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السنَّة النَّبَ ِويَّة
أسباب الفالح كما بَيَّ نَْت َها ُّ
The causes of success, as indicated by the prophetic Sunnah
Waqas1
Abstract
For Muslims, no one has ever come closer to Hazrat Muhammad (PBUH) in having headship
distinctiveness and they consider Muhammad (PBUH) as the greatest reformist and leader. Allah
(SWT) has regarded Him (PBUH) in the Holy Quran in these words: “There has certainly been
for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the
Last Day and [who] remembers Allah often.
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من األمور ادلشرتكة بٌن بين اإلنسان أن كل واحد منهم يبحث عن السعادة ،وادلصيب منهم حقًّا َمن التمسها يف نصوص
ُ
مجيعا فَ َمن َخلَ َق اخلَلق وأتقنو
الناس
خالق
طلع اذلداية ،وألن ا﵁ عز وجل ىو
ً
وم ُ
الوحي واستوحاىا منو ،فهو منبع اخلًن َ
ِ
صب
وأحسنو ،ال بد أن يعلم ما يُصلحو ويُسعده ﴿ :أََال يَعلَ ُم َمن َخلَ َق ﴾ [ادللك ،]14 :وألن اىتمام الوحي باألساس ُمن َ
على هتذيب اإلنسان والرقي بالنفس البشرية إىل مدارج الكمال ،ومن ىداية الوحي حديثو عن ادلفلحٌن ،وبيان أىم صفاهتم
اليت تؤىلهم للفوز والفالح والطمأنينة والراحة النفسية.

معنى ال َفالَح:
فلَح الشَّخص ،يفلَح ،فَالحا ،فهو فالِح :فازِ ،
وظفر مبا يريد.
ً
ُ َ
وعَّرفَو اإلمام ادلناوي بأنو :الفوز بالبُ غية يف الدارين ،كما َعَّرفَو الشيخ السعدي بأنو :اسم جامع حلصول كل مطلوب حمبوب،
َ
والسالمة من كل خموف مرىوب.
وقسمو العلماء اىل نوعٌن :دنيوي ،وأُخروي.
َّ
فالدنيوي :نيل األَسباب اليت هبا ِ
تطيب احلياة ،وىي البقاءُ (الصحة والعافية) ،والغِىن والعِز.

واألُخروي :أَربعة أَشياء :بقاء بال ٍ
اللهم
فناء ،وغىن يب فق ٍر ،وعز بال ذُ ٍّل ،وعلم بال جهل ،لذلك قال صلَّى ا﵁ عليو وسلَّمَّ " :
َ ٌ
ال عيش إِال عيش اآلخرة" [1].
أسس الفالح كما بَيَّ نَ َها النيب الكرمي:
ُ
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أوصاف ادلفلحٌن مبثوثة يف سور القرآن وآياتو ،كما اىتمت السنة النبوية ببيان طرف من دعائم الفالح ،من ذلك ما رواه
ورِز َق
عبدا﵁ بن عمرو بن العاص  -رضي ا﵁ عنهما  -أن رسول ا﵁  -صلى ا﵁ عليو وسلم -قال« :قد أف لَ َح َمن أسلمُ ،
كفافًا ،وقَنَّعو ا﵁ مبا آتاه».
ىذا احلديث رواه اإلمام مسلم يف صحيحو ،كتاب الزكاة ،باب يف الكفاف والقناعة ،وقد أورده اإلمام النووي يف كتابو
النافع "رياض الصاحلٌن" ،يف بابٌن متتابعٌن ،األول :باب فضل اجلوع وخشونة العيش ،واالقتصار على القليل من ادلأكول
وادلشروب وادللبوس ،وغًنىا من حظوظ النفس وترك الشهوات.
العفاف واالقتصاد يف ادلعيشة واإلنفاق ،وذم السؤال من غًن ضرورة.
والثاين :باب القناعة و َ

ِ
ِ
ي لإلسالم ،وكان
ورواه ً
أيضا اإلمام الرتمذي يف كتاب الزىد من سننو ،باب ما جاء يف الكفاف ،بلفظ« :طُوىب لمن ُىد َ
َعي ُشو َك َفافًا َوقنِ َع».
َّ ِ
ين َآمنُوا
ولفظ طُ َ
وىب (مفرد) :مؤنَّث أطيب ،ومعناىا غبطة وسعادةٌ ،
وخًن دائم وىي من الطِّيب ،ويف القرآن الكرمي ﴿ :الذ َ
آب ﴾ [الرعد ،]29 :وادلعىن :ذلم كل مستطاب يف اجلنة من بقاء ِ
وع ِملُوا َّ ِ ِ
وىب َذلُم وحسن م ٍ
وعز وغىن ،ويقال:
ََ
الصاحلَات طُ َ
َُ ُ َ
وىب لكم :كونوا ُسعداءَ جدًّا.
العيش الطَّيِّب ،وطُ َ
طُ َ
وىب لك وطوباك :لك احلظ و َ
وىب أيضا اسم َعلَم للجنَّة أو لشجرة فيها.
وطُ َ
وفيما يلي حماولة متواضعة لتوضيح معامل ودعائم طريق السعادة والفالح؛ كما بيَّنها ىذا احلديث النبوي الشريف.

األساس األول :الهداية لإلسالم:
حتصل بو السعادة يف الدنيا واآلخرة ،فعلى قدر إسالم الوجو والقلب واجلوارح واللسان ﵁  -تبارك وتعاىل
ال شك أن اإلسالم ُ
 على قدر ما حيصل للعبد من الفالح؛ ألن النيب علقو بذلك يف قولو (قد أفلح من أسلم) ،واحلُكم ادل َعلَّق على وصف يزيدُ
بزيادتو وينقص بنقصانو.
ووجو كون اإلسالم سببًا يف الفالح:

ِح َع ِن النَّا ِر َوأُد ِخ َل اجلَنَّةَ فَ َقد فَ َاز ﴾ [آل عمران:
•أنو سبب لنجاة العبد من النار ودخولو اجلنة؛ قال تعاىل ﴿ :فَ َمن ُزحز َ
 ،]185ولن يقبل ا﵁ من ٍ
أحد دينًا غًن اإلسالم.
•أن اإلسالم أكمل الشرائع وأفضلها ،وأعالىا وأجلها ،فهو الدين الذي ارتضاه ا﵁ عز وجل جلميع البشر منذ أن خلق آدم
مجيعا.
إىل أن تقوم الساعة ،وىو دين األنبياء وادلرسلٌن ً
•أنو دين الفطرة ،كما أنو حرر اإلنسان من عبودية العباد إىل عبودية رب العباد.
24

Al-Safiir

Vol.3 No.1 2017

•أن من مقاصده األساسية حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وادلال ،وال ميكن إلنسان أن يهنأ بعيش أو راحة يف ظل
انتقاص أو غياب واحد من ىذه ادلقاصد ،فماذا سيكون حال اإلنسان لو غاب أو انتقص ُجل ىذه ادلقاصد.
•أن ما شرعو من أحكام وعبادات وأخالق ،ىدفها تنظيم حياة اإلنسان ،وبث الراحة والطمأنينة والسعادة يف نفسو،
مكرما يعيش ذلدف ،ليس كل ََهَّو أن يأكل ويشرب ويتمتع كما تفعل األنعام.
ولتجعل منو خملوقًا ً

األساس الثاني :الكفاية من الرزق:
قد يهدي ا﵁ العبد لإلسالم ،ولكنَّو ي بتَلىَّ :إما بفق ٍر ي ِ
الغم َوال َقس َوة أو
اذلم و َّ
نسي ،أو ِغىن يطغي ،وكل ِم ُنه َما ملهاة تُورث َّ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِّ
ادلذلة ،فمن أراد بو ا﵁ اخلًن والفالح كان رزقو كفافًا؛ ألنو سلم من تَب َعة الغىن وذُل سؤال اخللق.
ف قلبو ولسانو عن سؤال الناس والتطلع إىل ما يف أيديهم.
وحد الكفاف :أن جيد اإلنسان ما يدفع ضروراتو وحاجاتو ،ويَ ُك َّ
َ
وغين عن التنبيو أن ادلراد بالرزق احلالل؛ ألنو ال فالح مع رزق حرام.
س قَط
ويف فضل الكفاية يروي لنا أبو الدَّرداء  -رضي ا﵁ عنو  -عن رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم أنو قالَ « :ما طَلَ َعت ََش ٌ
إَِّال بعِ َ ِ
ان ،يس ِمع ِ
ِ ِ ِ
ِ
ان أَىل األَر ِ َِّ
َّاس َىلُموا إِ َىل َربِّ ُكم فَِإ َّن َما قَ َّل َوَك َفى َخي ٌر ِدمَّا
ث ِبَنبَتَ ي َها َملَ َكان يُنَاديَ ُ َ
ُ
ض إال الثَّ َقلٌَن :يَا أَي َها الن ُ
َ
َكثَُر َوأَذلَى].2[)...
وقد سأل النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ربو أن يكون رزق آل حممد ما يقوهتم ويكفيهم؛ فعن أيب ىريرة  -رضي ا﵁ عنو  -قال:
حممد قوتًا»[ ،]3ويف رواية عند مسلم" :كفافًا".
اللهم ارزق آل َّ
قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلمَّ « :
والقوت :ىو ما يقوت ويكفي من العيش ويَ ُكف عن احلاجةُُ ،سِّ َي قوتًا حلصول القوة منو ،وىو مبعىن الكفاف ،وادلعىن:
اكفهم من القوت ما ال يرىقهم إىل ذُ ِّل ادلسألة ،وال يكون فيو فضول يبعث على الرتف والتبسط يف الدنيا.
قال العالمة ادلناوي (ادلتوىف1031 :ى ) :وقد احتج هبذا َمن فَضَّل الفقر على الغىن ،وقد اتفق اجلميع على أن ما أحوج من
الفقر مكروه ،وما أبطر من الغىن مذموم ،والكفاف حالة متوسطة بٌن الفقر والغىن ،وخًن األمور أواسطها ،ولذلك سألو
ادلصطفى صلى ا﵁ عليو وسلم بقولو( :اللهم اجعل رزق آل حممد قوتًا) ،ومعلوم أنو ال يسأل إال أفضل األحوال ،والكفاف
حالة سليمة من آفات الغىن ادلطغي ،وآفات الفقر ادلدقع الذي كان يتعوذ منهما ،فهي أفضل منهما[4].

األساس الثالث :القناعة التامة بما قسم اهلل له:
قد يهدي ا﵁ اإلنسان إىل اإلسالم ويكون عيشو كفافًا ،ولكنو ال يقنع مبا آتاه ا﵁ ،بل يكون يف قلق دائم وتسخط ،فال يزال
يشكو ربو ليل هنار ،وقلبو مشغول وجوارحو مشغولة يف طلب الزيادة ،فمثل ىذا فقًن القلب والنفس ،من ىنا جاء األساس
َّعوُ اللَّوُ ِمبَا آتَاهُ).
الثالث ليكتمل بذلك مثلث الفالح ( َوقَن َ
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تعريف القناعة:

ِ ِ
ِ
الراضي
ص بالشَّيءَ :ر ِض َي مبا أُع ِطي وقَبِلَوَ ،عكس ( َحَرص) ،والقانعَّ :
قنَ َع ،يَقنَع ،قَناعةً ،فهو قانع وقَنوع وقَنع ،وقنع الشَّخ ُ
مبا قسم ا﵁.
َّعوُ)
قانعا ،ولعل التضعيف (أي :تشديد النون يف قولوَ :وقَن َ
ص ًَّنه ً
َّعوُ)؛ أي َ
قال ابن َع َّالن الشافعي (ادلتوىف1057 :ى )َ ( :وقَن َ
إمياءً إىل بُعد ىذا الوصف عن طبع اإلنسان ،فمن حاول إزالتها حيتاج إىل مبالغة يف ذلك؛ ألن الطبع البشري مائل إىل
ِِ
قانعا مبا أعطاه من
االستكثار من الدنيا واحلرص عليها َّإال َمن َع َ
صم ا﵁ ،وقليل ما ُىم ،وكأن ادلعىن :وجعلو ا﵁ ِبَف ِّي ألطافو ً
الكفاف؛ قال القرطيب :معىن احلديث :أن من حصل لو ذلك فقد حصل على مطلوبو ،وظفر مبرغوبو يف الدارين[5].
لك
ووجو كون القناعة سببًا للفالح :أهنا متنع صاحبها من الوقوع يف الظلم ،والتطاول على األموال ا﵀رمة ،وبسبب ذلك يَه ُ
َكثِ ًٌن ِم َن الن ِ
َّاس كما مشاىد يف الواقع ادلعيش.
وىناك وجو آخر :وىو أن احلازم إذا ضاقت عليو الدنيا مل جيمع على نفسو بٌن ضيقها وفقرىا ،وبٌن فقر القلب وحسرتو
وحزنو ،بل كما يسعى لتحصيل الرزق فليسع لراحة القلب ،وسكونو وطمأنينتو ،والقناعة أحد األسباب لتحقيق ذلك،
فبسببها يكون ادلسلم راضيًا برزقو ،منشرح الصدر والبال ،لذلك كان من دعاء النيب صلى ا﵁ عليو وسلم« :اللَّ ُه َم قَنِّع ِين ِمبَا
َرَزق تَِينَ ،وبَا ِرك يل فِ ِيوَ ،واخلُف َعلَ َّي ُك َّل َغائِبَ ٍة ِيل ِِبَ ًٍن»[6].
العبد ُحر إذا قنَع ،واحلر عب ٌد إذا
ومن أقوال احلكماء :أطول النَّاس ًّ
كنز ال يَف َىنُ ،
غما احلسود ،وأىنأىم ً
عيشا القنوع ،القناعة ٌ
ِ
طمع ،خًن الغىن القنوع وشر الفقر اخلضوع ،من لزم القناعةَ نال ِعًّزا ،من مل يقنع باليسًن مل ِ
يكتف بالكثًن.
ومن عيون الشعر العريب:
تقنع
والنَّفس راغبة إذا رغَّبتها *** وإذا تَُرد إىل قليل ُ
وفي الختام أود االشارة الى أمرين مهمين:
األمر األول :ليس معىن القناعة والكفاف أن يالزم اإلنسان بيتو ويقعد عن طلب الرزق ،ويقول :إنين ر ٍ
اض حبايل ،بل عليو أن
ضي ِ
ِ ِ
ِِ
الص َالةُ فَان تَ ِشُروا ِيف األَر ِ
ض َواب تَ غُوا ِمن فَض ِل اللَّ ِو
ت َّ
يسعى ِب ٍّد واجتهاد يف طلب الرزق ،استجابة لقولو تعاىل ﴿ :فَإذَا قُ َ
ِِ
ف على ب ِ
أجبت دعوتَك،
صَر َ
ف فَ َوقَ َ
اب ال َمسجد ،فقال :اللَّ ُه َّم إِ ِّين ُ
صلَّى اجلُ ُم َعةَ ان َ
﴾ [اجلمعة ،]10 :وكان أحد السلف إِ َذا َ
َ
وصليت فريضتك ،وانتشرت كما أمرتين ،فَارزق ِين ِمن فَضلِك ،وأَنت خي ر َّ ِ
ٌن[7].
ُ
الرا ِزق َ
ُ
َ َ َ َُ

وكذلك استجابة لقولو تعاىل ﴿ :فَام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِمن ِرزقِ ِو ﴾ [ادللك ،]15:وخوفًا من اإلمث ادلشار إليو يف قول النيب
صلى ا﵁ عليو وسلم( :كفى بادلرء إمثًا أن يضيع من يقوت)[8].
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فهم من احلديث ذم الغىن أو مدح الفقر ،وقد أشار اإلمام ادلناوي (ادلتوىف1031 :ى ) إىل أن صاحب احلالة
األمر الثاين :ال يُ َ
اليت أشار اليها احلديث الشريف معدود من الفقراء؛ ألنو ال يرتفو يف طيبات الدنيا ،بل جياىد نفسو يف الصرب على القدر
الزائد على الكفاف ،فلم يفتو من حال الفقراء إال السالمة من قهر الرجال وذُ ِّل ادلسألة[9].
ييسر لنا طريق الفالح ،وأن جيعلنا من الفاحلٌن ادلفلحٌن ،اللهم آمٌن ،وصلى اللهم على النيب األمي وعلى آلو
نسأل ا﵁ أن ِّ
وصحبو أمجعٌن.
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