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Abstract 

The morals are the most important issues to be concerned us, especially generated throughout the 

Islam. Helping others among values found by Islam; to do well with those who are disappointed 

and have a terrible hearts grieving the soul of their loved. 

This study shade light on the meaning of "jabr alkhawatir" and to mention images from holy Quran 

and the prophetic Sunna. It also includes practical examples in Quran. 

It aimed to identify such term and show how it is rooted in Quran and Sunna. The researcher adopts 

the analytical descriptive approach to serve such aim. It is concluded that Quran is full of verses 

guiding us to support sad one; for example, verses are revealed to console the prophet Youssef 

"Pease be upon him" and give him a support. The prophet Muhammad" Pease be upon him" is 

given the support of Allah by verses involving a clear swearing to aid him. So that Allah accepts 

the prayer of those people asking Allah' victories. The Quran asserted us that prophet accepts any 

one waiting for help. Even, Allah He forgives those who make an action in good intention, but 

causing problems for Islamic state. Children have a share with his mercy" peace is upon him" as a 

child who his bird is died. This study also has practical examples of helping others; standing with 

dead family and mitigating the terrible effect. So that, the kind word is a sort of charity required 

no effort. 

Keywords: Morals, jabr alkhawatir, Holy Quran, prophetic Sunna, practical examples. 
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 امللخص
وخاصة إن كانت تنبع من رحم اإلسالم، ومنها جرب اخلواطر وهي خلق تُعد القيم األخالقية أهم ما جيب أن ننشغل به، 

هقت، وسيتطرق أرواح أحباهبم أز  اإسالمي عظيم جيرب املسلم فيه نفوساً كسرت وقلوابً فطرت وأجساماً أرهقت وأشخاص
النبوية، مناذج  ةالبحث إىل تعريف جرب اخلواطر ، صور جرب اخلواطر من كتاب هللا تعاىل ، صور جرب اخلواطر من السن

من التطبيقات العملية جلرب اخلواطر من كتاب هللا تعاىل، ويهدف البحث إىل التأصيل ملعىن جرب اخلواطر من الكتاب 
والسنة، والذي اتبع الباحث فيه املنهج التحليلي الوصفي، والذي يرشدان أن القرآن الكرمي مليئ ابآلايت اليت حتث على 

هللا قرآان جربا  وجلرب خاطره، وأنزل -عليه السالم–ت قلوهبم، كتثبيت قلب سيدان يوسف جرب اخلاطر لكل من انكسر 
خلاطر نبيه قرآان مؤكدا بقسم، وأن هللا جيرب كل قلب جلأ إليه بصدق، وبني لنا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ما رد 

جرب  ضاً باء يف الدولة اإلسالمية، وأيسائال قط، بل وجرب خواطر من ارتكب فعال ظنه حسنا، ولكنه ترتب عليه أع
خواطر األطفال، ومناذج عملية جلرب اخلواطر وتطييب النفوس كتعزية أهل امليت ومواساة الناس والتخفيف عنهم فالكلمة 

 الطيبة صدقة ال حتتاج كثري من اجلهد.
 القيم األخالقية، جرب اخلواطر، القرآن الكرمي، السنة النبوية، مناذج عملية. الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة
احلمد هلل جابر املنكسرين، قاضي احلوائج وجميب السائلني، وأشهد أن ال إله إال هللا الرب التواب املبني، وأشهد أن سيدان 

وعظمة  اخلواطر خلق إسالمي عظيم يدل على مسو نفسحممد رسوله للعاملني، وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد فجرب 
قلب وسالمة صدر ورجاحة عقل، جيرب املسلم فيه نفوسًا كسرت وقلواًب فطرت وأجسامًا أرهقت وأشخاص أرواح 
أحباهبم أزهقت، فما أمجل هذه العبادة وما أعظم أثرها، ولذا كان خدمة هذا املوضوع من أمسى الشرف وأعلى الرتب 

 كاد أن يندرس.ُخُلق   وخصوصا أنه
 

 التمهيد
 تعريف جرب اخلاطر:

 . (Al-Razi, 1979, 1: 501)اجلرب: لغة: اجليم والباء والراء أصل واحد، وهو جنس من العظمة والعلو واالستقامة 
ر، وهو اسم )الُعود(  ِء بَضررب من الَقهر ِر، واملادَّة موُضوعٌة إِلصالح الشير جُيررَب بِِه. وَجرَبَ  الَِّذيواجَلربرُ: ِخالُف الَكسر

َجاز: َجرَبَ )الَفقرَي( ِمن الَفقرر، وكذلك الَيِتيَم، ويكون املعىن: َجرَبرُت الفقرَي، ِإذا أَ 
َ
ر، وِمن امل نََيرتَه  غر الَعظرَم: ِمن الَكسر
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ه، ولذلك قيل َلُه: َفِقرٌي  كأَنه قد  َره ابنكساِر َعظرِمه، وِغَناه جَبربر رُه، َأي ُكِسَر َفقارُهفُقِ ألَنه َشبَّه فََقر  ,Alzabydy) َر َظهر

without date, 10: 347-349). 
 اصطالحا: وقد استعملت اللفظة اصطالحا كما هي يف أصلها اللغوي.

َهر الرِعَباَد َعَلى َما أَرَاَد ِمنر أمرر وََنري َبَّاُر": َوَمعرَناُه الَِّذي يََقر َاِء اَّللَِّ تَََعاىَل "اجلر  .(Ibn al'athir, 1979, 1: 235) فِفي َأمسر
ِدين»َويف َحِديِث الدَُّعاِء  رُبرين واهر وسلم،  أخرجه الرتمذي يف سننه: أبواب الصالة عن رسول هللا صلى هللا عليه «واجر

ُ : َأير أغرِنين، ِمنر (altirmiziu, 1975, 2: 76) (.284( رقم )76/ 2ابب ما يقول بني السجدتني ) َجرَب اَّللَّ
ُله ِمنر ُمصِ  ريبَته: َأير ردَّ َعَليرِه َما َذَهب ِمنرُه َوَعوََّضُه. وأصر  .(Ibn al'athir, 1979, 1: 236) َجربر الَكسر

ُر َوالرَمَكانَُة، مثل: قََورُُلُمر لِنَ  َاُء َوالطَّاُء َوالرَّاُء َأصراَلِن: َأَحُدُُهَا: الرَقدر ِء ظِ اخلاطر: لغة: أصله خطر: واخلر َخِطريُُه. رِي الشَّير
ُلُح ِلِمثرِلِه.َولُِفاَلٍن   َخَطٌر، َأير َمنرزَِلٌة َوَمَكانٌَة تََُناِظرُُه َوَتصر

 لُبرَث رَّ بَِقلرِبِه ِبُسررَعٍة اَل َخَطَر الرَبِعرُي ِبَذنرِبِه َخَطرَااًن. َوَخَطَر بَِباِل َكَذا َخطررًا، َوَذِلَك َأنر يَُ َوالثَّاين: اضرِطرَاٌب َوَحرََكٌة، مثل: 
َء. َويََُقاُل  ِح، َأير َمشَّاٌء ِبِه َطعَّانٌ ِفيَها َواَل ُبطر َيِتِه. َوَرُجٌل َخطَّاٌر اِبلرُّمر  .(Al-Razi, 1979, 2: 199) َخَطٌر يف ِمشر

ِبري َأور أَمرر. ويَقال:  َذا، ََيرطُر ُخطُوراً: ِإذا َوَقع ذلك كَ َخَطر بَِباِل، وَعَلى اَبِل َكَذا و أما اخلَاِطُر: َما ََيرطُر يف الَقلرب من تدر
ُ تَََعاىَل بَِباِل: ذََكره َوُهَو جَماز َطرَُه اَّللَّ ك. وَأخر  .(Alzabydy, without date, 11: 194) يف َوُهِر

 .(aljirjani, 1983, 95) اصطالحا: ما يرد على القلب من اخلطاب، أو الوارد الذي ال عمل للعبد فيه
اخلاطر املراد هنا: هو القدر واملكانة اليت قد ختطر على قلب اإلنسان فتستقر فيه، فإن ورد على  فعلى ذلك يكون معىن

 قلبه أن مكانته الفقر، احتاج ملن جيربه، وهكذا.
التعريف اإلضايف: رفع حالة االنكسار اليت استقرت يف قلب العبد، فجعلته متلبسا حبالة انكسار كمن انكسر ذراعه 

 جيربه، وهكذا من كان به مثل ذلك. مثال فيحتاج ملن

 
 املبحث األول: جرب اخلواطر يف القرآن الكرمي

لقد جاء القرآن الكرمي مليئا ابآلايت اليت حتث على جرب اخلاطر لكل من انكسرت قلوهبم، وكذلك ذكر لنا مناذج من 
 هذه النماذج القرآنية: كافّة حياتنا، ومنجرب خاطر هللا ألنبيائه تعليما لنا  لنقتدي هبم وننتهج املنهج القرآين يف  

َنا ِإلَيرِه لَتَُنََبِّئََنََّ  -1 ُعُروَن {قال تعاىل: }فَََلمَّا َذَهُبوار ِبِه َوَأمجرَُعوار َأن جَيرَعُلوُه يف َغَيابَِة اجلرُبِّ َوأَورَحيَر رِِهمر َهََذا َوُهمر الَ َيشر  ُهم ِِبَمر
(al-quran, Youssef, 12: 15). 

  ألنه ظلم، وأوذي وجلرب خاطره -عليه السالم–الوحي من هللا سبحانه وتعاىل  لتثبيت قلب سيدان يوسف فكان هذا 
  .(Ibn kathir, 1999, 4: 374) من أخوته، واملظلوم حيتاج إىل جرب خاطر  لذلك شرع لنا جرب اخلواطر املنكسرة
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َُدى وَ وقال تعاىل: }ِإنَّ الَِّذي فَََرَض َعَليرَك الرُقررآَن َلرَ  -2 َمنر ُهَو يف َضاَلٍل مُِّبنٍي ادَُّك ِإىَل َمَعاٍد ُقل رَّّبِّ أَعرَلُم َمن َجاء اِبُلر
} (al-quran, al-qisas, 28: 85). 

إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أحب مكة حبا شديدا  ألَنا موطنه الذي ولد فيه ونشأ هبا، مث أُخرج منها ظلما  
ف الصعب وهذا الفراق األليم إىل شيء من املواساة والصرب  فأنزل هللا تعاىل له قرآان مؤكدا فاحتاج يف هذا املوق

بقسم  أن الذي فرض عليك القرآن وأرسلك رسوال وأمرك بتبليغ شرعه سريدك إىل موطنك مكة عزيزا منتصرا وهذا 
 .(Ibn kathir, 1999, 6: 260) ما حصل

 .(al-quran, al-duhaa, 93: 5)قال تعاىل: }َوَلَسورَف يَُعرِطيَك َربَُّك َفرَترَضى{  -3
وهنا يتجلى عظيم جرب اخلاطر اإلُلي لسيدان حممد صلى هللا عليه وسلم فإن هللا سبحانه وتعاىل يتجلى عليه ابلعطاءات 

اطر رب محة رابنية، وما أجله من جرب خاإلُلية حىت يرضيه صلى هللا عليه وسلم، فما أعظمها من عطف إُلي ور 
جليل رحيم بعباده حىت يصل من مزيد عطاءاته حلالة الرضا من عبده، فهذه اآلية رسالة إىل كل مهموم ومغموم، 

 وتسلية لصاحب احلاجة، وفرج لكل من وقع ببالء وفتنة  أن هللا جيرب كل قلب جلأ إليه بصدق.
ُنَّ ِرو برِن الرَعاِص، أَنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَليرِه َوَسلََّم: َتاَل قََورَل هللِا َعزَّ َوجَ وقد ورد َعنر َعبرِد هللِا برِن َعمر  لَّ يف ِإبَررَاِهيَم: }َربِّ ِإَنَّ

} َللرَن َكِثريًا ِمَن النَّاِس َفَمنر تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ يََة، َوقَاَل عِ  (al-quran, iibrahim, 14: 36) َأضر يَسى َعَليرِه السَّاَلُم: اآلر
ِكيُم{  ُمر ِعَباُدَك َوِإنر تََغرِفرر َُلُمر فَِإنََّك أَنرَت الرَعزِيُز احلَر ُمر فَِإَنَّ ، فَََرَفَع يََديرِه (al-quran, al- mayida, 5: 118)}ِإنر تََُعذِّهبر

ِيُل اذرَهبر ِإىَل حُمَمٍَّد،»لَّ: َوَبَكى، فَََقاَل هللاُ َعزَّ َوجَ ، «أُمَّيِت أُمَّيِت اللُهمَّ »َوقَاَل:  « َوَربَُّك َأعرَلُم، َفَسلرهُ َما يَُبرِكيَك؟ اَي ِجربر
رَبَُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليرِه َوَسلََّم بَِ  ِيُل َعَليرِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، َفَسأََلُه فََأخر : "اَي ا قَاَل، َوُهَو أَعرَلُم، فَََقاَل هللاُ فََأََتُه ِجربر

ِيُل، اذرَهبر ِإىَل حُمَمٍَّد، فََُقلر: ِإانَّ َسنَُررِضيَك يف أُمَِّتَك، َواَل َنُسوُءَك"  صحيحه: كتاب اإليان، أخرجه مسلم يف ِجربر
 ,alnisaburi) (.191/ 1( )346/202ابب دعاء النِب صلى هللا عليه وسلم ألمته، وبكائه شفقة عليهم رقم )

without date, 1: 191). 

 

 املبحث الثاين: جرب اخلواطر من السنة النبوية

من املعلوم يف السنة النبوية املطهرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رد سائال قط، بل كان يرشد الصحابة ملا فيه 
وُل سجرب اخلواطر، ويدُلم على الطريق، ويطيب خاطرهم  فقد ورد عن أّب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، قال: دخل ر 

ذاَت يوم املسجَد، فإذا هو برجِل من األنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: " اي أاب أمامة،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
الماً الَصالة؟ "قال: ُُهُوم لزَِمتين، وديوٌن اي رسوَل هللا، قال: "أفال أعلمك كَوقِت غرِي يف املسجِد يف جالساً ما ِل أراَك 
لته أذهب هللا َُهَّك، وَقَضى عنك ديَنك؟ " قال: قلت: بلى اي رسوَل هللا، قال: "قل إذا أصبحت وإذا إذا أنت ق
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أمسيت: اللُهم إين أعوُذ بَك ِمن اُلَم واحلََزن، وأعوُذ بَك ِمن الَعجِز والكَسل، وأعوُذ بك ِمن اجُلنب والُبخِل، وأعوُذ بَك 
ر الرجال" قال: ففع أبواب  سننه: أخرجه أبو داود يف لت ذلك، فأذهب هللا ُّهي، وقضى عين ديين"ِمن غَلبِة الدين وقهر
 .(abu dawud, 2009, 2: 651) (.651/ 2( )1555فضائل القرآن، ابب يف االستعاذة رقم )

ومل تقتصر رمحته صلى هللا عليه وسلم وجربه خلاطر املنكسرين من أصحاب األعباء الدنيوية، بل لقد امتدت 
يف تطيب خاطر من ارتكب فعال ظنه حسنا، ولكنه ترتب عليه أعباء يف الدولة اإلسالمية ملا يعلمه الرسول صلى هللا 

اَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا علعليه وسلم من نقاء قلبه، وحسن مقصده، فعن َزيرُد برُن أَ  يه وسلم وََكاَن َمَعَنا ررَقَم، قَاَل: َغَزور
ِبُقواَن ِإَليرِه، َفَسَبَق أَعررَاّبٌّ َأصرحَ  اَء، وََكاَن اأَلعررَاُب َيسر

َ
َتِدُر امل ََلُ احلَور اأاَُنٌس ِمَن اأَلعررَاِب َفُكنَّا نََبَر ِبُق اأَلعررَاّبُّ فَََيمر  ضَ بَُه، فَََيسر

يَء َأصرَحابُُه. قَاَل: فَأََتى َرُجٌل ِمَن األَنرَصارِ  َلُه ِحَجارًَة َوجَيرَعُل النِّطرَع َعَليرِه َحىتَّ جيَِ َأعررَابِيًّا فََأررَخى زَِماَم اَنقَِتِه  َوجَيرَعُل َحور
َاِء، فَََرَفَع اأَلعررَاّبُّ 

َرَب فََأََب َأنر يََدَعُه فَانَرتََزََع ِقَباَض امل ا َرأرَس اأَلنرَصارِيِّ َفَشجَُّه، فَأََتى َعبرَد اَّللَِّ برَن ُأَّبٍّ َخَشَبًة َفَضَرَب هبَِ  لَِتشر
رَبَُه وََكاَن ِمنر َأصرَحابِِه، فَََغِضَب َعبرُد اَّللَِّ برُن ُأَّبٍّ، مُثَّ قَاَل: }اَل تَُنرِفقُ  َناِفِقنَي َفَأخر

ُ
َحىتَّ  ا َعَلى َمنر ِعنرَد َرُسوِل اَّللَِّ و رَأرَس امل

َعررَاَب  - (al-quran, al-munafiqun, 63: 7)يََنَرَفضُّوا{  سلم ِعنرَد وََكانُوا حَيرُضُروَن َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه و  -يََعريِن األر
ٍد فَأرتُوا حُمَمًَّدا اِبلطََّعاِم، فََلريَ  : ِإَذا انَرَفضُّوا ِمنر ِعنرِد حُمَمَّ ُكلر ُهَو َوَمنر ِعنرَدُه، مُثَّ قَاَل أِلَصرَحابِِه: لَِئنر أر الطََّعاِم، فَََقاَل َعبرُد اَّللَِّ

، قَاَل َزيرٌد: َوأاََن رِدرُف َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا ََذلَّ َها األر ََعزُّ ِمنَر رَِجنَّ األر  عليه وسلم قَاَل: َفَسِمعرُت َعبرَد َرَجعرُتمر ِإىَل الرَمِديَنِة لَُيخر
رَبَ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم اَّللَِّ برَن ُأَّبٍّ، فََأخر   «فََأررَسَل إِلَيرِه َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم»رَبرُت َعمِّي، فَانرطََلَق فََأخر

َبيِن »َفَحَلَف َوَجَحَد، قَاَل:  َقُه َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم وََكذَّ : َما أََردرَت ِإالَّ َأنر مِّي ِإَِلَّ، فَََقالَ ، قَاَل: َفَجاَء عَ «َفَصدَّ
ِلُموَن. قَاَل:  ُسر

َبَك َوامل َنَما »َأَحٍد. قَاَل: َعَلى يَََقعر ملَر َما مِّ اُلَ ِمَن َعَليَّ فَََوَقَع َمَقَتَك َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم وََكذَّ فََبََيَر
، ِإذر َأََتين رَ أاََن َأِسرُي َمَع َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يف سَ  ُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم َفٍر َقدر َخَفقرُت ِبرَأرِسي ِمَن اُلَمِّ

نَرَيا ِهي، َفَما َكاَن َيُسرُّين َأنَّ ِل هِبَا اخلُلرَد يف الدُّ ٍر حلََِقيِن فَََقاَل: َما قَاَل َلَك ، مُثَّ «فَََعَرَك أُُذين َوَضِحَك يف َوجر  ِإنَّ َأاَب َبكر
ِهي»َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم؟ قَُلرُت:  ًئا، ِإالَّ أَنَُّه َعَرَك أُُذين َوَضِحَك يف َوجر ، مُثَّ «َما قَاَل ِل َشيَر . فَََقاَل: أَبرِشرر

ٍر  َنا قََرََأ َرُسوُل اَّللَِّ صلى»حَلَِقيِن ُعَمُر، فََُقلرُت َلُه ِمثرَل قََورِل أِلَّب َبكر َناِفِقنيَ هللا فَََلمَّا َأصرَبحر
ُ
أخرجه  « عليه وسلم ُسورََة امل

( 3313 رقم )ابب: ومن سورة املنافقنيالرتمذي يف سننه: أبواب تفسري القرآن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 .(altirmiziu, 1975, 5: 415) (، وقال عقبه: "َهَذا َحِديٌث َحَسٌن"415/ 5)

ُل َذَهَب ي اخلاطر وقالوا : اَي َرُسوَل هللِا، وعندما جاء فقراء املهاجرين مكسور  ثُوِر أَهر ُجوِر، ُيَصلُّوَن َكَما اِبألرُ الدُّ
َواُِلِمر، قَاَل: " أََولَيرَس َقدر َجَعَل هللُا َلُكمر  ُقوَن بُِفُضوِل أَمر ُقوَن؟ ِإنَّ ِبُكلِّ مَ ُنَصلِّي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َويَََتَصدَّ ا َتصَّدَّ

ٌر اِبلرمَ تَ  ِبريٍَة َصَدَقًة، وَُكلِّ حَترِميَدٍة َصَدَقًة، وَُكلِّ ََترِليَلٍة َصَدَقًة، َوأَمر ِبيَحٍة َصَدَقًة، وَُكلِّ َتكر عرُروِف َصَدَقٌة، َوََنرٌي َعنر ُمنرَكٍر سر
ِع َأَحدُِكمر َصَدَقٌة، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، أَََيِت َأَحُدانَ  َوتَُه َوَيُكوُن لَ َصَدَقٌة، َويف ُبضر ٌر؟ قَاَل:  َشهر أََرأَيَرُتمر َلور َوَضَعَها »ُه ِفيَها َأجر

رٌ  اَلِل َكاَن َلُه َأجر لم يف صحيحه: كتاب الزكاة، أخرجه مس «يف َحرَاٍم َأَكاَن َعَليرِه ِفيَها ِوزرٌر؟ َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها يف احلَر
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 alnisaburi, without) (.697/ 2( )53/1006من املعروف رقم ) ابب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع

date , 2: 697). 
وحىت األطفال كان ُلم من جرب اخلاطر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نصيب، فعن أنس رضي هللا عنه 

َسَن النَّاِس ُخُلًقا، وََكا ِسُبُه، قَاَل: َكاَن َن ِل َأٌخ يََُقاُل َلُه: أَ قال: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليرِه َوَسلََّم َأحر بُو ُعَمريرٍ، قَاَل: َأحر
أخرجه البخاري  «َل النََُّغريرُ اي َأاَب ُعَمريرٍ َما فََعَ »َفِطيًما، قَاَل: َفَكاَن ِإَذا َجاَء َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَََرآُه، قَاَل: 

( ، ومسلم يف صحيحه:  45/ 8( )6203 وقبل أن يولد للرجل رقم )ابب الكنية للصِبيف صحيحه: كتاب األدب، 
كتاب اآلداب، ابب استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز تسميته يوم والدته، واستحباب 

 ,albukhari, 1422) (.1692/ 3( )2150/ 30التسمية بعبد هللا وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم رقم )

3: 1692). 
بل إنه عليه الصالة والسالم جرب خبواطران حنن الذين حنبه ونشتاق إليه ونتمىن لو كنا إىل جانبه نذود عنه وننافح 

رُبََة، فَََقاَل:  ٍم ُمؤرِمِننَي، »عن دعوته، فَعنر َأّب ُهَريَررََة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَليرِه َوَسلََّم أََتى الرَمقر السَّاَلُم َعَليرُكمر َداَر قََور
َوانَََنا َواَنَك؟ اَي َرُسو « َوِإانَّ ِإنر َشاَء هللُا ِبُكمر اَلِحُقوَن، َوِددرُت َأانَّ َقدر رَأَيَرَنا ِإخر َنا ِإخر أَنَرُتمر َأصرَحاّب »َل هللِا قَاَل: قَاُلوا: أََوَلسر

َوانََُنا الَِّذيَن ملَر ََيرتُو  أََرأَيرَت َلور َأنَّ َرُجاًل »َقاَل: فَََقاُلوا: َكيرَف تََعرِرُف َمنر ملَر ََيرِت بََعرُد ِمنر أُمَِّتَك؟ اَي َرُسوَل هللِا فََ « ا بََعردُ َوِإخر
َلُه؟ ٍم هُبرٍم َأاَل يََعرِرُف َخيَر َرير َخيرٍل ُدهر َ َظهر َلٌة َبنير ُمر ََيرتُوَن ُغرًّا حُمَجَِّلنَي وَل هللاِ قَاُلوا: بَََلى اَي َرسُ « َلُه َخيرٌل ُغرٌّ حُمَجَّ  قَاَل: " فَِإَنَّ

ِض َأاَل لَُيَذاَدنَّ رَِجاٌل َعنر َحورِضي َكَما يَُذاُد الرَبِعرُي الضَّالُّ  َور ُمر  ِمَن الرُوُضوِء، َوأاََن فَََرطُُهمر َعَلى احلر أاَُنِديِهمر َأاَل َهُلمَّ فََيََُقاُل: ِإَنَّ
ُلوا بََعرَدَك فَ  ًقا"َقدر بَدَّ ًقا ُسحر لتحجيل أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب الطهارة، ابب استحباب إطالة الغرة وا أَُقوُل ُسحر
 .(alnisaburi, without date , 1: 218) (.218/ 1( )39/249يف الوضوء رقم )

 فهذه اإلرشادات النبوية وغريها تدعوان لإلحسان إىل اخللق وجرب خاطرهم، فال بد من انتهاج منهج جرب
اخلواطر يف كافة حياتنا يف البيع والشراء، وغريها من املعامالت حىت يف معامالتنا الشخصية فنقبل عذر املعتذر جربا 
خلاطره، ونصفح عن املسيء تطيبا لنفسه وجربا خلاطره، والتهادي بني األحبة، بل وبني غري األحباء لكسب مودَتم، 

حباب من أمجل ما يدخل الفرحة للقلب واُلناء للنفس، وهي سبيل احلب، فتبادل اُلدااي بني األقارب واألصدقاء واأل
فرد: ابب قبول أخرجه البخاري يف األدب امل: "َتادوا حتابوا" -صلى هللا عليه وسلم-وبساط الود، وطريق األلفة، لقوله 

 .(albukhari, 1998, 594: 306)، (306( )ص594اُلدية رقم )
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 عملية جلرب اخلاطراملبحث الثالث: مناذج 
لقد شرع لنا ديننا احلنيف مناذج عملية جلرب اخلواطر وتطييب النفوس  ولذا كان من السنة تعزية أهل امليت وتسليتهم 

 ومواساَتم وختفيف األمل الذي أصاهبم عند فقد مّيتهم.
م من املال ص ُلوكذلك عند مشاهدة بعض الفقراء أو اليتامى شيئا من قسمة املرياث، فمن األفضل أن َيص

َمةَ أُوُلو الرُقررََبٰ َوالريََتَ  اَمٰى شيئا جيرب خاطرهم، ويسد حاجتهم حىت ال يبقى يف نفوسهم شيء. قال تعاىل: }َوِإَذا َحَضَر الرِقسر
 . (al-quran, al-nisa, 4: 8)َوالرَمَساِكنُي فَاررزُُقوُهم مِّنرُه َوُقوُلوا َُلُمر قََوراًل مَّعرُروفًا{ 

{ويف قول َهرر َهرر * َوأَمَّا السَّاِئَل َفاَل تََنَر ، أمجل (al-quran, al-duhaa, 93: 9, 10) ه تعاىل: }فََأمَّا الرَيِتيَم َفاَل تََقر
-لنبيه  -وتعاىل سبحانه-: "وكان من توجيهات ربنا -رمحه هللا-تطييب للخاطر وأرقى صورة للتعامل قال ابن كثري 

م، وال تذله، بل: ، فآواك هللا، فال تقهر اليتي-صلى هللا عليه وسلم-مًا اي حممد صلى هللا عليه وسلم، فكما كنت يتي
طيب خاطره، وأحسن إليه، وتلطف به، واصنع به كما حتب أن يصنع بولدك من بعدك، فنهى هللا عن َنر السائل 

 :Ibn kathir, 1999, 8)وتقريعه، بل: أمر ابلتلطف معه، وتطييب خاطره، حىت ال يذوق ذل النهر مع ذل السؤال" 

427). 
ومن الطبيعي أن كل إنسان منا قد ُحفر يف ذاكرته أشخاص كان ُلم الدور الفاعل والعمل الدؤوب بواقف 
سطرت وحفظت سواء ابلقول أو الفعل أو رسالة أو فكرة أو كلمة خري جربت نفوسا وأثلجت صدورا، فهذه املواقف 

 الصالة والسالم موقف املطعم بن عدي حني أدخله يف جواره يوم عودته منحتفظ وال تنسى، كما مل ينس النِب عليه 
ُطرِعُم َكاَن َلور »الطائف حزيناً أسيفاً فقال يوم أسر أسرى بدر : 

تَُُهمر َلهُ َحيًّا، مُثَّ َكلََّميِن يف َعِديٍّ برُن امل  « َهُؤاَلِء النََّترىَن َلرَتَكر
ابب ما من النِب صلى هللا عليه وسلم على األسارى من غري أن اخلمس،  أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب فرض

، وكما مل ينس اإلمام أمحد أاب اُليثم فكان يدعو له يف  (albukhari, 1422, 4: 91)( 91/ 4( )3139َيمس رقم )
عن أَب اُليثم  م، عفا هللاكل صالة، قال عبد هللا بن اإلمام أمحد: "كنُت كثريًا أمسع والدي يقول: رحَم هللا أاب اُليثَ 

احلَداد، اليوم الذى أخرجُت فيه للسياط، وُمدت َيداي للُعقابني، إذا أان إبنسان جَيذب َثوّب من َورائي، ويقول ِل: 
ف لتَعرفين. قلُت: ال، قال: أان أبو اُليثم الَعّيار، اللِّصُّ الطَّرار، مكتوب يف ديوان أمري املؤمنني أىن ُضربت مثانيَة عشر أ

 Ibn) سوط ابلتفاريق، وَصربُت يف ذلك على طاعة الشيطان ألجل الدنيا، فاصرب أنَت يف طاعة الرمحن ألجل الدين"

aljuzi, 1409, 450). 
ويف هذا الزمان تشتد احلاجة إىل مواساة الناس والتخفيف عنهم وتطييب خاطرهم  ألن أصحاب القلوب 

 اعي يف هذا الزمان، وفساد ذمم الناس واختالف نواايهم، ففي جمتمعاتنا ترىاملنكسرة كثريون، نظراً لشدة الظلم االجتم
أن هذه معلقة ال هي زوجة وال هي مطلقة، وهذه أرملة، وذاك مسكني، وهذا يتيم، واآلخر عليه ديون وغم وهم، وهذا 
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موم  واُل… خر مبتلى ال جيد جامعة، وذاك ال جيد وظيفة، وهذا ال جيد زوجة، أو ال جيد زواجاً، وذاك مريض واآل
 كثرية.

وتطييب اخلاطر ال حيتاج إىل كثري جهد وال كبري طاقة فربا يكفي البعض كلمة: من ذكر، أو دعاء، أو موعظة، 
وربا حيتاج اآلخر ملساعدة، وينقص ذاك جاه، وينتظر البعض قضاء حاجة، ويكتفي البعض اآلخر اببتسامة، فعلينا أن 

 ور إىل قلوب إخواننا وال نبخل على أنفسنا، فالصدقة واخلري نفعه يعود إليك.جنتهد إبدخال الفرح والسر 

 

 اخلامتة
 أهم النتائج:

 جاء القرآن الكرمي مليئا ابآلايت اليت حتث على جرب اخلاطر لكل من انكسرت قلوهبم. .1

 وجلرب خاطره. -عليه السالم–أوحى هللا سبحانه وتعاىل  لتثبيت قلب سيدان يوسف  .2

القرآن    أن الذي فرض عليك -صلى هللا عليه وسلم  -أنزل هللا تعاىل قرآان مؤكدا بقسم جربا خلاطر نبيه  .3
 وأرسلك رسوال وأمرك بتبليغ شرعه سريدك إىل موطنك مكة عزيزا منتصرا وهذا ما حصل.

 هللا جيرب كل قلب جلأ إليه بصدق. .4

ان يرشد الصحابة ملا فيه جرب اخلواطر، ويدُلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما رد سائال قط، بل ك .5
 الطريق، ويطيب خاطرهم.

امتد تطييب اخلاطر من النِب صلى هللا عليه وسلم إىل من ارتكب فعال ظنه حسنا، ولكنه ترتب عليه أعباء يف  .6
 الدولة اإلسالمية ملا يعلمه الرسول صلى هللا عليه وسلم من نقاء قلبه.

 رب اخلاطر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نصيب.كان األطفال ُلم من ج .7

شرع لنا ديننا احلنيف مناذج عملية جلرب اخلواطر وتطييب النفوس  ولذا كان من السنة تعزية أهل امليت وتسليتهم  .8
 ومواساَتم وختفيف األمل الذي أصاهبم عند فقد مّيتهم.

 احلاجة إىل مواساة الناس والتخفيف عنهم وتطييب خاطرهم. .9

 وتطييب اخلاطر ال حيتاج إىل كثري جهد وال كبري طاقة فربا يكفي البعض كلمة. .10
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