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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 قدمة امل  

احلمددد ر  ب العدداملال والوددسة والسددسر علددب أءددرمل النيبيددان واملرسددلال نيبينددا  مددد  
ل وجددددسن  مددددورغالوذهدددداب    لرمددددو هلل اواز فدددد   أمجعا...أمددددا بعددددد ابه  صدددد أو ه  آلدددد وعلددددب  

الددي ينشدددها    هي السددعادةل فيف هذه احلياة  مطلب لكل إنيسانل  بالالحة  او  الحزانل
  لنيددهأحزاو   هغمومدد و   همهومدد   تددزولو  ويددر   اإلنيسددانسددعد يلكن ال ميكددن أن  سانلكل إني

  عندددما فقدددواا   كفدد الهددءالن  و   واهلدايددةلل  رإلميددان اا  لنعمددة اإلسددسرل ونيعمددة  فاقد هوو 
مهددور  و   لأحددزانل وخددومل و وهلددعل  و عددب  لبددءو وءددقان   حيددا مصددا    ل  هددذه الددنعم

   سددعد بددن اصددر الشدد ر   قددال الشددي   ون بدده مددن نيعددم دنييويددةل غددم مددا ي م عدد   لوغمددور
  ]أ    م عندددددهمفهدددد   نييويددددةدلليسددددج بوجددددود السددددباب ا  خددددرةواآل  السددددعادة يف الدددددنييا

ذا  إ  ميف حيدددا ومدددع ذلدددع و يسدددعدوا     دددرشدددين الكال  ةويددد يالدني  اببسددد لا  ن مالكفدددا  
 يمل ع ما ر به   شقان والبءودهم من النع 

ل يكون من أهفليجاهد نيفسه ل   احلقيقية   فمن  ار السعادة  ل االس قامة  يف   السعادةإن  
 قربهل ويف    ليف دنيياهن سعيداً  كو ي  لبال  علب احلياة الدنيي  سعادته   تق ور  سف  لةيااهلد
عبد كان الن  إفل  منه  د  ب  ال   و ملا    محه هللا  يقول ءي  اإلسسر ابن تيمية  لته آخر   ويف
مة ائدلا  ة دعالسا  ل إ  له   صسً   مو و امل ان  وك  ل املو    عد ب  اً سعيد  يةل كان ل اهلدان أهم
 حقه.   محة يف  ل فيكونيةبدلا

وهددم    لادةالسددع  أهددلعنددد    هددافليب ددس عن  لومددن  غددب الب ددس عددن أسددباب السددعادة
ر هللا  قدددو   الرانييددونل  نالعلمددا عددن أسددباب    لمأقددواهل  بعضدداً مددن   فجمعددج    ليل  الكددرم  يسدد 

 .ين واملسلما هباعفين أسأل هللا أن  لالسعادة
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  وإفراده العبادة ل وتوحيدهسلهجل ج هللا  ةفر مع •
  ،يشعددد لا  يدددبوط  رو ،والسددد فدددر   لاو مدددة  اة ال ذلددد لا    محددده هللا  ابدددن القددديم  العسمدددة  قدددال
اع  مددد  جاو ،  هئددد اقل  لق إو شددد لاو ه،  نيددد  بددد ل  وا  هديددد حو وت،  فدددة هللاعر م  يفو  ا هددد يم، إنددد عددد نوال
  نأ  حرصافدد   ؛قر  فدد م  ومهدده   ج،ن قلبه م شدد م  يشع  العيش ن أنيكدفإ  عليه،م   اهلب و ل الق
  هددذه  احبصدد و   ،دالعب  دةسعاية  ا غافهذ  ده، وحهللا  ون هول وأن يكاع واحدً مهم ن و كي

 ل.اجع  عيمة ويف نير خآلا ةجن لقبة  نة معجل يف جال  احل
 .ةسعادلاب  ا....لعبدل  ح يفد   وحيال  قالو 
العس و  وعب  عرفم    اومه  ن االمر   ان هذ  د   محه هللا  سعال  مة قال  امه  تهلاده  ن ذالل ا 

  لإ ن  ل ومها املوصسعبادهدة منه تعال لو قواية املالغمها  و جلهمال  للق  خلا  هللا  اقخل 
 دهل اعبل  رم لك ااياعط  ملأءر   ا مهو   ةل وي ر خوأ  يوية نيد  سعادةل و س ص  و فسخر و كل  
 ر ء  كلر  ضحخرل و ل  ك  فا   ا  ف  نن إاذل لا اومه سقإلطا  بل ع ا لذمل الأءر   اومه
 ال  حده و ه  تدا وعبهللا يدا توحبهسب ادةسعلا اك  الرب  صرابن   قال العسمة عبدالرمحن و 

 . ةدالسعا   ذه أسه سلهل  ه وطاعة  وطاع    هل ع ليءر 
الشي  صاحل بن و   س  ص  َظموع  بد  علادة  عاسلشي    آل ا مد  زيز بن  علعبدا  قال 
 ه. دحو   س وعجل    ر ا  قه علت كون  ي  نب   حهل و      سص   م ظَ وع  لبهل  ق
 السعادة تعال من أعظم أبواب    توحيد هللا السدحان     مد   زقال الشي  عبدالعزيو 

  له جل جسهللا بة   •
ل وهأ  ة ماب و  لهحدو  هللاة ب    محه هللا قيمابن ال سمةلعا قال ل  صدد أهي    ةبحملاذه  حب 
  ةداعلسدد ا   داومدد   لدددينلا  بطددب   حدد قو رل  إلسددس  ا و ...بددةحملاوقددال     .اسددهأ  و   ةعادلسدد ا
 .هر لذك لسانيهو   لب هللاحل  هبل قغ تفري...دةعبال عادةسم ظع أوقال     ةجانلاو 
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  كل عليهو وال  جل عز و را  رواع اال •
  راالع ودد علددب ا  ةلخرويدد يويددة وانيدلاعادة  لسدد ا   مدددا    محدده هللا  قدديمالن  ة ابدد عسمدد ال  قددال
 .ا وم  العاتاهب  عسم اس  ملن  الإ  اةجن وال  لهبل حبوار  الع وا لرا
 ةلكهلامن   يعومر به واالع وا  لةضسلالن م  وميع هإنيفه  ر حببل ع واالا مافأ

  دبدد لعا  بمدد ن حيأ  لهاء وسدد   بددهان  مدد ح واال  اع بددهلم ندد الوا  ليددهل ع كدد و  لافهددو    هر بدد  ودداواالع 
 .هعنع  دفيو   هم ويعو  هلنعومي

  تهعبادجل و عز و   هللا عةطا  •
   .رةآلخوا  نيياالد ةعادسا ه عاقب الطاعة   محه هللا  سسر ابن تيميةإلا   ءيقال  
  ظو احمل كت يو   و مأامل  فعلي  أن عبدال ةعادس  وقال رة  يعبود مهظأع  اخللق د  أسع  الوق
  نلي  دلقددداا   دوأقددد   الالدددرامحم  حددد أ  و   لاملالعدددا  ب      محددده هللا  القددديم  ن ابددد   مدددةقدددال العسو 
  هلادعبدد ب  عل   جبهأو    لذا قهل وحسب انيهوامره أف  قالو  .اع هبطإال  دةاسع لانت   ال...
ه  بدد و   هال  و ر سدد و    ا ال و   مينيعدد بل و لو لقاذة  ول  لنيو علارة  ق  يل همهل  هاءرع ي ال ئعهاءر و 

 عادهمو   هءاعم يفد عبلا ةداسع  ةياغ ...ر هللاأمال  م  ا  ل وقا .اد اسع
 رةالدنييا واآلخ  سعادةي فيها ول وصي ه الام  ال أمر هللا وقبهللا  ه السعد   محل  اقو 

 هوى النف    لبع  جل جسله تقدم حق هللا •
عةل يف كدددل  اتبددداع الشدددري  يف  لهددداك    السدددعادةه هللا   ابدددن عبدالسدددسر  محددد مدددة  عسقدددال الو 

     .فيما خيلفها وىاهلماو دل وصد ل ونيبذ 
نيفسدده و اح هددا إال  وى  ب هدد هللا علدد أحددد حددق  مددا قددد ر      محدده هللا  ابن  جبفظ حلال ااقو 

و أى    إال بدده  نيفسدده علددب حددق    ظل وال عك  ذلددع فقدددر حدد الدنييا واآلخرةدة  سعا أى 
 اوة يف الدنييا واآلخرة.شقال

  5ددددددددددددددد]



   سوله  و م هللاحك  زع إلانل لرد عند اا •
   نالنسدد ]ا﴾   يددًس َتَْو    ن  سددَ حْ أَ  وَ ْرر خددَ   عَ ل  ذَ    ﴿لال تعاق  ه هللا مح لقيمن ااب العسمة قال
مدددا  د      و ر،  لمددد وأويل ا  يلو  سددد   ةعددد اوط  عيطدددان  مددد   بددده  تكمالدددذ  أمدددر ا  هدددذ    أ  ؛ 59

  يف  كمدتاعسددد   وهددد دكم، و اعددد وم  عاءدددكمم  يفلكدددم    رخددد   -يل  سدددو     إلو   إيل    هيددد ف م  زع ندددات
  ميكدد وحت  هلسددو و    اعددة هللاط  ب أنعلدد  هددذا ل  دف...قبةعا حسن أو م كل رخ هوف ،ن ي  ادال
 ًس وآج ًس جعاة لسعادا سبب  هو هلو س  و  هللا

 ة والسسروسع سنة الرسول علية الاتبا  •
 اله فعأ  سنة يففقة الموا  العبد   سعادة   ما عسن  م    ه هللا مح  اجلوزقايناحلسن    لاق
  هللا  بصددل   لو لرسدد عددة اب ام  يف  ىداهلدد و   دةلسددعاا    محدده هللا  تيميددةن  اب  سرسإل  اقال ءيو 
 .مل ليه وسع 
  مددا  ةمعرفدد   يف  هدج هدداا  الإادة  عسدد   د والعبدد لل فس جندداة    محه هللا ابن القيم مةعسال قالو 

  عادةسدد لاه  ذهدد ال  وكمدد   عمددًس.  هبدد ر  ايدد قلوا،  المددً ع   موسددل   يددهل ع   هللاب  ل صدد لرسددول  ا  بدده  نجددا
 ين ر خآ  ن بمري

 .ةو ع دال  ه علب تلعداهوج هرب ص   اينلا   .يهلق إلاخل وةع د  اامهحدأ
  يبندد لا  بدداعات  يف  ةآلخددر اا و يدنيلدد ا  يف  ةداسددعلوال  هلدد  كراخلدد قال العسمة ابن از  محدده هللا  و 

نهمل   عدد هللا   ضددي  هب اصدد أ  لعمسدد   كهل وسددلو ن سدد  علددب  رسدد الو ل  مسددل و يدده  عل   هللاب  صددل 
  ل ز وجدد عدد   ل هللاقا  نل كماإبحسام  نوو ةل هم وأتباعهامل ةئفطاالاجية و ة النقالفر  مهنل
   هللاي  ضددد ان   سددد حإب  معدددوهن اتبيوالدددذ   نيودددالن واهددداجريامل  مدددن   نو لددد و الون  قسدددابلاو  
  عبددداً ذلدد أ  اين فيهدد دلدد خا  ا هندد لا ا هدد حتن  مدد    ر تدد    اندد هلددم ج  وأعددد  عندده    ضددوا  و   مهعددن
  100 وبة]ال     ميظلعا  زفو ال
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الودددسة  يددده  ل ع سدددول  لر ة ادعدددو  ك يف  ال اعددد  تهللال العسمدددة ابدددن ع يمدددا  محددده هللا   اقددد و 
ة،  ندددد يأنيم الط  ن ه مدددد عدددد با ل  لحيودددد   تدددده مدددداعو د  ةبركدددد   من و ....ا؛هلدددد   رنيظدددد   ال  ركددددةً ب  سرالسدددد و 
 لع. ذرغ و   ا بوال،  ةالسعادو را ،  قس الاو 

 احل  لعمل الوواميان الو يحل  اإل •
 دةعاسب ل نوان ع علواحلل ا العملو حل و يلا انمياإله هللا  السعد   مح  مةعسالقال 
 . ن محلر ا  ن عبادم  احلوالا  من و   محنلر هل الأن  ه م نيوأ  ل حبهصا
از  محه و  ابن  العسمة  سيف   هللا    قال  من  ع ال  ة و    أن   جا النا  لراحبااصفا   ور 
 .نعداسال   صفا   لااحبر لا  فا  ص ...هذه...للواحلال    اإلميانل والعم نادعسلا
الرباك   و  اصر  بن  عبدالرمحن  العسمة  ل عمو   ىل و تقو   ان ميإ  ة دا لسعا   أسقال 
 . عدون ذلبة  لسعادتكون ا  وال ل  احلص

   قد قضان واللرضا اال •
 دو .لمقل سلمن يأ عبدال ةعادس   محه هللا  يةابن تيم  سسرإلال ءي  اق

ملسددند  ا  مددا يفك  لآدر  ن بدد ا  ةسددعادن  مدد    و قدددملا االرضدد     محه هللا لقيمبن اا مةالعس وقال
   سددلمو   يددهعل   هللاب  ل صدد   هللال  سددو     ال  قددالوقدداص قدد   أيببن    سعد  سيدح لتمذ  من وا
 .دةالسعاب اأسب  ان من ضلقا  افالرض (.هللاب  قض  امب  ضاه   درن آاب ةداسع ن م )

 العمل    ص يفاإلخس •
  . السعيسص يف خإلا   دةاسعالر  سع أ   ن م     هللا   محه   ون النذو  ل  قا
مددن    ةداسددع  ايدد فل  هلدد   صسخدد واإل  هللاعلددب  ل  ابدد اإلق   هللا محدده    مل العسمددة ابددن القددياقدد و 

 .ا احلون ذه يفل دخ
 .دلمعبو العبدل إخسصه ل ادةعسن  عنوا   محه هللا  لسعداالعسمة    القو 
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اإلخ   فس للق  يطر ال  وقال    يف سسوى  وفق  ف ...للق ااخل  ةدباع  ص  فمن  له لذلع 
  . والفس  ا جالنو ل  دةعاالسمن  ب ل ع لقد  امل  ا
  . ران  مياه اإل أصل   لذ  ار   ص سخاإل   ا دماو   عادةالسمدا      الوق

   حل اوعمل الالو   فعالناعلم  ال •
  يف  رودد  نم   والوددسكمال  لوا  دةوالسعا  راخل    محه هللا ءي  اإلسسر ابن تيمية قال
 احلولاعمل لاافعل و نلام  ل عيف ال  اوع ني
خشددية    هحبالذ  يءثر يف صددالم  علا  هو..نافعل.علم الالهللا    محه  بن از  عسمة اال قالو 
ر    تددرك  ددا   وإلهللا  ضئفددرا  دان أإل  عددهفديو   ل ددهاقبر وم  هللا   مددام حر يتعظدد    ثددهويو ل  هللا
  بباسددددد أ  ق ز   فقدددددد  فعالنددددد ا  معلددددد ال  قومن  ز ...وجدددددللعدددددز    هللا  لإ  وةدع الددددد   لإو   لهللا

   ع.ذل  يفهللاب  قتوا ذلعذا عمل بإ  ةالسعاد
وهددو    لادةلسددعل  ابظددم  العلددم هددو أع   زيز بددن  مددد السدددحان عقددال الشددي  عبدددالو 

 .أل ني  والراحةكرب ل ا  الاملف
  لددددوبقلل   يزكدددد امل  لعلددددمهددددم انددددافع  فاللعلددددم  أمددددا اسددددعد   محدددده هللا   لا  ةسمدددد قددددال العو 
ن  م مدد وسددل   هيدد ل ع ب هللا  ل صددل و لرسدد ا  هبدد ن  اجدد مددا  هددو  و  نل يلدددااة دسددعال رم  ملل ا وا لوا
 .عربيةلور الع   ن ملب ذلع  ع  يعا امو هل قفو فسر تديس و ح
  دلعبدد ل  دةسددعا  الن  ذالدد لاحل االودد   لعملاو ع افنلم االعل   هللا  محه قيمابن ال العسمة قالو 
  مدداهرمح  ن  ومدد ،  مَ ن  وغددَ   فدداز  دقدد ف  امدد هقز     سددبهما، فمددن  ب  ق علدد  ال إال  ة لددهجنددا  وال  ،امدد هب  الإ
 .ررو و  رو حر م  لإد  اعبلار انيقسا   دو ا مومه  ،رَ ح ر    هل  ك  راخلف

كلدده  وةل وهددذا  اقشدد لا  ا مدد سع   ن م معل ال  وبغض    ةادعسالا   عسممن   مل علا  بة  ل  وقا
   .اً م ل مب ع يسا  م كل     يف  الةل  ألم  ل هو وو ث بهلوا  اؤ ج  ذلا  لرسم الل ع  يف هوا  نإ
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 الفقه يف الدين  •
  .دين اليف    قه الف   دةسعاالر  أعس  ن م     محه هللا  النون   وذل  قا
  ة.دلسعااأهل    من ن كان ديال يف همن فق     محه هللا  تيمية  ابن  راإلسس  قال ءي و 
عليددة    قددال  اكمدد الدددين  ال فقدده يف    ادةعسدد ال  ببامددن أسدد    ز  محدده هللان ابدد مددة االعس  القدد و 

  ةسددعادلاو   رخلدد ما  اسفمن ع   (  ين دليف ايفقه  اً خر  هب هللارد يمن  )  سرسوال سةالو
  رر عليددهحيدد   اليدده ومدد ع   بيدد ا  مم  ل ملسامل  ر يع  ىتح  عةير لشا  يفقه ال فل و هللا ن دي يف قهل فا
 ةبور لب  ع  هللا  عبدفي

 حيد والقرانة يف مسائلهعلم مسائل ال و يف ت    مرااالس •
الشي  يز  لشي  صاحل بن عبدالعز اال  ق  ل هن م  بد   ال   علم   فال  لانشفلا  هو   لم الع    آل 

 ل لوقجا  هي ف  ذلن نيبأ  إلال  و   لهلمتع   أن  ل اج إن   ال  لفطر   مرأ   حيدو  لا   قال  ومن 
 أن د بعلاج  ا حي د يبل ال وح ل لوج ز ع به    ق حب  وجاهل  ل سهنفب اهل ج ا. فهذدهاجل وال
 ة ادسع    امس عن  م ف ...لدي وحل اقض ذلع  ان نيو م   نيءع يف قي   ال  ىت ح  لماً ائد  ه علم ي 
دائم  ي   أنجل  و   ز ع   هللا   إل   عيا لدوا  لملالع  البطو   لمنء ملا لال  كون   ل ديحو ل علم 
  .هائلمس  يف نة  رالقوا

    واإلابة إل هللا  ال وبة •
 .بةمر العبد ويرزقه هللا اإلاول ع يط نأالسعادة  من    هللا  محهل احلافظ ابن  جب اق
قوله  و  السعد    العسمة  هلم)     لتعاقال  خراً  يع  ي وبوا  ل  فإن  أصل   ال وبةن  ( 

 يا واآلخرة.دنيالة  لسعاد
 ل  هكااملو   اومل خاملاع  ل أنيو هر إل غ   عجو ر لا  يف    لن لرجوع إليه فرا اً ا  ب هللا مس   وقال
 . فوزوال  ادةعوالس  و  ر سلاو لمن  وا اباحملاع  و نيأ  يه لإوع  جلر  اويف
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 رة خآلاو دنييا  ال  يفة سعادلاو   ل يمظ عال  خلرا  افيه هللا  إل  ل وبةا   ابن ازقال العسمة  و 
 املباد ة ال وبة النوو    السعادة ب  أسبا من    دحان الس  مد   زيزعقال الشي  عبدالو 

امل   فائدة أحد  ايقول  ام لا  عن  لقد حب ج  عمر وجود  يف طوال  دة  لسعال ائبا  
نيلج الك ر   لادةالسعحز  علب الك ر من املال فلم أجد  هال  أجد  لم ف   فنمهنة ال

أجد   فلم  الشهرة  أجد    لالسعادةمن  فلم  العاو  يف  الناو   السعادةلتولج  يراين 
الداخل بكل ما تعىن هذه الكلمة أتعذب من  و ل  أض ع فيظنون أنيين سعيدل وأا 

بعد السعادة  أجد   إالرجو   إال  ا  السعادة ل  هللال  ع  من  اخلومل  والعمل يف  جلليلل 
 تءد  لسس عداد ليور الرحيلل ل سثة اليلرضا القليلل وهذه العناصر اوا  يللال نز 

 . لسعادةوهذا وهللا هو سر ا
بعد عذابل واطمئنان بعد   وسعادةحيايت اآلنل  احة بعد قلقل    فنانية  ئبة   لوتقو 

الدنييا علب  ع   اضيفامل  لتكالب  حي  با ةكان  صعن  وال وترل اة  القلقل  مليئة  اخبةل 
 . ياة اليور فيها حب هللا تعالح  نلك  واخلوملل
 ى  ال قو  •

العس  السع قال  هللا       دمة  ل قوى   م ا محه  العبد  عنوان  به   ال  و ةادالسعل  عسمة ل 
 وى. قال   هوو  للبديةاة  دعالسا  بل ي   مباار  اله م ا  يينبغوقال     الفس .
  قون. ملان  منو املء    هم  اندعلسا  وقال 

وب ر الك  ج يتفر و   نجاةوال  دةسعا لا  ببس هي    قوى  ال   ز  محه هللاان  ابقال العسمة  و 
 .ةر خاآلو ا  نييد اليف    ادةسعالو ر  واخل  من لا ب بي سه.و ورل..نوال  والعز
  علب دين هللا ة واالس قامةاهلداي •
 .اعا الطل و ئاضسج نيفسه الفنيمن أ د  يلسعا  ر  محه هللامار ابن حز قال اإل
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لوددرا    اه هللايدد دهي  أنمدداً  طر دائضدد م  دبدد الع    محدده هللا  ميددةر ابددن تيسددساإل  قددال ءددي و 
   .ةاهلداي ذههب إال  ةلسعادا  إلول  صو  والب اذالع من ة اجن  ال  ..فإنيه.مي قسملا
ابن اقال العس و   يه ل فع  رة خاآل  يفادة  عوالسنييا  لدا  يف من  ال  دا  أن  م    محه هللا  ز مة 
  به    زريل   ن وأن لديا  ذاهب
العقاو  ع  ل  ابن  ميأ  ذا  إه هللا   يما  محسمة  موجعز    هللا أن  سع  نيف  ن ج  قد  ن  ل 
 ا هذ  يف  إنف  شرل فأبراخلوأهل    راخل  بة  و   ل الواحلالعم و وفيق  ال و   ايةلدهليع الع 
 ة. السعاد  ك بج له   ين الذ  ىسر يلان أهل  م ع أني  علب  سً ليد
الو  تإذالفوزان     حل ة صاعسم قال  الددايوهفيقه  و وب   ه ي اع بر   هللا  كالو ا   يف و   اليني ه يف 
 فيق و ال و ية  ادهل الك او  دنييا يلا  يف   لاً دأب  ها دبع  ان ءق  ال  دةاسع  د عست  فإنيع خرةل  اآل
 . لداً اً خمن ه خالدج   عدخلن يب  كال ة ي و خر آلا  ويف ل ملسليهج ان علب املسرلوا

عليه   سهلج  طاعة هللا  علب  اس قار  أسباهبال    الطاعةل ومن  له  من   وتيسر   وهذا 
 عسما  سعادته 

  .مل للعر  يسلا   ةدسعاالر  عسأ   ن م    هللا  ه مح    لنون اذو  ل  قا
ة الي احلوللألعمال ا  ييسر  سعيداً   كانمن      محه هللا  ةتيمي اإلسسر ابن  ءي   قال  و 

  .ي السعادةتقض
  ةلدعالسددد اهدددل  أ  اأمددد )  سدددلم   ه و يددد ل ع   هللا  بصدددل قدددال     السدددعد   محددده هللا  ةمددد عسقدددال الو 
  لًةلسدده  مل  سددرًة لدده ميرخلدد ال اأعمدد د  د يدد بدد عان الإذا كدد فدد   ة(السددعادل  أهدد   للعمدد   رونسدد  ييف
  اهبدد   لم  دسدد  يَ الدديرى  شدد لبا  ن مدد   ذاهدد كددان    لهرم ضدد  ت  لدديل اعمدداالن   عدد فددظ هللا حباً وظدد ف و 
  دهدأ عبدد اب دد   اذإينل و دجددو أجددود  الو   لامكددر لا  ر  ر كدد أ  هللا  فددإن  رهلمدد أعاقبددة  لددب  ع  ن ملءما
  .ه  ت  أ نحساإلا
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  لدددينيع  أن  هللا  نيسدددأل  –  يدلسدددعا  اننيسددد إلا  دتددد    هللا  ه محددد   ة ابدددن ع يمدددالعسمددد ل اقددداو 
  عليدده  هلسدد وتةل  وددسلل عليدده ا سددهف  ةدسددعاالأهددل    لعمدد يدده  هل عل يسدد   -ممددنهم  كدد ايوإ
  هللا  ذا  أيددج أنإخددر فدد   لعمدد   كددلم   هليدد ع ل  هسدد يار و  حدد ال  ةسيدده صدد عل  هلوتسدد ل ةدقولا

ع  أنيدد   بلدد  ع لم دا يدد ن هددذل فددإرخلدد شددر ابأف عل يسرم   رخلا لم ع  نأو  اهبذ ليع ع ن  م قد
  .ادةلسعا  هلأ  ن م

يسعد الواحلةل    والسعيد  اقال  العمال  تيمي ءي   ابن   سعيد ال   ه هللا مح  ةإلسسر 
 . ةعد العمال الواحلسي

  ما فيه تباعل واوتدبره لالقرآن الكرم سوةت •
  إلرب  قدد وأ  عددادهومه  يف معاءدد   دعبدد أنيفددع لل   ءين  ي ل   ف محه هللا ملقين ااب العسمة قال
  عتطلدد   هندداتددهل فإايين آامعدد   بعلدد كددر  فلا  عمجدد ل و ل لددهمددم أ لا  ةلدد اطإو ن  لقددرآا  ردبتدد   ن مدد   اتددهجن

  امدد ا ر ومثا  مدد  ايوغا  ماهبوأسددبا مددا  اقلددب طر وع   المهفر اذالشر حبدد ر و اخل  لب معاوالعبد ع 
 .ادةعسلاز نو ك  يحتامف  يده  يف    لم وت  لام هل هأومآل 

ز  أوجه يفلبل وأنيز القلو ه  اب بك  و ني  ذ لا  ر  دم احلقال العسمة الز كشي  محه هللا   و 
بكمج وأ  انل كم احله    حكم    ز جأع و   انلبلغلا  غ هعيج بس أف  بللو سأجز  أعو   ظلف
 . ليهع ه معز و   فكره  قف وو  ليهلإ  ه  مه  مل ر من ص يدسع لاف..طبانل.اخله  واح ف
حيدداة  علددب  سددولهل الددذ  فيدده    أنيزلدده هللا   الددذ  رذكالدد      محدده هللا لعسمددة السددعدقددال او 

 .دا ين الدنييا واآلخرةل وفس  الوسعادة  ل  القلب والرو 
 .هاخر آنيياه و د يفد سعيهل ل  عبن م آلقر د ا مه  ن مء ملاوقال  
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قي مددن  ل والشدد هيدد ف  امبدد وعمددل    وتعقلدده  رهبدتدد   ن مدد يد  عالسدد   قال العسمة ابن از  محه هللا و 
 ن ذلع. مار ذل نيعو انلشيطاهلوى و ع ابتل والعذ أعرض

ة   ن صدد بدده مدد   عسدد   م م ل لوددل  حيمددا    لقددرآنا  ركددةب محدده هللا     ال العسمددة ابددن ع يمدداقدد 
 .ةر خآلا وادنييال يف  ةداعسوال ج،املنه  مةسسو لقود،  ا

اعظ  و املدددد ائددددب مددددن  عجلا  هيدددد ف  جدن فسدددد لقددددرآر ا دددددبب  –أخددددي  اي    –يددددع  ل فع   وقددددال
  نيزلدده  أالددذل  املالعدد ا ب    ر  سكدد   –  وايناي إخدد   –  رآنقدد لا اهددذن  إفدد مل  حلكدد وا  ارلحكدد او 
يق أخبددا هل  دتودد و   لهآايتدد بر  ع ب ددديدد فعل   ركددةل وبرخدد   نرآقدد لاو   لهظ بدد ع نيدد و   تددهآاي  برد دد لن
 ة.ر آلخاو   اينيدلا يف  ةداالسعد  ترينج ل إن كمهاحكمل بلعوا

 ه.مبا فيعمل  و   للهعقوته  تدبر ن  م دعيسلفا لئدكله فوا  هللا ك اب   وقال 
 ا يرضي هللا عز وجل ناو مبعامل مع ال ال •

  وو  ملهفدددي  هللا  لعامددد   مدددن   بحار الددد   عيدالسددد اول...نالهللا     هم  محددد القددديقدددال العسمدددة ابدددن  
م  ي رضدده  وو  لمطهسددخب  هللا  وأ ضددبفهم يف هللال  خي  وو  لميهف  هللامل اخو  لهللا م يفيعامله

  بلددد ع   مهر ثء يدد   وو  للدديهمع   هللا  رثدد ل وآهللا  يفبهم  قايددر   ول و مهي فدد هللااقددب  ل و  هللابسددخ   
 .هفي  نهاجوفه و   وخ هللاوأحيا حب    هلقلب  م من م وحبهنه جاو خوفهم   امأو ل هللا

  ق ل اخلحسن   •
 نوااإلخ عم  قهخسن أسح العبدسعادة عسما   ن  م  محه هللا  ايناجلوزقل أبو علي  اق

  عمال القوال وال يف   الودق •
  .ق  وديوالة مع الودق  ائر د  عادةالس  هللا   محه مابن القي  ل العسمةقا
قدا  الودددق يف القددول والفعددلل وتعليددق  فيه  عظم مهللا     محهحجر ن ظ ابقال احلافو 

 اة من ءرمها به.والنج  الدنييا واآلخرة سعادة
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 ال واضع والرمحة  •
  يف  دَ ز يدد   المدد د كعبالأن    س  فلوا  لسعادةا   سماع من    هللا ه مح مابن القي سمةالع قال
 .تواضعه و مح ه  يفز يدَ   لمهع 

 احليان  •
 .نايحل ا  لسعادة ا  من  هللا  محه    وسيطال  وو من  بن قال  مد  

  خرين إل اآل  اناإلحسل اخلر و فع •
عليأ  لاق اجلوزقااحل  بو  علي  بن  ل بذ  بد الع  سعادةعسما   ن  م     محه هللا  ينسن 

 . معروفه للخلق 
 ادةعلساونييل   الفوز  حسان سبباإل  هللا محه   يلاز غلا اإلمار  قالو 
عنهل ضع  ضل إنيظا  املعسرل والو   ويف هذه الحاديس ف  محه هللا  وو نر الاقال اإلمو 

  قر ءين ....وأنيه ال حي ضل املسا ةوف أو قليلل  ك ر    ن م ما بعضه  ينل وإلد  إما كل  ا
  . فيهوالرمحة    عادةلسب اسب  رل فلعله عال اخلفأمن  
 . لق يف نيفع اخل سعيه .... العبدسعادة  ن  عنوا محه هللا   د   لسعاعسمة  قال الو 
 ةدعاالسمن  ب  عل امل  لقد   افله  لذلع من وفق  فل يدهنيفع عب  يف يعسال  قال و 

 . وه اإلحسانميع وجب   اخللق   لإن  حسااإل...ا دماو عادة  الس    مداوقال   
   القناعة •

خر  الناو )    لسسر  اوسة و قال علية الالسدحان   بن  مد    قال الشي  عبدالعزيز
 وال قا ون وأنيج غر قانيعه هللا مبا آ ه.( لوكان عندك أممن أسلمل و  زق كفافاًل وقنع 

ل اتعءاكر ر  قانيع و   جوأنيكفيع قو  يومع  هبال ولو كان عندك ما ي  ن تسعد فل 
 السعادة. س  ظب  ف
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 حفظ المانية وعدر اخليانية   •
أبو ز   بكر   العسمة ل  قا   يندالا  سعادة ب  جو ي  نيةمالفظ اح   يد  محه هللا بن عبدهللا 
 .مافيه   نالشقا  جبتو   ةيانيخلاو 

 لظلم واجلهل  من ا  مة سسال •
  هلدده وظلمددهلمددن جيدده  عل   هللا   ب  ن مدد   ديعسدد لا   هللا   محدده  ةتيميدد   ابددن سددسر  اإل  قددال ءددي 

 .جهولان ظلور  فاإلنيسالوإ
 يسن والكرباين  اخلنيبذ   •

أبو زيد  محه هللا   ل العسمة بقا ال ضل   اللووق إل   الزر  محع هللا كر بن عبدهللا 
رسةل أو و غط لكرباين أ  ملاالس شرا ند  ع   نيفسعل وهضمهال ومراغم ها  ز ان علبواإل

ئة ب هل امل طفهلي  ةذهبملام القاتلة لهل  عللاا   آف  من ذلع  و  نأو عجب...و ح ب ظهو   
رز    لعزر ذلةل فالفعة يف واليو   كلما ازدد  علماً أو ل  نو هل عظمبل ومقاماً   ة  دسعاحت 

 .عليه الناوطع يغب
 قلة العيوب   •
  هبدد يو مددن قلدد ج ع سددعيد  لاف  .مددن عيددب  و خملددوقلدد خي  ال   ابددن حددزر  محدده هللا  اإلمددار  قددال
 جودق  

  ون سيئا  العبد نيوب عينيهأن تك •
  هلتدد اعايددة ط ؤ ه  سدداأنيراً  ه خدد دبدد بعاد    أذا  إنيه  ا  سددبهللا   ه هللا محدد   القدديم ن بدد ل العسمة اقا
  لرههددد ظلدددف    العبدددد خناتكدددون حسددد ن  أة  عادلسددد  امدددة  فعس  لنيهسددداقلبددده ولن  ا مددد  فعهددد و 

   .يهَب عينو نيه  اتئيوس
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 طاعة هللال وخومل عدر القبول  •
 عسمة    لاقف؟    ةادسعالة  مس   ما ع هللا محه       ر حلد اعيس   بن  يلإمساعسئل سعيد بن  

  .دوداً ن تكون مر مل أاختع هللا و يتطن  أ  دةالسعا
  . ن تطبعل وختامل أن ال تقبلة أعادالسمن عسمة  ه هللا   قال احلافظ ابن حجر  مح

  بنان الرب ةجة الواحلة والزو ال •
طا أيب  بن  علي  أامل  سعادة من  ه   ن ع   هللا   ضيب   لقال  ل ةصاحل  ج ه زو   ون تكن  رن  

 .اً برا  ده أوالأو 
ل  امددد و   لهدددادين  مَ لددد  ذا حودددلج لددده امدددرأة عَ إيد  عالسددد    ابدددن اجلدددوز   محددده هللا  ال اإلمدددارقددد 
 .ا ه بص  ور علبنخلعقد ا...ليهالإ

 عاءرة املعرومل با الزوجا امل •
 اة حييا  أن حي ب  حيان  ذا كسان إنيإلاعلب    باجلو ا    هللا   محه   يما العسمة ابن ع    قال
 وجها ز   مع  ة وجز ل لة  نسبال  ع ل وكذ  ، ملرو عوج ه امل ز يعاءر  ن  أ  ئةنة، هادئطمم  دة سعي
 عرومل ملا ة  ملعاءر ا  خياي أليع  فع....،نءقا  اةيحلا   وصا    مو ل اج  اع ض  الوإ
م   اوجز  وبا م هبين ف هللان ألم  سألوا ة،عيدسة اياحلعل ت  اجالزو  با ةاللف  الوق
 كون ياذا  م  فانيظر  فاناجلن من  يبا أهله ءو نه  يبن  وم   ، ونا يكم  أسعد ن  و ي حي  ف كي
عد يا  هم منل  ك  ، صبا   ل  وكوٍر،  ي  يه كل لع  ويل اين ا  ب ل عو  او  عب،  و لناون   بون  عي، 

 . مهب  قاي عبون أو   ة،القضا
، لا امل    نل م احلار اودو   ،لورب ب اعل ث  ا إلا  ايتأخو أو     و الذك  اينو خ أحسم إ  عولذل
 . ن سعيدي  ون الزوجانك يىت حة  لفلا   طلب  بل ، وعل مم    ب العل و 
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 عظيم اب  نيه  أقة  حلقي ع"  ان ق  س د املاز "ب   ا ك  من"  ساننلا  رة ب عشا "ءر     يف   قالو 
تطبهة  العنايب  ت لن  أخسم  بيقه ،  بدو ملا  بهور  تد  هق يتطب  ن ول  ،اإلسسر  قن   ا ة 

 دة ي سع  ةاين حجاو لز ا هيا بحييقه  بطن تول  ،االزوج
 احلا بة الومواح •

 . احلاص  خوانيه إيكون  ن  املرن  أ  ةسعادمن  عنه   هللا  ب  ضيلقال علي بن أيب طا
 ص ب ه لهل الوس .   العبد ة  سعادما   عس ن م    محه هللا  يناجلوزقاأبو علي    لاقو 
القال الشي  عبدالعزيز بو  ال  دة السعا  من أسباب سدحان   ن  مد   احلا وجمالسة 
 . لمانل وطلبة العلمرا  كسمهمل وعلب  أسهم الع مث  طايب قا  أوال

ي علب كل لسانل وصويت وأصبح امسل  قول مغين  ئب  اء هر  ءهرة كبرةي  فائدة 
 ل كنج أءعر سعيدع يف كل بيجل وعلب الرغم من هذه الشهرة إال كنج غر  م يس

 .  دو ال  بضيق و     اململلحال عاسة والشقانل وأ
ول  كنج أءعر بشعو  غريب ق يل  كر أنيه تعرمل علب ص بة طيبة عن طريق أخيهذ   مث

ر هبا من قبلل كنج رينل و أءععظيمة تغم   بسعادة جل  معهمل وكنج أءعر  وأا أ
تزداد يوماً بعد يورل والضيق واهلم والشقان ي ناقص  مع هءالن الخيا  السعادةأءعر 

 وعرفج الطريق إل هللا الذ  كنج قد   ميانل نو  اإل   بيوماً بعد يورل حىت ام أل صد 
امل  ج ل ضل  من  أملكه  ما كنج  مع  اعنه  أن  وأد كج  والشهرةل  وال ران  لسعادة ال 

 امل اع الزائلل إنا هي يف طاعة هللا عز وجل.  ليسج يف ذلع 
   الحزان  اننيسي •
ل  نز وحدد   سددرو ٍ   ونيسي كل  لاين الدنيع   رجخإذا ار املرنل     محه هللا   حزرابن  ماراإل قال
 .ةم الادة اعسلا دسعل  ضاً يأ ذلععلب   هقظ يف يسه   تب نيففلو 
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 اعة املسلماة مجسزمم •
ه  واتل صدد و انيه  و ضددو   هللاة   محدد    ةعدد ام اجل  ةجدد ني ي   ه هللامحدد     ةيدد سددسر ابددن تيم اإل  قددال ءددي 

 .رةاآلخو   االدنيي ةعادسو 
 ةاالس خا   •

  الندديب  ن عدد اص  قدد و أيب    ن بدد   سددعد  يسدحدد   ن مدد سددند  ملا  يف   هللا   محدده  القدديمابن    العسمة الق
ه  فدد ك ني   دو قدد املف  (،لتعددا  هللا  ها تسدد خادر  آابددن    دةعان سدد )مدد )   مسددل يدده و عل   صددلب هللا

  ا خي دد   أنه  إاي  عادهسدد وإده  بدد ع لق هللايدد فو ت  فمددن   ه،دعدد ب  االرضدد و   ،هلدد بق  خا ة سدد اال  ان ر أمدد 
 .هقوع و  لقب

  لعقلا •
 ل عقلا  دةاسعلا  وعمود  هلعقي م   ىتح  د أحدين    مال ي     هللا محه     ابن حبان  إلمارا  قال
بيدده  ر ومم  لدد علا  ب  و أل وهدد  ر يدد ز غ   لقدد ع    عقددسنلعقددل  ا   محدده هللا يمقدد الابددن  العسمددة قال
 .ه يج   ونيه تر ومث  لعلمد الوهو و ب مس فادل مك س  لقع و   .مرة م  و 
 ه وأقبلج علي  لهأمر    له ر  ا قسل واانشمن يه  ي تيء   ل هللاع فضذل فد  ب علا  يف  اعم اج   ذاإف
 .جانيب  من كل  دةعاالسيوش   ج

 ما ينفع في  الوقج  اس غسل •
 ه. توقال  ته مراعا   د العب  سعادة  ا  مس ع ن م  هللا ه مح   وزقايناجلأبو علي احلسن    لاق
ق ددهل  و زة  ها عدد ضددوئ  يف  ىر يدد ل  أخددرى  ة قدد اه  لدد  قرب تدد مث هللا  لقدديم  محدده قال العسمة ابن او 

   بددهل  لإ  هربدد ق يمددا الفي  عهضدديبدده أن ي  لخدد يبف  ادتهلعسدد مددال    وه  أأنيدد و   رفهلوءدد   وخطددره
  لةدسدددعالاو   ربحالددد ه  تددد   اعم  حفظددده و مدددةل ويفالنداو   رةسددد واحل  نار سددد خلا  ع هضددداإ  يففدددإن  
 ده.عه يور معانفي ال فيما  اعهيضي  نأه سابنيف  فيشحم 
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 ل وقبول عذ ه لمخطئل ال ماو العذا  •
ال مدداو العددذا  ملددن    السددعادة من أسباب    مد السدحان زيز بن  علي  عبداالشقال 

...وإذا اع ددذ   ...فاع ربهددا زلددةفعاللنيضددب أو ال بسددبب غ أخطأ يف حقع من إخوانيددع
   .عذ هبل اقفلع 
  واالس غفا   لالشكرو  لالورب •

..أن  ابدددة.جإلاجدددو  ملر ا  لسدددئو امل   سدددب انيه وتعدددالهللا  محددده هللا قدددال العسمدددة ابدددن القددديم   
هددذه    نإفرل فدد  غسدد اأذنيددب    إذال و ربصدد   لددبا اب ه ءددكرل وإذعليدد  هللام ا أنيعإذ ممن  ملكعي
 .دبعلا ةدعاسان عنو  يه ة سثال  مو ال

ح  ودد نيب مددن  اً علدد قدد يقان حرل ككء  وفونيصرب  فنيو  اان اإلميان نيوفكا  ملو   وقال
ن  عدد ل  وال يعدل  ايم عظال  صلالان  يذه  لم يه ن الأ ا ادسع رثا وآا جنأحب و  فسهني
يددور    جعلددهيل  ليقالطددر ذين اهدد   ابدد   هللاإل  ه  ر سدد   عددلن يوأ  ن اصددديا القالطددريقين  ذهدد 
  رو ةضدد لواة  اجدد  عريددف بشدددة احلل ل  با دد كلاا  ذوضددع هدد  عذلفلدد  يقا.فددر ال خر عقائه مل
 .اهم يل ع   رةخواآل  يانيدال دةسعاف قو تيان  ل وبام هليإ

ى ير   ن ةل وأيوي نيوالد  ةلدينيال  مهنيع   علب    ر ءاكراً   ن كو ين  أ  ل دبالعادة  عس  ن وانع  وقال
 .اً ر   ك  ءكراً   ه ق علي س تا  ى أهنر بل ي  ا ب هبجع يوال   ار هبس يفخف    بهنعم من  المجيع  

ل  ب العرش العظيمل أن الكرمأل هللا  أس   ه هللاقال اإلمار  مد بن عبدالوهاب  مح و 
ذا أ عطي  كا  أينما كنجل وأن يعلع ممن إي والك يف الدنييا واآلخرةل وأن يعلع مبا
  السعادةفرل فإن هءالن ال سث عنوان  غءكرل وإذا اب لي صربل وإذا أذنيب اس 

 علب ءمن  امل ص حر  اذإو  لةادالسع انعنو ث   سلاهءالن   ن از  محه هللا بعسمة اقال ال
 . سعادته  ج ت    لماكاله  هذ
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ال هذق  ز     من وقال    او مه  هللا رعء  وما  ثة  سل   ا  ا فيه  ه  عوهو  نل سالب  ند لورب 
 . س لفا  ة يغا  ح ل ف وأ  هتسعادج  ت  للذنيبا  بة عند وال و والشكر عند الرخانل  

العسمو  السعد   محه هللا  قال  ا  ة  ت غر  جلاسن ه  ال  الي  م   وال  ية  أن  قار ت بدل  ن 
يب ل  أن  بد  فإن  بدينه وءرعه ال  علب  يهل  الأمر هللاصرب  يبال املكا ه  وو  يف   واقعة ل 

 السيادة آل ها.  ماهلال ومن ك  السعادةد ال من  ق ذ   الق  لوادفهو ا  سبيلهل 
الو  فوزان  بن  الشي  صاحل  ال سث     ن  فوزاقال  المو   أ عطي ءكرل وإذا  إهذه  ذا 

 ة.السعادهلا ال    ق سعادةل من و ف  لهي عنوان انيب اس غفرل  ل وإذا أذاب لي صرب
عسما   و  الراج ي   عبدهللا  بن  عبدالعزيز  الشي   أ  السعادةلقال  نيعمة   هصابإذا 

 يس غفر.  ية صربل وإذا أذنيب ي وبل و لبصاب ه  ل وإذا أءكر
 وة شقاخومل ال •

 ة. او قخومل الش  السعادةة  سم ع    ولقي    محه هللال الضرير  بو احلسن أ  ناك
   والورب  ق ي احل ال واصو   جلل عز و  ل هللاالدعوة إ •
هللا   ا  قال از  محه  ابن  سيف لعسمة  من  عال  ة و    أن   جا النا  لراحبااصفا   ور 
 نعداسال   فا صل  ااحبر لا  فا ص... هذه.. .ربولصي ااو   الو   ق حل واصي اال   دانعسال

ن ه أنيفس ن يف  انيسب اإلعل   ة ثر الدعو ن أم   آل الشي   زصاحل بن عبدالعزيقال الشي   
ية عادد ال  عن ل لي   الود ا شر يشعر انيو   دةلاعلس ا  رع ش ل يجو   ز ع    هللالاعية إلدا

  ا.ع د نيه  ل  ةن ينيأم طالو   ةن كيلسان  ع دبع  الو  لهد  ص  يف   ب ي   وال لق ق جلعز و  هللاإل  
اقو  بن  مد  لشال  أسباب  ي  عبدالعزيز  المر املعروملل   عادة السالسدحان  من 

والمر ل  ع من تس طيعولل مث ممث من تع  نيفسع أوالًل   لع معر. وذكوالنهي عن املن
 . لسعادةأبواب ا  يح املعرومل من أعظم مفات
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  لناوا  بالنف  عن عيو   عيوبال بغاالء  •
ملددن    وويددلول  عيددوب النددا  ن ه عدد يبدد  ع   هغل ءدد   ن  ملدد وىبطدد قدديم  محدده هللا   ال  بددن مددة اقددال العس

ا     اأمدد   ن مدد   لو ال  نل كمددا أوةاقشدد ال  مددةسع ن  مدد   ذاهدد و.  االندد ب  و يدد لعغ  فددر  وتعيبه   ينيس  
   .دةاسعال

  عالو   •
 . لدين  ايف  ع  و لا   سعادةالمن     محه هللا   وسيطال  وو بن من قال  مد  

 بمو  املسلما   مار  هاال •
اجلوزقاأ  لاق علي  بن  احلسن  علي  امه م  ه ا  بد الع  سعادة ا   عسمن  م  ين بو 
 . لماسملا

مشا كة املسلما يف   السعادة من أسباب     السدحان  زيز بن  مدععبدال  الشي قال  
تس أن  أحببج  فإذا  وآماهلمل  فشا ك آالمهم  اخإ  َعد  أفراحهم يف   ملسلما وانيع   

 .هموأتراح
  ا  قفو ملا  لم ع لا  لك ب أه  يف    ةنراقال •

ابن از  محه هللا العسمة  الاأحو ل  مَت  من   قال  افقو ملام  لعل  نيا   هذه   ا يف و بغ لذين 
وتدبروالا نيبيهوسن  ملب  هبك ا  مةل  ص ة  وسيلع   هللا لب  م  بعبالا  يب أ...كلمل ه   نو 
 يف   وارز ب  هم ممن ر وغ  ل رك  بن ا  احلافظو   ل مقيال  ن اب  عسمةليه  اذلمي ل وتهللا  هيمية  مح ت

 ك بوا و ا  لو اقا  مفهم  به  علي   هللا  ح ف و   لمأحواهلل  مَت ..من  .نللشأا  ة م أئن من  اديملا  اهذ
 ها الرب ل واةر ب النقلو الي ةل و الو   لور العرةل و العرب الباهو   ل جابع لجب الع أى ا

 . امة قس الا  لبيسو   لسعادةلا  ريقطل  ا إهبسع رءد من ت ت  اليةل  عاطسال
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   ناوالب  تا  االس فادة من   •
عن سيئهال اني هب  عال غره فوفح أف ن ت م   دالسعيإن  د   محه هللا   و  املا  ارمقال اإل

 .ال جا ب وأمن خطر    نافعلاملنئ ال ه ل فنهابحسنق دى  وا
 يا الدني  لزهد يفا •

 . اينيدالالزهد يف    السعادة من    هللا  محه    وسيالط   وو بن من قال  مد  
 طها ة القلب   •
 .لباً رهم قأطه   انيييف الد  وناال دعأس   محه هللا  ةاإلسسر ابن تيميي   قال ء
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  فاضل من عاو جليل ومريبعن السعادة  نيوي ة
نيوي ة  ال  ل عموماً   لناو ل  هذه  خووصاً ولألجيال  عا  لالسعادةعن    لواعدة  و من 

إمار وخطيب املسجد   خيا   بن عبدالغين  عبدهللا   الشي  ومريب فاضلل وهو  لفاضل
تلقي   كان    ل يقوله هللا  مح   احلرار النبو   حديس   ه م أول ما  ابن ن د وو احلديس 

النيب    كنج خ قاللعه  ومط  ال م ي هللا عنهباو  ضع  يل س عليه و لب هللا ص لف  وماً  م 
يسل وخ امه يف  واية داحلحيفظع(  حفظ هللا ين أعلمع كلما ل اإ اي غسرل )  يلفقال 

 كن ليخطئع و ي  ع ابأص  اوم يكن ليويبعل  و ن ما أخطاك  أاعلم  و   )   مذ  ر الت غ 
وما برحج ل  سراً ي  مع العسرأن  و   ربلكاوأن الفرج مع    لنور مع الورب أن اواعلم  
ماقرا   فال  هذه  عالقةالس  ياحلد  نلخرة  واخت  شريف  قاعدة بذهين  منها  ذ  

احليايف   يتاالتاه الغرب لةل    من ضران قد سلم  ي  ان أن ال ن من ءأن من عاش علب 
 ... ب البسنل لسرانل والورب ععلب ا  رشكه ال ب اجغر أن و   ملة ء تكون م

أس عيد عندو  أو ض تن  اسر    كل   كنج  الفق  فين تك ن  نار  د كين  ما   ة ر هذه  و   )   أصابع 
ليخ أخطاك ئعل  ط يكن  ل  وما  يكن  فو   ) نيفيويبع  لذلع  ما وكنج كلل  سيت   

ا مم  يهنيفوذل وما إل  ن مالل أو جاهل أو  مر غ    م ع بهزع ين نيفسي إل إد اك ما يا
 له صلب هللا و لرس هه  يتوجناول أس عرض قول  ب العزة يف  حلظوة يف دنييا البه ا  ونتك

ة الدنييا لنف نهم هرة احلياجا منهم ز أزوا   عنا بهمإل ما    ععيني   ندوال ت     )عليه وسلم
   131طه ( ]  بقبوأ   بع خر ق   ز فيه و 

ا وقنعج مب  وذنيف أو    جاه   أو  نوب به الزهو من م  يكون  ماعن كل    فأفد  العزومل 
علب   حم اولع ال ز الن  م مهبعض فلم أجد يف نيفسي ما يده    زلل ه هللا يل يف القسم
 . العمل
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إذ   ذلع  يو لا  لسجأوإين  أسجل إر  الواعدنا  الجيال  لدعو  مس قبل   ةه  يف  وهم 
 ه   ليل  من الماين   حبر   يف  يسب وا  ل وأن ال وظ غرهم ظحيفلوا حب  ال  أنملية  لعحيا م ا

ليكون اس أ م  هل  حلل  ما  ال روة   ويتم ل  من  النفوذ   غرهم  امل   أو  املرمو أو  ا ممقة  راكز 
 . دةاللسعكمظهر    يف دنيياهمو  عليه النا يعول
بغية الوصول إل   ويةملل  ل اسب سلوك الختاذ الوسائ ل أو  وا أنيفسهم يف اال يهد  وأن

يوو  ال  السعادة ني   هاي  العيف  البعض   غد  والظهو   يظر  العظمةل   ابثي  يفشل 
الرءيد طريق  فا  مظاهر الهبةلو  السديد  بقيقنع  و أنوه  ةعادالسلطريق   سمة هللال وا 

 جبل الماين   ل وقطع رالغ  ظ حظو   لعزومل عن لعادة   خر  فالقناعة 
ذلعل كما جان يف ة واملواهب وغر   الفضل والنعميف  هو دوهنم  من  أن ينظروا إل و 

ن ال أكمل قمن  قهو فو   ن تنظروا إل مال و   نكمل مهو أسفل    منإل   اظرو احلديس  ) اني
يخطئهمل وما لكن  ي  م و اهبهم أن ما أصأعين  ضعوا نيوب ن ينيعمة عليكم ( وأ   واتزد

ي  مأخطأه هللاو ل  بهمليويكن  و  مب أن  أعلم  سب انيه  عبادهل  واحل  يف في  المو   ضع 
  أ  يف الدنييا    ظ حظو   من  نءي  ه يم ال خيلو من حكمةل فمن فاتوضعهال وفعل احلكم
 ئ  يب  ييأو أو وال مل يعوضه عنه خراًل ب انيه سو سأن هللا  ليءمنف ال من اجملاال  جم

إ ينظر  يطو نمب  اةاحلي  لأو  فلن  أسودل  و دائدالشأمد    ل ظا   م كليل  يب سم ن  فائسً 
هللا عمل عامل إذا علم   العملل ولن يضيع  لع أن يدأب علبذ  وعليه مع   ا لملألز 

 . هعليه وحد  ع مادية الواحلةل واال نالةل و صدق العزمي دل و لقواسن  منه ح
الو الجيال  أدعو  إذ  هذاعدوإنيين  إل  اة  فألن  املنهج  لمآل ا  ف  ةل   م  مديهال 

السداد يف سمع وطلب  ب اليس عار لكل من ألق فاحلدوإال  واملس قبل أمامهم ممدودل  
 .  كل مطلب يرومه مذهبه واته إل هللا يف
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 خاتة 
 عادة الس  رَ ر  ح    هأني  نظس يفالدنييال  النعيم يف    نيواعفلم يد أ   عز وجل عليهقد   هللا   من

الدنييا وزين هال نيعيم  السعادة يف   ه مح    ع يماال  حلصا  بن    مد  عسمةالل  اق  فليسج 
الأ  نالك  ،دةالسعاي  هو   ،ةدوو قملي اه  جنيكا دنييا لو  لا   هللا  هللا   ل   سو ا  هب  ناوحق 
ااك  دقو   ، ابهص أو م  وسلعليه    ب هللاصل  علنن   ه يعل  يميض  ر سسلاو   ة الوس  ليهيب 
 لٍ يال  سث ع ثءبوما    ،ال مرو ن  اإنا طعامه املو    ؛ يف بي ه ا  د وقي    ما   ثة  سلان واشهر لا
 . ربالخبز    ن م   اباعً ت
البديددة    السددعادةز  فددو لن  ةللمدد ا  سعدانها الي ذكر  دةعالسنوز اك  لنيلنا أنيفس جاهدلنف

  له وأهدد ئدد وليا لد هللاعدد أ  امدد ل  إ  نيفسددع  دعفددا   محدده هللا    ميابددن القدد   العسمددة لاق لالدائمة
   .كربوز الفوالديةل  بال ةعادسلاو مل يملقا  ميعمن الن  هع اط

رمددا   حملا  تددركو   لواملسدد  با لواجبا   أدان ا  بيكون احلرص عل   سهنيف  املسلموجهاد 
 .واملكروها 

  الدنييا واآلخرة.أل هللا الكرم يل وجلميع املسلما السعادة يفسأ
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 املوضوعا  فهرو
 ف ةالو عضو و امل
 3     قدمةامل

 4    لعبادةهللا جل جسله وتوحيده وإفراده امعرفة  
 5     بة هللا جل جسله

 5    عليه  كلو وال  االع وار ار عز وجل
 5    تهطاعة هللا عز وجل وعباد

 5     تقدم حق هللا جل جسله علب حق النف
 6    ل حكم هللا و سولهالرد عند ال نازع إ

 6    لرسول صلب هللا عليه وسلماع سنة ااتب
 7    اإلميان الو يح والعمل الواحل

 7    ضان والقد الرضا الق
 7    اإلخسص يف العمل

 8     العلم النافع والعمل الواحل
 9    الفقه يف الدين 

 9    مسائله م مسائل ال وحيد والقرانة يفاالس مرا  يف تعل 
 9    بة إل هللاال وبة واإلا

 10    ال قوى
 10    س قامة علب دين هللااهلداية واال
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 12    والعمل به  تدبرهو ة القرآن الكرم تسو 
 13    ز وجلعامل مع الناو مبا يرضب هللا ع ال 

 13     حسن اخللق 
 13    الودق يف القوال والعمال

 14    ل واضع والرمحةا
 14     حليانا

 14    اخلر واإلحسان إل الخرين  فعل
 14    القناعة

 15    حفظ المانية وعدر اخليانية
 15    السسمة من الظلم واجلهل

 15    والكرب نيبذ اخليسن
 15    قلة العيوب

 15    أن تكون سيئا  اإلنيسان نيوب عينيه
 16    طاعة هللا وخومل عدر القبول

 16     ةحلة والبنان الرب لزوجة الواا
 16    املعاءرة با الزوجا املعرومل

 17    مواحبة الواحلا
 17    نيسيان الحزان

 18    مسزمة مجاعة املسلما
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 18    االس خا ة
 18    العقل

 18    اس غسل الوقج فيما ينفع
 19    هذ  وقبول ع   طئخال ماو العذا  للم 
 19    فا الس غالورب والشكر وا
 20    خومل الشقاوة

 20    الدعوة إل هللا عز وجل وال واصي احلق والورب
 21    ناول بعيوب النف  عن عيوب الاالء غا
 21     الو ع

 21     االه مار بمو  املسلما
 21    اقفو ملا  لمعلا  لك ب أه  يف  ةنراقال

 22    لناواالس فادة من تا ب ا
 22    الدنيياالزهد يف 

 22    ا ة القلبطه
 23     فاضل عن السعادة من عاو جليل ومريب نيوي ة
 25    خاتة

 26    فهرو املوضوعا 
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