني الوهم واحلقيقة

 

 ٥.............................................................الـمقدمــة: ًأوال

 ٧..................................................أسباب طرح املوضوع: ًثانيا

 ٩.........................................................تعريف السعادة: ًثالثا

 ١٠........................................................أوهام السعادة: ًرابعا

 ١٠...........................................................:السعادة واملال

 ١٢..............................................................:قصة قارون

 ١٣..................................................:قصة كرستينا أوناسيس

 ١٧...........................................................السعادة يف الشهرة

 ٢٠........................................................السعادة يف الشهادات

 ٢٢..........................................................السعادة يف املنصب

 ٢٦......................................................موانع السعادة: ًخامسا

 ٣٣...................................أسباب السعادة وصفات السعداء: ًسادسا

 ٤٦......................................................................متةاخلـا

 ٤٧...................................................................الفهـرس

 

*  *  * 
 




