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الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف
األنبياء وخاتم المرسلين ،نبينا محمد األمين ،وعلى آله
وصحبه أجمعين ،ومن سار على هديهم إلى يوم الدين.
î؛
عظيم ،ومقصدٌ جليل ،ومنـ ٌة
فإن انشراح الصدر مطـل ٌب
ٌ
عظيم ٌة من رب العالمين.
والمقصود بانشراح الص در :ارتياح ه وط مأنينـت ه،
وزوال المنغصات والمكدرات عنه ،وبقاؤه سعـيدً ا يف
حياة كريمة وطـيـبة.
وإذا من اهلل  على عبده بـه ،فشرح له صدره ويسر له
أمره :تحقـقت للعبد مصالحه الدينيـة والدنيويـة ،ونال
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مقاصده وأهدافه؛ فسهلت عليه العبادات ،وتيسرت له
الطاعات ،وتمكن من رعاية مصالحه ،وتـهيـأ له تربية ولده.
وأمـا إذا ضاق الصدر فـإن كـثيـ ًرا من مـصالح الـعبـد
تتعطـل؛ فال قدرة له على عمل ،وال نشاط له يف ولوج
غم
هم إلى آخر ،ومن ٍّ
أبواب البـر ،بل ال يزال متنق ًال من ٍّ
غم.
إلى ٍّ
فشرح الصدر أعظم معـين للعبد على تحقيق غاياته
ونيل مصالحه؛ ولهذا لما أمر اهلل نبيـه موسى  بالذهاب
إلى الطاغية فرعون لدعوته وتحذيره من مغـبـة طغيانـه
توجه موسى  إلى اهلل بالدعاء فقال ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞﯟ) [طه. ]26-25:
ويـقول اهلل  ïممتنًّا على عبـده ورسوله ومـصطفاه
محمد

 ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [الشرح.]1:

فهذه منـح ٌة إلهي ٌة ،وعطيـ ٌة رباني ٌة من اهلل  عليه
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هبا« ،فشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى ،وتضيـيقه
من أسباب الض الل  ،كما أن شر حه من أ جل الن ع م،
وتضييقه من أعظم النـقم»(.)1
وال يمكن نيل هذا المطلب العظـيم إال بالعنايـة هبذا
الدين والقـيام به ،فكلما كان العبـد أحرص على استقامته
على هذا الدين والتزامه بما جاء فيه؛ كان حظه ونصيبه من
انشراح الصدر بحسب ذلك.
ولهذا يمكن أن تخ تصر جميع األسباب المؤدية
النشراح الصدر بأمرين يرتتب أحدهما على اآلخر:
األول :أن انشراح الصدر ال ينال إال بتوفيـق
فاألمر َّ
اهلل تعالى وإعانـته للعبد.
واألمر الثاين :أن هذه المنة والهبة من اهلل  ïال تتأتى إال
بطاعته ولـزوم شرعه.
( (1انظر« :شفاء العليل» البن القيم (ص.)107
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فـهذان األمران هما جـماع هذا الموضوع وأساسه،
إذ القلوب بيد اهلل  ïيـقلـبها كيف يشاء ،وهي طوع تدبيره
وتسخيره ،فما شاء اهلل كان ،وما لم يشأ لم يكن ،كما قال
( :ïﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)
[األنعام ،]125:وقـال تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [الزمر. ]22:
فانشراح الصدر ال ينال إال بتوفيق من اهلل وحده ،لذلك
ينبغي أن يكون طلـبها منه  ،وعن طريق شرعه ووحيه؛
فيجتهد المؤمن بالدعاء وصدق االلتجاء إلى اهلل ï
لـيـشرح صدره ،ويـيـسر أمره ،ويكـتـبـه تعالى فـي عباده
السعداء يف الدنيا واآلخرة.
وبعد ذلك يـتبـع المؤمن الدعاء وااللتجاء إلى اهلل ï
بـبـذل األسباب المؤديـة لتحقيق هذه الغاية الجليلة،
والمقصد العظيم.
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وقد ذكر العالمة ابن القيم ¬« :أن حال العـبد يف
نعيما وعذابًا ،وس جنًا
القبـر كحال القلب يف الصدر ً
وانطال ًقا»(.)1
رجا هبذا الدين وشرائعه كان
فإن كان صدره ضيـ ًقا ح ً
قبـره عليه ضيـ ًقا ،وإن كان صدره منشر ًحا لهذا الدين ،وقلبه
مقبال عليه كان قبـره موس ًعا عليه ،وكان فيه قرير العين
ً
سعيدً ا.
ات بيـنـ ٌة ودالالت واضح ٌة
والنشراح الصدر عالم ٌ
تظهر على المؤمن؛ فيحمد هبا العاقبة يف الدنيا واآلخرة،
وتتلخص بالجملة يف أمور ثالثة:
األول :أن يـقبل على دار الخلود والبقاء.
والثاين :أن يتجاىف عن دار الزوال والفناء.
والثالث :أن يستعد للموت وما بعده.
(« (1زاد المعاد» (.)25/2
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فإذا وجدت هذه األمور الثالثة يف قلب العبد فهي ٌ
دليل
على انشراح صدره ،وطمأنينة قلبه.
قال العالمة ابن القيم ¬« :وعالمة هذا :انشراح
الصدر لمنازل اليمان ،وانفساحه وطمأنينة القلب
ألمر اهلل ،والنابة إلى ذكر اهلل ،ومحبـته والفرح بلقائه،
والـتجايف عن دار الـغرور كما يف األثر المشهور :إذا دخل
النور القلب انفسح وانشرح ،قيل :وما عالمة ذلك؟
قال :الت جايف عن دار الغرور ،والنابة إلى دار الخلود،
واالستعداد للموت قبل نـزوله»(.)1

واهتمامات أخرى
أمور
ٌ
وأما إذا طغت على القلب ٌ
ضاق صدره بحسب انشغاله هبذه األمور.
وبعد هذا البيان ألهميـة هذا الموضوع وشدة حاجة
الناس إليه نشرع يف المقصود وهو :ذكـر عشرة أسباب ينال
(« (1مفتاح دار السعادة» (.)149/1
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هبا انشراح الصدر ،تعتبـر هي األجمع يف نيل وتحصيل هذه
الغايـة الحميدة ،وهي ملخص ٌة ومستفاد ٌة من فصل عظيم
عقـده المام ابن القيم يف كتابه «زاد المعاد» يف« :أسباب
شرح الصدور وحصولها على الكمال له

»(.)1

وباهلل وحده التوفيق ،ومنه يستمد العون ويستمنح،
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعين.



(« (1زاد المعاد» (.)22/2
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السَّبب األول

وإخالص الدِّ ين له
توحيد اهلل ْ
فتوحيد اهلل  وإخالص الدين له يعد أعظم سبب
النشراح الصدر ،وهو الغاية التي خلـق اهلل الخلق ألجلها،
وأوجدهم لتحـقيقها ،كما قال تعالى( :ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ) [الذاريات.]56:

فاهلل  إنما خلق الخلق لتوحيـده وإخالص الدين
ً
وامتثاال ألوامره،
سارا وخضوعًا وطاع ًة
له؛ ذ ًّال وانك ً
وإفرا ًدا له بجميع أنواع العبادة ،كما قال تعالى( :ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ) [الجن ،]18:وقال تعالى( :ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ) [البينة.]5:

فكلما كان العبد أعظم تحقي ًقا للتوحيد ،وأعظم عناي ًة
به ،ورعاي ًة لحقوقه وواجباته ،وبعدً ا عن نواقضه ونواقصه؛
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كان ذلك أتم يف انشراح صدره وراحة قلبه ،وطمأنينة
نفسه ،وسعادته يف الدنيا واآلخرة.
قال ابن القيم ¬« :فأعظم أسباب شرح الصدر:
ال َّتوحيد ،وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح
صدر صاحبه.
قال اهلل تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ) [الزمر.]22:
وقال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ

ﭥ) [األنعام.]125:
فالهدى والتـوحيـد من أعظم أسباب شرح الصدر،
والـش رك والض الل م ـن أ عظم أ سـباب ض يق الـص در
وانحراجه»(.)1
(« (1زاد المعاد» (.)23/2
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وإنما خلق القلب الذي يف صدر النسان لتوحيد اهلل
والخبات له  ،فإذا أخرج عن الغايـة التي خلق ألجلها
اضطرب ،ودخل عليه من الهموم والغموم والمكدرات
بحسب بعده عن توحيد اهلل وإخالص الدين له.
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السَّبب الثاني

قلب ِ
النُّور الذي ِ
يقذفه اهلل  ف ِ
عبد ِه
قال تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ) [الزمر ، ]22:أي :فهو على نور أمده اهلل به؛ منـ ًة
وفض ًال ،وهذا النور هو نور اليمان« ،فإنه يشرح الصدر
ويوسعه ،ويـفرح القلب ،فإذا فقد هذا النـور من قلب
العبد ،ضاق وحرج ،وصار يف أضيق سجن وأصعبه...
فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا
النور»(.)1

قال الحافظ ابن رجب ¬« :فالقلب الذي دخله نور
اليمان وانشرح به وانفسح؛ يسكن للحق ،ويطمئن به
ويقبله ،ويـنـفر عن الباطل و يكرهه ،وال يقبله»(.)2
(« (1زاد المعاد» (.)23/2
(« (2جامع العلوم والحكم» (.)100/2
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ولهذا ينبغي على العبد أن يطمع يف هذا النور طم ًعا
عظيما ،ويرجو من ربه أن يجعله من الذين أكرمهم اهلل بنور
ً
اليمان منـ ًة منه وفض ًال ،كما قال تعالى ( :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮕﮖ
ﮗ) [الحجرات.]8-7 :

فيسأل ربه أن يجدد اليمان يف قلبه؛ ليزداد نصيبـه من
هذا النور والضياء ،فقد روى الحاكم عن عبد اهلل بن عمرو
ابن العاص  قال :قال رسول اهلل « :إِ َّن اإليمان
ِ ِ
ِ
فاسألوا
لي ْخلـق ف ج ْوف أحدكم كما ي ْخلـق الثوب الخلق؛ ْ
أن يجدِّ د اإليمان ف قلو ِبكم»( .)1
اهلل ْ
قال المام محمد بن أسلم الطوسي ¬« :فـبدء

اليمان من قـبـل اهلل فض ٌل منه ورحم ٌة ومن يمن به على من
(« )1الـمستدرك على الصحيحين» ( ،)4/1وصححه األلباين يف «السلسلة
الصحيحة» رقم.)1585( :
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نورا يـنور به قلبه ،ويشرح به
يشاء من عباده فـيـقذف يف قلبـه ً
صدره ،ويـزيد يف قلبه اليمان ويحبـبه إليه ،فإذا نـور قلبه،
وزين فيه اليمان وحبـبـه إليه آمن قلـبـه باهلل ومالئكـته وكـتبه
ورسله واليوم اآلخر وبالقدر كله خيره وشره ،وآمن
بالبعث والحساب والجنة والنار حتى كأنه ينظـر إلى ذلك،
وذلك من النور الذي قذفه اهلل يف قلبه ،فإذا آمن قـلبه نطـق
لسانه مصد ًقا لما آمن به القلب ،وأقـر بذلك وشهد أن ال إله
إال اهلل وأن محمدً ا رسول اهلل ،وأن هذه األشياء التي آمن هبا
القلب فهي حق.
فإذا آمن القلب وشهد اللسان عملت الجوارح فأطاعت
أمر اهلل ،وعملت بعمل اليمان ،وأدت حق اهلل عليها يف
فرائضه ،وانتهت عن محارم اهلل؛ إيما ًنا وتصدي ًقا بما يف
القلب ونطـق به اللسان ،فإذا فعل ذلك كان مؤم ًنا»(.)1


( (1أخرجه أبو نعيم يف «حلية األولياء» (.)245/9
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السَّبب الثالث

تحصيل ِ
الع ْل ِم النَّافع
فكلما زاد تحصيل العبد من العلم الشرعي المستمد
من كتاب اهلل  وسنة نبيـه

زاد انشراح صدره ،وزاد

صالح حاله.
فالعلم فيه رفعة العبد وسعادته وفالحه يف دنياه
ونور وضيا ٌء لطريـقه ،كما قال تعالى ( :ﰈ ﰉ
وأخراهٌ ،

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ) [المجادلة.]11:
وهو مع ذلك جنـ ٌة يعيش فيها طالب العلم ،وروض ٌة
مـزهرةٌ ،وب ٌ
ثمر يـجد فيه بـهجته وأنسه وراحته
ستان مـ ٌ
وسعادته ،ويقطف فيه من أطايب الثمار وصنوف األزهار.
ولهذا نجد جماع ًة من العلماء سمـوا مصنفاهتم فـي
علوم الشريعة بما يعتقدونه من وصف لهذا العلم؛ كـ:
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«روضة العقالء» و«بستان العارفين» و«رياض الصالحين»،
و«الروض الباسم» ،وغيـرها من األسماء الدالـة على
المعاين التي قامت فـي قلب العالم وطالب العلم تجاه
العلم.
ويكفي يف فضل العلم النافع أنه يأخذ بصاحبه إلى
« :من سلك طري ًقا

جنات النعيم ،كما قال النبي الكريم
ِ
ِ
سهل اهلل له به طري ًقا إلى الجنَّة»(.)1
لماَّ ،
يلتمس فيه ع ً



مسلم يف «صحيحه» رقم.)2699( :
( (1أخرجه
ٌ
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السَّبب الـرابـع

اإل ِ
اإلنابة إلى اهلل وح ْسن ِ
ِ
قبال عليه
فمن أسباب انشراح الصدر :النابة إلى اهلل  وحسن
القبال عليه  ïوالتلذذ بعبادته وطاعته .
فإن الطاعة والعبادة راحة القلوب ،وأنس النـفوس،
وقرة العيون ،وسعادة الصدور.
قال العالمة ابن القيم ¬« :النابة إلى اهلل ،ï
ومحبـته بكل القلب ،والقبال عليه ،والتنعم بعبادته ،فال
شيء أشرح لصدر العبد من ذلك.
حتى إنه ليقول أحيا ًنا :إن كنت يف الجنة يف مثل هذه
الحالة فإين إ ًذا يف عيش طيب»(.)1
(« (1زاد المعاد» (.)23/2
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مثال ذلك :الصالة ،كم فيها من قرة عين ،وراحة بال،
وسكون لقلب المؤمن ،حتى قال نبينا
بالصالة»(.)1
فأ ِر ْحنا َّ

« :ق ْم يا ِبالل

ت قـرة عيني ف الص ِ
ِ
الة»(.)2
َّ
ويف الحديث اآلخر« :جعل ْ َّ ْ
قال العالمة ابن القيم ¬ وهو يعدد أعمال األبرار:
«فأول ما يستيـقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام
إلى الوضوء والصالة كما أمره اهلل ،فإذا أدى فرض وقـتـه
اشتغـل بالتالوة واألذكار إلى حين تطلع الشمس؛ فيركع
الضحى.
ثم ذهب إلى ما أقامه اهلل فيه من األسباب ،فإذا حضر
فـرض الظهر بادر إلى التطـهر والسعي إلى الصف األول
( (1أخرجه أبو داود يف «السنن» رقم ،)4986( :وصححه األلباين يف
«مشكاة المصابيح» رقم.)1253( :
( (2أخرجه النسائي يف «المجتبى» رقم ،)3940( :وصححه األلباين يف
«السلسلة الصحيحة» رقم.)1809( :
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من المسجد ،فأدى فريضته كما أمر ،مكم ًال لها بشرائطها
وأركانها وسننها وحقائـقها الباطنة؛ من الخشوع والمراقبة
والحضور بين يدي الرب ،فينصرف من الصالة وقد أثرت
آثارا تبدو على صفحاته ولسانه
يف قلبه وبدنه وسائر أحواله ً
وجوارحه ،ويجد ثمرتها يف قلبه؛ م ن النابـة إلى دار
الخلود ،والتجايف عن دار الغرور ،وقلة التـكالب والحرص
على الدنيا وعاجلها.
قد نـهته صالته عن الفحشاء والمنكر ،وحبـبت إليه
لقاء اهلل ،ونفرته من كل قاطع يقطعه عن اهلل»(.)1



(« (1طريق الهجرتين» (ص.)315-314
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السَّبب اخلامس
دوام ِذ ْك ِر اهلل 

إن مداومة العبد على ذكر اهلل  ïمن أعظم األسباب
لنيل طمأنينة القلب ،وراحة النفس ،وزوال الهم والغم ،بل
ال تكشف كربةٌ ،وال تزول شد ٌة إال بذكر اهلل ،وصدق
االلتجاء إليه ،قال اهلل ( :ïﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) [الرعد. ]28:
فينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يـكثـر من ذكر اهلل ،
يف أحواله كلها ،كما قال تعالى ( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [األحزاب.]42-41 :

و ِضدُّ ِّ
الذ ْك ِر :الغفلة؛ وهي :ظلم ٌة تكون يف القلب،
ووحش ٌة تكون فـي الصدر ،ونـكدٌ يكون فـي العيش ،ولهذا
قال النبي

« :مثـل الذي يـ ْذكـر ر َّبـه والذي ال يـ ْذكـر ر َّبه،
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مثـل الحي والمي ِ
ت»(.)1
ِّ
ِّ



فـالذكـر قـرة عـين للـذاكر ،وراح ٌة لباله ،وأجـ ٌر وافـ ٌر
ف يلقاه يوم القيامة ،وفيه من العوائد الحميدة
مضاعـ ٌ
والمنافع العديدة التي تعود على العبد يف الدنيا واآلخرة ،وأما
جالب للهموم والغموم.
الغفلة فوحش ٌة يف الصدر ،واست
ٌ
وقد فصل المام ابن القيم يف مقدمة كتابه« :الوابل
الصيب» فوائد الذكر ،وذكر أن للذكر مائة فائدة ،وعدد منها
ما يزيد على سبعين فائد ًة(.)2
وذكر اهلل  هو خير ما شغلت به األوقات ،وصرفت
فيه األنفاس ،وأمضيت فيه الساعات.
به تطمئن قلوب المؤمنين ،وتسكن نفوسهم ،ويعظم
يقينهم ،ويزداد إيمانهم.
( (1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم ،)6407( :ومسلم يف «صحيحه»
رقم ،)779( :واللفظ للبخاري.
(« (2الوابل الصيب» (ص.)198-94

 24 

 عشـرة أسباب النشراح الصدر



وهو عنوان السعادة ،وسبيل الفالح يف الدنيا واآلخرة،
بل إن كل خير وسعادة وأنس وراحة وطمأنينة يف الدنيا
ف على تحقيق ذكر اهلل .
واآلخرة متوق ٌ
وهو روح القلوب وحياتها ،وسبب نمائها وقوهتا،
ويرتتب عليه من األجور العظيمة ،والخيرات العميمة يف
الدنيا واآلخرة ما ال يحصي عده إال اهلل .
ولهذا قال اهلل  لنبيه

( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ) [الحجر.]98-97 :
قال العالمة السعدي« :أي :أكثر من ذكر اهلل وتسبيحه
وتحميده والصالة؛ فإن ذلك يـوسع الصدر ،ويـشرحه،
ويـعـينك على أمورك»(.)1


(« (1تيسير الكريم الرحمن» (ص.)435
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السَّبب السادس
اإلحسان إلى عباد اهلل ï
قال  ( :ïﮪ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [البقرة. ]195:
والحسان إلى الخلق يكون بأمور عـديدة حسيـة
ومعنويـة؛ سواء بالجاه أو بالمال أو بالمشورة ،أو غيرها من
أنواع المساعدات ،فإن العبد المحسن لعباد اهلل يجازيه
اهلل  ïبشرح صدره ،وتـيسير أمره ،وحسن عاقـبـته ومآله.

وقـد قـال النبي « :م ْن نـ َّفس عن م ٍ
ؤمن كربـ ًة ِمن
ِ
ب الدُّ نيا ن َّفس اهلل عنه كـرب ًة ِمن كـر ِ
كـر ِ
القيامة ،ومن
ب يو ِم
ِ
واآلخرة ،ومن ستـر
ي َّسر على م ْع ِس ٍر ي َّسر اهلل عليه ف الدُّ نيا
واآلخرة ،واهلل ف عو ِن ِ
ِ
العبد ما
م ْس ِل ًما ستـره اهلل ف الدُّ نيا
ْ
كان العبد ف ع ْو ِن أخيـ ِه»( .)1
مسلم يف «صحيحه» رقم.)2699( :
( (1أخرجه
ٌ
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فنفع الناس ومساعدهتم والوقوف معهم فـي حاجاهتم
من األسباب العظيمة النشراح الصدر.
شحيحا فـي عطائه
بخيال فـي إحسانه،
وأما من كان ً
ً
هما
صدرا ،وأكثـرهم ًّ
ومعروفه فإنه يكون من أضيق الناس ً
وغ ًّما ،وأنـكدهم معيش ًة.
وقـد ثبت فـي «الصحيحين» أن نـبينا الـكريم
ِ
البخيل والم ِنفـ ِق
ضرب لذلك مثـ ًال بليغًا فقال « :مثـل
تان ِمن ح ٍ
ين عليهما ج َّبـ ِ
كمثـ ِل رجل ِ
ديد ِم ْن ث ِد ِّي ِهما إلى
ت ِ
ت -أو :وفـر ْت-
راقيهما؛ فأ َّما المنْـ ِفق فال يـ ِنفق إِ َّال سبغ ْ
على ِج ْل ِد ِه ،حتَّى تخْ ِفي بـنانه وت ْعفـو أثـره ،وأ َّما البخيل
ت ك ُّل ح ْلق ٍة مكانها ،فـهو
فال يريد أن ي ِنفق شيئًا إِ َّال ل ِزق ْ
يو ِّسعها وال تت َِّسع»(.)1
فمثـل النبي

رع
المنفق والبخيل برجلين عليهما د ٌ

ومسلم يف «صحيحه»
( (1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم،)1443( :
ٌ
رقم ،)1021( :واللفظ للبخاري.
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من حديد يتحصنان به ،وهذا الدرع يف األصل يغطي من
موضع الثدي إلى الترقوة -وهي :أعلى الصدر مما يلي
الرقبة.-
فالمنفق كلما زاد يف إحسانه للناس والصدقة على
المحتاجين سبغت هذه الجبـة ،وزادت حلقات الحديد
فيها؛ أي :اتسعت وكـبـرت ،حتى تغطي جلده كله ،وتخفي
أطـراف أصابعه ،وهذا معنى قـوله « :حتَّى تخْ ِفـي
بـنانه» ،وهي مع ذلك تمحو أثـر خطواته إذا مشى لطولها
ووفرهتا ،وهذا معنى قوله

« :وت ْعفو أثـره».

وأما البخيل الذي ال يحسن للناس وال ينفق من ماله
فإن كـل حلقة يف هذه الجبـة تظل يف موضعها ،ومهما أراد
أن يوسع هذا الدرع ليحمي بدنه فلن يستطيع ذلك.
فهذا مثـ ٌل بليغٌ يف بيان أثر النفقة والبخل على حال
سبب لسعـة
العبد وعلى ديـنه ،فالنفقة والبذل والحسان ٌ
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سبب
الرزق ،وطمأنينة القلب ،وراحة البال ،وهي كذلك ٌ
لمحو آثار الذنوب التي تحصل من العبد.
وأما البخيل فبضد ذلك ،فكلما أراد أن يتصدق تضيق
نفسه ،ويبخل بماله ،فيحصل له من نكد العيش ،وضيق
الصدر بحسب ما عنده من البخل ،والبعد عن الحسان.
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السَّبب الساب ـع
َّ
الشجاعة
للشجاعة أث ٌـر بالغٌ يف راحة النفس ،وطمأنينة القلب،
بخالف الجبن؛ فإنه يجر على صاحبـه من النـكد يف العيش
بحسب ما قام يف قلبه من جبن وخوف وخور وأوهام
أدخلها على نفسه ،وال وجود لها يف الحقيقة والواقع.
والشجاعة أث ٌـر من آثار قوة اليمان ،وحسن الصلة
باهلل ،فكلما زاد إيمان العبد وصلته باهلل زادت شجاعته،
وقوي قلبه ،وترتبت على ذلك سعادته وانشراح صدره.
وقد قال اهلل تعالى( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [آل عمران.]175:
وصح عن النبي

كثيرا ما يتعوذ باهلل  ïمن
أنه كان ً
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الجبن ومن الـبخل()1؛ ألن هذين األمرين إذا اجتمعا فـي
تأثيرا بالغًا.
القلب أثرا عليه بالضيق والحرج والنـكد ً



ومسلم يف «صحيحه »
( (1أخرجه البخاري يف «صحيحه» رقم،)2893( :
ٌ
رقم.)2706( :
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السَّبب الثامن

ِ
ِ
وأسقامها
أدواء القلوب
إبعاد
فأدواء القلوب وأسقامها وغوائلها كثيرةٌ؛ والقلوب
تمرض كما تمرض األبدان ،بل إن أمراض القلب لها
عظيم على صاحبها؛ كالح سد والغل والحقد
تأثير
ٌ
ٌ
وغيرها من األمراض القلبية ،فإن هذه الخصال الذميمة
واألدواء المشينة إذا دخلت إلى القلوب أعطبتها ،وإذا
وصلت إلى الصدور أظـلمتها ،وترتب عليها ضيق صدر
صاحبها ،وكآبة حاله ،وسوء عاقـبـته ومآله.
وأما من سلم من هذه األمراض ،وامتل قلـبه بأضدادها
كاألمانة والوفاء والصدق واليثار -فإن هذه المعاينتنـعكس على صاحبها باالنشراح يف صدره ،والراحة يف
قلبه ،والطمأنينة يف نفسه.
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قال شيخ السالم ابن تيمية ¬ يف كتابه «أمراض
القلوب وشفاؤها» « :والقرآن شفا ٌء لما يف الصدور ومن
في قلبه أمراض الشبهات والشهوات؛ فـفيه من الـبيـنات ما
يـزيل الحق من الباطل؛ فيزيل أمراض الشبـهـة المفسدة
للعلم والتصور والدراك ،بحيث يرى األشياء على ما هي
عليـه.
وفـيه من الحكمة والموعظة الحسنـة بالـ ترغيب
والترهيب والقصص التي فيها عبـر ٌة ما يوجب صالح
القلب ،فيرغب القلب فـيما ينـفعه ،ويـرغب عما يضره،
فـيبقى القلب مح ًّبا للرشاد ،مـبـغ ًضا للغي ،بعد أن كان
ِ
لألمراض
مريدً ا للغي ،مبغ ًضا للرشاد ،فالقرآن مـ ِزيـل
رادات ِ
ِ
الم ِ
وجبـ ِة ِ
الفاسد ِة ح َّتى ي ْصلح القلب؛ فـتـصلح
لل
إرادته ،ويعود إلى فطرته التي فطـر عليها ،كما يعود البدن
إلى الحال الطبيعي ،ويـغتذي القلب من اليمان والقرآن
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بما يزكيه ويؤيده كما يغتذي البدن بما يـنميه ويـقومه ،فإن
زكاة القلب مثل نماء البدن.
والزكاة يف اللغة :النماء والزيادة يف الصالح ،يقال:
«زكا الشيء» إذا نما يف الصالح ،فالقلب يحتاج أن يتـربى؛
فينمو ويزيد ،حتى يكمل ويصلح ،كما يحتاج البدن أن
يـربى باألغذية المصلحة له.
وال بد مع ذلك من منع ما يضره؛ فال ينمو البدن إال
بإعطاء ما ينـفعه ومنع ما يضره ،وكذلك القلب ال يـزْ كو
فـيـ ْنمو ويـتِم صالحه إال ِبـحص ِ
ول ما يـ ْنـفعه ود ْف ِع ما
يض ُّره»(.)1



(« (1أمراض القلوب وشفاؤها» (ص.)5
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السَّبب الـتاسع

ترك ف ِ
ضول األمور
فمن أسباب انشراح الصدر :صيانة اللسان عن فضول
الكالم ،وصيانة األذن عن فضول االستماع ،وصيانة
العين عن فضول النظـر.
فانشغال نـفس النسان وقلبـه بالفضول عن األمور
المهمة وعن األمور التي تكون هبا سعادته وفالحه وصالحه
يف دنياه وأخراه له أثـ ٌر بالغٌ على حياة النسان بالضيق والنـكد
سبب
والحرج ،بل إن فضول السمع والبصر والكالم
ٌ
لجلـب الهموم والغموم ،ويـتـرتب عليه من العواقب
الوخيمة ما ال يحمده النسان يف دنياه وعقباه .
وكم جر فضول النظر أو الكالم أو السماع على صاحبه
الويالت والحسرات؟!
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ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجتهد يف هتذيب نفسه وأن
يـزمها باألخالق الفاضلة ،والرعايـة للدب ،والحفـظ
للنفس ،والبعد عن كل ما يضرها ويهلكها.
ومما ابتلي به الناس يف هذا الزمان وفتح لهم أبوا ًبا
عديد ًة من الفضول :اهنماكه م بالنظر يف شاشات الجوال،
وتقليب الصفحات والمواقع طلـ ًبا لفضول األمور ،بل
وربما سيـئـها وذميمها ،فرتتب على ذلك مضر ٌة عظيم ٌة
لكثيـر من المسلمين فـي ديـنـهم وأخالقـهم ،وضيع لهم
أوقاتهم ،وجر لهم من الهموم والغموم وضيق الصدور
صنو ًفا وألوا ًنا.
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السَّبب العاشـر
بي الكري ِم
ح ْسن ا ِّتبا ِع ال َّن ِّ
فاتباع سنـة النبي

 ،ولـزوم هنجه القويم ،واالقتداء

هبديه ،من أعظم أسباب انشراح الصدر ،بل هو جماع هذا
الباب كله؛ وذلك ألنه ائـتسا ٌء بأشرح الناس صد ًرا

،

وأطـيبهم خل ًقا ،وأجملهم سير ًة ،وأزكاهم سرير ًة.
وقد قال اهلل تعالى ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [الشرح.]1:

وشرح اهلل تعالى لقلب النبي

هو باتساعه وجمعه

للفضائل كلها ،والكماالت واآلداب بأنواعها.
ولذلك كلما كان العبد أكثر اتباعًا لرسول اهلل
واقتدا ًء هبديه الكريم كان ذلك أحظى للعبد بشرح الصدر،
وراحة البال ،وطمأنينة القلب.
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قال ابن القيم ¬« :والمقصود أن رسول اهلل

كان

أكمل الخلق يف كل صفة يحصل هبا انشراح الصدر،
واتساع القلب ،وقـرة العين ،وحياة الروح ،فهو أكمل
الخلق يف هذا الشرح والحياة وقـرة العين ،مع ما خص به
من الشرح الحسي.
انشراحا ولذ ًة وقرة
وأكمـل الخلق متابع ًة له أكملهم
ً
عين ،وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره
وقـرة عيـنه ولذة روحه ما ينال ،فهو

يف ذروة الكمال

من شرح الصدر ،ورفع الذكر ،ووضع الوزر ،وألتباعه من
ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه ،واهلل المستعان.
يب من حفظ اهلل لهم ،وعصمته
وهكذا ألتباعه نص ٌ
إياهم ،ودفاعه عنهم ،وإعزازه لهم ،ونصره لهم ،بحسب
خيرا
نصيـبهم من المتابعة فمستـقل ومستـكـثر ،فمن وجد ً
فليحمد اهلل ،ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه»( .)1
(« (1زاد المعاد» (.)26/2
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اللهم اشرح صدورنا ،ويسـر أمورنا ،اللهم زيـنا بزينة
اليمان ،واجعلنا هدا ًة مهتدين ،ويسر لنا سلوك الصراط
المسـتـقيم؛ صراط الذين أنعمت عليهم من النبـيـيـ ن
والصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفي ًقا،
إنك سميع الدعاء ،وأهل الرجاء ،وأنت حسبنا ونعم الوكيل.
والحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه وسلم.
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