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 في اإلسالم األمل

 سنتحدث عن األمل من خالل ثالث نقاط: 

 األمل يف القرآن الكرمي.  النقطة األولى: -
 : األمل يف احلديث الشريف.النقطة الثانية -
 البالء.: املطلوب ممن نزل به النقطة الثالثة -

 األمل في القرآن الكريم :األولى النقطة: 
َر َيبيَنمي بيََّايَ  الر ا     - ي الَيييَ ض  يي قال اهلل تعاىل عن سيييادنا بيوب: أَيبييَوبي ْ َن نيا يَ َّيب َه بيَم مييييي 

نياَ  بيَ ليَه َيم  َيليَ َ  ميعيَ َ   رع َيآتييايَ َ نيا ميا ب ه  م َن ويييييييييييييَ نييا لييَه فيكيشيييييييييييييي بيَ تيفي رَي َّي * فيياسيييييييييييييَ َْ َ يً  م َن ع َند نيا َين 
 [38-38ل َلعياب د يني{  ]األنبااء : 

ريا علاه اليالم:  - َاب ا الر َبسَ  َياَشتييعيلي  م َض  اَلعيَظ َ  َي يني  ْ مَ  َّيبَ  قيالي أَقال تعاىل على ليان ْز  شي
َْنَ  َيليَ  ق ا ا َّيبَ  ب َدعيائ كي  بي َ مَ  َيْ مَ  * شيييييييي ي  خ  انيم   َيَّيائ ي نَ م   اَلميويال  ْي  م نَ  ل   فيي يبَ  عياق ر ا َمريبيت  ا َي

ا ا َّيبَ  َياَجعيَلهَ  يييَعَقوبي  آل   م نَ  َييير ثَ  يير َثض   * َيل ا ا ليَدَنكي  ر ي اييازي  * َّيويي  َر ي  ْ ن ا ْي م   نَيبيشييَ  8: مرمي{ ]ب َغالي
- 7] 

َ اَلوني{ ]احلفر:َقال اهلل تعاىل: أَيميَن يييَقنيَط م َن َّيَ يً   -  [65َّيبَه  ْ َّل  ال
َني{ ]يوسف -  .[37:َقال اهلل تعاىل: أْ ن َه َّلي يييَاأيَس م َن َّيََح  الل ه  ْ َّل  اَلقيَوَم اَلكياف َر

  :األمل في الحديث الشريفالنقطة الثانية : 

َا   «إنَّ حسنننننَّ الاََّّ ناح مَّ حسنننننَّ ال  ا  » قال َّسييييييول اهلل  ييييييلى اهلل علاه َسييييييل : - َّ[
َاحلْا [.  الرتمذي 

َا   «قال اح ت الى: أنا عند ظَّ ع دي ني» َقال َّسييييييييول اهلل  ييييييييلى اهلل علاه َسييييييييل : - َّ[
َميل [.  البخاَّي 



اإلسالم في األمل   www.ahmadrabah.com 

 

- 2 - 

ٌر وَ »قال َّسيييييول اهلل  يييييلى اهلل علاه َسيييييل :  - َْمرأ اْلُمْؤمأَّأ إأنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخينْ لَْيَس َذاَك َعَجً ا ألأ
ََحٍد إأَّلَّ لأْلُمْؤمأَّأ  َُ صننَ  ألأ رَّا انَنْهُه صننَ ًرا َلُه َوإأْن َأصننَ َكَر َفَكاَن َخينْ َُ رننَ رَّا انَنْهُه سننَ ًرا إأْن َأصننَ  َنَر َفَكاَن َخينْ

 ]ميل [ «َلهُ 
َالبزاَّ عن ابن عباس  - ََ ابن بيب اامت  اه َسييل  بن النيب  ييلى اهلل عل -َّوييي اهلل عن ما-َّ

 .«، واألمَّ مَّ مكر احالشرك ناح، واإلياس مَّ روح اح»سئل: ما الكبائر؟ فقال: 
َ [. بي: ْ« ْان َّسييييوَل اهلل  ييييلى اهلل علاه َسييييل  ْنا ايزيبيه بمر  ييييل ى»َ - نا ]بخرجه ببو  ا

 .طلب اخلالص يف الصالة نزل به بمر م   بَ ب ابه غ 
َبن  - َبن تقنط من َّ ييً اهلل   عييب قييال: ئالكبييائر ثالث: بن تييأمن مكر اهلل   َعن حممييد بنْ 

َح اهلل  .(تاأس من َّ
َاملنافقون يوم اخلندم: ئْن حممدا   - َمن األمل عند النيب  ييييلى اهلل علاه َسييييل  ما قال الا و  

َْن  َْن باد   َّل يأمن على ن ييييييه بن يقَيييييي ااجته    َقاصييييير   ييييييَر  ييع َد ب يييييحابه سلكْ 
 باد   َّل جيَد الطعام ييَطعيَمه(.

َّ وسنننننننلم إلى الحديث عويجرنا الحديث عَّ األمل في حديث رسنننننننلل اح صنننننننلى اح عليه 
 األمل عند األن ياَ:

َن يف اللحظييً األخ ة  ع قييد فر ا اهللف - َط ل ييا َ ن ْبرا ا  من نيياَّ النمر مسيياعاييل ْعن  يياجر 
َعن موسى ملا علا ما اليالم  َقم الذبح يف اللحظً األخ ة   َعن ْمساعال  يف اللحظً األخ ة  

َا  يييييييييييييل َعن عاييييييييييييييى ملا بَّا  يذلك   ل  ؤَّلء بتا   ال ريا يف حلقيه فرعون ننو  ْ  ذلك...ْ  بهْ 
َافق عند   ثقً خبالق   منقطعً النظ   فما واعم  ذ  ال قً  قال اهلل تعاىل:  اللحظً األخ ة َ

اَء َيَّلي يَيري َ  رَنيا فييَنَفيي ميَن نيشيي َْذ بَوا جياءيَ َ  نيصيَ َل َينيَنوا بيني َ َ  قيَد  تييَاأيسي الَرسيَ َسنيا عين   بيأَ أايَّت  ْ نيا اسيَ
 [.111اَلقيَوم  اَلَمَفر م يي{ ]يوسف:

َتألأ ل قد  بملا  شييييديدا   َْ   َ  - َبكى علاه بكاء مريرا    َلد  يوسييييف   فييقيدي سييييادنا يعقوب 
َّل  : أييا بيض   اَن يَبوا فييتيحيي يَ  َقال يوما  أل َأم عانا  من احلزن   َابا َاحنىن ن ر    وا سَن يعقوب  

في  ه  ْ َّل  اَلقيَوَم اَلكييي م َن يَوسيييييييييييييَ أيَس م َن َّيََح  الليي  ه  ْ نيي َه َّلي ييياييَ وا م َن َّيََح  الليي  أيسيييييييييييييَ اييه  َيَّلي تيياييَ َني{ َيبيخ  اف َر
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َبي 37]يوسيييييف: َّل   للبحث عن بخا    ان بي  عوة يعقوب ب [  قال بعض ب ل الت  يييييي :ْ 
َح اهلل فإن  فرجه قريب.   فقد  بَّبعون سنً!! َّل تاأسوا من َّ

 يقلل الشاعر: 

 ييييييييا  يييييييييييييييييييياايييييييب ا ييييييَ  ْن  ا يييييي أ ميييييينيييييي ييييييرا  
 اليييييايييييييأَس ييييييقيييييطييييي  بايييييايييييييانيييييييا  بصيييييييييييييييييييياايييييبيييييييه
د ث بيييييييعيييييييد اليييييييعييييييييييييييييييييير ميييييييايييييييييييييييييييييرة    اهلل ُييييييييَ
َاَّ  بييييييييه ليييييييياييييييييم فيييييييي ييييييييق بيييييييياهلل    فييييييييإنا بييييييييَ
 َاهلل مييييييييييا لييييييييييك غييييييييييَ  اهلل  ميييييييييين باييييييييييد  

 

 ببشييييييييييييييييييييير خبيييييييي   فييييييييإن  اليييييييي يييييييياَّا اهللَ  
 َّل تيييييييياييييييييأسييييييييييييييييييييين  فييييييييإن  الييييييييكييييييييايف اهللَ 
 اهللَ َّل جتييييييييزعيييييييين  فييييييييإن  الصيييييييييييييييييييييانيييييييي ي 

 ْن  اليييييييذي ييكشيييييييييييييف اليبيلَو  و اهللَ 
يييييييل  ليييييييك اهللَ   ْ  فيييييحيييييييييييييييييييبيييييييك اهلل يف

 

 وقال غيره:

ً  يَييييييييييييييييييياييييييق  يييييييا اليييييي ييييييَّت  َرب  نيييييييازلييييييي  َلييييييي
 
 

َعييييييينيييييييد اهلل مييييييينييييييي يييييييا امليييييييخيييييييرَا    نَّعيييييييا  
 

 
 ويييييييييييييياقييم فلمييا اسيييييييييييييتحكمييم القييا ييا 

 
َْيينيييييييَم بنييين ب يييييييا َّل تييَ يييراَ   م   فييَرجيييييييي

 أيها اإلخل  واألخلات:  

َْن م   ل بلا ً  عطا ً   َبعدْ  َل ويييياق  فريا   َبعدْ  د ة   ة  شييييي دي َل شيييي  َبعدْ  ً  م َنحً   َن ل حم  ْن بعدْ 
ايَفعيَل الل َه  َْن اهلل م  اَييييني أسيييي َْنا توالم تيولأم   َالشيييدة ْنا تتابعم ان رجم  الَعيييير َيييييرا . 

 [ 7بييَعدي َعَير  َيَير ا{ ]الطالم:

َبفَييييييييل العبا ة انتظاَّ نع   عند تنا ي الشيييييييي َعند تَييييييييايق البالء يكون الرخاء   دة يكون ال را  
 ال ريا.
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 المطللب ممَّ نزل نه نالَ: لنقطة الثالثة: ا 

 : ت الى أوًَّل: اَّللهجاَ إلى اح (1
يف َ  َقا  عامً   ل علاه  يف األ َالتْو َالَييراعً ْلاه   َاَّلعتصييام ،بله   َاَّلعتَييا  به   ال راَّ ْلاه  

َ ذاخا ييً الَيياق َتن ا       لأ ويياق   َمن ببواب ت ريجْ  باب عريض من ببواب ال    عن اهلل  
لأ شدة. َتاي ْ  َاإلااطً بكلأ بزمً   لأ عي    َالأْ  رب    ْلأْ 

َنَه نيذ ير  َمب ي { ]الذاَّيا :أ يقول اهلل تعاىل: َا ْ ىلي الل ه  ْ َم ليَكَ  م   [ 61في  َر

أيليكي  ْ نيا سيي اَب  يَعويةي الد اع  ْ نيا  يعيان   َيقول اهلل تعاىل: أَي اَبوا ل  ع بيا  ي عيَض فيإ َم قير يب  َبج  تيف   فييَلايييَ
َني{ ]البقرة :  َلاَيَؤم َنوا يب  ليعيل َ َ  يييَرَشَد  [135َي

 ثانياً: الثقة نملعل  اح:  (2
 بيَ ديمَ  َيمينَ أ ال   ل تعلمون بادا  ب يدمي من اهلل ادي ا   بم  ل تعلمون بادا  ب يدم من اهلل قا

ديمَ  َيمينَ أ  [37: النيييييياء{ ]ايد ي  ا الل ه   م ني  ديمي   [111: النيييييياء{ ]ق اال   الل ه   م ني  بي يييييَ أَقَل  يييييي
 ...[56الل َه{]آل عمران:

َعد اهلل تعاىل عبا   ر ا * ْ ن  مي ي اَلَعييييَ  ب يييحاب اَّلبتالء َقد  ر  َيييييَ ر ا{ فقال: أفيإ ن  مي ي اَلَعييييَ ر  َيييييَ
 [5-6]الشرح: 

 ثالثا: المحافاة على الحالة النفسية اإليجانية: (3
َائ ا َي  ر  ليَكَ  َيعيييى بيَن ُتَ َبوا شي ايَ َائ ا َيَ وي خي ر  َاستحَاَّ قول اهلل تعاىل: أَيعيييى بيَن تيَكريَ وا شي َ وي شي

 [.115َ  َيالل َه يييَعليَ  َيبينَيَتَ  َّلي تييَعليَموني{ ]البقرة:ليكَ 

َْما قال: ئْن ل ب ييييييييي  فما  َالصيييييييييخب... َّل يغَ  من القدَّ شييييييييائا    َالتأفف  َالَييييييييفر  فاجلزع 
 ب ن ؟(.
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 ران اً: اللجَل للرِّعايةأ الطِّ يَّةأ: (4
َاء   قالي َّسوَل اهلل   يل ى اهللَ علاه  َسل  ي:  َجيعيلي له   ََ »فما خيليقي اهللَ م ن  اء  َّْل  ا إنَّ احَ أنْنَزَل الدَّ

ٍَ  واًَا، فَنَهَداَوْوا، وَّل َتَداَوْوا نحرامٍ  ََ، وج َل لكلِّ  ا َوا َ [. «والدَّ  ]بخرجه ببو  ا

ََّ بَن يط َّل بأسي بَن يييييييأيلي اإلنييييييان عن بفَيييييل  مينَ  لبي يَعال َج يف  ذا اجملال  مم َن ايَوله  لكن  ُيذي
َتَر  َق ع َب عااءي الَدين  َتذ  َب ماليه  يي  َاألف ْا ابيي  َالكذ  َاءي من غ   ب ل ه   فزياَّيَة املشيَعو نيني  االيه  الد

َ ري الادين .   مث يعوَ    

 خامساً: مراج ة الذات، والهلنة إلى اح: (5
َا ميا ب أينَيَ ي   َ { ]الر عد:قال اهلل  [. 11 تعاىل: أْ ن  الل هي َّلي يَيغياَيَر ميا ب قيَوم  ايَّت  يَيغياَيَر

َّل ييتفاب ل!  جاء َّجل ْىل باد الصياحلي فقال له: ا َع اهلل ل يف  ين لزمض زمنا   فإم ب عو 
و اء ْنه يييم   باب النملً الي فقال الشيا:: لعل الذي تدعو  َّل يييم ؟! قال الرجل: معان اهلل 

يف اللالً الظلماء على الصييييييخرة الصيييييييماء!! فقال الشيييييييا:: ْنن: لعل خزائنه ن د ؟! قال الرجل: 
َاألَّ !! فقال الشا:: ْنن: بيعقل بن يكون خباال ؟! قال الرجل:  معان اهلل  باد  ملك اليموا  

ان يييييييم   َ و الكرمي  فممن  معان اهلل   و بْرم األْرمي!! فقال الشيييييا:: ْنْ  َخزائنه مآلَ  
 العاب ئاحلق على مي(؟

 سا ساً: َّل تسه جللا على اح، فهل أعلم نالخير.  (6
: ف َ  لى اهلل علاه َسل  بين َه قيالي َّل يَنَزاُل » ي  يحاح مييل  عيَن بييب َ رييَيريةي َّويي اهلل عنه عيَن الن يب 

َهَجاُب لأْلَ ْ دأ َما َلْم َيْدُ  نأ أثْ  لْ ُيسنننننننننْ هَنْ جأ ٍم، َما َلْم َيسنننننننننْ ولي الل ه : ميا «ٍم َأْو َقطأيَ ةأ رَحأ   ق الي ييا َّيسييييييييييييَ
َست َعفياَل؟ قيالي يييَقوَل: يُب لي فَنَيْسَهْحسأ » اَّل  ُر ن أي فينقط  َقْد َ َعْلُت َوَقْد َ َعْلُت فَنَلْم َأَر َيْسَهجأ

 ََ َعا  .«عَّ الدعاَ ويهركه ن عأْنَد َذلأَك َوَيدَُ  الدُّ

 ن اً: اإلكثار مَّ األعمال الصالحة: سا (7
  شائا ؟ منه بتريد ااجً؟ اهلل عند بلكبخي امليل : 
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  تنقَي؟ َّل عبا   من عبد   عند َااجً   ميَي؟ َّل الن اس لدَ بمر   بعند 

؟ بعند  َغ   استقَو َ    استحك    مر  استعصى  

 الدعاء نلك م  َاجعل لَه  َتذل لَ  َاسأَلهَ  خالقك  باب على فق فَ  تَقَى  بن حلاجتك بَّ  ي  ْنا
  ا يعاملك لقاخل  ا تعامل اليت فالص ً ااجتك  لك اهلل يقض   اخللق  ااجً َاقض فق  قطرانا  
 .احلق

يهأ  نأ َعلْ  فأى اْلَ ْ دُ  َكانَ  َما اْلَ ْ دأ  َعْلنأ  فأى َواللَّهُ »: َسل  علاه اهلل  يلى قال  َوَمَّْ »  [ميل ] «َأخأ
يهأ  َحاَجةأ  فأي َكانَ   [.علاه مت ق] «َحاَجهأهأ  فأي اللَّهُ  َكانَ  َأخأ

َمييييل  بخرا الرتم    يف اي مينع ا الذنبَيقَيييي احلاجً فالعمل الصيييال جيلب اَّلسيييتفابً ذي 
إن اح طيب  أيها الناس،»عن بيب  ريرة َّوي اهلل عنه قال: قال َّسول اهلل  لى اهلل علاه َسل : 

ذكر الرجل يطيل السفر، أر ث أغ ر، يمد يديه إلى السماَ: يا رب، َّل يق ل إَّل طي اً...، ثم 
. «يا رب ومطَ مه حرام، ومشرنه حرام، ومل سه حرام، وُغذي نالحرام، فأنى يسهجاب لذلك؟

َا ميا ب أينَيَ ي   َ { ]الر عد:  [. 11قال اهلل تعاىل: أْ ن  الل هي َّلي يَيغياَيَر ميا ب قيَوم  ايَّت  يَيغياَيَر

َالشكر على العافاً.خهاماً  َام العافاً    َ َلك  متام العافاً    : نيأل اهلل تعاىل لنا 

 والحمد ح رب ال الميَّ

 

 


