
 

 خواطر جب  ال و   النب   

 

جب  الخواطر خلق إسالم  عظيم يدل عىل سمو نفس وعظمة قلب وسالمة  

قلوبا فطرت وأجساما وسا كرست و نف يجب  المسلم فيه   ,صدر ورجاحة عقل 

ا المصطلح هذ  , ومما يعط  , فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها أرهقت

وهو   الحسبى  أسماء هللا  من  مأخوذة  الجب  كلمة  أن  هذا و   "الجبار"جماال 

بمعناه   الفقر  االسم  يجب   الذي  سبحانه  فهو  النفس  ويري    ح  القلب  ى  يطمئ 

بالصحة  ,بالغبى  والخوف والمرض  واألمل,  بالتوفيق  والفشل  والخيبة   ,

بوالح ه حوائج خلقه, فهو    ,ئناناألمن واالطمزن  ة جب  بكبر و    جبار متصف 

  رسول هللا
  دين اإلسالم نصيب كببر ولنا فى

أسوة حسنة    لجب  الخواطر فى

  كل خلق عظيم
جبار   فى عنه    فقد كان  قيل  من جب   )للخواطر حبى  أعظم 

قط(     الخواطر 
البى المواقف  من  بالعديد  يفة  الرسر العظيمة  ته  سبر وتحفل 

 .  الكببر عىل جب  الخاطر لكل تعامل معه  تكشف حرصه

 

  هللا عنه قال:   قصة الصحاب   عبد   من احدى المواقف
هللا بن مسعود رضى

   
, فكانت الري    ح لرسول هللا صىل هللا عليه وسلم سواكا من األراككنت أجتبى

  ساق
 تكفؤه, وكان فى

 
   قوم, فضحك الةه دق

 
  من دق

, فقال النب   صىل ة سافى

    ؟(())مايضحككم :  هللا عليه وسلم
)والذي  )   :   النب     , قال قالوا: من دقة سافى

ان من أح  ى   المبر
أثقل فى وأنتشل الموقف فجب  خاطره    د(( نفس  بيده, لهما 

 . أسلوب عظيمب

  

 

 

  



 

 

 

 

  رواية أخرى  
  هللا  قصة اخ الصحاب   أنس  وفى

>> النب   , أن  عنهبن مالك رضى

ا و عليه ال << صغبر يتفقد أحوالنا, وكان ل  أخ  صالة و السالم كان يزورنا كثبر

, فقال ألمه: >> مال  أرى ابنك خائر  كال يتحر   هادئوقال عندما وجده النب    

<< فقالوا: >> يا رسول هللا مات له نغر يلعب بهالنفس<< أي ال يتحرك,  

الصالة والسالم:   أبا عمبر فداعبه عليه  يا  النغبر >>  فعل  ما  فكناه   ؟ <<,, 

<<بقوله   عمبر  أبا  للكببر   >>  الكنية  ان  رغم  له  ويسأله عن  تكريما  حاله  , 

اما لمشاعره ,   ه للخوا  فقد عرف  احبى ى  بجب  ,  طر وتخفيف حزن البائسئر

ى  ى , والتعامل مع الناس برفق ولئر  . وطمأنة قلوب الخائفئر

 

ية الدين إنما منهج  فمسألة جب  الخواطر ليست فقط من منهجية الرسول   

لة الصدمة    ان انقطاع الوح  عن النب    ك  ومثله عندما ,  والقرآن ى   أدتمما  بمبى

هفال حزنه وانكساره   ول سورة الضىح ال ق   هللا تعال  برسر ى ماودعك  }  ولهببى

لة  فقد كا,  { ربك و ماقىل  ى طوال رحلته و    لرسول  خاطر لجب   ن القرآن بمبى

ا   { ,  يحزنك قولهم    } فال   الذي كان يتعرض له و من هذه اآليات   لألذىجب 

اطر وتطييب النفس عادة وعبادة ال يحتاج إل فجب  الخ, { وال تحزن عليهم } 

  البعض دعا 
  البعض كثبر جهد وال كببر طاقة فربما يكفى

ء او مساعدة و يكتفى

 . خال الفرح والرسور إل قلوب اآلخريناآلخر بابتسامة, فعلينا ان نجتهد بإد


