
 

 أحذًا أى نظو َما إنظاى، نل مطلب الظعادٔ أحبيت يف اهلل،
يف  َالتظابل التطاحو مو نشاٍ ما نل بل الؼكا٘، عو ِبخح
 .الظعادٔ مو قذس أنرب َنّل لتخكّل يُ إمنا ،الذنّا

 ما هو  تعريف السعادة ؟

لفشح لهل مفًُم ِطم ا، الظعادٔ نلمٕ جامعٕ إخُتْ يف اهلل
ٓ   ػيْ٘ َييْ   ،َالظشَس َاالبتًاج ٗ  معهيُ   ،بيالع   ال ُِيش

َال ُِؼيىٗ باليذِهاس أَ    ال حتٌُِ اخلضاٙو، ،َال ُِكاغ بالهم
ٌٛ ِؼعش بٌ اإلنظاى ب  جُاحنٌ الظعادٔ، َالذَالس َييْ   ،ػ

 َاؼمٚهاى الهفع، َطالمٕ اجلظذ مو اآلفات. ساحٕ الكلب،
 ؟ما هي السعادة الوهمية 

ٕ َنّف ،بخح َعيِو الظعيعادٔ  الهل ِ، أحبيت يف اهلل الُصيُ    ّي
ًَا َنجري مهًم ضّلُا الطشِل، َيم ِهكبُى عهًا فمهًم ميو   ِّ ِإَل

فًيزا ػيأ    بهل ؼشِيل،  تجمّعٌب فاػتغلاملا  يف اقتها٘ ظهعًا 
إِشاى ناى عهذٍ املشنض َاجلاٍ َاملا  َبالشغم ميو رليو ميات    

ُّنانّيٕ  َيُ ؼشِذا عيو بيالدٍ، َييزٍ نشطيتّها أَناطيّع ال     
أغهٖ إمشأٔ يف العامل متُت مهتخشٔ أَ قتّلٕ َييْ تبخيح عيو    

عهذ مؼايري الشِاضيٕ َييا    ظهًاَمهًم مو  الظعادٔ املفكُدٔ،
معظمًييم ِعييّؽ الؼييكا٘ يف أِامييٌ َلّالّييٌ، فمييو حنييو  ييذ 

ِظيتكش مي     معظهش إىل معظهش َمو طفش إىل طفش فيال ِهياد  
َِطييطش أغلييبًم إىل التفييشِب هظييتكبلًم    ،أيلييٌ إال قلييّال 

ٕ  بظبب االنؼغا  الذساطْ َعذم مُاصلتٌ ، الهامل بالشِاضي
َنيببتًم عهيذ نيل     ،اضطشابًم عهذ نل مبياسأ  باإلضافٕ إىل

 ثم إى اإلصابات تتكارفًم مو نل جانب.، يضميٕ
 ملهيٕ اإلغيشا٘،  َمهًم مو ظهًا عهذ مؼايري الظّهّما َييزٍ  

 قشناًٙا كت مو الؼًشٔ ما مل تصل إلٌّفهم حك ماسل  مُنشَ 
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 مو احزسٓ نل :جهظًا لبهات م  يزا إنتخشت، َنتبت َ
 رلو َم  الُجُد، يف امشأٔ أػًش إنْ باألضُا٘، خيذعو

ظهًا يف الؼًادات َمهًم مو ، الُجُد يف امشأٔ أتعع فأنا
مجال طبّال للظعادٔ َيزٍ  ٍفظو أى نّلٌ لؼًادٔ الذنتُسا

حتصل علٖ جا٘ت قصتًا يف  دللٕ الّمامٕ ؼبّبٕ طعُدِٕ 
تصشخ َتكُ : خزَا ػًاداتْ ػًادٔ الذنتُساٍ يف الطب َ
، َجالب الظعادٔ الضاٙفٕ رتعين َمعاؼفْ، َنل مشاجعْ

مو ظهًا يف الؼًُات   َمهًم َأمسعُنْ نلمٕ ماما،املا د،
َمهًم مو ظهًا يف امشأٔ مجّلٕ، َطّاسٔ فاسيٕ، فخاس َضل، 

َمهًم مو ظهًا يف الهظّاى  مؼّذ، فتعب َػكْ، َقصش
..َنل يؤال٘ فأدمو املدذسات أَ اخلمُس فطل يُ اآلخش

 ب، َلهو أِو الظعادٔ ؟َصلُا يف األخري إىل طشا

 السعادة احلقيقية يف اإلسالم: 

مُطّكٖ الشاب الظابل األمشِهْ  قا  مطشب، إخُتْ يف اهلل
ػًشٔ َاطعٕ، َما جهاٍ مو  " نابلُّى": "إنٌ سغم ما حككٌ مو

 أمُا  خال  عملٌ يف احلكل الفين، إال أنٌ مل جيذ الظعادٔ

ضذ ػابّض الزٓ َأَ ،احلكّكّٕ إال مو خال  الذِو اإلطالمْ
طهُات َأصبذ امسٌ مُتا ِاط   عذٔاعتهل اإلطالم قبل 

قبّل  يُلهذا" أنٌ اػابّض يف أعكاب مؼاسنتٌ يف مؤمتش "مظلمُ
اعتهاقٌ اإلطالم ناى ِبخح عو الظعادٔ احلكّكّٕ، إر ناى 

الذنُِّٕ طُف جتلب لٌ الظعادٔ، إىل أى موع  ِعتكذ أى املتعٕ
 ، َغري رلو الهجري... م اإلطالمَاعتها اهلل علٌّ باهلذإِ

 ؟ اإلسالم بني متطلبات اجلسد والروحكيف يوازن 

 الشَح متطلبات ب  اإلطالم ُِاصىاإلخُٔ الفطال٘، 
 مت  مولٌ  حلأ ها التمت  اإلنظاى علٖ حيشِّم َال اجلظذ،َ

َمُِزيـَُــــقُ ظ:تعاىلقا  الذنّا،  تِيَُأْخُـــْلَُمْنَُحرَّ ُالَّ
ِ
ُِعَباِدِهُــلُِ َرَجُـــــــــــــَةُاهلل
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ْزِ ُ ـــاِتُِمـــَنُالـــر  َب قِّ  طيييبخانٌَقيييا   ،د23 : األعيييشافرغَواْلطَّ
ْكَقاُظ: اَرُاالِْخَرَةَُوالََُتـَسَُكِصقَبَكُِمَنُالدُّ ُالدَّ َواْبَتِغُِفقََمُءاَتاَكُاهلل 

ُإَِلقَْكُ  .د77:الكصصر غَوَأْحِسنَُكََمَُأْحَسَنُاهلل 
 احلقيقية دةالسعا معلطيف حوار 

 أِو َتظُهه  ؟ : قّل للظعادٔ
 . قلُب الشاض  يف : قالت
 فِبَم تتغزِو ؟ : قّل
 . مو قُٔ إميانًم : قالت
 ؟ فِبَم تذَم  : قّل
 حُبظو تذبرييم : قالت
  فِبَم ُتظَتِجلب  ؟ : قّل
 .الهفع أى لو ِصّبًا إالَع ما َنَتَب اهلل هلا أى تعلم : قالت
  ؟ فبم تشحل  : قّل
 الظماحٕ، َباهلمَع بالطم  بعذ الكهاعٕ، َباحلشص بعذ : قالت

 .بعذ الظشَس، َبالؼوَع بعذ الّك 
 مفاتيح السعادة

 اإلمياٌ باهلل جل وعال، والعنل الصاحل :-1

َعذ اهلل تعاىل مو مج  ب  اإلمياى َالعمل الصيا،، باحلّيأ    
 اجلهيٕ،  يف اآلخيشٔ بيذخُ   ، َباجلضا٘ احلظو الذنّاالطّبٕ يف 

ُظقييا  تعيياىل:  ــْمِمن  ــَوُم   ٌ ََ ــىَُو َُأْوُأ  َكــرث ََ ــنُ َمــْنَُمِؿــَلَُحــاِِّاذُمِّ

ُ ْ مُبَِلْحَســــــِنَُمــــــاَُكــــــاك وا  ٌ ــــــَر َْ ْمَُأ ــــــِزَيـَّف  َْ َُوَلـَ ــــــةذ َب قِّ ََ ُ ــــــاةذ َُحَق ــــــه  َفَؾـ ْحِقَقـَّ

 . د97رالهخل:  غَيْعَؿؾ ونَُ
 اإلمياٌ بالقدر خريه وشره:  -2

لكذ َض  َ َتعاىل; بخانٌط اهلل بذَى تكذِش جيشٓ ػْ٘ لّع
ُِ ُظرلو ح  قا : يف الكاعذٔ اهلل تعاىل ِصـقَبةث َماَُأَحاَبُِمـنُمُّ

لَِكُ ََ ُ اُإِنَّ ٌَ أَ ْْبَ نَُقْبِلَُأنُكَّ ُمِّ ُِ ُِكَتابث ْمُإاِلَّ ِسؽ   اْْلَْرِضَُواَلُِ َُأَػ 
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 مفاتيح 

 السعادة

 

 

 

 

ُظقييا  تعيياىل:  َأجيياب  َُقِريــ   ــيَُفــِنبِّ اَُســَلَكَكُِمَبــاِدنَُمـِّ ََ َوإِ

اَُدَمانُِ ََ اِعُإِ َُدْمَوَةُالدَّ ق   َِ  . د681ر البكشٔ : غأ 
  حسً اخللق : -7

كليل، اإلحظياى إىل   فمو األطباب اليت تضِل اهليم َالغيم َال  
اخللل بالكُ  َالفعل، ليييزا ايتيييم اإلطيالم بالهيياحّييييٕ     

َلكييذ حييح اهلل تعيياىل ، ◘األخالقّييٕ َقييذَتها سطييُ  اهلل 
ألى الؼّطاى ِشِذ أى ُِقي    ;املؤمه  بأى ِكُلُا للهاغ حظها
ــَيُظ:بّييهًم العييذأَ  فكييا  تعيياىل ٌِ تِـيُ ُْالَّ ــوا ول  ِعَبـاِدنَُيؼ  ـلُلِّ َوق 

اذَُُأْحَســنُ  و  ــْقَطاَنَُكــاَنُلِِعْكَســاِنَُمــد  ُالشَّ ْمُإِنَّ َُبْقـــَف   َ ــْقَطاَنَُيـــَز ُالشَّ إِنَّ

بِقــاُذ  مو علٖ الظشَس تذخل الُجٌ طالقٕف، د32راإلطشا٘:  غمُّ
 .الصذس انؼشاح َتُجب َاحملبٕ، املُدٔ َجتلب ،قابلو

 االعتدال يف العطاء وعدو اىتظار الثياء مً اخللق:  -8

 العطا٘ َامله ، َاحلب َالبغع، فال إفيشاو َال  االعتذا  يف
ـوَنُ♂:◘قا  الهيب تفشِب،  ـاَُمـاَُمَسـىَُأْنَُيؽ  ْوكذ ٌَ َأْحبِـْ َُحبِقَبـَكُ

وَنَُحبِقبََكُ اَُماَُمَسىَُأْنَُيؽ  ْوكذ ٌَ اَُما،َُوَأبِْغْضَُبِغقَضَكُ َبِغقَضَكَُيْومذ

اَُما  .)أخشجٌ الىمزٓ َصخخٌ األلبانْ(▬ َيْومذ
 ألخًار  والرفقة الصاحلة:مصاحبة ا -9

ٖ  ِشبْ ما أعظم مو األخّاس مصاحبٕ  األخيالم،  مهياسم  علي
ْمَُمــْنُ♂:◘قييا  الييهيب   ك  ــْرَُأَحــد  ُِديــِنَُخِؾقِؾــِهَُفْؾَقـْظ  َِ َُمــ ــل   َ الَر

الِْلُ َ  )أخشجٌ أبُ داَد َحظهٌ األلبانْ( .▬ُي 
 قصر األمل: -11

واُأَُ♂علٖ نجييشٔ رنيييش امليُت فكيا :    ◘  الهيبلكذ حجها   ْك ِـر 

اِتُ َِِمُالؾَّذَّ ا ٌَ ْكَرُ
لعاقل قصري األمل ِعلم أى املُت قشِب ، فا▬َِ

مو صييذ  َفىٔ بكاٌٙ يف الذنّا قصرئ،  فعلٖ أٓ ػْ٘ حيضى َ
 .قلبٌ َتهُسَغمٌ  يمٌ قليف الذنّا 

   (دمحد عبد اتمتعالأل)كتاب: مفاتًح السعادة للنزيد ارجع ل
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(ُ َُيِسري 
ِ
ُاهلل َِ  .د33احلذِذ :  رغ(22َم

 التىكل على اهلل تعاىل: -2

باألطباب املؼيشَعٕ، َال ِؤجيل    ِهبغْ لهل مؤمو أى ِأخز 
حتٖ ال ِؼيعش بالهيذم   الُّم إىل الغذ َأى حيظم األعما  عمل 

ٖ  َ فّما بعذ َتهجش علٌّ املؼاغل، ِظيتدري   أميش  إرا أقيذم علي
ِتُنيل  ِعضم األمش َبعذ رلو  ؼري أيلٌ َأصخابٌ ثمظتسبٌ َِ

ـْمِمـِ َُظ: تعياىل  علٖ اهلل، قا  ــت مُمُّ ُإِنُك  ْ ـوا ؾ  َُفَتَوكَّ
ِ
ُاهلل َِ  غَوَمـ

ـْلُظ:ىلاتع َقُلٌ ،د32: املاٙذٔر اَُمَزْمَتَُُفَتَوكَّ ََ َُُفِن
ِ
ُاهلل َِ  آ رغَمـ

 ألمشاػ الكلب عالج فعا  اهلل ٖعل، فالتُنل د639عميشاى:  
 . ، بل َأِطًا لألمشاػ البذنّٕالعصبَّٕاألمشاػ 

 ىعه اهلل تعاىل :شكر  -4

قيا  اليهيب    َالُٙام ب  الهاغ، أحذ أطباب احلبيُ الؼهش  
َُمــْنُاَلُيشــؽرُالـــاس♂ :◘  َُّ ُا ر  ) أخشجييٌ أبييُ داَد  ▬اَلَُيْشــؽ 

َمو أفطل ما تكُليٌ مليو أطيذ  إلّيو     َصخخٌ األلبانْ(، 
ُامعشَفا أى تذعُ لٌ فتكُ :   الؼانشِو َِهفْ، َزاكُاهللُخريذ

ُظ:مو اهلل تعاىل لكُلٌ جيل َعيال   لضِادٔا أيل أنًم ػشفًا َْ َوإِ

َُمـــــَذاِ ُ ْمُإِنَّ ْمَُوَلـــــأِلنَُكَػـــــْرت  ْمُْلَِزيـــــَدكَّؽ  ـــــْمَُلـــــأِلنَُيـــــَؽْرت  ؽ  َنَُربُّ ََّ َتـــــَل

(    . د7ر إبشايّم : غ(7َلَشِديد 
 اإلكثار  مً  ذكر اهلل ، وتالوة القرآٌ: -5

و أعظم أطباب انؼشاح الصذس اإلنجاس مو رنش اهلل، َم فمو 
 لييزلو تييأثريًا عجّبييًا يف انؼييشاح الصييذس ، َتييالَٔ الكييشآى

َأالُظَؼمأنّهتٌ، َصَا  يمٌ َغمٌ َالذلّل قُ  اهلل تعاىل : 

(ُ ؾ وب  ُاْلؼ  َُتْطَؿأِلنُّ
ِ
 . د38ر الشعذ:  غ(22بِِذْكِرُاهلل

 كثرة الدعاء : -6

 فبياب  بياملش٘،  َأملع اهلم َق  فإرالو ًِلو معٌ أحذ،  الذعا٘ 
   أعطٖ لييُطٚ إى َجل عض َالهشِم مغلل، غري مفتُح الذعا٘
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