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 شكر وتقدير

كرمي، وأشكره سبحانه وتعاىل احلمد هلل العظيم احلليم الذي وفقين لنعمة دراسة تفسري آايت كتابه ال
 على نعمه اليت ال تعد وال حتصى، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

تقدم ابلشكر والتقدير ملشرف الرسالة صاحب أن أ، يسعدين وبعد شكر هللا تعاىل ومحده
ن أ ىلإع البحث و موضي من بداية اختيار الفضيلة الدكتور الصايف صالح الصايف، الذي وقف مع

 .جمخالق عالية وتواضع أكان نعم املوجه والناصح مع   يسر هللا تعاىل ختامه،

 وأتقدم ابلشكر والتقدير جلامعة املدينة العاملية اليت يسرت لطالب العلم إكمال دراستهم العليا
كانوا   نشكر مجيع جهازها اإلداري والعلمي الذيأوفق منهجية علمية رصينة وتوجيه حكيم، و 

 حتاجه من توجيه ومساعدة.أيستجيبون بكل لطف ملا 

شكر زوجيت وأبنائي الذين كانوا عوان يل بعد هللا تعاىل بتشجيعهم ودعائهم وفرحهم بكل أو 
 جتازها من البحث.أمرحلة كنت 

خري اجلزاء وأن يرفع درجتهم يف الدنيا واآلخرة، واحلمد  ن جيزي اجلميع عينأأسأل هللا تعاىل 
 ب العاملني.هلل ر 



 

 ذ

 

 اإلهداء

، الغالية، راجية فضل هللا ورمحته، الصابرة، املتفائلة، احملسنة ظنها ابهلل العزيز احلكيم سبحانه  إىل أمي
 وجهة لضرورة االجتهاد وبذل األسباب.امل النتظار اخلري وتوقعه،الداعية 

ن األمور ليس كما تراها أو  األمل ابهلل مفتاح كل خري، ن  أن اخلري قادم، و أىل من علمتين إ
  .وإمنا خلفها لطف خفي وحكمة ورمحة من اللطيف الرحيم جل جالله

 من عنده. وأن يبارك فيهن يتقبله أهدي هذا العمل الذي أسال هللا تعاىل أإليها 



 

 ر

 

 ملخص 

 الباحث تتبع من خالل ،ثبات أن القرآن الكرمي هو الكتاب األول الداعي للتفاؤلإل هدفت الدراسة
وفق مواضيع متعددة، مث ها تصنيفو قدر املستطاع،  ذات العالقة مبوضوع التفاؤل آلايت القرآن

من دالئل  اآلايت ا يفممواستنباط ، قوال املفسرينأتفسريها تفسريا موضوعيا من خالل االطالع على 
كل خري لمفتاح الكرمي لقرآن ا وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: ،على دعوة القرآن الكرمي للتفاؤل

أقبل عليه ومن  وهو أعظم مصدر للتفاؤل وانشراح الصدر وطمأنينته، الدنيا واآلخرة،يف وسعادة 
 ،سبق القرآن العلوم احلديثة يف الدعوة للتفاؤل خملصا هلل انل تلكم الربكات.تالوة وتدبرا وعمال 

جاء يف القرآن الكرمي من آايت كثرية عن قدرة ما إن  . أتثري إجيايب على النفوسوأبعظم بيان وذلك 
على عظيم ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، ابعث حييي املوتى و وأنه هللا على كل شيء، 
جاء يف القرآن ما تقر به أعني الصابرين، ويهونه عليهم، وجيدد هلم األمل  الطمأنينة والتفاؤل.

هلا مساء هللا تعاىل أه ولو كادته السموات واألرض ومن فيهن. ما أمه كفاهمن توكل على هللا   فاؤل.والت
سوء  - ترك تدبر القرآن: مما مينع التفاؤل .بواب التفاؤل لكل من أتملهاأعظيمة مباركة تفتح  معان  

توقع و  للتفاؤلدعوة القرآن قصص األنبياء يف  .احلسد - وساوس الشيطان - اليأس - الظن ابهلل
ىل  إن تعود أ، واملخرج مما تعاين منه من ضعف يف األمة اخلري ابق   ا عظم البالء.مهم العاقبة احلميدة

 - عدم األسى على ما فات - الصفات الثمان يف سورة املعارج مما يصنع التفاؤل: .تعاىل كتاب هللا
التوبة  - الدعاء - تقوى هللا - اليقني أبن بعد العسر يسرا - ابلذكر والعبادةمدافعة احلزن 

ال على  عليه ، مع التوكل على هللا واعتماد القلبالتفاؤل يقتضي بذل األسباب .ستغفارواال
 األسباب.
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ABSTRACT 

Optimism in the Holy Quran  - applied Study -The study aimed to prove that the Holy Quran 

is the first book of optimism, through the researcher follow the texts contained in the Koran 

related to the subject of optimism as much as possible, and the classification of verses in 

accordance with various topics, and then studied and interpreted objectively by reading the 

sayings of the interpreters, The verses are evidence of the Holy Quran's call for optimism. The 

study reached the following conclusions:The Quran is the key to all good and happiness in 

this world and the Hereafter, and it is the greatest source of optimism and the satisfaction of 

the chest and its tranquility, and those who accept it recited and practiced and sincere acts of 

God obtained these blessings.The Qur'an has preceded modern science in the call for 

optimism, with the greatest statement and positive impact on the soulsWhat is stated in the 

Holy Quran from many verses about the ability of God to all things, and that he resurrects the 

dead and can not do anything in the earth nor in the sky, a great emancipation on reassurance 

and optimism.In the Qur'an, the eyes of those who are patient are recognized and humiliated 

by them, and renews hope and optimismWhoever trusts in Allah is sufficient for what is 

important, even if the heavens and the earth are sufficient for him.The names of God 

Almighty have great meanings blessed to open the doors of optimism for everyone who 

hopes.Which prevents optimism: let the management of the Koran - the misgivings of God - 

despair - and the devil - envy.The stories of the Prophets in the Qur'an are a call for optimism 

and anticipation of good consequences, no matter how great the scourge.The good remains in 

the nation, and the director who suffers from weakness to return to the book of God 

Almighty.Which makes optimism: the eight qualities in Sura Al-Ma'arj - the absence of 

sorrow over what is lost - the advocate of grief and the mention of worship - certainty that 

after hardship is easy - Piety- prayer - repentance and forgiveness.Optimism requires reasons, 

with trust in God and the adoption of the heart not to the causes. 
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 املقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال 
شريك له، وأشهد أن حممداً له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  يمضل له، ومن يضلل فال هاد

 عبده ورسوله صلى هللا عليه وسلم.

 خل ُّٱ،  102آل عمران:   َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ،  1النساء:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي
 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ
 71 - 70األحزاب:  َّ جس

 أما بعد  

والعمل على تغيري ما هبم من إحباط إىل تفاؤل وأمل وحسن  ،إن إحياء األمل يف النفوس اليائسةف 
وما يرتتب عليه من إدخال السرور على تلكم النفس اليت كانت مثقلة ابهلموم  ،ظن ابهلل تعاىل

اجلاد املثابر احملقق لألهداف واألحزان وما يتبع ذلك من حتوهلا إبذن هللا اىل التفكري الصحيح والعمل 
عبدهللا حديث  ىل هللا كما يفإحب األعمال أبل هو من ، من األعمال الصاحلة اليت حيبها هللا تعاىل

َأَحبُّ الن اِس ِإىَل هللِا تـََعاىَل  " نه قال:أعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رضي هللا عنهما  بن عمر
 (1)" اأْلَْعَماِل ِإىَل هللِا تـََعاىَل س ر وٌر ت ْدِخل ه  َعَلى م ْسِلم  أَنـَْفع ه ْم لِلن اِس، َوَأَحبُّ 

 

 

 

 خلفية البحث : 
                                                            

 )حسن لغريه( 2/709قال األلباين يف صحيح الرتغيب ، 12/453  ، 2طاملعجم الكبري ، خرجه الطرباين يف أ ( 1)
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ألن كتاب هللا تعاىل هو أعظم ما يستمد منه  ؛التفاؤل يف القرآن الكرميهذا البحث يتحدث عن 
اب مع قلب وهو كتاب التفاؤل واألمل والدافع األكرب للعمل وبذل األسب ،التفاؤل واألمل الصاحل

 مطمئن متيقن برمحة هللا وكرمه سبحانه.

أيب هريرة رضي اَّلل  عنه قال: قال النيب  حديثلقد عر َف الرسول صلى هللا عليه وسلم الفأل كما يف ف
؟ قَاَل:  (اَل ِطرَيََة، َوَخرْي َها الَفْأل  )صلى هللا عليه وسلم:  ِلَمة  الص احِلَة  الكَ )قَاَل: َوَما الَفْأل  اَي َرس وَل اَّللِ 

 (1)(َيْسَمع َها َأَحد ك مْ 

فكيف  ذا كان قائلها هللا رب العاملني ؟إ)اْلَكِلَمة  الص احِلَة  َيْسَمع َها َأَحد ك ْم(؛ فكيف ابلكلمة الصاحلة  
 مل خل ُّٱ، 20البقرة:  َّ زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱٱاذا مسع العبد قول هللا يف كتابه الكرمي:

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي
 107 - 106البقرة: 

ن أال ميأل ذلك قلب املسلم تفاؤال وفرحا وسرورا ورجاء الفرج والرمحة واخللف ابخلري عن كل ما فات و أ
نه قادر على وأنه تعاىل ليس قادرا فقط على أن أييت مبثل ما فات وزال، بل سبحاهللا ال يعجزه شيء 

 106البقرة: َّ يم ىم مم ُّٱأن أييت خبري مما فات 

ولقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يتفاءل ويستبشر ابخلري مبا يسمع من أمساء دالة على معاين 
سهيل بن عمرو فلما أقبل قَاَل كما حصل يف صلح احلديبية عندما أرسلت قريش ،  اخلري وحصوله

فتفاءل ابالسم صلى هللا عليه  (2)«َهَذا س َهْيٌل، َقْد َسه َل اَّلل   َلك ْم أَْمرَك مْ »َلْيِه َوَسل َم: الن يبُّ َصل ى اَّلل   عَ 
 وسلم.

                                                            

 ( 5775، رقم ) 7/135ابب الفأل ،  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 1)

، قال الشوكاين يف نيل  11/222ذكر ما يستحب لإلمام استعمال املهادنة ،  ابب،  1، ط صحيحهأخرجه ابن حبان يف  ( 2)
 8/186هد موصول( ااألوطار )له ش
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جيايب على النفس؛ فإن إوله أتثري  اومشروع افإذا كان التفاؤل أبمساء الناس ذات املعاين اإلجيابية حممود
كقوله تعاىل ء هللا الواردة يف القرآن الكرمي،  عبد أمساكثر بركة عندما يتدبر الأعظم و أالتفاؤل سيكون 

 3الفاحتة:  َّ خن حن جن ُّٱعن نفسه  

وإن  كل ما يف الكتاب املبني من  ،وغريها من أمساء هللا تعاىل وصفاته اليت جاءت يف القرآن العظيم
رهبم وأبدهلم به وكل ما يف القرآن من قصص من فرج هللا ك ،أخبار عن قدرة هللا الباهرة دعوة للتفاؤل

وغريها من املواضع واآلايت الكثرية يف كتاب هللا جل وعال مما جيعل من يتدبرها ،فرحا دعوة للتفاؤل 
 يستبشر ابخلري ويطمئن قلبه به وينتظره من هللا العلي القدير ويزداد مهة ورغبة يف اخلري والسعي إليه.

تعطيهم األمل وتريهم املعاين اإلجيابية يف األشياء  مث إن الناس عادة يبحثون عن الكلمات اإلجيابية اليت
فكيف إن كان البحث والتأمل والنقل من كالم هللا  ؛ويتناقلون وينشرون ما يصلون إليه منها ،حوهلم

أجر التالوة والتدبر، وفازوا ابلروح والرحيان وسرور النفس وجتديد األمل واالنطالق  اتعاىل، فكسبو 
 حسن ظن ابهلل أن يوفقهم فيها ويتمها من عنده جل وعال.هدافهم بكل نشاط و أحنو 

 

 

 

 

 

 :  املوضوعار يسبب اختأ

 .بني الدعوة للتفاؤل وبني شرف دراسة التفسري والتخصص فيه جيمعالرغبة بعمل  .1

 .أن القرآن الكرمي هو الكتاب األول الداعي للتفاؤلإثبات  .2

 ل.اعية للتفاؤ النفسية احلديثة الد سبق القرآن الكرمي العلوم بيان .3
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من وربطه ابلقرآن الكرمي جتديدا لألمل يف األمة مقابل ما متر به  التفاؤل حبث موضوع أمهية .4
 .حروب وحمن

 

 مشكلة البحث  :  

وجود حاجة إىل إثبات أن القرآن الكرمي هو الكتاب األول الداعي للتفاؤل وما يرتتب عليه من 
 .طلوبن يتحقق املأىل إاالستمرار يف العمل والصرب 

 

 أسئلة البحث : 

 هل القرآن الكرمي يدعو للتفاؤل؟س: 

 ما دالالت ذلك يف القرآن؟س: 

لآلايت املتعلقة مبعاين التفاؤل سواء كانت عالقة هذه اآلايت ابلتفاؤل  التفسري املوضوعي: ما س
 عالقة مباشرة أو غري مباشرة؟

 ما االستنباطات والفوائد من هذه اآلايت الشريفة؟س: 

 كيف تكون أمساء هللا تعاىل وصفاته يف القرآن العظيم دعوة للتفاؤل؟س:  

 ؟حكم اليأس والقنوط يف القرآن الكرمي ومبا وصف اليائسني والقانطني .. وملاذا ماس: 

 ؟ن يتحلى هبا الدعاةأاألنبياء يف القرآن معاين التفاؤل اليت ينبغي بعض كيف نستنبط من قصص س:  

ان ابلقدر وبني التفاؤل ؟ وكيف تكون درجة التفاؤل مبنية على قوة اإلميان لعالقة بني اإلميا س:ما
 ابلقدر خريه وشره؟ 

 ؟كيف جيدد القرآن الكرمي األمَل يف النفوس يف مواضع كثرية من كتاب هللاس:  
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 ؟كيف جيدد القرآن الكرمي األمل يف األمة مقابل ما متر به من كرابت ومصاعبس:  

؟ مع لكرمي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للتغلب على صعوابت الدعوةمباذا وجه القرآن اس: 
 .ىل عدم اليأس وعدم االستسالم لألحزانإيف ذلك التوجيه املبارك من دعوة  توضيح ما

 ؟ما تفسري السنة العملي والقويل ملا يف كتاب هللا من دعوة للتفاؤلس: 

 ؟نواقض التفاؤل ماس: 

 –التوبة  –الدعاء  –التوكل  – حسن الظن ابهلل -واألمور التالية: الصرب ما العالقة بني التفاؤل س: 
 الرزق؟

 ؟هل التفاؤل يستلزم العمل وبذل األسبابس: 

 س: كيف سبق القرآن الكرمي العلوم النفسية احلديثة الداعية للتفاؤل؟

 

 

 

 

 أهداف البحث :  

وما يندرج حتته قدر  ع التفاؤلنصوص الواردة يف القرآن الكرمي ذات العالقة مبوضو ال تتبع .1
 املستطاع، لتقدمي دراسة عن التفاؤل يف القرآن الكرمي.

ىل إرواح ويدعوها ي هللا هبا القلوب واألياآلايت يف كتاب هللا اليت حيمناذج من حصر ودراسة  .2
، محة هللاالثقة ابهلل وما يتبعه من حسن الظن ابهلل وتوقع للخري واألمل فيما عند هللا وعدم اليأس من ر 

 الوقوف مع هذه اآلايت العظيمة ودراستها.مع 

 ن القرآن الكرمي يدعو للتفاؤل.أذكر اآلايت الدالة على  .3
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قوال املفسرين لآلايت املتعلقة مبعاين التفاؤل، لتفسريها تفسريا موضوعيا؛ سواء  أالتأمل يف  .4
 كانت عالقة هذه اآلايت ابلتفاؤل عالقة مباشرة أو غري مباشرة.

ا ييسره هللا تعاىل للباحث من االستنباطات والفوائد من اآلايت الشريفة املتعلقة ذكر م .5
 ابلتفاؤل.

 بيان كيف أن أمساء هللا تعاىل وصفاته يف القرآن العظيم دعوة للتفاؤل. .6

 ؟وصف اليائسني والقانطني، وملاذا ومب ،القرآن الكرميتوضيح حكم اليأس والقنوط يف  .7

ن أالقرآن واستنباط ما يف ذلك من معاين التفاؤل اليت ينبغي  النظر يف قصص األنبياء يف .8
 يتحلى هبا الدعاة .

التفاؤل،  وكيف أن قوة التفاؤل مبنية على قوة اإلميان  العالقة بني اإلميان ابلقدر وبني بيان .9
 ابلقدر خريه وشره.

 .فوس يف مواضع كثرية من كتاب هللابيان كيف جيدد القرآن الكرمي األمَل يف الن .10

 .بيان كيف جيدد القرآن الكرمي األمل يف األمة مقابل ما متر به من كرابت ومصاعب .11

احلديث عن كيف وجه القرآن الكرمي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للتغلب على صعوابت  .12
 ىل عدم اليأس وعدم االستسالم لألحزان.إالدعوة .. وما يف ذلك التوجيه املبارك من دعوة 

 .ت عملية من السنة ملا يف كتاب هللا من دعوة للتفاؤلالوقوف مع تطبيقا .13

 احلديث عن نواقض التفاؤل. .14

 –الدعاء  –التوكل  -حسن الظن ابهلل  -توضيح للعالقة بني التفاؤل واألمور التالية: الصرب  .15
 .الرزق –التوبة 

 .ن الدعوة للتفاؤل يصاحبها الدعوة للعمل وبذل األسبابأتوضيح  .16

 ل.النفسية احلديثة الداعية للتفاؤ  كرمي العلومتوضيح سبق القرآن ال .17
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 :مصطلحات البحث 

أن يكون رجل مريض فيتفاءل مبا يسمع من كالم، فيسمع آخر " التفاؤلو  ،(1)"ضّد الّطرية" الفأل:
يقول: اي سامل، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: اي واجد، فيقع يف ظنه أنه يربأ من مرضه 

   .(2)"وجيد ضالته

 مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعاىل:"يف اللغة وهو هو أول أمساء الكتاب العزيز وأشهرها،  : القرآن
مث نقل من هذا املعىن   ،18 – 17القيامة:  َّ جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم ُّٱ

 عل امسا للكالم املعجز املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم من ابب إطالق املصدراملصدري وج  
 .(3)"على مفعوله

                                                            

 11/513،  3، طالعرب لسان ،  ابن منظور ( 1)

 3/406 ، د.ط ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري( 2)
 1/41 ، 3، ط مناهل العرفان يف علوم القرآنالزرقاين ،  ( 3)
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إىل أن لفظ القرآن ليس مشتقا وال مهموزا، وأنه قد ارجتل وجعل علما  (1)وذهب اإلمام الشافعي
 للكتاب املنزل، كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسى، واإلجنيل على كتاب عيسى عليهما السالم

(2). 

 .(3)منه د من كتاب هللا ويستنبطكثري اخلري، غزير العلم، فكل خري وعلم فإمنا يستفاأي:   كرمي: 

 

 

 : أمهية البحث

عدم وجود دراسات متخصصة يف علم التفسري تناولت موضوع التفاؤل يف القرآن الكرمي ،  .1
 .حبسب نتائج البحث اليت توصل هلا الباحث 

 ن يعلم كل مسلم .. بل وكل الناس .. أن كتاب هللا تعاىل هو كتاب التفاؤل األول ..أأمهية  .2
ي قبل على القرآن أن  ريد السعادة إالي نْ ، وما على مَ أراد السعادة والتفاؤل ملرجع األول ملنه انأو 

 العظيم تالوة وتدبرا وعمال.

ىل الثقة ابهلل وما يتبعه إرواح ويدعوها ي هللا هبا القلوب واأليكثرة اآلايت يف كتاب هللا اليت حي .3
.. كقوله تعاىل يف   هللا وعدم اليأس من رمحة هللامن حسن الظن ابهلل وتوقع للخري واألمل فيما عند 

 مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ كتابه العزيز
 ، 6 – 5الشرح:  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱوقوله تعاىل ،  63احلج:  َّ مع جع

 ا .واآلايت يف هذا الباب كثرية جد  

                                                            

دريس القرشي املط ليب الشافعي ، إمام املذهب الشافعي ، اتُِّفَق على ثقته وإمامته وعدالته وحسن إهو أبو عبد هللا حممد بن  ( 1)
كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية شعار كثرية ، قال اإلمام أمحد :  أله ،  كثري املناقب جم املفاخر منقطع القرينسريته ، كان  

 (4/163هـ( . انظر : وفيات األعيان )204هـ( ، وتويف سنة )150مؤلفاته : كتاب "األم" ، و"الرسالة" ، ولد سنة )من  للبدن
 13ص ،  2ط، الواضح يف علوم القرآن، البغا، مستو ( 2)

 836ص  ، 1ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي ( 3)
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 باط ما فيها من دالئل عظيمة .ف مع هذه اآلايت العظيمة ودراستها واستنو مما يؤكد احلاجة للوق

وتظهر أمهية الدراسة حبب النيب صلى هللا عليه وسلم للفأل احلسن وأتكيده لذلك يف عدة  .4
 هيهللا عل ىيحه عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلحاديث اثبتة .. منها ما رواه مسلم يف صحأ
 (1) (َل الص اِلحَ اَل َعْدَوى، َواَل ِطرَيََة، َوأ ِحبُّ اْلَفأْ ): مل  سو 

تفاؤل املسلم من أسباب حسن ظنه ابهلل تعاىل ، وزايدة اإلميان ابهلل جل وعال ، وإميانه  .5
 ابلقدر خريه وشره.

الكسل وعدم االستسالم التأثري اإلجيايب للتفاؤل على االنطالق يف العمل وترك العجز و  .6
 .حزانللهموم واأل

 حياة النيب صلى هللا عليه كان التفاؤل مسة ابرزة يفولقد  التفاؤل هو احملرك للعمل والتغيري،  .7
عظم الدول أصحابه أوفتح  ،صحابه عليها فدانت له اجلزيرة العربية قبل وفاتهأيعيش هبا ويريب  وسلم

 لن ينجحوا يف تغيري أنفسهم فضاًل  الذين يعلو لديهم هاجس التشاؤمأما و  .بعده صلى هللا عليه وسلم
 .عن جمتمعاهتم

رحم الرامحني .. كما أن القنوط من أسباب أىل إمن أسباب توبة التائبني والرجوع التفاؤل  .8
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ قال هللا تعاىلعدم اإلقبال على التوبة ،

 53الزمر:  َّ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب

اض ما حيدثه نقيض التفاؤل وهو التشاؤم من القلق النفسي الذي قد يؤول بصاحبه إىل األمر  .9
النفسية اخلطرية من اهتزاز الشخصية أو االكتئاب، أو اخلوف من املستقبل، واللجوء إىل السحرة 

م اليوم. وإذا فشا ذلك يف أفراد األمة أضعفها، وجعلها عرضة للتخلف ه  والدجالني وما أكثرَ 
 واالحندار.

الباطل والصرب  لكي تستمر يف مواجهة ؛أمهية التفاؤل لألمة مقابل ما متر به من حروب وحمن .10
 بليس وتشكيكه حبكمة هللا وقدرته.إواجلهاد؛ ولكي ال تقع األمة يف مصائد 

                                                            

 4/1746،  الطرية والفألب اب ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)
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 واحلالة النفسية لإلنسان.ما ثبت علميا من اآلاثر الرائعة للتفاؤل على الصحة  .11

 

 

 

 

 

 

 ) اإلطار النظري (:  أدبيات البحث

آن الكرمي، وما جاء يف كتاب هللا التفاؤل يف القر يدور هذا البحث يف جمال رئيس جوهري وهو دراسة 
، ودراسة ذلك واستنباط عظيمة التفاؤل وما يندرج حتته من معان تتعلق مبوضوعتعاىل من آايت كرمية 

 الفوائد.

يسعى هذا بناء على ذلك و  ؛للتفاؤل يف مجيع جوانب الدين والدنيا فالقرآن الكرمي هو املصدر الرئيس
على ضوء القرآن  دراسة استنباطية موضوعيةكالقرآن الكرمي   موضوع التفاؤل يفالبحث إىل دراسة 

بناء على أن التفاؤل له أتثري كبري على النفس البشرية، وما يرتتب عليه من اإلقبال على  ؛الكرمي
القرآن  إثبات أنوذلك من خالل طرح مشكلة  ،األعمال بنشاط وقوة وتوقع بتحقق أفضل النتائج

ن أىل إاعي للتفاؤل وما يرتتب عليه من االستمرار يف العمل والصرب هو الكتاب األول الدالكرمي 
 نصوص الواردة يف القرآن الكرمي ذات العالقة مبوضوع التفاؤلال ابستعراضوذلك . يتحقق املطلوب

 ودراستها وتبويبها من حيث: وما يندرج حتته قدر املستطاع

ىل إرواح ويدعوها  هبا القلوب واألي هللاياآلايت يف كتاب هللا اليت حيمناذج من حصر ودراسة  .1
، مع رمحتهالثقة ابهلل وما يتبعه من حسن الظن ابهلل وتوقع للخري واألمل فيما عند هللا وعدم اليأس من 

 الوقوف مع هذه اآلايت العظيمة ودراستها.
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 ن القرآن الكرمي يدعو للتفاؤل.أذكر اآلايت الدالة على  .2

سواء كانت ، تفسريها تفسريا موضوعياو لتفاؤل، اباملتعلقة  قوال املفسرين لآلايتأالتأمل يف  .3
ذكر ما ييسره هللا تعاىل من ، مع عالقة هذه اآلايت ابلتفاؤل عالقة مباشرة أو غري مباشرة

 . ابلبحثاالستنباطات والفوائد من اآلايت الشريفة املتعلقة 

 

 

 

 :الدراسات السابقة 

التفاؤل مع اآلايت الشريفة ذات املعاين املتعلقة مبفهوم جبتتعلق متخصصة مل يعثر الباحث على دراسة 
بعض ما يف القرآن العظيم من أنوار وهداايت تفتح  -من خالهلا-مث دراستها وتبويبها، واستنباط 

كثرية ختص حياة كل مسلم، بل     حتتاجها النفس البشرية يف نواح  بواب التفاؤل اليتألكل إنسان أوسع 
هو املرجع الذي ينبغي أن يكون على ان القرآن الكرمي  -من خالهلا- كل إنسان، واالستدالل

ساس للتفاؤل الذي يقصده كل مسلم ومسلمة يريدون إحياء أنفسهم وجتديد األمل الصاحل يف األ
 مجيع أمورهم وشأهنم.

وأقرب ما وجد الباحث من كتب ودراسات حتدثت عن التفاؤل مع ربطه ابلقرآن، الكتب والدراسات 
 لية:التا

كتاب الطرية والفأل دراسة عقدية للمؤلفة سعاد بنت حممد السويد ، والكتاب رسالة جامعية  •
سالمية للحصول على يدة واملذاهب املعاصرة جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلمقدمة لقسم العق

 املاجستري يف العقيدة. وتناولت الرسالة يف ابهبا الثاين ما يتعلق ابلتفاؤل من حيث:

  الفألمعىن -1

 الفرق بني الطرية والفأل -2
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 صور وأمثلة من التفاؤل -3

 حكم الفأل تفصيال  -4

ذلك صرب يعقوب عليه السالم وهنيه  بيان أمر القرآن والسنة ابلفأل، وتناولت الباحثة يف -5
عن اليأس ودعوهتم للتفاؤل بروح هللا، وكذلك استدلت الباحثة ببعض اآلايت الشريفة األخرى  ابناءه

 عدم القنوط واليأس.اليت تدعو ل

وما جاء يف هذه الرسالة املتميزة إمنا ي ركز على النظر للتفاؤل من الناحية العقدية وللمقارنة بينه وبني 
مث تبويبها حبسب  التفاؤللآلايت الكرمية املتعلقة مبفهوم  ودراسةً  االطرية من منظور عقدي، وليس مجعً 

والدراسة مفيدة فيما يتعلق يف البحث يف بيان  ،البحث معانيها وما يستفاد منها فيما يتعلق مبوضوع
معىن الفأل وأثر الفأل يف حياة املسلم وكذلك ما استدلت به الباحثة من بعض اآلايت اليت أيمر 

 القرآن الكرمي من خالهلا ابلتفاؤل وينهى عن اليأس والقنوط.

والسُّّنة أتليف الدكتور  القرآن ضوء يف دراسة النجاح إىل التفاؤل سبيلك كتاب إسرتاتيجية •
 الناهضة ابلتفاؤل، املتعلقة لكثري من املفاهيمل جامع كتاب وهو الس امرائي، أسامة بن الق دُّوس عبد

 فهمها عن نتج وما النبوية، والسنة الكرمي القرآن يف جاء ما ضوء يف السعادة حنو واإلنسانية ابألمة
 .الراشدة الكرمية اإلنسانية احلياة حتقيق إىل تقود وإرشادات توجيهات من الوسطي

 سيما وال هبم، حييط ما كل مع التعامل يف األنبياء سرتاتيجيةإ التفاؤل كان كيف املؤلف وبني فيه
 إىل أمته ونقلت سرتاتيجيةاإل تلك وانداحت جتلت حيث وسلم عليه هللا صلى اخلامت هللا رسول عند

 سرتاتيجيةاإل هذه تفعيل إىل احلاجة أبمسِّ  اليوم مةاأل وبيان أن والسؤدد، والرقي احلضارة مرحلة
 .أزماهتا من للخالص

 تعاىل، ابهلل التمسك هو النجاح وحتقيق التفاؤل، إىل الوصول سبيل أن ببيان كتابه املؤلف وختم
 امليادين. كل يف ابألسباب األخذ مع مدده، نييق واستشعار

 وما حصل عليهم الصالة والسالم، فاؤل األنبياءولقد ذكر املؤلف بعض اآلايت اليت يظهر منها ت
للرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة يف غزوة األحزاب وما كان منهم من تفاؤل عظيم بنصر هللا، 
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 القرآن يف النجاح إىل وسبيل معتربة اسرتاتيجية اليت استدل هبا على أن التفاؤل اآلايتوغريها من 
 الكرمي .

ت أخرى كثرية تتعلق مبوضوع التفاؤل سواء عالقة مباشرة أو غري مباشرة ومل ولكن الكتاب مل يذكر آاي
ليها حبسب حاجته، فالتائب يبحث عن قراءة إن يرجع أيتم تبويب ذلك كمواضيع ميكن لكل قارئ 

سريعة ملبحث يتعلق بتوبته وما جاء بشأهنا من أنوار التفاؤل يف القرآن الكرمي وتعزز توبته واالستمرار 
، والذي يريد الرزق ويبحث عما يف القرآن الكرمي من آايت شريفة تتعلق بذلك لكي يستخرج فيها

  ن هللا ال يعجزه شيء سبحانه.أاؤل واألمل يف رزق هللا الواسع و منها ما يفتح له ابب التف

زهر األستاذ كتاب القرآن خيلق اجملتمع املتفائل، وهو عبارة عن حماضرة القاها ابجلامع األ •
رت من اإلدارة العامة خ حممد املدين ) عميد كلية الشريعة ابألزهر الشريف(، مث طبعت ونشالشي

صفحة (،  20م ،وعدد صفحات الكتاب )1959 -هـ 1387سالمية ابألزهر عام للثقافة اإل
صلى هللا حتدث فيها املؤلف عن التفاؤل وتعريفه وأمهيته ، مع مقارنته ابلطرية، وعن حب الرسول 

ن القرآن الكرمي املسلمني وغريهم، وقال إن حب التفاؤل فطرة بشرية لدى م للفأل، وذكر أعليه وسل
ق عليها تعليقا مجيال ، تسري فيه روح التبشري ابخلري واستدل على ذلك آبايت من كتاب هللا وعل  

وحتدث عن الرزق وأن القرآن الكرمي يفتح ابب األمل لكل طالب رزق، وتكلم ابستفاضة عن 
 ع التوبة يف القرآن وما فيه من عظيم البشائر للتائبني.موضو 

فالكتاب مصدر مفيد للبحث ولكن غلب عليه احلديث عما يف القرآن الكرمي مما يتعلق ابلتوبة 
وربطها ابلتفاؤل. ويرى الباحث ان هناك مواضيع أخرى كثرية يف القرآن الكرمي هلا عالقة مباشرة 

ىل مجع اآلايت الشريفة املتعلقة ستوى األمة ومستوى الفرد، حتتاج إم ابلتفاؤل واالستبشار ابخلري على
 هبا ودراستها وتبويبها .
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 :   منهج البحث

تقوم الدراسة على الطريقة االستقرائية يف تتبع ما يدخل من اآلايت الشريفة  حتت مسمى )  -1
، ويتم دراستها حتت  مواضيعإىل  التفاؤل يف القرآن الكرمي (، حبيث يتم تصنيف تلكم اآلايت الكرمية 

قد يتكرر ذكر ) قوال املفسرين أطالع على سريها تفسريا موضوعيا من خالل اإلوتف موضوع،كل 
اآلية الواحدة يف بعض مباحث الرسالة، واالستدالل هبا مبا يتناسب مع موضوع املبحث، وذلك من 

 .( ه الشريفةعظيم بركة القرآن العظيم الذي ال تنتهي فوائد وفرائد آايت

ىل املصادر احلديثة عند تعذر إاإلفادة من املصادر واملراجع القدمية ألصالتها، وكذلك اللجوء  -2
 احلصول على املطلوب من املصادر القدمية.

 .عزو اآلايت القرآنية ألرقامها إىل سورها -3

ا ما هل العلم يف درجته، مع ذكر قول أىل مرجعها من كتب السنةختريج األحاديث وعزوها إ -4
 .أحدمهاأمكن، ما مل تكن يف الصحيحني أو 

عند وروده أول مرة يف ص لب البحث، مستثنيا األنبياء  –يف اهلامش  –التعريف بكل علم  -5
 عليهم؛ هللافإهنم أرفع من التعريف هبم، وكذلك الصحابة رضوان  -عليهم الصالة والسالم-واملرسلني 
 لشهرهتم.

 

 حدود البحث:
، وتبويبها، مث وما يندرج حتته ة يف القرآن الكرمي ذات العالقة مبوضوع التفاؤلنصوص الواردال تتبع .1

 تتعلق مبوضوع البحث ، قدر املستطاع.هذه اآلايت العظيمة ما فيها من دالئل  دراسة
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 واجلزع.اليأس والقنوط كدراسة اآلايت الشريفة الدالة على زجر القرآن الكرمي ملا يضاد التفاؤل   .2
بني التفاؤل ومعاين إميانية كثرية، كاإلميان ابلقدر، وحسن الظن ابهلل تعاىل، دراسة العالقة  .3

 والتوكل، والدعاء، والتوبة، والرزق، وغري ذلك.
ني على أمور ساس لتحقيق التفاؤل وكسب األمل الصاحل املعِ أاالعتماد على القرآن كمصدر  .4

 الدنيا والدين.
 

 األدوات:
 .احلاسب اآليل والشبكة العنكبوتية -
 املكتبة الرقمية الشاملة. -
 الكتب والدراسات املتعلقة مبوضوع البحث. -
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 ومكانته من السنة" التفاؤل: " معىن الباب األول

 :فصول ثالثةوفيه 

 وفيه مبحثان:، معىن التفاؤل :الفصل األول

 التفاؤل لغة واصطالحا (1

 املقصود بـ ) التفاؤل يف القرآن الكرمي ( (2

 وفيه ثالثة مباحث:، التعريف والتطبيق النبوي للتفاؤل :لفصل الثاينا

 حب النيب صلى هللا عليه وسلم للتفاؤل (1

 دالئلهوبعض  التعريف النبوي للتفاؤل (2

 من السنة مناذج من تطبيقات عملية وقولية (3
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 معىن التفاؤل: الفصل األول

 التفاؤل لغة واصطالحا :املبحث األول
 

 :التفاؤل لغة

 (1)ءَل به: من الفألالتفاؤل: تفا

 :  مجعه فـ ؤ وٌل وأفْـؤ لٌ الَفْأل 

 : اجلَْْمع  أَفْـؤ ل، وأَنشد لِْلك َمْيِت:(2)قَاَل اجْلَْوَهرِيُّ 

، ... َواَل تـََتخاجلَ ين اأَلفْـؤ ل  (3)َواَل َأْسَأل  الط رَي َعم ا تـَق ول 

: اْفِتعاٌل منه.  وقد َتفاَءَل به، وتـََفأ َل ، واالْفِتئال 

 (4) ْفئيل : تـَْفعيٌل.والتـ  

 

 :التفاؤل اصطالحا

 ، ومن ذلكصفته اهل اللغة تعريفا منضبطا للتفاؤل، وإمنا ذكرو أحبسب اطالع الباحث مل يذكر 

                                                            

 8/5303 ، 1ط ، مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، احلمريى ( 1)
وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه )الصحاح( هو أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب ، من أئمة اللغة ،  ( 2)

من فاراب، ودخل العراق صغريا، وسافر إىل احلجاز فطاف البادية،  جملدان. وله كتاب يف )العروض( ومقدمته يف )النحو( أصله
 (82-17/80عالم النبالء للذهيب )انظر سري أ.هـ 393تويف عام ،  وعاد إىل خراسان، مث أقام يف نيسابور

 11/513،  3، طالعرب لسان ،  ابن منظور ( 3)

 1/1040، د.ط ، احمليط القاموس  ، الفريوزآابدى ( 4)
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،  (1)ما قاله ابن األثري  " َوَمْعىَن التـ َفاؤ ل ِمْثل َأْن َيك وَن رج ل َمرِيض فيَـتَـَفاَءل  مبَا َيْسمع ِمْن َكاَلم 
: اَي واِجد، فيَقع يف ظَنِّه أَن ه  َيرْبأ  فَيْسَمع آخَ  : اَي َسامل، أَْو َيك ون  طَاِلب ضال ة فَيْسمع آَخَر يـَق ول  َر يـَق ول 

 (2)ِمن َمَرضه وجِيد  َضال َته" 

ِلَك التفاؤ ِل اْلَكِلَمة احلََْسَنة َيْسَمع ها عليل فت ومِه ه بسالمته من ِعل ته، وََكذَ "وأصل  (3)وقال اهلروي 
 ل، على َما َجاَء يف َهَذا اخلَْرَب،أضال ته والطِّرَية م ضادٌة للف املِضلُّ يسمع رجال يـَق ول اَي واِجد  فيجد

َل َواْسَتْحسنه ، أالف -صلى هللا َعَلْيِه َوسلم-ل والطِّرَية واحٌد، َفأثْبت الن يب أوََكاَنت العرب  مذهبها يف الف
َها أَْبَطل الطِّريَة َوهنىو   (4) "َعنـْ

رَيَِة َوالت َطريُِّ َغرْيَ أَن ه  ََترًَة يـَتَـَعني   ":  (5)وقد عر فه القرايف  َوأَم ا اْلَفْأل  فـَه َو َما ي َظنُّ ِعْنَده  اخلَْرْي  َعْكس  الطِّ
نَـه َما فَاْلم تَـَعنيِّ  لِْلَخرْيِ   ِمْثل  اْلَكِلَمِة احلََْسَنِة َيْسَمع َها الر ج ل  ِمْن َغرْيِ لِْلَخرْيِ، َوََترًَة لِلش رِّ َوََترًَة م رَتَدًِّدا بـَيـْ

َع  ح  اَي َمْسع ود  َوِمْنه  َتْسِمَية  اْلَوَلِد َواْلغ اَلِم اِباِلْسِم احلََْسِن َحَّت  َمََّت مسَِ اْستَـْبَشَر اْلَقْلب  " َقْصد  حَنْو  اَي َفال 
(6) 

                                                            

بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري ، احملدث اللغوي ملبارك بن حممد بن حممد بن حممد جمد الدين أبو السعادات اهو  ( 1)
فكان من أخصائه. عرض له فاجل يف أطرافه، وعجز فاتصل بصاحبها،  األصويل. ولد ونشأ يف جزيرة ابن عمر. وانتقل إىل املوصل،

" النهاية يف غريب احلديث "   مصنفاته :من . و ابطا يف قرية وقف عليه أمالكه، وله نظم يسري.عن الكتابة، ولزم داره، وأنشأ ر 
تويف  .،"جامع األصول يف أحاديث الرسول" ، "اإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف" ، "الشايف يف شرح مسند الشافعي" 

 (491-21/488للذهيب )سري أعالم النبالء  :هـ . انظر606عام 
 3/406 ، د.ط ، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري( 2)
اللغوي اإلمام املشهور يف اللغة؛ كان فقيها شافعي املذهب غلبت عليه هو حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور: ( 3)

ومن مصنفاته :  .ى أسرارها ودقائقهاجامعا لشتات اللغة مطلعا عل،  اللغة فاشتهر هبا، وكان متفقا على فضله وثقته ودرايته وورع
( ، وسري 336-4/334: وفيات األعيان )ـ . انظره370" . تويف عام األمساء احلسىنالقراءات " ، " عللهتذيب اللغة " ، "  "

 (317-16/316أعالم النبالء للذهيب )
 11/  14 ، 1، ط هتذيب اللغة،  اهلروي ( 4)

ن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف ، من علماء املالكية نسبته إىل قبيلة هو أبو العباس شهاب الدين أمحد ب( 5)
، له   صنهاجة )من برابرة املغرب( وإىل القرافة )احمللة اجملاورة لقرب اإلمام الشافعي( ابلقاهرة. وهو مصري املولد واملنشأ والوفاة

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرف القاضي "يف أنواء الفروق" ، "أنوار الربوق :مصنفات جليلة يف الفقه واألصول منها
 (5/311األعالم للزركلي ) :هـ . انظر684واإلمام" ، "الذخرية " . تويف عام 

 4/240 ، د.ط ، الفروقالقرايف ، ( 6)
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فإنه ،  وغريهيف صفة التفاؤل مما ذ كر أعاله وال أهل العلم أقما اطلع عليه الباحث من ومن خالل 
 اصطالحيا للتفاؤل: اتعريفكل منهما ألن يكون   نمناسبا نيالتالي نييرى أن التعريف

 وتوقعه حصول املأمول واخلري يف أمر من األمور . قلب املتفائلاستبشار  -1

  قع أفضل النتائج.للجانب اإلجيايب يف األحداث واألحوال وتو مشاهدة املتفائل  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املقصود بـ ) التفاؤل يف القرآن الكرمي (املبحث الثاين
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و السامع للقرآن الكرمي من رجاء أ القارئ: ما يقع يف قلب ود ابلتفاؤل يف القرآن الكرمي هواملقص
كتاب وتوقع خري أو زوال حمذور حبسب حاله اليت يكون فيها أو األمر الذي يبحث له عن حل يف  

 .جل وعال .. يف مجيع أموره وشأنه هللا

لقد عر َف الرسول صلى هللا عليه وسلم الفأل كما يف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اَّلل  عنه 
؟ قَاَل:  (اَل ِطرَيََة، َوَخرْي َها الَفْأل  )قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  قَاَل: َوَما الَفْأل  اَي َرس وَل اَّللِ 

 ذا كان قائلها هللا رب العاملني ؟إفكيف ابلكلمة الصاحلة ..  (1)َأَحد ك ْم(الَكِلَمة  الص احِلَة  َيْسَمع َها )
 يف كتابه الكرمي:تعاىل ذا مسع العبد قول هللا إفكيف 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، 20البقرة:  َّ زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ

 ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  حنخن جن

 107 - 106البقرة:  َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

ن أما فات و ا ورجاء الفرج والرمحة واخللف ابخلري عن كل ا وسرورً  وفرحً ال ميأل ذلك قلب املسلم تفاؤاًل أ
ا فقط على أن أييت مبثل ما فات وزال، بل سبحانه قادر على وأنه تعاىل ليس قادرً هللا ال يعجزه شيء 

 .106البقرة: َّ يم ىم مم ُّٱت ا فاأن أييت خبري مم  

لتوبة .. وآايت اللطف تفتح له لا هبا دافعة له .. جتعل املسلم مستبشرً  مثال وهلذا فإن آايت التوبة
وهذا ما ، نه تعاىل الواسع الباسطأهللا و بواب توقع الفرج وزوال الكرب .. وآايت الرزق تبشره برزق أ

وقفات كثرية يتم فيها الربط بني  من خالل  الباب الثالث يفتعاىل ستتناوله الرسالة ابلتفصيل إبذن هللا 
 كتاب هللا وما فيه من فتح ابب األمل والتفاؤل .

 

 التعريف والتطبيق النبوي للتفاؤل: ينالفصل الثا

 للتفاؤلحب النيب صلى هللا عليه وسلم :  املبحث األول
 

                                                            

 ( 5775، رقم ) 7/135ابب الفأل ،  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 1)
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 .صفة: التفاؤل ا الرسول صلى هللا عليه وسلماليت متيز هبالبارزة من الصفات 

رضوان هللا ألصحابه ، م ظهرا ذلك م متفائال يف مجيع أموره وأحوالهفقد كان صلى هللا عليه وسل
يف حياة األمة ويف الدعوة اىل  التفاؤل ألمهية وبياان اأتكيدً  حبه للتفاؤلعجابه و إبهلم ، مصرحا عليهم

 . تعاىل ويف مجيع جوانب احلياةهللا

، َأن  الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: ، عَ (1)َعْن قـََتاَدةَ ف  اَل َعْدَوى َواَل ِطرَيََة، َويـ ْعِجب يِن اْلَفْأل  »ْن أََنس 
 (2)« الص اِلَح 

، قَاَل: قَاَل الن يبُّ  َفْأَل الص اِلَح" : "اَل َعْدَوى، َواَل ِطرَيََة، َوأ ِحبُّ الْ -َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم  -َعْن أََنس 
(3) 

 

 

وكان هذا احلب للتفاؤل معروفا عند الصحابة ويتحدثون به عن النيب صلى هللا عليه وسلم .. يقول 
 (4) "يـ ْعِجب ه  اْلَفْأل  احلََْسن ، َوَيْكَره  الطِّرَيَةَ  -َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم  -َكاَن الن يبُّ   ":بو هريرة رضي هللا عنهأ

: َتَطري َ ِطرَيَةً  درمص وابلشيء. وه مالتشاؤ  هي" طرَية: ال من املصادر  ئ، وخَتَري ِخرَيًَة، ومل جيَتَطري َ. يـ َقال 
َباِء وغقال: الت َطريُّ ابلس َواِنح والَبواِر مها. وأصله فيما يري ا غذهك ريمها. وََكاَن َذِلَك ح ِمَن الط رْي َوالظِّ

                                                            

بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو اخلطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه ، ، وقال اإلمام أمحد ابن هو قتادة  ( 1)
وكان مع علمه ابحلديث، رأسا يف العربية ومفردات اللغة وأايم العرب والنسب. وكان يرى القدر، حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. 

نسأل  -ة ابإلمجاع إذا بني السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر وهو حجوقال الذهيب )وقد يدّلس يف احلديث. 
ومع هذا، فما توقف أحد يف صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل هللا يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد هبا تعظيم الباري  -هللا العفو 

. انظر  هـ118مات بواسط يف الطاعون .تويف عام . ( وتنزيهه، وبذل وسعه، وهللا حكم عدل لطيف بعباده، وال يسأل عما يفعل
 (271-5/269عالم النبالء للذهيب )أ: سري 

 ( 5657، رقم ) 7/135ابب الفأل ،  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 2)

 ( 2224، رقم ) 4/1746،  الطرية والفألابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 3)

، وصحح  ( 3536، رقم ) 2/1170ابب من كان يعجبه الفأل ويكره التطري ، د.ط ، ، السننابن ماجة يف أخرجه  ( 4)
 (4979، رقم ) 2/891األلباين احلديث يف صحيح اجلامع الصغري وزايدته، 
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ْم، فـَنَـَفاه  الش رْع ، وأبطله وهنى عنه، وأخربه أن ه لَْيَس َله  أتِثرٌي يف َجْلب نْفع  أَْو َيص ّدهم َعْن َمَقاِصِدهِ 
 (1)"َدفع  َضرّ  

، ومن من التشاؤم  واحملذر األولفالنيب صلى هللا عليه وسلم هو الداعية األول للتفاؤل قوال وتطبيقا ، 
نسان من اليأس وقطع الرجاء إلاء اخلري أحسن ابورج العائدة،و رجاء اخلري سباب ذلك أن الفأل فيه أ

 (2) عن اخلري"

 

 

 

 

 

 

 

  دالئلهوبعض التعريف النبوي للتفاؤل : الثايناملبحث 
 

يب أكما يف حديث   "اْلَكِلَمة  الص احِلَة  َيْسَمع َها َأَحد ك مْ "بـ  عر ف الرسول صلى هللا عليه وسلم التفاؤل
. "اَل ِطرَيََة، َوَخرْي َها اْلَفْأل  "يـَق ول   -صلى هللا عليه وسلم  -ْعت  َرس وَل اَّللِ  ه َريـَْرة رضي هللا عنه قَاَل مسَِ 

 (3)"اْلَكِلَمة  الص احِلَة  َيْسَمع َها َأَحد ك مْ "قَال وا َوَما اْلَفْأل  قَاَل 

                                                            

 3/152، د.ط ،  النهاية يف غريب احلديث واألثر،  ابن األثري ( 1)
 12/175 ، 2ط ، ب الفألما يكره  من الطرية واستحبا، ابب  شرح السنة،  البغوي ( 2)
 ( 5457، رقم ) 7/135ابب الفأل ،  ، 1البخاري يف صحيحه ، طأخرجه  ( 3)
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َعِن  -رضى هللا عنه  - كما يف حديث أََنِس ْبِن َماِلك    "َكِلَمٌة طَيَِّبةٌ "وعر فه أيضا يف حديث آخر بـ 
. قَال وا َوَما اْلَفْأل  قَاَل "اَل َعْدَوى، َواَل ِطرَيََة، َويـ ْعِجب ىِن اْلَفْأل  "قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم  -الن ِبِّ 

 (1)"َكِلَمٌة طَيَِّبةٌ "

صل ى -أن النيب  ،  ك  كما يف حديث أََنِس ْبِن َمالِ « الَكِلَمة  احَلَسَنة   »وعر فه أيضا يف حديث آخر بـ 
 قال: "ال َعْدوى وال ِطريََة، وي عِجب ين الفأل  الص اِلح ، والفأل  الص اِلح : الَكِلَمة  احَلَسَنة " -هللا عليه وسلم

ن أمهية أالكلمة الصاحلة( يؤكد على الطيبة()الكلمة احلسنة() )الكلمة بـ التعريف النبوي للتفاؤلوهذا 
 طيب الكلمات ليقوهلا للناس .ألم ابختيار تكون هذه عادة املس

، ملا أحسن الكالم عند احلديث مع الناسطيب و تاب هللا تعاىل احلث على اختيار أكولقد جاء يف  
 .لكلمة أبلغ األثر يف نفس السامع؛ فيتأثر حبسبها إجيااب أو سلبال

 زث يترث  ىت نت مت زت رت ُّٱ، وقال جل وعال 83البقرة:  َّ  جك حط مض  خض  ُّٱ قال هللا تعاىل 
 53اإلسراء:  َّ مك لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث

 

 

 للتفاؤل نةمن الس   مناذج من تطبيقات عملية وقولية: الثالثاملبحث 
 

مبشرا بنصر هللا، كان ، ويف أشد املواقف  ليه وسلم كلها تفاؤل وتوقع للخريحياة الرسول صلى هللا ع
اذج تفاؤله صلى هللا ومن من، ان هللا عليهمرضو  الصحابةاباث لروح التفاؤل واألمل الصاحل يف نفوس 

 عليه وسلم :

 :أمته للتبشري ابخلري صلى هللا عليه وسلم دعوته(1

                                                            

 ( 7657، رقم ) 7/913،  ال عدوى ابب ، 1البخاري يف صحيحه ، طأخرجه  ( 1)
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وانب الدعوة للتفاؤل ن دعا للتبشري ابخلري .. الذي هو جانب من جأه وسلم من سنته صلى هللا علي
ر وا، " وسلم قال:عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه ، فوتوقع اخلري ر وا، َوَبشِّ ر وا َواَل تـ َعسِّ َيسِّ
 .(1)"َواَل تـ نَـفِّر وا

 :ألمساء ذات املعاين املتفائلةتفاؤله واستبشاره صلى هللا عليه وسلم اب(2

مساء ذات األصلى هللا عليه وسلم يتوقع اخلري وحيبه، ومن هنا كان يتفاءل حني يسمع  الرسولكان 
 واإلجيابية . طيبةال املعاين

يوم احلديبية، يوم أن منع أهل مكة حممًدا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من ن ذلك ما وقع يف وم
العمرة، وأرادوا املفاوضات حول ذلك األمر، أرسلوا رساًل يفاوضونه فلم يصلوا إىل صلح، فأرسل أهل 

فلما سلم وض مع النيب صلى هللا عليه و للتفاسهيل بن عمرو  امسه –أسلم فيما بعد  –مكة رجاًل 
  (2)"َهَذا س َهْيٌل، َقْد َسه َل اَّلل   َلك ْم أَْمرَك مْ "قَاَل الن يبُّ َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم:  جاء

وتفاءل واستبشر حينما أرسلت قريش رسوهلا سهيل بن عمرو، وتيمن صلى هللا عليه وسلم فرح ف
 .ديبية وما ترتب عليه من خري كثريفكان صلح احل ،" أَْمرَك مَقْد َسه َل اَّلل   َلك مْ ابمسه وقال ألصحابه: "

، فـََقاَل "َمْن حَيْل بـ َها"َم بَِناَقة  يـَْوًما فـََقاَل:َعْن يَِعيَش اْلِغَفارِيِّ قَاَل: َدَعا َرس ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل  و 
، فـََقاَل:  "اقْـع دْ ":، قَاَل م ر ة ، قَالَ "َما امْس كَ ": َأاَن، قَاَل: َرج لٌ  ، قَاَل م ر َة:  "َما امْس َك؟"، مث   قَاَم آَخر 

، فـََقاَل:  "اقْـع دْ "قَاَل:  ، فـََقاَل:  "اقْـع ْد، مث   قَاَم يَِعيش  "، قَاَل: مَجَْرة ، قَاَل:  "َما امْس َك؟"، مث   قَاَم آَخر 
، قَاَل:  "َما امْس َك؟" َها"قَاَل: يَِعيش   (3) "اْحل بـْ

                                                            

 ، 1/25، ال ينفرواابب ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ،  1ط،  صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 1)
 ( 69رقم )

، قال الشوكاين يف نيل 11/222، ابب ذكر ما يستحب لإلمام استعمال املهادنة ،  1، ط صحيحهأخرجه ابن حبان يف  ( 2)
 8/186هد موصول( ااألوطار )له ش

 

 سناده حسن()إ 8/47قال اهليثمي يف جممع الزوائد ، 22/277  ، 2ط ،2طيف املعجم الكبري ،  خرجه الطرباين يف أ ( 3)
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، " َأن  الن يب  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن يـ ْعِجب ه  ِإَذا َخرََج حِلَاَجِتِه َأنْ و  َيْسَمَع: اَي  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك 
يح  "  (1)رَاِشد ، اَي جنَِ

 سلم ابألمساء ذات املعاين احلسنة.يدل على استبشار وتفاؤل النيب صلى هللا عليه و  وكل ذلك

 :حسنةمساء أىل إمساء بعض الصحابة أتغيريه صلى هللا عليه وسلم (3

ولقد  ،هري كان صلى هللا عليه وسلم حيب االسم احلسن ويتفاءل به، ويكره االسم القبيح وأيمر بتغي
، ومن ا تفاؤل واستبشار ابخلريهمساء حسنة فيأ ىلإ مكروهة مساء ذات معان  أصلى هللا عليه وسلم  غري

َأن  ابـَْنًة ِلع َمَر َكاَنْت يـ َقال  هَلَا َعاِصَية  َفَسم اَها َرس ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه "اْبِن ع َمَر: ن ثبت عذلك ما 
يَلةَ  َسيِّبِ ، (2)"َوَسل َم مجَِ

 
َما "فـََقاَل: ، َعْن أَبِيِه: َأن  َأاَبه  َجاَء ِإىَل الن يبِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم (3)وَعِن اْبِن امل

َسيِِّب:  "أَْنَت َسْهلٌ "قَاَل: َحْزٌن، قَاَل:  "امْس كَ 
 
َفَما زَاَلِت "قَاَل: اَل أ َغريِّ  امْسًا مَس انِيِه َأيب قَاَل اْبن  امل

 (4)"احل ز ونَة  ِفيَنا بـَْعد  

، اْسَم اْلَعاِص، َوَعزِيز ، َوَعتَـَلَة، وَ ولقد غري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ، َواحلََْكِم، َوغ رَاب  َشْيطَان 
َبِعَث، َوأَْرًضا ت َسم ى ، َفَسم اه  ِهَشاًما، َومَس ى َحْراًب َسْلًما، َومَس ى اْلم ْضَطِجَع اْلم نـْ ، َوِشَهاب  َعِفَرَة  َوح َباب 

ِة، مَس اه ْم َبيِن الّرِْشَدِة، َومَس ى َبيِن م ْغِويََة، مَس اَها َخِضَرَة، َوَشْعَب الض اَلَلِة، مَس اه  َشْعَب اهْل َدى، َوبـَن و الزِّنـْيَ 
 (5) "َبيِن رِْشَدةَ 

 :شد ما واجه وأصحابه من مصاعبأتفاؤل الرسول صلى هللا عليه وسلم رغم (4

                                                            

لباين يف واحلديث صححه األ،  ( 1616، رقم )4/161،  ما جاء يف الطرية ابب ، 2، طالسنن أخرجه الرتمذي يف  ( 1)
 4/116صحيح وضعيف سنن الرتمذي ، 

 (2139، رقم ) 3/1687، د.ط ، ابب استحباب تغيري االسم القبيح ،  صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 2)
سعيد بن املسيب بن حزن القرشي املخزومي ، عامل أهل املدينة، وسيد التابعني يف زمانه ، ولد: لسنتني ليل : هو التابعي اجل ( 3)

يب طالب، أ، ومسع: عثمان بن عفان، وعلي بن مضتا من خالفة عمر ،وقيل: ألربع مضني منها، ابملدينة ، رأى عمر بن اخلطاب
وكان ممن برز يف العلم والعمل ، وكان يقال: ليس أحد ، وغريهم من الصحابة  ،  وزيد بن اثبت، وعائشة، وأاب هريرة، وابن عباس

 246 -217  /4عالم النبالء  أ. انظر سري  هـ94سنة ، تويف  أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه
 (6190، رقم ) 8/43، ابب اسم احلزن ،  1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 4)
 ، وقال تركت أسانيدها لالختصار 311-7/310، ابب يف تغيري االسم القبيح ،  1، ط داودسنن أيب ، أبو داود  ( 5)
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وأنه جل وعال سينصر هذا مل خيرج الرسول صلى هللا عليه وسلم عن تفاؤله وحسن ظنه ابهلل تعاىل 
َها، َزْوجِ َعاِئَشةَ فعن قى يف مراحل الرسالة، م اشد ما الرغالدين  ل ى هللا  َعَلْيِه الن يبِّ صَ   َرِضَي اَّلل   َعنـْ
َا قَاَلْت لِلن يبِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: َهْل أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشد  ِمْن يـَْوِم أ ح د ، قَ َوَسل َم،  اَل: " َلَقْد َأهن 

، وََكاَن َأَشد  َما َلِقيت  ِمنـْه ْم يـَْوَم الَعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضت  نـَْفِسي َعَلى اْبِن عَ َلِقيت   ْبِد  ِمْن قـَْوِمِك َما َلِقيت 
، فَاْنطََلْقت  َوَأاَن َمْهم وٌم َعَلى َوْجِهي، فـََلْم َأْسَتِفقْ اَيلِيَل ْبِن َعْبِد ك اَل  ْبيِن ِإىَل َما أََرْدت  ، فـََلْم جيِ   ِإال  َوَأاَن ل 

َناَداين فـََقاَل: ِإن  ِبَقْرِن الثـ َعاِلِب فـََرفـَْعت  رَْأِسي، فَِإَذا َأاَن ِبَسَحابَة  َقْد َأظَل ْتيِن، فـََنَظْرت  فَِإَذا ِفيَها ِجرْبِيل ، فَـ 
َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك، َوَما َردُّوا َعَلْيَك، َوَقْد بـََعَث ِإلَْيكَ  َمَلَك اجلَِباِل لَِتْأم َره  مبَا ِشْئَت ِفيِهْم،  اَّلل َ َقْد مسَِ

ْطِبَق َعَلْيِهم  فـََناَداين َمَلك  اجلَِباِل َفَسل َم َعَلي ، مث   قَاَل: اَي حم َم د ، فـََقاَل، َذِلَك ِفيَما ِشْئَت، ِإْن ِشْئَت َأْن أ  
َسل َم: َبْل أَْرج و َأْن خي ْرَِج اَّلل   ِمْن َأْصاَلهِبِْم َمْن يـَْعب د  اَّلل َ َوْحَده ، اأَلْخَشَبنْيِ؟ فـََقاَل الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه وَ 

ًئا "  (1)اَل ي ْشرِك  ِبِه َشيـْ

رج هللا تعاىل من أظل متفائال راجيا  ه، إال أنوسلم القى كثريًا من الشدائد م أنه صلى هللا عليهفرغ ن خي 
هللا ال يشرك به شيئا، فلم يقبل مبا ع رض عليه من إهالك هؤالء  يعبد َمنْ صالب هؤالء املشركني أ

 .عليه وسلمللخري صلى هللا  هالظاملني بسبب تفاؤله وتوقع

، فإنه صلى هللا عليه وسلم  ليهإيشتكون  ، فجاؤواشد العذاب من قريشأصحابه أالقى  وكذلك عندما
، قَاَل: رضي هللا عنه ْن َخب اِب ْبِن اأْلََرتِّ عَ فكان متفائال بنصر الدين وعلوه وظهوره على الدين كله، 

ٌد بـ ْرَدًة يف ِظلِّ اْلَكْعَبِة َفَشَكْواَن ِإلَيْ  َنا َرس وَل اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َوه َو م تَـَوسِّ ِه فـَق ْلَنا: َأاَل َتْستَـْنِصر  أَتـَيـْ
َلك ْم يـ ْؤَخذ  الر ج ل  فـَي ْحَفر  َله  يف "َمر ا َوْجه ه  فـََقاَل: لََنا، َأاَل َتْدع و اَّلل َ لََنا؟ َفَجَلَس حم ْ  َقْد َكاَن َمْن قـَبـْ

، َومي َْشط  اأْلَْرِض، مث   يـ ْؤَتى اِبْلِمْنَشاِر فـَي ْجَعل  َعَلى رَْأِسِه، فـَي ْجَعل  ِفْرقـََتنْيِ َما َيْصرِف ه  َذِلَك َعْن ِديِنهِ 
ا د وَن َعْظِمِه ِمْن حلَْم  َوَعَصب  َما َيْصرِف ه  َذِلَك َعْن ِديِنِه، َواَّللِ  لَي ِتم ن  اَّلل   َهَذا اأْلَْمَر أِبَْمَشاِط احلَِْديِد مَ 

َعاَء َوَحْضَرم وَت َما خَيَاف  ِإال  اَّلل َ تـََعاىَل، َوالذِّْئَب َعَلى َغَنِمِه  ك ْم َوَلِكن  َحَّت  َيِسرَي الر اِكب  َما َبنْيَ َصنـْ
 (2)"تـَْعَجل ونَ 

                                                            

 (3231، رقم ) 4/115ابب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء ،  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 1)
، وصححه األلباين يف  (2649قم )، الر  3/47، ابب يف األسري يكره على الكفر ،  1، ط السننأخرجه ابو داود يف  ( 2)

 (2649، رقم ) 2/136صحيح سنن أيب داود 
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وقد حصل ما  ،بنصر هللا لدينه نفوس الصحابة ويبشرهمالتفاؤل يف يبث صلى هللا عليه وسلم  فكان
 .فاءل وبشر به صلى هللا عليه وسلمت

مية صلى هللا عليه وسلم يكافح كل نظرة تشاؤ رسول هللا ويف مقابل اعتنائه بتعليم أتباعه التفاؤل كان 
 .ال له من آاثر سيئة على املتشائموم؛ فنبه أصحابه إىل هذا السلوك اًل لصالحال ترى يف الناس أم

َأن  َرس وَل هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: " ِإَذا قَاَل الر ج ل :  رضي هللا عنه ه َريـَْرةَ  رواه أبو كما فيما
 .(1) اَق: اَل أَْدرِي، َأْهَلَكه ْم اِبلن ْصِب، أَْو َأْهَلك ه ْم اِبلر ْفعِ َهَلَك الن اس  فـَه َو َأْهَلك ه ْم " قَاَل أَب و ِإْسحَ 

َعب اس  َرِضَي اَّلل   َعنـْه َما: َأن  الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َدَخَل َعَلى َأْعرَايبّ  يـَع ود ه ،  اْبن  وكذلك ما رواه  
 "اَل أَبَْس، َطه وٌر ِإْن َشاَء اَّلل   " َعَلْيِه َوَسل َم ِإَذا َدَخَل َعَلى َمرِيض  يـَع ود ه  قَاَل: قَاَل: وََكاَن الن يبُّ َصل ى هللا  

، َعَلى  "اَل أَبَْس َطه وٌر ِإْن َشاَء اَّلل   "فـََقاَل َله :  ، َأْو تـَث ور  ، َبْل ِهَي مح  ى تـَف ور  : َطه وٌر؟ َكال  قَاَل: قـ ْلت 
 (2)"فـَنَـَعْم ِإًذا"ت زِير ه  الق ب وَر، فـََقاَل الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: َشْيخ  َكِبري ، 

 ، وحذرهم من النظرة التشاؤمية أميا حتذير.حابه صلى هللا عليه وسلم للتفاؤلفوجه أص

 

 :هللا عليه وسلم عند املوت الرسول صلى(تفاؤل 5

رية من للتفاؤل، حَّت يف اللحظات األخعظيمة مدرسة  محياة الرسول صلى هللا عليه وسلقد كانت ل
، فإن ذلك كله مل خيرجه ،ورغم مرضه الشديد، وما كان يعاين من أمل املوت حياته صلى هللا عليه وسلم

 .صلى هللا عليه وسلم من تفاؤله

، قَاَل: َلم ا ثـَق َل الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َجَعلَ   رضي هللا عنها  – يـَتَـَغش اه ، فـََقاَلْت فَاِطَمة  فَعْن أََنس 
 .(3)"لَْيَس َعَلى أَبِيِك َكْرٌب بـَْعَد اليَـْومِ ": َوا َكْرَب َأاَبه ، فـََقاَل هَلَا: -

                                                            

 (2623،الرقم ) 4/2024، د.ط ، ابب النهي عن قول هلك الناس ،  صحيحهاخرجه مسلم يف  ( 1)
 (3616، رقم ) 4/202ابب عالمات النبوة يف اإلسالم ،  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 2)
 (4462،الرقم ) 6/15، ابب مرض النيب صلى هللا عليه وسلم ووفاته ،  1، ط صحيحه البخاري يفأخرجه  ( 3)
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زوال  تفاؤٌل مبا هو مقدم عليه من  "لَْيَس َعَلى أَبِيِك َكْرٌب بـَْعَد اليَـْومِ "ففي قوله صلى هللا عليه وسلم 
لَْيَس "الفوز أبعلى اجلنة وابلنظر لوجه هللا تعاىل والنعيم املقيم، وهلذا قال متفائال وآالمه ،و  كربة املوت

 "َعَلى أَبِيِك َكْرٌب بـَْعَد اليَـْومِ 

ميوت مسلم إال وهو حيسن ظنه ابهلل جل  أبن الصلى هللا عليه وسلم قبل وفاته بثالثة أايم  أوصىوقد 
:  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ ْعت  الن يب  َعْن َجاِبر ، قَاَل: مسَِ وعال، ف ، يـَق ول  اَل مَي وَتن  َأَحد ك ْم "قـَْبَل َوفَاتِِه بَِثاَلث 

 (1)"ِإال  َوه َو حي ِْسن  اِبهلِل الظ ن  
نه ال كرب أفمات وهو حيسن ظنه بربه جل وعال عند موته، متفائال حَّت فكان صلى هللا عليه وسلم 

 عليني عند رب العاملني . علىأيف  اخللود الدائم، وإمنا هو رض واملوتبعد كرب امل

  :تفاؤله صلى هللا عليه وسلم عند تعبريه الرؤاي (6

ن قرائنها ما صلى هللا عليه وسلم يتفاءل ابلرؤاي احلسنة، فحني يرى الرؤاي يستنتج مرسول هللا كان 
، قَاف ، يتوقع منه خريًا َلة ، "َل: قَاَل َرس ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  رَأَْيت  َذاَت لَيـْ

، َفَأو ْلت  ا ، فَأ تِيَنا ِبر َطب  ِمْن ر َطِب اْبِن طَاب  لّرِفْـَعَة لََنا يف ِفيَما يـََرى الن ائِم ، َكَأان  يف َداِر ع ْقَبَة ْبِن رَاِفع 
نـَْيا، َواْلَعاِقَبَة   (2)"يف اآْلِخَرِة، َوَأن  ِدينَـَنا َقْد طَابَ الدُّ

قَاَلْت : َكاَنِت اْمَرأٌَة ِمْن َأْهِل  -صلى هللا عليه وسلم-َعاِئَشَة َزْوِج الن ِبِّ  يف حديثكما وكذلك  
َها َزْوج َها ، َوقـَل َما يَِغيب  ِإال  تـَرََكَها  اْلَمِديَنِة هَلَا َزْوٌج ََتِجٌر خَيَْتِلف  َفَكاَنْت تـََرى ر ْؤاَي ك ل َما َغاَب َعنـْ

فـَتَـق ول  : ِإن  َزْوِجى َخرََج ََتِجرًا َوتـَرََكىِن َحاِماًل ،  -صلى هللا عليه وسلم-َحاِماًل فـََتْأِتى َرس وَل اَّللِ  
صلى هللا - َأْعَوَر. فـََقاَل َرس ول  اَّللِ  فـََرأَْيت  ِفيَما يـََرى الن ائِم  َأن  َسارِيََة بـَْيَِّت اْنَكَسَرْت َوَأّنِّ َوَلْدت  غ اَلماً 

. َفَكاَنْت "َخرْيٌ ، يـَْرِجع  َزْوج ِك َعَلْيِك ِإْن َشاَء اَّلل   تـََعاىَل َصاحِلًا ، َوتَِلِديَن غ اَلمًا بـَر ا  ": -عليه وسلم
فـَيَـق ول  َذِلَك هَلَا ، َفرَيِْجع  َزْوج َها  - عليه وسلمصلى هللا-تـَرَاَها َمر َتنْيِ أَْو َثاَلاثً ك لُّ َذِلَك أَتِْتى َرس وَل اَّللِ  

َغاِئٌب ، َوَقْد رََأْت  -صلى هللا عليه وسلم-َوتَِلد  غ اَلمًا ، َفَجاَءْت يـَْومًا َكَما َكاَنْت أَتْتِيِه َوَرس ول  اَّللِ  
؟ فـََقاَلْت : ر ْؤاَي ك ْنت   -ى هللا عليه وسلمصل-تِْلَك الرُّْؤاَي فـَق ْلت  هَلَا : َعم  َتْسأَِلنَي َرس وَل اَّللِ   اَي أََمَة اَّللِ 

                                                            

 (2877،الرقم ) 4/2206، د.ط ، ابب األمر حبسن الظن ابهلل تعاىل عند املوت  ،  صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)
 (2381،الرقم ) 4/4185، د.ط ، ابب من فضائل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه  ،  صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 2)
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َها فـَيَـق ول  َخرْيًا فـََيك ون  َكَما قَاَل. فـَق ْلت  :  -صلى هللا عليه وسلم-أ رَاَها َفآِتى َرس وَل اَّللِ   فََأْسأَل ه  َعنـْ
فََأْعِرَضَها َعَلْيِه َكَما ك ْنت   -صلى هللا عليه وسلم- َفَأْخربِيىِن َما ِهَى. قَاَلْت : َحَّت  أَيِْتَى َرس ول  اَّلل ِ 

. فـََواَّللِ  َما تـَرَْكتـ َها َحَّت  َأْخرَبَْتىِن فـَق ْلت  : َواَّللِ  لَِئْن َصَدَقْت ر ْؤاَيِك لََيم وَتن  َزْوج   ِك َوتَِلِديَن غ اَلماً َأْعِرض 
صلى هللا عليه - ِحنَي َعَرْضت  َعَلْيِك ر ْؤاَيَى؟ َفَدَخَل َرس ول  اَّللِ  فَاِجراً ، فـََقَعَدْت تـَْبِكى َوقَاَلْت : َما ىِل 

-. َفَأْخرَبْت ه  اخلَْرَبَ َوَما أَتَو ْلت  هَلَا. فـََقاَل َرس ول  اَّللِ  "َما هَلَا اَي َعاِئَشة ؟  "َوِهَى تـَْبِكى فـََقاَل هَلَا : -وسلم
ة  ، ِإَذا َعرَبْمت ْ لِْلم ْسِلِم الرُّْؤاَي فَاْعرب  وَها َعَلى َخرْي  ، فَِإن  الرُّْؤاَي َمْه اَي َعاِئشَ  ": -صلى هللا عليه وسلم

 (1) . َفَماَت َواَّللِ  َزْوج َها َواَل أ رَاَها ِإال  َوَلَدْت غ اَلماً فَاِجراً."َتك ون  َعَلى َما يـَْعرب  َها َصاِحبـ َها 

ِإَذا َعرَبْمت ْ "، أبن تؤل بتفاؤل وعلى أحسن وجه أتويل الرؤايقاعدة يف  صلى هللا عليه وسلمفجعلها 
 ."لِْلم ْسِلِم الرُّْؤاَي فَاْعرب  وَها َعَلى َخرْي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

، 2/1380، والسمن، والتمر، وغري ذلك يف النوم ،والعسليف الق م ص والبئر واللنب  ابب،  1ط، املسند الدارمي يف أخرجه  ( 1)
 12/432ابن حجر يف الفتح  حسن إسناده احلافظواحلديث ،  ( 2209رقم )



 

30 

 

 

 

 

 أمهية وآاثر التفاؤل :الباب الثاين

 :وفيه فصالن

 :وفيه ثالثة مباحث، التفاؤلوآاثر أمهية  :الفصل األول

 لفردالتفاؤل على مستوى اوآاثر أمهية  (1

 على مستوى األسرة التفاؤلوآاثر أمهية  (2

 التفاؤل على مستوى األمةوآاثر أمهية  (3

 :مباحث أربعةوفيه  ،الفصل الثاين:سبق القرآن الكرمي للدعوة للتفاؤل

 احلديثة  الدراسات حبسب اإلجيابية وآاثره العلمية الناحية من التفاؤل (1

 فاؤل علوم احلديثة يف الدعوة للتسبق القرآن الكرمي لل (2

  من أراد التفاؤل والسعادة فليقبل على كالم هللا (3

 لقرآن كالم هللا الذي يعلم ما يصلح لعباده ا (4

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

 أمهية وآاثر التفاؤل  الفصل األول:

 التفاؤل على مستوى الفردوآاثر أمهية : املبحث األول
 

يف حياة الفرد،  كبريٌ   أتثريٌ  ، وللتفاؤلاؤل واستبشار اخلري وتبشري اخلريدين إجيايب يدعو للتفسالم اإل
م مبهامه وأسباب النجاح ، وأكثر نشاطا للقيانسان أكثر تفاؤال كان أكثر سعادةوكلما كان اإل

 ، ومن جوانب أمهية وآاثر التفاؤل على الفرد ما يلي :املختلفة

يدفعه للعمل اجلاد والدؤوب واالجتهاد وذلك  ،اآلمالاملتفائل يتوقع قدوم اخلري وحتقق  (1
 .تفاؤله بسببتحقيق توقعاته اليت يراها قبل حصوهلا ل

 .ابية والنشاط والعمل واملثابرةالتفاؤل يشرح الصدر ويدفع النفس لإلجي (2

، نطلق من القليل ليحقق منه الكثريالتفاؤل حيقق استثمار الفرص ولو كانت حمدودة ، وي (3
نف ن يستأألقليلة املتوفرة اليت ميكن شياء ااأل ن الشيء اإلجيايب يف األمر أوفاملتفائل يبحث دائما ع

، وال ابب األمل عن نفسه يغلق، فينظر لألمور نظرة سوداوية جتعله ، وليس كالذيمن خالهلا العمل
  .من خالله ن ينطلقأو اخلري القليل الذي ميكن أإلجيابيات املتوفرة ا يرى

، فيبحث عن النواحي  تعاىل لهة واألمل يف هداية هللاالداعية املتفائل ينظر للعاصي بنظرة الرمح (4
ن أرحلة األوىل من مراحل دعوته وهو ليه وكسب املإ ذلك العاصي ليدخل منها للتقرب اإلجيابية يف

برتك املعصية وطاعة هللا جل نه فيه خري ولديه صفات رائعة ولكن حيتاج الستكمال ذلك أيقنعه 
 .وعال

 ؛بتكرة لكل مشكلة ومن أي نوع كانتبداع والبحث عن احللول امللإل رئيسٌ  دافعالتفاؤل  (5
 .شعار املتفائل ) لكل مشكلة حل ( ألن
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 التفاؤل يساعد على الرتكيز على احتماالت النجاح والعمل على جتنب احتماالت الفشل (6
 .بكل هدوء وثقة واستقرار نفسي

، فإنه ينظر للحياة أبمل وإجيابية هاهيواجاملتفائل ورغم كل التحدايت واملصاعب اليت  (7
فتكون حلظات حياته بذلك إجيابية ودافعة  ؛حيث الدروس والعرب اضيللحاضر واملستقبل وأيضا للم

 . لألفضل يف مجيع نواحي حياته

ومن أحسن ظنه ابهلل فإنه ي رجى له أن  ،التفاؤل من أسباب حتقيق حسن الظن ابهلل تعاىل (8
 .ه عند ظن عبِده بههللا تعاىل حبسب ظنه احلسن، فإني عامله 

ّتفاؤل اقتداء ابلّسّنة املطّهرة وأخذ ابألسوة احلسنة حيث كان املصطفى صّلى هللا عليه وسّلم ال (9
 .ءل وحيب الفأل احلسن يف شأنه كلهيتفا

به فإنه تضيق نفسه ويتحسر وحيزن، وال ي قدم على  التفاؤل ضد التشاؤم الذي من ابتلي (10
 .العمل

اة واألحداث بصحة نفسية وجسمية جيدة، املتفائل من خالل نظرته اإلجيابية للحي  يتمتع (11
ن عليه بسبب مبنظار سليب مما يكو   إىل احلياة  والفشل وينظر  الشر واليأس  بينما املتشائم يتوقع

 .ذلك آاثر صحية سلبية

، ومييل إىل جانب الثقة خليبة ويف التقدم أكثر من التأخراملتفائل يفكر يف النجاح أكثر من ا (12
 ن تفاؤله منبع نشاطه وقوته.أ، و ويثق مبا يفعلثر من جانب الرتدد أك

 .يبعث يف النفس األمن والطمأنينةمما املتفائل يفسر األزمات تفسرياً حسناً،  (13
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 املبحث الثاين :أمهية وآاثر التفاؤل على مستوى األسرة
 

اإلجيابية يف مجيع (األسرة اليت تريب أبناءها على التفاؤل، فإهنا تزرع فيهم قيمة سامية جيدون مثارها و 1
 .كل ما مت ذكره يف املبحث السابق، وآاثر التفاؤل على الفرد  نواحي حياهتم ومراحل عمرهم ، وهو

ا  مبني  ، تعاماًل ا هادئً ا حكيمً  إجيابيً تلفة تعاماًل (األسرة املتفائلة يتعامل أفرادها مع أحداث احلياة املخ2
 .عاىلإال بقدر من هللا تعلى حسن الظن ابهلل تعاىل وأنه ما يكون شيء 

يف التعامل مع  صلى هللا عليه وسلموهذا التعامل اإلجيايب احلكيم هو الرفق، الذي أوصى به النيب 
 .مجيع األشياء

 .أمهية الرفق وأتثريه على األسرة ولقد جاء يف السنة عدة أحاديث تؤكد

قال هلا:"اي عائشة ! اْرِفقي؛ فإن   -َوَسل َم َصل ى هللا  َعَلْيِه  -عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا ف
 (1)هللا إذا أراَد أبْهِل بْيت  َخرْياً أْدَخَل عليهم  الرْفَق"

أبهل بيت خريا أدخل  رادأهللا تعاىل إذا  ، فإن  التأثري الكبري للرفق على األسرةفهذا احلديث صريح يف 
 .عليهم الرفق

عن ابن ، فمهية الرفق لألسرة وأنه ينفعهمعليه وسلم على أويف حديث آخر يؤكد الرسول صلى هللا  
 قال:"ما أ ْعِطَي أْهل  بيت  الرْفَق إال نـََفَعه ْم" صلى هللا عليه وسلمهللا   عمر رضي هللا عنهما أن رسول

(2). 

                                                            

 3/16ححه األلباين يف صحيح الرتغيب ، وص (24427، الرقم ) 04/488، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 1)
  3/16 (صحيحقال األلباين يف صحيح الرتغيب )حسن ، 12/330  ،2،  طيف املعجم الكبري خرجه الطرباين يف أ ( 2)
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َأن  َعْن َعاِئَشَة: ، فلذي يكون لألسرة ومن اتصف ابلرفق، فإنه ينفعهم يف الدنيا واآلخرةوهذا اخلري ا
نـَْيا "الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل هَلَا:  ِإن ه  َمْن أ ْعِطَي َحظ ه  ِمَن الّرِْفِق، فـََقْد أ ْعِطَي َحظ ه  ِمْن َخرْيِ الدُّ

 .(1) " َواآْلِخَرةِ 

صلى هللا أن  النيب   عنهضي هللاعن جرير بن عبد هللا ر ف ،َرم الرفق فإهنا حت َْرم اخلريوأما األسرة اليت حت ْ 
، وإذا أَحبِّ هللا َعْبداً (2)ْرقِ ى الرْفِق ما ال يـ ْعِطي على اخل  قال:"إن  هللا عز  وجل  لَيـ ْعطي عل عليه وسلم

 .(3) إال ح رِموا اخَلرْيَ" أْهِل بـَْيت  حي َْرمون الرْفقَ  أعطاه  الرْفَق، ما ِمنْ 

ظرة اإلجيابية املتفائلة لألحداث، ة اليت تريب أفرادها على الرفق والناألسرة الناجحة هي األسر  وهلذا فإن  
 .يف مجيع األمور والتعامل احلكيم واهلادئ

، بسبب ما هم عليه من هدوء النفس وحسن والتعاطف والرتاحم التوادُّ (األسرة املتفائلة يسودها 3
 الظن ابهلل تعاىل.

االجتماعي ، مما حيقق هلم االستقرار اهتم مستقرة وسعيدةن نفسين ابلتفاؤل تكو (أفراد األسرة املتصفو 4
 .أفراد اجملتمع لتكون قريبة منهم فضل النفسيات منا أيضً أ، وجيذب هلم عند االختالط ابجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث : أمهية وآاثر التفاؤل على مستوى األمة
 

                                                            

 2/668، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب  (25259، الرقم ) 42/153، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 1)
(2 )  :  (2/26، أنظر النهاية يف غريب احلديث )اجْلَْهل  واحل مق  اخل ْرق اِبلض مِّ
  3/15 (لغريهقال األلباين يف صحيح الرتغيب )حسن ، 2/306  ،2،  ط املعجم الكبري يفاخرجه الطرباين  ( 3)
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ابلنصر رغم شدة  فقد تفاءلوا ،زابيوم األح للمسلمني، كما حصل سباب نصر األمةأالتفاؤل من (1
 مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱ: كما ذكر هللا تعاىل عنهم  فقالوا، األمر
 ُّٱ: فربطوا بني ما حصل هلم مبا قاله هللا تعاىل يف سورة البقرة، 22األحزاب:  َّ  مت هب مب هئ

 مص  خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت
 214: البقرة َّ مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

متفائلني حبصول النصر القريب من هللا  ،فكان هذا ظنهم ابهلل ،فبما أهنم قد زلزلوا فإن النصر قريب  
 .هم قتاله ورزقهم الغنائم العظيمةهم عدوهم وكفافاالقوي العزيز .. فحقق هللا هلم ظنهم وك

كالب ، وتعظيمةلتتمكن من مواجهة حمنها ال، للتفاؤل خصوصا يف الوقت املعاصر (حاجة األمة2
 .ىل التفاؤل احملفز على العملإاج ، ففرتات األزمات حتتعداء عليها ظاهرا وابطنااأل

، يولد عدائهاأهلا ونصرها على ضعفها مث ( التشاؤم واليأس من واقع األمة وعدم توقع صالح حا3
لألمة جمدها عيد ، مما يرتتب عليه تركه العمل فيما يي ال يرتك للمسلم التفكري احلكيماإلحباط الذ

، وهو استجابته ألصحاب الفكر ىل أمر أعظم خطورةإي به اإلحباط ، أو يؤدوينهض هبا من كبوهتا
، بسبب أيسه ي من اخلوارج وغريهم، وحتوله أداة أبيدي أعداء األمة، أداة تدمري ال إصالحالتكفري 

 .ن اإلصالح ويقظة األمة من غفوهتام

اليأس جيعل من املسلم أداة خري ومناء وسعي يف اإلصالح والتصحيح وأما التفاؤل وتوقع اخلري وعدم 
تسع دائرة ، حَّت تسنة مث األقرب فاألقربحتت يده ابحلكمة واملوعظة احل مْ ه   نْ حلاله وحال مَ 

منهج الكتاب والسنة ليشمل  ، مث تتوسع دائرة اإلصالح والتغيري احلكيم علىاإلصالح لتشمل اجملتمع
 ن العلماء والدعاة واحلكماء من أبناء األمة .، وذلك بتعاو األمة

فإن هذه األمة بفضل هللا مترض ولكن ال متوت ، وحتتاج من أبنائها السعي يف عالجها بتفاؤل 
 وحسن عمل وجد ومثابرة .
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،  ابحلزن والقنوط فرادهاأ يفّت يف عضد املسلمني، ويصيب، إن عدم التفاؤل بصالح حال األمة  (4
" ِإَذا قَاَل الر ج ل : َهَلَك الن اس  فـَه َو َأْهَلك ه ْم " صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال : ولقد هنى الرسول

 .(1) قَاَل أَب و ِإْسَحاَق: اَل أَْدرِي، َأْهَلَكه ْم اِبلن ْصِب، أَْو َأْهَلك ه ْم اِبلر ْفعِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبق القرآن الكرمي للدعوة للتفاؤل  الفصل الثاين:

 احلديثة  الدراسات حبسب اإلجيابية وآاثره العلمية الناحية من التفاؤلبحث األول :امل
 

                                                            

 (2623،الرقم ) 4/2024، د.ط ، ابب النهي عن قول هلك الناس ،  صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)
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لقد اهتمت مراكز األحباث يف عدة جامعات عريقة ابلدراسات والبحوث العلمية املتعلقة ابلتفاؤل 
احث . ومجيع النتائج اليت اطلع عليها البطول العمر وعلى اإلنتاجية وغريهاوأتثريه على الصحة وعلى 

 .ى الفرد يف نواح  كثرية من حياتهىل التأثري اإلجيايب الواضح واملتميز للتفاؤل علإتشري 

 :توصلت إليه دراسات علمية متخصصة وفيما يلي بعض اجلوانب اإلجيابية للتفاؤل حبسب ما

 (1)التفاؤل على الصحة من املوقع الرمسي جلامعة هارفرد األمريكية أتثري : نتائج دراسات عن أوال

 ، يذكرها الباحث على وجه االختصار :

من  ، فإن التفاؤل يساعد الناس على التكيف مع املرض والتعايفوفقا لسلسلة من الدراسات .1
 اجلراحة، و للتفاؤل أتثري إجيايب على الصحة العامة وطول العمر.

ممن ، مريضا يف منتصف العمر 309حلالة  ، مت فيها تقييم األطباءمن خالل دراسة علمية .2
 لعصابيةوا واالكتئاب التفاؤلأتثري تقييم هبدف فإنه  .خضعوا لعملية جراحية يف الشراين التاجي

، ووجدوا أن املتفائلني كانوا أقل ملرضى ملدة ستة أشهر بعد اجلراحةراقب الباحثون ا ،واحرتام الذات
 .اجة إلعادة العالج يف املستشفياتمن املتشائمني يف احل %50بنسبة 

التفاؤل  نأفقد تبني ، قلبية قسطرةجريت هلم عمليات أ   امريض 298دراسة على  لمن خال .3
كان بينما  ، بعد القسطرة صابة ابلنوابت القلبية على مدى فرتة ستة أشهروقائي من تكرار اإلله أتثري 

املتشائمون ثالث مرات أكثر عرضة من املتفائلني لإلصابة ابلنوابت القلبية أو احتاجوا لتكرار 
 .لقسطرة أو عمليات القلب املفتوحا

، تبني من سنوات 10ملدة  ،عاما 61عمارهم أرجل متوسط  1306 مت عمل دراسة على .4
 مقارنةلإلصابة أبمراض القلب  الضعفن الرجال األكثر تشاؤما لديهم إمكانية أكثر من أخالهلا 

 .ارلرجال األكثر تفاؤال، حَّت بعد أخذ عوامل اخلطر األخرى بعني االعتباب

                                                            

، أتثري التفاؤل على الصحة،  ة من جامعة هارفرد املنشورات الصحي( 1)
http://www.health.harvard.edu/heart-health/optimism-and-your-health 
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من متوسطي العمر  امريض 616ربع سنوات يف فنلندا لعدد أمن خالل دراسة علمية امتدت  .5
ن املتشائمني كان لديهم إمكانية أ، تبني من خالهلا قة بني التفاؤل وارتفاع ضغط الدم، لقياس العال

 .ئلةجيابية ومتفاإلإلصابة ابرتفاع ضغط الدم ثالث مرات مقارنة ابألشخاص الذين لديهم نظرة 

ز ومن خالل دراسة علمية لدراسة عالقة التفاؤل ابإلصابة اباللتهاب الفريوسي يف اجلها .6
 .ابية أقل عرضة لإلصابة الفريوسيةن ذوي الشخصية اإلجيأ، تبني متطوعا 193التنفسي، وقد مشلت 

 ، وتبني من خالللبقاء على قيد احلياة لفرتة أطولمت عمل دراسات ملعرفة عالقة التفاؤل اب .7
، وأكد ذلك دراستان املتشائمنيمن ذلك وبشكل واضح أن األشخاص املتفائلني يعيشون أطول 

 .وكذلك من هولندا الوالايت املتحدة من

يف وقت مبكر، وأداء االختبار النفسي  م1960 عام شخص يف 839ففي دراسة أمريكية مت تقييم 
عاما، ارتبط التفاؤل  30ة فحصهم بعد وعندما مت إعاد، للتفاؤل/التشاؤم فضال عن تقييم طيب كامل

 .٪19يف التشاؤم ارتفع معدل الوفيات بنسبة  اطنق 10مقابل كل زايدة ، فبطول العمر

، م1960عام ممن دخلوا جامعة نورث كاروالينا يف منتصف  6959مريكية أخرى على أويف دراسة 
٪ 42كثر تشاؤما أعلى مبعدل ألفراد األاتبني من خالل ذلك أن ف، ربعني سنةأمت متابعتهم خالل و 

 .للوفاة من األكثر تفاؤال

٪ أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب واألوعية 55وذكرت الدراسات اهلولندية أن املتفائلني هم 
 .الدموية من املتشائمني، حَّت بعد أخذ عوامل اخلطر القلبية الوعائية يف االعتبار

، ممن ترتاوح من الرجال والنساء 941ابعة حالة ، مت فيها حبث ومتهولندا يفومن دراسة أخرى 
، واليت ٪ للوفاة خالل فرتة املتابعة45ة ن املتفائلني كانوا أقل بنسبأتبني  ،85و  65أعمارهم بني 

  .امتدت لتسع سنوات

كرب للوقاية من أأن الذين لديهم نظرة إجيابية متفائلة لديهم فرصة ومن خالل هذه الدراسات يتضح  
  وإجيابيًة.قل تفاؤاًل أ، مقارنة أبقراهنم ممن هم ، وطول عمرية والتمتع بصحة جيدةلقلباألمراض ا
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 :اؤل على احلالة النفسية واملهنيةا :أتثري التفاثني  

متخصص يف  موقع ، وهو يب فايهَ موقع من خالل استقراء بعض البحوث املتعلقة ابلتفاؤل من 
تلخيص اآلاثر الباحث قام ب ، فإن  يما يتعلق بعلم السعادةعرض أهم ما توصلت إليه األحباث العاملية ف

 :(1)والفوائد التالية للتفاؤل فيما يتعلق ابحلالة النفسية واملهنية

، فإن املتفائلني يفرزون نسبة  أقل من أجريت يف جامعة كيبيك كونكورداي حبسب دراسة .1
، ولذلك ال يظهر عليهم التوتر وقات التوترأثناء أ، وذلك كورتيزول، الذي هو هرمون اإلجهادال

  .بشكل كبري خالل األوقات العصيبة

 .ملتشائمنيا أكثر سعادة من فإن املتفائلني يف جامعة والية أوريغونوحبسب دراسة  .2

ني على ماجستري يف إدارة ثبتت دراسة من جامعة ديوك على جمموعة من اخلرجيني احلاصلأ .3
يف احلصول على وظائف من أولئك الذين لديهم نفس ، أن املتفائلني منهم كانوا أسهل األعمال

 املتفائلني مييلون للحصول على رواتب أعلى. وكذلك فإن   .كانوا أقل تفاؤاًل الدراسة ولكن  

كانوا يف   الطالب الذين كانوا أكثر تفاؤال ، فإن  لطالب جامعيني يف أسرتاليا بناء على دراسة  .4
 ا .ذلك أقل توترً ، وكا بشكل عامالسنة األوىل أكثر جناحً 

اؤل على احلالة النفسية ومن خالل ما مت ذكره من نتائج بعض الدراسات فيما يتعلق بتأثري التف
ميزة  ن تعطي املتصفني هباأ، وهو أداة قوية من شأهنا نتاجية والتفوقالتفاؤل يزيد اإل ، فإن  واملهنية

 .تنافسية يف حياهتم املهنية

 

 

 

                                                            

/to-reasons-10http://www.happify.com/hd-، فوائد النظر للجانب املشرق، جسيكا ، كاسييت   ( 1)
think-like-an-optimist/ 
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 علوم احلديثة يف الدعوة للتفاؤل : سبق القرآن الكرمي لل املبحث الثاين
 

يدع ملن تدبره إال أن تطمئن نفسه، وحيسن ظنه ابهلل مبا ال  فتح القرآن الكرمي ابب األمل والتفاؤللقد 
ليه الدراسات ، مما هو سبق ملا أكدت عاآلاثر اجلميلة على نفسه وحياته ، وحتصل له بذلكتعاىل

تغريات مؤملة يف ىل النظرة املتفائلة واإلجيابية يف مجيع ما حيصل لإلنسان من مة إاحلديثة من الدعو 
د لسبق القرآن يف الدعوة سيأيت من فصول البحث أتكيوفيما ، ال يستسلم لألحزان واهلمومو أ ،حياته

 :للتفاؤل، ومن ذلك
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 جم يل ىل مل خل ُّٱ اىل، قال تعتعاىل على أن أييت خبري مما فات قرر القرآن الكرمي قدرة هللا( 1

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  حنخن جن يم ىم مم خم حم

 107 - 106البقرة:  َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ

 ، ولكن هللا تعاىل القادر على أن أييت خبري مما نسخه أوسخ اآلايتواآلية الشريفة تتحدث عن ن
ج أمر من األمور ، وال خير أو أييت مبثله من أمر من األمور ا على أن أييت خبري مما فات، قادر أيضً مثله

وال عن ملكه ،  106البقرة:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن ُّٱ عن قدرته جل وعال
 مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي ُّ سبحانه وتعاىل

 ،107البقرة:  َّ ىئ نئ

 يم ىم مم ُّ فأي سعة ورمحة وأبواب أمل جعلها هللا تعاىل لعباده هبذا القول الكرمي منه تعاىل

 وما دلل عليه بعدها من عظيم قدرته وملكه جل وعال . َّ  حنخن جن

 من  زن رن مم ُّٱٱ:كما يف قوله تعاىل،إحياء املوتى علىقدرة هللا تعاىل  بيانتكرر يف القرآن الكرمي ( 2
 خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 ،  243البقرة:  َّ  حج مث هت مت خت حت جت  هب مب

 جه ين ىن من حنخن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وقال تعاىل

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه مهىه

 260البقرة:  َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ

 ، كما يف قوله جل وعال:ن كانت ايبسة ميتةأ، فتصبح خمضرة بعد وهو سبحانه حييي األرض امليتة

 جك مق حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ
 َّ  حن جن مم خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك

 57األعراف: 
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 َّ مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ
 63احلج: 

فكيف مبرض ، وقادر سبحانه وتعاىل على كل شيء، على إحياء كل ذلك اكان هللا تعاىل قادرً   اإذف
لكل والتفاؤل بواب األمل أيفتح أوسع ذلك . إن تدبر األعضاء أو فوات شيء من األشياء عضو من

 فكيف شيء، كل  على قادر أبن هللا تعاىل قوي عزيز وب وكل مريض وكل من ضاق عليه شيءمكر 
 . احمدودً  اواقعً  يغري ال

عظيمة كلها دعوة للتفاؤل : أ( 3 مساء هللا تعاىل وصفاته يف القرآن الكرمي وما تتضمنه من معان  
ل معانيها وما يتعلق يمسائه تعاىل اليت سيتم تفصأ)الرمحن الرحيم ( )اللطيف( )الرزاق( ، وغريها من 

 هبا يف موضوع البحث ، وذلك يف الباب الثالث إبذن هللا تعاىل .

بواب التفاؤل مبا ذكره تعاىل من أن األمر كله هلل وبيد هللا ، وأنه ( فتح هللا تعاىل يف كتابه أعظم أ4
 أي شيء . ءجل وعال بيده ملكوت كل شيء ،وال خيرج من ذلك الشي

 حس جس جخمخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت ُّٱٱكما يف قوله تعاىل
 جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس
 حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف
 89 - 84املؤمنون:  َّ  هن من خن حن ممجن خم

األرض اليت فيها تفاصيل حياة اإلنسان ومهومه وآماله هلل تعاىل وحده ، وكذا السماوات فإذا كانت 
 هتعاىل بيده ملكوت كل شيء ، فإن ذلك فيالسبع و العرش العظيم ، كلُّ ذلك هلل تعاىل ، وأن هللا 

 توسعة ألبواب الفرج واخلري بسعة هذا الكون الذي ال يعلم سعته إال خالقه سبحانه وحبمده .

، يف عدة التحذير مما يضاد التفاؤل وهو اليأس والقنوط ( ما ذكره هللا تعاىل يف كتابه الكرمي من 5
 ٰر ُّٱ م ابلولدعد بشرى املالئكة إلبراهيم عليه السالبمواضع يف كتاب هللا ، كما يف قوله تعاىل 

 َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى
 56 - 55احلجر: 
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 تعاىل ، قالأن يدخل اليأس إىل نفوسهم  من بنيهل عليه السالم يعقوب وما ذكره هللا تعاىل من حتذير
 جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 87يوسف:  َّ حي  جي يه ىه مه

 ال نهومن أ الواقع من اليأس ىل عدمإايت يف هذا املعىن كثرية يف كتاب هللا تعاىل ، وفيها الدعوة واآل
 لألفضل .  يتغري نأ ميكن

خبار املتفائلني احملسنني ظنهم برهبم ، الواثقني بعظيم فضله وقدرته كتابه من أ  ( ما ذكره هللا تعاىل يف6
هللا تعاىل سنة خبار بيان أبن توقع اخلري من ة ، ويف تلكم األمن العاقبة احلسن، وما كان هلم بعد ذلك 

نبياء هللا تعاىل ، وفيها كذلك موعظة عظيمة للمؤمنني ودعوة هلم للتفاؤل وحسن قدمية دأب عليها أ
 الظن ابهلل تعاىل وتوقع اخلري من هللا الكرمي الوهاب .

دعوة شد حلظات الن هللا تعاىل يف حلظة من أاخلري متفاؤل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وتوقعه  - أ
يب بكر الصديق رضي هللا عنه يف الغار ، يف طريق هجرهتما للمدينة صعوبة ، وذلك عندما كان مع أ

َعْن فحدهم لقدمه لرأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، د اقرتبوا منهم ، بل لو نظر أوكفار قريش ق
َوَأاَن يف اْلَغاِر : َلْو َأن  َأَحَده ْم َنَظَر حَتَْت َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم قـ ْلت  لِلن يبِّ  قَاَل :ْنه  َرِضَي اَّلل   عَ َأيب َبْكر  

 (1) "اِبثـَْننْيِ اَّلل   اَثلِثـ ه َما َأاَب َبْكر   َما ظَنَُّك اَي ": َقَدَمْيِه ألَْبَصَراَن . فـََقاَل 

احلسنة للرسول صلى هللا عليه وسلم لقاء حسن ظنه ابهلل تعاىل وتوقعه اخلري والنصر  فكانت العاقبة
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱمن هللا تعاىل ، كما قال تعاىل 

 خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
 مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص مس
 40التوبة:  َّ  مق حق مف خف جفحف

                                                            

 ( 2653، رقم ) 5/4،  مناقب املهاجرين وفضلهمابب  ، 1ط ، صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 1)
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ن اشتد األمر بفقده ابنه بنه يوسف عليه السالم ، حَّت بعد أبعودة ايعقوب عليه السالم  تفاؤل -ب
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفقال ألبنائه كما حكى هللا تعاىل عنه ، الثاين

 87يوسف:  َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم

فكان له ما رجاه من ربه وجال ، ومجع هللا مشله مع يوسف وأخيه على خري حال وأكرمها ، كما قال 
 تعاىل :

 يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ

 ٰى ين ىن مننن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف

 خت  حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 100 - 99يوسف:  َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت

السالم ، وما يتضمن ذلك من  مأنبيائه عليهمواقف تفاؤل  مما ذكر هللا تعاىل يف كتابه منوغريها 
 جغ مع ُّٱ، كما قال تعاىل :  رغم شدة املواقف اليت كانوا فيهاتداء هبم يف تفاؤهلم الدعوة لالق
 90األنعام:  َّ  جم مفحق خف جفحف مغ

يقتدي مبن ذكرهم هللا من األنبياء قبل  أبن عبده ورسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم تعاىل أيمرفاهلل 
 (1)" أمته تبع له فيما يشرعه وأيمرهم بهف أمرا للرسول صلى هللا عليه وسلم وإذا كان هذا هذه اآلية "

 

 

 

 

 

                                                            

 3/299  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 1)
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 من أراد التفاؤل والسعادة فليقبل على كالم هللابحث الثالث:امل
 

، فمن أقبل على القرآن الكرمي إىل عباده، فيها كل أسباب السعادة سبحانهكالم هللا تعاىل رسائل منه 
ة بقدر إقباله على القرآن الكرمي، ومن دالئل أنين فإنه ينال تلكم السعادة والطما وعماًل وتدبرً  تالوةً 
 :ذلك

 ُّٱٱ:، كما يف قوله تعاىلكالم هللا تعاىل هدى ورمحة وبشرىقرر القرآن الكرمي يف عدة مواضع أن  ( 1

وقوله ،  89 النحل:  َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 2 - 1النمل:  َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱتعاىل 

، وهو (1) هلداية التامة من أنواع الضالالت، والبشارة ابخلري الدنيوي واألخروي"فالقرآن الكرمي فيه "ا
، (2)"هدى للمسلمني يهتدون به إىل أمر دينهم ودنياهم، ورمحة ينالون به كل خري يف الدنيا واآلخرة"

 نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱوهو كذلك كما قال تعاىل 
خيرج من ذلك الشيء شيء " يف أصول  ، والفكتاب هللا تعاىل تبيان لكل شيء، َّ يئ ىئ

                                                            

 ( 60) ص   ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 1)

 ( 446) ص   ، 1ط تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ، السعدي  ( 2)
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الدين وفروعه، ويف أحكام الدارين وكل ما حيتاج إليه العباد، فهو مبني فيه أمت تبيني أبلفاظ واضحة 
ومعان جلية، حَّت إنه تعاىل يثين فيه األمور الكبار اليت حيتاج القلب ملرورها عليه كل وقت، وإعادهتا 

ظ خمتلفة وأدلة متنوعة لتستقر يف القلوب فتثمر من اخلري والرب يف كل ساعة، ويعيدها ويبديها أبلفا
 .(1)حبسب ثبوهتا يف القلب"

 .فليقبل على كتاب هللا تعاىل شرى بكل خري ديين ودنيويراد اهلدى والرمحة والبأفمن 

 ُّٱ: مي وعمل به فإنه ال يضل وال يشقى، بل يهتدي ويسعد، قال تعاىل(من أقبل على القرآن الكر 2

  مظ حط مض خضُّ، وقال سبحانه 2 – 1طه:  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 123طه:  َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جع

يف الدنيا ضيق العيش له عن كتاب هللا يكون  عراضهإبقدر ، فإنه عرض عن القرآن العظيموأما من أ
 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ قال تعاىل ،والعذاب يف اآلخرة

 124طه:  َّ جم هل  مل

 وما يتبعها من ا حبصول االستقامة على طاعة هللالقرآن الكرمي تالوًة وتدبرً ارتباط اإلقبال على ا (4
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱقال تعاىل ، احلياة الطيبة

مث بعد هذه اآلية الكرمية ، 97النحل:  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك
 98النحل:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱمباشرة يقول هللا تعاىل 

، فعليه ابإلقبال على القرآن بة يف الدنيا مع الفوز يف اآلخرةراد احلياة الطيأمن  ويف ذلك داللة على أن
بر كالم هللا تعاىل ن يصده عن فهم وتديطان الرجيم أا ابهلل تعاىل من الشالكرمي وقوة الصلة به مستعيذً 

 .واالنتفاع به

                                                            

 ( 446) ص   ، 1ط تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ، لسعدي ا ( 1)
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راد السعادة والتفاؤل واخلري أنه الكتاب الذي من أ اليت تبني، القرآن الكرميوصفات مساء أ (دالالت5
وما فيها من بعض الدالالت مساء وصفات القرآن الكرمي ، وفيما يلي وقفة مع بعض أهفي هفإنه جيد

 أن القرآن الكرمي هو كتاب السعادة والتفاؤل: على

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱقال هللا تعاىل  -أ
 52الشورى:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين

ألن الروح حييا به اجلسد، والقرآن حتيا به القلوب ا "وحً اآلية ر   ى هللا تعاىل كتابه العظيم يف هذهفسم   
ملا ، ومساه روحا )(1)"واألرواح، وحتيا به مصاحل الدنيا والدين، ملا فيه من اخلري الكثري والعلم الغزير

اه  ر وًحا، أِلَن ه  ي ِفيد  احْلََياَة ِمْن َمْوِت اجْلَْهِل مَس   ، وكذلك "(2) (حيصل به من احلياة الطيبة، والعلم والقوة
 (3)"أَِو اْلك ْفرِ 

ه هللا تعاىل ين عباده ، وكم من ميت ال روح فيه، حييفكتاب هللا تعاىل روح حييي به هللا من يشاء م
 زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ، كما قال تعاىل بكتابه العظيم
 122األنعام:  َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي

 حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱقوله تعاىلا ، كما يف نورً ى هللا تعاىل كتابه العظيم مس   -ب

 زت رت يب ىب نب ُّٱ، وقال تعاىل 174النساء:  َّ  جع مظ حط مض خض

  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ، وقال تعاىل 15املائدة:  َّ ىت نت  مت

 52الشورى:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

حكام كما نه تتبني به األميان ىف القلوب وألا لوقوع نور اإلا لكونه سببً نورً القرآن فسم ى هللا تعاىل "
 (4)"تتبني ابلنور األعيان

                                                            

 ( 762) ص   ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 1)

 ( 470) ص   ، 1،  طتفسري القرآن الكرمي البن القيم ، ابن القيم  ( 2)

 27/614  ، 3طالتفسري الكبري ،  ، الرازي  ( 3)

 2/333، د.ط ،  روح البيان، أبو الفداء  ( 4)



 

48 

 

اشتمل على علوم األولني واآلخرين واألخبار الصادقة النافعة، واألمر بكل ألنه " والقرآن العظيم نور
يئوا أبنواره، ويف شقاء عدل وإحسان وخري، والنهي عن كل ظلم وشر، فالناس يف ظلمة إن مل يستض

 (1)"عظيم إن مل يقتبسوا من خريه

فحيث نه )روحا( و )نورا( ، فقال " وصف هللا تعاىل لكتابه الكرمي أالتالزم بني (2)وذكر ابن القيم
وجدت هذه احلياة هبذا الروح وجدت اإلضاءة واالستنارة، وحيث وجدت االستنارة واإلضاءة وجدت 

هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح احلياة فهو هالك  .فمن مل يقبل قلبه احلياة
.فلهذا يضرب سبحانه وتعاىل املثلني املائي والناري ملا حيصل ابملاء من احلياة، وابلنار من  مضمحل

 (3) "اإلشراق والنور، كما ضرب ذلك يف أول سورة البقرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 ( 217) ص   ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 1)

 .هـ(691ن قيم اجلوزية، ولد سنة )، مشس الدين أبو عبدهللا ابأيوب بن سعد الز رعي مث الدمشقيهو حممد بن أيب بكر بن ( 2)
وكان ذا  .الم، وله يف كل فن اليد الطوىل، وتفنن يف علوم اإلسبرع وأفَّت، الزم ابن تيمية وأخذ عنهيف مذهب اإلمام أمحد و  تفقه

ق املرسلة على و"الصواع"، زاد املعاد يف هدي خري العباد": صانيف كثرية، منها، وصنف توذي مراتحن وأ  عبادة وهتجد، وقد امت  
 (5/171طبقات احلنابلة ، البن رجب ) نظر ذيل اهـ( . 751اجلهمية واملعطلة"، تويف سنة )

 ( 470) ص   ، 1،  طتفسري القرآن الكرمي البن القيم ، ابن القيم  ( 3)
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 ي يعلم ما يصلح لعبادهم هللا الذلقرآن كالاملبحث الرابع: ا
 

 ، ومن ذلك مصاحل عباده الدينية89 النحل: َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱ الكرمي كتابه  تعاىل هللا جعل
 الدنيا يف يسعدهم وما خبلقه أدرى وعال جل فاخلالق ،يه هلم من اخلري والعاقبة احلسنة، وما فوالدنيوية

 َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ، كما قال تعاىل فإن كل صانع أدرى مبا صنعهواآلخرة، 
 .14امللك: 

ىل إيعلم دقائق املصاحل وغوامضها وما دق منها وما لطف مث يسلك ىف إيصاهلا  "فاهلل سبحانه 
مت معىن  ذا اجتمع الرفق ىف الفعل واللطف ىف اإلدراكإتصلح على سبيل الرفق دون العنف فاملس

 .(1)"ال هلل تعاىلإيتصور كمال ذلك ىف العلم والفعل اللطف وال 

أنزل إليهم الكتب املتضمنة إرشادهم ملا فيه خريهم وصالحهم  أنخبلقه وعنايته هبم تعاىل لطفه ومن  
النساء:  َّٱنث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب ُّٱقال تعاىل  ،يف الدنيا واآلخرة

يبني لكم أحكامه اليت حتتاجوهنا، ويوضحها ويشرحها لكم فضال منه وإحساان لكي  ، أي "176
 }،ه، وتعملوا أبحكامه، ولئال تضلوا عن الصراط املستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكمهتتدوا ببيان

عامل ابلغيب والشهادة واألمور املاضية واملستقبلة، ويعلم حاجتكم  أي:{ مث زث رث يت
 (2)" إىل بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام يف مجيع األزمنة واألمكنة

لكل أمة ما يناسبها، وكان خامت الكتب القرآن  نزهلا على رسلهكتبه اليت أيف   هللا تعاىلشرع ولقد 
 .إىل قيام الساعة ومصر   العظيم مناسبا جلميع اخللق يف كل عصر  

                                                            

 10/87، د.ط ،   روح البيان، أبو الفداء  ( 1)

 ( 762) ص   ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 2)
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ا رمحة من هللا تعاىل الذي يعلم ما يصلح إمن ونواه   وكل ما جاء يف كتاب هللا تعاىل من أحكام وأوامر
 107األنبياء:  َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ لعباده قال هللا تعاىل

 هللا كتاب  يف النظر ،بادهملعرفة ما قرره هللا تعاىل يف كتابه مما فيه صالح مجيع أحوال ع والسبيل
 خري . لكل والتعزيز مشكلة لكل العالج فيه يكون ما واستنباط الشريفة آيته وهداايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث : التفاؤل يف القرآن الكرمي
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 :، وفيه مبحثاندعوة سور القرآن الكرمي للتفاؤل : مناذج منل األولالفص

 للتفاؤل  الفاحتة دعوة سورة (1
 دعوة سورة يوسف للتفاؤل  (2

 :ا، وفيه أحد عشر مبحثً ايت القرآن الكرمي تدعو  للتفاؤلمناذج موضوعية من آ الفصل الثاين:

 آايت إحياء املوتى (1
 آايت إحياء األرض امليتة (2
 آايت القدرة (3
 ت الصربآاي (4
 آايت التقوى (5
 آايت معية هللا تعاىل (6
 آايت الشفاء (7
 آايت البشرى (8
 آايت إحسان الظن ابهلل تعاىل (9

 آايت القدر (10
 آايت الرزق (11

 :، وفيه ثالثة مباحث وصفاته يف القرآن دعوة للتفاؤل: أمساء هللا تعاىلالفصل الثالث

 أمساء هللا وصفاته يف القرآن الكرمي (1
  تعاىلأمهية فهم معاين أمساء هللا (2
 ودعوهتا للتفاؤل . الكرمي مساء هللا تعاىل يف القرآن أدراسة لبعض  (3
 

 :وفيه مخسة مباحث ،موانع  التفاؤل يف القرآن الكرمي :الفصل الرابع

 ترك تدبر القرآن (1
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 سوء الظن ابهلل  (2

 اليأس والقنوط  (3
 وساوس الشيطان  (4
 احلسد (5

 

 ، وفيه مبحثان :للتفاؤل الفصل اخلامس : قصص األنبياء يف القرآن الكرمي دعوة 

 مناذج من قصص األنبياء يف سورة هود ودعوهتا للتفاؤل (1
 مناذج من قصص األنبياء يف سورة األنبياء ودعوهتا للتفاؤل (2

 :، وفيه ثالثة مباحث الفصل السادس : التفاؤل وواقع األمة 

 يف األمة  اخلري ابق   (1

 املخرج مما تعانيه األمة من ضعف وهزمية (2

 ب دعوة لتفاؤل األمة رغم الشدائدندق يف سورة األحزاآايت غزوة اخل (3

 ، وفيه مخسة مباحث:الفصل السابع : صناعة التفاؤل 

 سورة املعارج وصناعة التفاؤل  (1

 عدم األسى على ما فات (2

 اتباع هداايت القرآن يف التعامل مع ما حيصل من مكروه  (3

 التفاؤل يقتضي بذل األسباب (4
 اؤلالتوبة واالستغفار يصنعان التف (5
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 للتفاؤلالفصل األول : مناذج من دعوة سور القرآن الكرمي 

 املبحث األول : دعوة سورة الفاحتة للتفاؤل
 

ونور  الدنيا واآلخرة،كل خري وسعادة يف لومفتاح ، التفاؤل األول يف القرآن الكرمي سورة الفاحتة مفتاح
 . ينري به قلوب من تدبرهانزله هللا جل وعال أ

 :نقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالبوي
 .السور خصائص سورة الفاحتة اليت متيزت هبا عن غريها من (1



 

54 

 

 .لسورة الكرميةتفسري خمتصر ل (2
 .أنوار التفاؤل يف السورة الكرميةبعض  (3
 

 :من السور: خصائص سورة الفاحتة اليت متيزت هبا عن غريها املطلب األول
خصائص عن غريها من من  بهمتيزت فاؤل واألمل الصاحل ما إن مما جيعل سورة الفاحتة مفتاحا للت

 :، ومن ذلكسور القرآن
مبا هو أهله، وعلى تعاىل الثناء على هللا ، واشتملت على "(1)"مجعت مقاصد القرآن أهنا " (1

 وغري ذلك. (2)"، واألمر والنهي، وعلى الوعد والوعيدهلل التعبد
قال رسول  هللا : َأيب ه َريـَْرَة َرِضَي اَّلل   َعْنه  قَالَ  فعن، القرآن مأب  مس اها الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد 

 (3)"صل ى هللا عليه وسلم: " }احْلَْمد  َّللِِ  َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ أمُّ القرآن، وأمُّ الكتاب، والسْبع  املثاين
ا اَل حْتَتمل َشْيئا مم ا ِفيِه الّنسخ والتبديل، اأْل م يف اللَُّغة اأَلْصل، مسيت ِبِه أِلَهن َ  "ألن  ؛ومسيت أبم القرآن

َا تؤم َغريَها َكالّرجِل يؤم َغريه فيتقدم  ؛بل آايهتا كلَها حمكَمة َفَصاَرت أصال، َوقيل: مسيت أم اْلق ْرآن أِلَهن 
  .(4)"َعَلْيهِ 

صلى اَّللِ  ي هللا عنه أن َرس ول فَعْن َأيب َسِعيِد ْبِن اْلم َعل ى رض، الكرمي سورة يف القرآن عظمأهنا أ (2
مث    "أَل َعلَِّمن َك س ورًَة ِهَي َأْعَظم  السَُّوِر يف اْلق ْرآِن قـَْبَل َأْن خَتْر َج ِمْن اْلَمْسِجدِ ": قَاَل له هللا عليه وسلم

: س ورَة  يف اْلق ْرآِن ؟ قَالَ   س ورًَة ِهَي َأْعَظم  : أملَْ تـَق ْل أَل َعلَِّمن كَ رَاَد َأْن خَيْر َج قـ ْلت  َله  َأَخَذ بَِيِدي فـََلم ا أَ 
 .(5) "، َواْلق ْرآن  اْلَعِظيم  ال ِذي أ وتِيت ه  د  َّللِِ  َربِّ اْلَعاَلِمنَي، ِهَي الس ْبع  اْلَمثَاين احْلَمْ "
عنه َأن  َرس وَل  فَعْن َأيب ه َريـَْرَة رضي هللا، قرآن وال يف أي من الكتب السابقةمل ينزل مثلها يف ال (3

يِل َم قَاَل أل يبَِّ ْبِن َكْعب  اَّللِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل   جنِْ بُّ َأْن أ َعلَِّمَك س ورًَة ملَْ يـَْنزِْل يف التـ ْورَاِة َواَل يف اإْلِ : َأحتِ 
، قَاَل َرس ول  اَّللِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم : وَل اَّلل ِ نـََعْم ، اَي َرس   :اْلف ْرقَاِن ِمثْـل َها؟ قَالَ  َواَل يف الز ب وِر َواَل يف 

                                                            

 ( 49صفحة رقم )  د.ط ،،  أسرار ترتيب القرآن، السيوطي  ( 1)

 ( 49صفحة رقم )  ، د.ط ، أسرار ترتيب القرآن، السيوطي  ( 2)

،  1/251، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود،  2/586،  فاحتة الكتابابب ،  1ط،  يف سننه أبو داوداخرجه  ( 3)
 (1457رقم )

  18/80 د.ط ، ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيين ، ( 4)
 ( 4474، رقم ) 6/17،  ما جاء يف فاحتة الكتابابب  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 5)
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َوال ِذي نـَْفِسي ": فـََقَرأَ أ م  اْلق ْرآِن . فـََقاَل َرس ول  اَّللِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم : تـَْقَرأ  يف الص اَلِة ؟ قَالَ َكْيَف 
يِل َواَل يف الز ب وِر َواَل يف اْلف ْرقَاِن ِمثْـل َهابَِيِدِه َما أ ْنزَِلْت يف التـ ْورَ  جنِْ   (1)"اِة َواَل يف اإْلِ

ن يقرأ مسلم حبرف ومل يؤته نيب قبله، ول ،أوتيه النيب صلى هللا عليه وسلم سورة الفاحتة نور (4
َنَما ِجرْبِيل  قَارضي هللا عنهما ، فَعِن اْبِن َعب اس  منها إال أعطيه ِعٌد ِعْنَد الن يبِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه ، قَاَل: بـَيـْ

َع نَِقيًضا ِمْن فـَْوِقِه، فـََرَفَع رَْأَسه ، فـََقاَل: " َهَذا اَبٌب ِمَن الس َماِء ف ِتَح اْليَـْوَم ملَْ يـ فْ  َتْح َقطُّ ِإال  َوَسل َم، مسَِ
 اأْلَْرِض ملَْ يـَْنزِْل َقطُّ ِإال  اْليَـْوَم، َفَسل َم، َوقَاَل: أَْبِشْر اْليَـْوَم، فـَنَـَزَل ِمْنه  َمَلٌك، فـََقاَل: َهَذا َمَلٌك نـََزَل ِإىَل 

َلَك: فَاحِتَة  اْلِكَتاِب، َوَخَواتِيم  س ورَِة اْلبَـَقَرِة، َلْن تـَقْ  َرَأ حِبَْرف  ِمنـْه َما ِإال  بِن وَرْيِن أ وتِيتَـه َما ملَْ يـ ْؤهَت َما َنيبٌّ قـَبـْ
 (2)أ ْعِطيَته  "

مل يقرأ حرفًا منها مشتماًل علي دعاء وسؤال إال " أي " َلْن تـَْقَرَأ حِبَْرف  ِمنـْه َما ِإال  أ ْعِطيَته  ول امللك "وق
أعطيه. أما احلمد والثناء والتمجيد فيعطي ثواهبا، وأما الدعاء والسؤال، فيسعف مبطلوبه، ويستجاب 

بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما له، فيوافق هذا التأويل حديث أيب هريرة قسمت الصالة 
فإن من يتلو الفاحتة ، آايهتا فإن هللا تعاىل يعطيه ذلكتدبرها ونوى ما يريد عند تالوته  فمن ،(3)"سأل

  ُّٱ، وكذلك 5الفاحتة:  َّ حي جي يه ىه مه ُّٱتكون له مقاصد ونية عند تالوته 

الدعاء يف الفاحتة، وحترير معىن فيكون له ما قصد وأراد ، " ،6الفاحتة:  َّ يي ىي مي  خي
هو أن املطلوب فيها اهلداية املشتملة علي النعمة املطلقة، فيتناول نعمة الدارين، ظاهرها وابطنها، 

التوقي من غضب هللا وسخطه مطلقاً، دنيا وعقب،  ىقيقها، حَّت ال يشذ منها شيء. وعلجليلها ود
 (4)" عن الطريق املستقيمومن مجيع األخالق الذميمة، والضالالت املتنوعة، وما يعرجه 

مقصد من ، حبسب احتة بذلك وما فيها من دعاء جامع مفتاح لنيل خريات الدنيا واآلخرةفتكون الف
 .ثناء ذلك، وهللا تعاىل ذو الفضل العظيمتلوها ويريده أي

                                                            

، صححه األلباين يف  ( 2875، رقم ) 5/155،  ما جاء  يف فضل فاحتة الكتاب ابب ، 2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 1)
 6/375صحيح وضعيف سنن الرتمذي ، 

  1/554،  فصل الفاحتة وخواتيم سورة البقرةب اب أخرجه مسلم يف صحيحه ، د.ط ، ( 2)
 1648 /5 ، 1، ط الكاشف عن حقائق السنن، الطييب  ( 3)

 1648 /5 ، 1، ط الكاشف عن حقائق السنن، الطييب  ( 4)
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 يم شأهنايدل على عظ وذلك"الصالة" وقسمها بينه وبني عبده، بـ ى هللا تعاىل الفاحتة مس   (5
، وما كان فيها فإنه ينال ذلك من عند هللا ن ما نواه وقصده من يتلوها عند آايت الدعاءوأ ،وفضلها

َلْن تـَْقَرأَ ، وذلك يؤكد معىن قول امللك يف احلديث السابق "محد وثناء ومتجيد للربغري دعاء فهو 
 (1)"حِبَْرف  ِمنـْه َما ِإال  أ ْعِطيَته  

: " قَاَل هللا  تـََعاىَل: َقَسْمت  الص اَلَة مسَِْعت  :قالَعْن َأيب ه َريـَْرَة،  َرس وَل هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم يـَق ول 
 َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱبـَْييِن َوَبنْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ، َوِلَعْبِدي َما َسَأَل، فَِإَذا قَاَل اْلَعْبد : 

قَاَل هللا   ، 3الفاحتة:  َّ خن حن جن ُّٱ ِإَذا قَاَل:قَاَل هللا  تـََعاىَل: محََِدين َعْبِدي، وَ ، 2الفاحتة: 
ٱ: تـََعاىَل: أَْثىَن َعَلي  َعْبِدي، َوِإَذا قَالَ  ٱ ٱ ٱ  -قَاَل: جَم َدين َعْبِدي ،  4الفاحتة:  َّ  جه ين ىن من ُّٱٱ

ا قَاَل: َهذَ ،  5الفاحتة:  َّ حي جي يه ىه مه ُّٱفَِإَذا قَاَل: ، -َوقَاَل َمر ًة فـَو َض ِإيَل  َعْبِدي 
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱفَِإَذا قَاَل:،  بـَْييِن َوَبنْيَ َعْبِدي، َوِلَعْبِدي َما َسَألَ 

قَاَل: َهَذا ِلَعْبِدي َوِلَعْبِدي َما ،  7 – 6الفاحتة:  َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 (2)َسَأَل "

 بنافعن عبادة  الص لوات الفريضة والسنةيقرأها املسلم يف صالته بعدد ركعات أنه جيب أن  (6
اَل َصاَلَة ِلَمْن ملَْ يـَْقَرْأ ِبَفاحِتَِة ": َأن  َرس وَل اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: رضي هللا عنه الصامت
َمْن َصل ى "عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : و  ،  (3)"الِكَتابِ 

َماِم؟  "مِّ اْلق ْرآِن َفِهَي ِخَداجٌ َصاَلًة ملَْ يـَْقَرْأ ِفيَها أِب   . َفِقيَل أِلَيب ه َريـَْرَة: ِإان  َنك ون  َورَاَء اإْلِ َثاَلاًث َغرْي  مَتَام 
  (4)"اقْـَرْأ هِبَا يف نـَْفِسكَ "فـََقاَل: 

َخارَِجَة ْبِن الص ْلِت،  ، كما يف حديثمن أن سورة الفاحتة شفاء لألمراضثبت يف السنة ما  (7
ِه، أَن ه  َمر  ِبَقْوم  َفأَتـَْوه ، فـََقال وا: ِإن َك ِجْئَت ِمْن ِعْنِد َهَذا الر ج ِل خِبَرْي ، فَاْرِق لََنا َهذَ َعْن  ا الر ج َل َفأَتـَْوه  َعمِّ

م  غ ْدَوًة َوَعِشي ًة، َو  ك ل َما َخَتَمَها مَجََع بـ زَاَقه ، مث   تـََفَل ِبَرج ل  َمْعت وه  يف اْلق ي وِد، فـََرقَاه  أِب مِّ اْلق ْرآِن َثاَلثََة َأاي 

                                                            

 انظر الفقرة الرابعة من خصائص سورة الفاحتة ، واحلديث سبق خترجيه فيها ( 1)
 1/296،   و ج وِب ِقرَاَءِة اْلَفاحِتَِة يف ك لِّ رَْكَعة  اَبب   ، د.ط ، صحيحهاخرجه مسلم يف  ( 2)
َْأم وِم يف الص َلَواِت ك لَِّهاابب  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 3)

َماِم َوامل  ( 756، رقم ) 1/151، و ج وِب الِقرَاَءِة ِلإْلِ
  1/554، قرةفضل الفاحتة وخواتيم سورة البابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 4)
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ًئا، فَأََتى الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َفذََكَره  َله ،  َا أ ْنِشَط ِمْن ِعَقال  فََأْعَطْوه  َشيـْ فـََقاَل الن يبُّ َصل ى هللا  َفَكَأمن 
، َلَقْد َأَكْلَت ِبر قْـَية  َحقّ  ك ْل فـََلَعْمرِي َلَمْن َأكَ "َعَلْيِه َوَسل َم:   (1)"َل ِبر قْـَية  اَبِطل 

، قَاَل: اْنطََلَق نـََفٌر ِمْن َأْصَحاِب الن يبِّ َصل ى هللا  اخلدري َأيب َسِعيد  ويف صحيح البخاري من حديث 
ِء الَعَرِب، فَاْسَتَضاف وه ْم َفأَبـَْوا َأْن ي َضيِّف وه ْم، َعَلْيِه َوَسل َم يف َسْفَرة  َسافـَر وَها، َحَّت  نـََزل وا َعَلى َحيّ  ِمْن َأْحَيا

ت ْم َهؤ   َفع ه  َشْيٌء، فـََقاَل بـَْعض ه ْم: َلْو أَتـَيـْ ، َفَسَعْوا َله  ِبك لِّ َشْيء  اَل يـَنـْ اَلِء الر ْهَط فـَل دَِغ َسيِّد  َذِلَك احَليِّ
َنا ال ِذيَن نـََزل وا، َلَعل ه  َأْن َيك وَن ِعْنَد بَـ  ْعِضِهْم َشْيٌء، َفأَتـَْوه ْم، فـََقال وا: اَي أَيُـَّها الر ْهط  ِإن  َسيَِّداَن ل دَِغ، َوَسَعيـْ

َفع ه ، فـََهْل ِعْنَد َأَحد  ِمْنك ْم ِمْن َشْيء ؟ فـََقاَل بـَْعض ه ْم: نـََعْم، َواَّللِ  ِإيّنِ أَلَ  ْرِقي، َوَلِكْن َله  ِبك لِّ َشْيء  اَل يـَنـْ
ى َقِطيع  ِمَن َلَقِد اْسَتَضْفَناك ْم فـََلْم ت َضيِّف واَن، َفَما َأاَن ِبرَاق  َلك ْم َحَّت  جَتَْعل وا لََنا ج ْعاًل، َفَصاحلَ وه ْم َعلَ َواَّللِ  

َا ن ِشَط ِمْن عِ  ، فَاْنطََلَق مَيِْشي َوَما بِِه الَغَنِم، فَاْنطََلَق يـَْتِفل  َعَلْيِه، َويـَْقَرأ : احَلْمد  َّللِِ  َربِّ الَعاَلِمنَي َفَكَأمن  َقال 
ى: اَل تـَْفَعل وا قـََلَبٌة، قَاَل: فََأْوفـَْوه ْم ج ْعَله م  ال ِذي َصاحلَ وه ْم َعَلْيِه، فـََقاَل بـَْعض ه ْم: اْقِسم وا، فـََقاَل ال ِذي َرقَ 

ال ِذي َكاَن، فـَنَـْنظ َر َما أَيْم ر اَن، فـََقِدم وا َعَلى َرس وِل اَّللِ  َحَّت  ََنْيتَ الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم فـََنْذك َر َله  
َا ر قْـَيةٌ "َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َفذََكر وا َله ، فـََقاَل:  ت ْم، اْقِسم وا، َواْضرِب وا "، مث   قَاَل: "َوَما ي ْدرِيَك َأهن  َقْد َأَصبـْ

 (2)"َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ َفَضِحَك  "يل َمَعك ْم َسْهًما
، َفَسأَْلَناه م  الِقَرى فـَلَ ، قالويف رواية ْم : بـََعثـََنا َرس ول  اَّللِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم يف َسرِي ة  فـَنَـَزْلَنا ِبَقْوم 

: نـََعْم َأاَن، َوَلِكْن اَل أَْرِقيِه يـَْقر واَن، فـَل دَِغ َسيِّد ه ْم فَأَتـَْواَن فـََقال وا: َهْل  ِفيك ْم َمْن يـَْرِقي ِمَن الَعْقَرِب؟ قـ ْلت 
، َفرَبَأَ َحَّت  تـ ْعط واَن َغَنًما، قَال وا: فَِإان  نـ ْعِطيك ْم َثاَلِثنَي َشاًة، فـََقِبْلَنا فـََقَرْأت  َعَلْيِه: احلَْمد  َّللِِ   َسْبَع َمر ات 

َها َشْيٌء فـَق ْلَنا: اَل تـَْعَجل وا َحَّت  أَتْت وا َرس وَل اَّللِ  َصل ى اَّلل   َوقـََبْضَنا الَغَنَم،  قَاَل: فـََعَرَض يف أَنـْف ِسَنا ِمنـْ
، قَاَل:  َا ر قْـَيٌة؟ اْقِبض و "َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: فـََلم ا َقِدْمَنا َعَلْيِه ذََكْرت  َله  ال ِذي َصنَـْعت  ا الَغَنَم َوَما َعِلْمَت َأهن 

 (3)"َواْضرِب وا يل َمَعك ْم ِبَسْهم  

                                                            

، 2/355، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ، 2/586، يف كسب األطباءابب ، 1ط،  يف سننه أبو داودخرجه أ ( 1)
 (3420رقم )

 ( 2276، رقم ) 3/92ابب ما يعطى يف الرقية على أحياء العرب ، ،  1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 2)
، صححه األلباين يف  ( 2063، رقم ) 4/398،  ما جاء  أخذ األجر على التعويذ ابب ، 2أخرجه الرتمذي يف السنن ، ط ( 3)

 5/63صحيح وضعيف سنن الرتمذي ، 
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فـََقْد َتَضم َن َهَذا احلَِْديث  ح ص وَل ِشَفاِء َهَذا الل ِديِغ ِبِقرَاَءِة اْلَفاحِتَِة َعَلْيِه، َفَأْغنَـْته  َعِن  يقول ابن القيم "
ل ْغه  الد   َا بـََلَغْت ِمْن ِشَفائِِه َما ملَْ يـَبـْ َواِء، َور مب  ، ِإم ا ِلَكْوِن َهؤ اَلِء ،  َواء  الد  َهَذا َمَع َكْوِن اْلَمَحلِّ َغرْيَ قَاِبل 

، َفَكْيَف ِإَذا َكاَن اْلَمَحلُّ قَاِباًل   (1)" احلَْيِّ َغرْيَ م ْسِلِمنَي، أَْو َأْهَل خب ْل  َول ْؤم 

 حئ جئ يي ىي ني ُّٱ، كما قال تعاىل ، أن القرآن الكرمي شفاءويؤكد ذلك األثر العظيم للفاحتة
 82اإلسراء:  َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ

 (2)"لِبَـَياِن اجْلِْنِس اَل لِلتـ ْبِعيِض َهَذا َأَصحُّ اْلَقْوَلنْيِ يف اآلية الشريفة " َّ جت ىي ُّٱو

ينزل يف القرآن، وال يف ، واليت مل عظم سورة فيهأالفاحتة اليت هي  ، فكيف بسورةفكل القرآن شفاء
 .، وال يف الزبور مثلهاالتوراة، وال يف اإلجنيل

للقلوب من الشبهات شفاء وهي كذلك  .وبركتها م فضلهايعظعلى أثرها يف إبراء املريض يدل و 
مل أ. وبذلك فهي مفتاح ن مجيع األمراض البدنية والنفسيةومقنوط اليأس و ال ، وشفاء منواألهواء

ا ت على القلوب حَّت صار اسريً ل، حَّت أمراض األهواء والفنت اليت استو أبي من األمراض ىلكل مبتلً 
 .هلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 1/97،  2، ط مدارج السالكنيابن القيم ،  ( 1)
 4/163،  27، ط زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم ،  ( 2)
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  :: تفسري خمتصر للسورة الكرميةاملطلب الثاين

1الفاحتة:  َّ  جم يل ىل مل خل ُّٱ: أوال  

هل هي آية مستقل ة " ومع اخلالف حول البسملة،  َّ يل ىل مل خل ُّٱ الشريفة بـ تبدأ السورة
َا َكَذِلَك يف يف أَوِل ك لِّ س ورَة  أَْو ِمْن َأو ِل ك لِّ   س ورَة  ك ِتَبْت يف أوهلا أو أهنا بعض آية من ك لِّ س ورَة  أَْو َأهن 

َا آيَةٌ  َا ك ِتَبْت لِْلَفْصِل اَل َأهن  َا ِإمن  ، فإن الصحابة افتتحوا هبا كتاب هللا تعاىل  (1) "اْلَفاحِتَِة د وَن َغرْيَِها أَْو َأهن 
 حب  جب هئ مئ خئ حئ ُّٱية من سورة النمل ، لقوله تعاىل ،واتفق العلماء على أهنا بعض آ

 30النمل:  َّ هب مب خب

مفرد مضاف، فيعم مجيع األمساء  "اسم"أبتدئ بكل اسم هلل تعاىل، ألن لفظ "أي:  َّ حب  جب ُّٱ
هو املألوه املعبود، املستحق إلفراده ابلعبادة، ملا اتصف به من صفات األلوهية  َّ حبُّٱ،  احلسىن

 (2)"وهي صفات الكمال

 (1)" امْسَاِن م ْشتَـق اِن ِمَن الر مْحَِة َعَلى َطرِيِق اْلم َباَلَغِة، َوَرمْحَن  َأَشدُّ م َباَلَغًة ِمْن َرِحيم  ": َّ مب خبُّو

                                                            

 1/31 ، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)

 ( 39ص  )  ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 2)
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على أنه تعاىل ذو الرمحة الواسعة العظيمة اليت وسعت كل شيء، وعمت كل حي، ويف ذلك داللة 
 . ؤالء هلم الرمحة املطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منهاوكتبها للمتقني املتبعني ألنبيائه ورسله. فه

 2الفاحتة:  َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱ: قول هللا تعاىل اثنياً 

الشكر خالًصا هلل جل ثناؤه دون سائر ما ي عبد من دونه، ودون كلِّ ما بَرأَ :" َّ خم حم ُّٱومعىن 
صيها العدد، وال  .(2)" حييط بعددها غريه أحدٌ من خلقه ، مبا أنعم على عباده من النِّعم اليت ال حي 

والرب هو: املالك املتصرف، ويطلق يف اللغة على السيد، وعلى ":  َّ  يم ىم مم ُّٱ
والعاملني: مجع عامل، وهو كل موجود سوى . املتصرف لإلصالح، وكل ذلك صحيح يف حق هللا تعاىل

ات يف السماوات واألرض هللا عز وجل  ، والعامل مجع ال واحد له من لفظه، والعوامل أصناف املخلوق
 (3)" يف الرب والبحر

 3الفاحتة:  َّ خن حن جن ُّٱٱ: قول هللا تعاىل اثلثا

 عاله .سبق الكالم عن االمسني الكرميني أ

 4الفاحتة:  َّ  جه ين ىن من ُّٱٱ: قول هللا تعاىل رابعا

ن ه  اَل م ْلك ظَاِهرًا ِفيِه أِلََحد  َأْي اجْلَزَاء َوه َو يـَْوم اْلِقَياَمة َوخ ّص اِبلذِّْكِر أِلَ  : "َّ  ين ىن ُّٱومعىن 
 (4)" 16   غافر: َّ  هل حل مكجل لك خك ُّٱ إال  َّللِِ  تـََعاىَل ِبَدلِيلِ 

 5الفاحتة:  َّ حي جي يه ىه مه ُّٱٱخامسا: قول هللا تعاىل 

لك اللهم ََنشع  وَنِذلُّ ونستكني  ، إقرارًا لك اي َربنا  أي  ": َّ ىه مه ُّٱمعىن قوله تعاىل 
 . (1)" لغريكابلرُّبوبية ال

                                                                                                                                                                                          

 1/22،   1، طفتح القدير ، الشوكاين  ( 1)

 1/135  ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي  ( 2)

 1/131  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 3)

 (2، صفحة رقم )  1ني  ، طاحمللي والسيوطي ،تفسري اجلالل ( 4)
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وإايك َربنا نستعني على عبادتنا إاّيك وطاعتنا لك  أي ": َّ جي يه ُّٱومعىن قوله تعاىل 
ال أحًدا سواك، إْذ كان من يكف ر بك َيستعني يف أمورِه معبوَده الذي يعب د ه من -ويف أموران كلها 

 (2)"األواثن دوَنك، وحنن بك نستعني يف مجيع أموران خملصني لك العبادة

 6الفاحتة:  َّ يي ىي مي  خي  ُّٱٱ: قول هللا تعاىلادساس

، وهو معرفة تقيم، وهو الطريق الواضح املوصل إىل هللا، وإىل جنتهووفقنا وأرشدان للصراط املسد ل نا أي 
 احلق والعمل به . 

 َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ: قول هللا تعاىلابعاس
 7الفاحتة: 

من النبيني  َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱأي 
الذين عرفوا احلق وتركوه   َّ ُّ َّ ُّ صراط َّ ٍّ ُّ ،والصديقني والشهداء والصاحلني
الذين تركوا احلق على جهل وضالل، كالنصارى  َّ ّٰ ُّ كاليهود وحنوهم. وغري صراط

 وحنوهم.

 

 :أنوار التفاؤل يف السورة الكرميةبعض : املطلب الثالث
، ، دليل على أن التوفيق بيد هللااالستعانة به تعاىل ليت تتضمن، وان ابتداء القرآن الكرمي ابلبسملةإ(1

يف تالوة القرآن وفهمه والعمل به، ويف كل شيء، ومن وفق لالستعانة ابهلل تعاىل، فإنه موعود وحَّت 
َأْهدِك ْم، اَي  اَي ِعَباِدي ك لُّك ْم َضالٌّ ِإال  َمْن َهَديـْت ه ، فَاْستَـْهد وين  "ي،كما يف احلديث القدسبتحقيق سؤاله

                                                                                                                                                                                          

 1/160  ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي  ( 1)

 1/161  ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي  ( 2)
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ْن َكَسْوت ه ، ِعَباِدي ك لُّك ْم َجاِئٌع، ِإال  َمْن َأْطَعْمت ه ، َفاْسَتْطِعم وين أ ْطِعْمك ْم، اَي ِعَباِدي ك لُّك ْم َعار ، ِإال  مَ 
 .(1)" فَاْسَتْكس وين َأْكس ك ْم، اَي ِعَباِدي

، فاحملمود ألمل والفأليوسع ا،  2الفاحتة:  َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱ(قول هللا تعاىل 2
املني كلُّ شيء سوى هللا جل وعال، والذي يريده ، والعستعان به جل وعال هو رب العاملنيوامل

املرجو سبحانه هو ، ألن املطلوب و اإلنسان، ال خيرج من ملك هللا، فيصغر بذلك كل هم وكل طلب
 .هالذي ال يعجزه شيء سبحانه وحبمد، رب العاملني، ورب كل شيء ومليكه

، رزقه ويتوىل أموره كلهاهو الذي يو اإلنسان ، وخالق خالق كل شيءهو سبحانه رب العاملني  (3
أول وهو الذي خلقه  ..وكيف ال  ،، ويصلح حالهأن يفرج كرب عبدهقادر على سبحانه ال وهلذا فهو

 . مرة

العاقبة احلسنة يف كل (هللا تعاىل هو الرمحن الرحيم، ويكفي أتمل ذلك، يف توقع اخلري منه سبحانه، و 4
، وله تعاىل احلكمة أمر، ولو كان ظاهره شر، فهو تعاىل رمحن رحيم، ال شر  حمض يف قضائه وقدره

 .م الرمحن الرحيم جل وعالرادوا إال ما اختاره هلأاليت لو اطلع عليها العباد ملا 

ه، وحيييهم بعد أن أماهتم، لك اليوم العظيم سيبعث هللا خلق، ويف ذ( هللا تعاىل هو مالك يوم الدين5
أليس بقادر سبحانه على أن ، فالذي سيحيي كل من مات من اخللق .. وعددهم ال يعلمه إال هللا

،  يوم الدين من قدرة هللا الباهرة . إن تصور ما يكون ا، أو يرزق فقريً يفرج مهًا، أو أن يشفي مريًضا
مان: لق َّ  مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي  جي ٰه ُّٱٱكما قال جل وعال

                                                            

َلْيِه ، ونص احلديث : َعْن َأيب َذرّ ، َعِن الن يبِّ َصل ى هللا  عَ  4/1994ابب حترمي الظلم ،  أخرجه مسلم يف صحيحه ، د.ط ، ( 1)
َنك ْم حم َر ًما، َفاَل َتظَاَلم وا، اَي »َوَسل َم، ِفيَما َرَوى َعِن هللِا تـََباَرَك َوتـََعاىَل أَن ه  َقاَل:  اَي ِعَباِدي ِإيّنِ َحر ْمت  الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسي، َوَجَعْلت ه  بـَيـْ

ين َأْهدِك ْم، اَي ِعَباِدي ك لُّك ْم َجاِئٌع، ِإال  َمْن َأْطَعْمت ه ، َفاْسَتْطِعم وين أ ْطِعْمك ْم، اَي ِعَباِدي ِعَباِدي ك لُّك ْم َضالٌّ ِإال  َمْن َهَديـْت ه ، َفاْستَـْهد و 
يًعا، فَاْستَـْغِفر وين  اِر، َوَأانَ ك لُّك ْم َعار ، ِإال  َمْن َكَسْوت ه ، َفاْسَتْكس وين َأْكس ك ْم، اَي ِعَباِدي ِإن ك ْم خت ِْطئ وَن اِبلل ْيِل َوالنـ هَ  َأْغِفر  الذُّن وَب مجَِ

َفع وين، اَي عِ  ل غ وا نـَْفِعي، فَـتَـنـْ ل غ وا َضّرِي فَـَتض رُّوين َوَلْن تـَبـْ َباِدي َلْو َأن  َأو َلك ْم َوآِخرَك ْم َوِإْنَسك ْم َوِجن ك ْم َأْغِفْر َلك ْم، اَي ِعَباِدي ِإن ك ْم َلْن تـَبـْ
ًئا، اَي ِعَباِدي َلْو َأن  َأو َلك ْم َوآِخرَك مْ َكان وا َعَلى  َوِإْنَسك ْم َوِجن ك ْم َكان وا َعَلى  أَتْـَقى قَـْلِب َرج ل  َواِحد  ِمْنك ْم، َما زَاَد َذِلَك يف م ْلِكي َشيـْ

ًئا، اَي ِعَباِدي َلْو أَ  ن  َأو َلك ْم َوآِخرَك ْم َوِإْنَسك ْم َوِجن ك ْم َقام وا يف َصِعيد  َواِحد  أَْفَجِر قَـْلِب َرج ل  َواِحد ، َما نـََقَص َذِلَك ِمْن م ْلِكي َشيـْ
َا ِهيَ َفَسأَل وين َفَأْعطَْيت  ك ل  ِإْنَسان  َمْسأَلََته ، َما نـََقَص َذِلَك مم ا ِعْنِدي ِإال  َكَما يـَنـْق ص  اْلِمْخَيط  إِ   َذا أ ْدِخَل اْلَبْحَر، اَي ِعَباِدي ِإمن 

َها، َفَمْن َوَجَد َخرْيًا، فَـْلَيْحَمِد هللَا َوَمْن َوَجَد َغرْيَ   «َذِلَك، َفاَل يـَل وَمن  ِإال  نـَْفَسه   َأْعَمال ك ْم أ ْحِصيَها َلك ْم، مث   أ َوفِّيك ْم ِإاي 



 

63 

 

، فإن ذلك الشي ليس بشيء أمام ر ذلك الذي يسأل ربه ويطلبه شيئايهون كل أمر يف نظ ، 28
 .لق كلهم يوم القيامة كنفس واحدة، فسبحان هللا رب العاملنيإحياء اخل

 5الفاحتة: َّ حي جي يه ىه مه ُّٱ(قول هللا تعاىل 6

العون األكرب من هللا تعاىل، فقد كان له ، كلما  العبد كلما أظهر هلل تعاىل فقره فيه داللة على أن
العبد  قَ فِّ ، فكلما و  هلل تعاىل يف هذه اآلية الشريفة ، ابلعبادة والذل واخلضوعارتبطت االستعانة

، فإنه يناله احلظ األكرب الضعف واحلاجة، مع حتقيق العبودية هللللتمسكن بني يدي هللا تعاىل وإظهار 
 لدنيا واآلخرة .من التوفيق واإلعانة على أمر الدين وا

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱ(قول هللا تعاىل 7
 7-6الفاحتة:  َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ

لسعادة يف الدنيا راد اأ، وأن من هو اهلداية لطريق احلق والعمل بهيدل على أن املقصود األعظم 
ن و فَِّق فم ،لى صراط هللا تعاىل والثبات عليههو االستقامة ع ه األكرب  ن يكون مهُّ أ، فعليه واآلخرة

، واليت هتون معها أعظم نعمة وهي االستقامة واهلداية، فقد وهبه هللا تعاىل لذلك ح ق  له أن تقر عينه
قادر عطاه النعمة األعظم أ، فإن الذي تعاىل للهداية. وإن وفقه هللا يع أمور الدنيا الفانية القصريةمج

، فما عليه إال أن يدمي طرق ابب أحواله على أن يعطيه حاجاته األخرى، ويفرج عنه مهومه ويصلح
راجيا هللا تعاىل وتقدست  ،تقيما اثبتا حمسنا الظن به تعاىل، متفائال، عامال ابألسبابهللا تعاىل مس

 .مساؤهأ
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 املبحث الثاين :دعوة سورة يوسف للتفاؤل
 

ا ، وكذلك ما بعضً ، وما وقع له من مصائب وحمن يرقق بعضها إن تدبر سورة يوسف عليه السالم
ورفعة املنزلة والتمكني يف ، مث الفرج التام أثناء تلكم احملنأحاطه هللا تعاىل به من اللطائف واملنح 

 :م نْيِ م هِ ، لدعوة صرحية ألمرين األرض

 .فإن فضل هللا واسع ولطفه عظيم ؛وعدم اليأس والقنوط ،عدم االستسالم للمصائب -1

 . الظن به رغم أشد الظروف واألحوالوحسن  دعوة لتوقع اخلري من هللا تعاىل -2

مما أصابه من احملن، مل يكن ليظن أنه انج   ناس يوسف عليه السالم وهو يف أيلفلو أتمل أحد من ا
 .ليا على خزائنها يصرفها كيف يشاء، فضال من أن يكون من خاصة ملك مصر ووامنها

 وينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب:
 .هلا يوسف عليه السالم اليت تعرضاملصائب  (1
 .فريج كربه وإكرامه وإعالء منزلته، وما كان بعدها من تئف هللا تعاىل بيوسف عليه السالملطا (2
 دروس التفاؤل من السورة الكرمية بعض (3
 

 :اليت تعرض هلا يوسف عليه السالم : املصائباملطلب األول

، مما جعلهم يقررون ماسبب ما ظهر هلم من حب أبيهم هل، بوة يوسف له وألخيهحسد إخ(1
 التخلص من يوسف ابلقتل أو غريه .
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  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱٱ:قال تعاىل
 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 9 - 7يوسف:  َّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

يدل على ما   َّ يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱفقوهلم 
َحَلف وا ِفيَما َيظ نُّوَن: َواَّللِ  لَي وس ف   ظهر ذلك أبن  "كان يف قلوهبم من حسد جتاه يوسف وأخيه ، ف

هِ -َوَأخ وه   َياِمنَي، وََكاَن َشِقيَقه  أِل مِّ َأْي: مَجَاَعٌة، َفَكْيَف  َّ يق ىق يف ىف  يث ىثُّ يـَْعن ون  بِنـْ
َنا، يـَْعن وَن يف تـَْقدِ َّ يك ىك مك لك اكُّ َأَحب  َذيِْنَك ااِلثـَْننْيِ َأْكثـََر ِمَن اجْلََماَعةِ  مِيِهَما َعَليـْ

َا َأْكثـََر ِمن ا مه   (1)"َوحَمَب ِتِه ِإاي 

ِإىَل َأْرض  أي "  َّ رن مم امُّ، بني أن يقتلوه أو ينفوه من األرض فاختلفوا فيما يفعلون به
َباع    (2)" يـَبـْع د  َعْن أَبِيِه. َوِقيَل: يف َأْرض  أَتْك ل ه  السِّ

 نن من زنُّ مهم إىل غري هبالة واحدة ال يلتفت عنم إقهيقبل عليهلم و  وذلك ليكون أبوهم
رادوا فعله أبن قالوا ، وسولت هلم أنفسهم ما أَّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن

، أو صاحلني يف أمور دينكم وطاعة أبيكمأي صاحلني " َّ ني مي زي ري  ٰى ينُّ
، وهو احلسد ليوسف وتكّدر خواطركم بتأثريه عن ذلك ، لذهاب ما كان يشغلكميف أمور دنياكم

عّجلوا ابحلرام، وعّلقوا ، فكان منهم أن"(3)": التائبون من الذنبو وأخوه، أو املراد ابلصاحلنيه عليكم
 (4)"التوبة ابلتسويف والعزم، فلم ميح ما أّجلوا من التوبة ما عّجلوا من احلوبة

 .صغري ألبيه وقومه ورميه يف البئر(مفارقة يوسف وهو غالم 2

 ىي ُّٱ، كان ما ذكره هللا تعاىل  و نفي يف األرضأه من قتل علونه بخوانه فيما يفإن اختلف أبعد 
 هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي

                                                            

 4/372 ، 2ط ،تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)

 4/218،  4ط،  لقرآنمعامل التنزيل يف تفسري االبغوي ،  ( 2)

 3/10 ، 1طفتح القدير ، الشوكاين ،  ( 3)

 2/170 ، 3، طلطائف اإلشارات القشريي ،  ( 4)
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  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 خم حم جم يل ىل مل خل  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن ىميم مم

  مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 18 - 10يوسف:  َّ مك لك اك يق ىق يف  يثىف ىث

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّفقرروا بناء على قول أحدهم أن ال يقتلوه 
يف أسفل اجلب وظلمته. والغيابة : كلُّ موضع  سرت عنك الشيء وغي به.  ، أي ارموه "َّٱهت مت

: البئر غري املطوية ألنه ج ب   بعض مارة الطريق من "يلتقطه ، (1)"، أي: ق ِطَع َوملَْ ي ْطوَ واجل بُّ
 فتسرتحيوا منه، وال حاجة إىل قتله، إن كنتم عازمني على فعل ما تقولون.  (2)"املسافرين

 .ورموا يوسف عليه السالم يف البئر، وها، وخانوا األمانة اليت ادعفخططوا لفعلتهم وجرميتهم

ارة وبيعه ، مث العثور عليه من بعض املا من إخوانه، مفارقا ألهلها، مظلومً دً ا وحي(مكثه يف البئر فريدً 3
 . من إخوانه بيع العبيد

 زي  ٰىري ين ننىن من زن رن اممم يل ىل  مل يك ىك ُّٱقال تعاىل 

 َّ هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 20 - 19يوسف: 

، (3)"سف ىف اجلبأايم من إلقاء يو  رفقة تسري من قبل مدين إىل مصر وذلك بعد ثالثة"أي وجاءت 
فأرسلوا واردهم الذي جيلب هلم املاء لالستسقاء فأرسل دلوه وداّله ىف ذلك اجلب فتعلق به "

                                                            

 4/218 ، 4ط ، معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي ،  ( 1)

 2/170 ،  1ط ، اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريهالقريواين ،  ( 2)

 2/100 ، 1ط ، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي ،  ( 3)
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 ُّفـََعِلَم ِبِه إْخَوته َفأَتـَْوه   ، "َّ نن من زنُّ ، فلما خرج يوسف ورآه قال مبشرا رفقته(1)"يوسف

َعْبداَن أََبَق َوَسَكَت ي وس ف َخْوفًا ِمْن أن أبَِْن قَال وا َهَذا  َّٱٰىَُّأْي َأْخَفْوا أَْمره َجاِعِليِه  َّ ين
ٱ (2)"يقتلوه

 ُّوهللا تعاىل عليم ومطلع على ما يفعله إخوة يوسف ومن اشرتوه .  َّ ىي ني مي زي ُّ

َواَبَعه  ِإْخَوت ه  بَِثَمن  قَِليل   أي " َّ مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
 مثنه والرتبح منه.د يف أخذ إال إبعاده عن أبيه، ومل يكن هلم قص قصدهممل يكن  مألهن، (3)"

 .(تكرار بيعه عليه السالم4

 حسخس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت  ُّٱ

 جف مغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض  مص خص حص مس

 21يوسف:  َّ مق حق مف خف حف

نه تكرار بيع ليوسف ، فإالتمكني وما تبعه من أحوال فإنه مع ما يف هذا البيع لعزيز مصر من ابتداء
 إخوته أول مرة . ابعه ، بعد أنعليه السالم

 ة العزيز له عن نفسه عليه السالم .أمر ا(مراودة 5

 ينجه ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال تعاىل 
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه
 23يوسف:  َّ مت زت رت يب ىب مبنب  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ

– 24 

عظم من صربه أفيها وصربه  ،خوتهإعظم من حمنته مع أه السالم هذه احملنة اليت تعرض هلا يوسف علي
 .خوته كان اضطراراإصربه يف حمنة  ، وأما فتنة امرأة العزيز كان اختيارا، ألن صربه يفخوتهإيف حمنة 

                                                            

 12/123، 1ط،  تفسري املراغياملراغي ،  ( 1)

 (305،صفحة رقم ) 1ط،  احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ( 2)

 4/377 ، 2ط ،تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 3)
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َا َأَحبـ ْته  ح ب ا َشِديًدا جِلََماِلِه َوح ْسِنِه َوهَبَائِِه، َفَحَمَلَها َذِلَك َعَلى َأْن جَتَم َلْت لَ " َقْت َعَلْيِه ه ، َوَغل  َوَذِلَك َأهن 
 ىن من ُّفَاْمتَـَنَع ِمْن ذلك أشد االمتناع، و  َّ حنخن جن يم ُّ اأْلَبـَْواَب، َوَدَعْته  ِإىَل نـَْفِسَها،

" َعَلى الس يِِّد َواْلَكِبرِي، َأْي: ِإن  بـَْعَلِك َريبِّ  َّ  جيحي يه ىه مه ينجه وََكان وا ي ْطِلق وَن "اَلر ب 
 يي ىي مي خي ُّ َوَأْحَسَن ِإيَل ، َفاَل أ قَابِل ه  اِبْلَفاِحَشِة يف َأْهِلِه،َأْحَسَن  َمثْـَواَي َأْي: َمْنِزيل 

َّ"(1) 

ألنه قد  ؛فصرب عن معصية هللا، مع وجود الداعي القوي فيه، "  تعاىل يف هذه الفتنة العظيمةفثبته هللا
وهو ما معه  ،رهان ربهمارة ابلسوء، ورأى من بهم فيها مها تركه هلل، وقدم مراد هللا على مراد النفس األ

ما أوجب له البعد واالنكفاف، عن هذه املعصية  ،ان، املوجب لرتك كل ما حرم هللامن العلم واإلمي
 ىب مبنب  زب رب يئ ىئ ُّ، فصرف هللا تعاىل عنه السوء والفحشاء (2)"الكبرية
 .َّٱزت رت يب

، ا له وعفته عنها، وحبها حدث بني يوسف وامرأة العزيز(مكر وكيد نساء املدينة الاليت مسعن مب6
، وإعالهنا ذلك بني النسوة ، دت من يوسف عليه السالم من السوءراأواستمرار رغبة امرأة العزيز فيما 

أمام هذه الفتنة الكبرية،  م الصرب العظيم، مث صربه عليه السالها بسجنه إن مل يفعل ما أتمره بهوهتديد
 تدعوه للفحشاء، واختار السجن عن ك هذه املرأة اليت، الذي هو حتت ملوهو الشاب الغريب

 .الفاحشة

 مه هنجه من خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱقال تعاىل 
 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مي خي حي جي ٰه
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ينجه ىن من خن حن
 مت زت رت يب نبىب مب  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
 يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

                                                            

 4/379 ، 2ط ،تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)

 ( 369) ص   ، 1ط  الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، تيسري، السعدي  ( 2)
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  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل
 34 - 30يوسف:  َّ جئ يي

 خي حي جي ٰه مه هنجه من خن جنحن مم  خم حم جم هل ُّ وما قالته النسوة
َها فـََيْحِمل َها  ، "العزيز ةللمنكر الذي كان من امرأليس إنكارا  َّ مي َا قـ ْلَنه  َمْكرًا َوِحيَلًة، لَِيِصَل ِإلَيـْ َوِإمن 

 ِ ِ َبَصائِرِِهن ، فـَيَـْعذ ر وهَنَا ِفيَما  َعَلى َدْعَوهِتِن ، َوِإرَاَءهِتِن  أِبَْعني  أَْبَصارِِهن ، َما يـ ْبِطل  َما َيد ِعنَي ر ْؤيـََته  أِبَْعني 
 (1)"َعَذْلنَـَها َعَلْيِه، فـَه َو َمْكٌر اَل رَْأيٌ 

 .ة العزيز ومكر النسوة من املدينةفاجتمع على يوسف عليه السالم كيد امرأ

، يوسف عليه السالم وعجنب من مجالهن رأين أ، بعد م النسوةما قامت به من السوء أماوأكدت 
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب  زب رب يئ ُّ وقالت

ء، وبعد هتديدها له وبعد هذا اإلصرار منها على أن يستجيب هلا فيما تريده من السو ، َّٱمث
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث ُّ ، قالابلسجن

يدل  َّٱزن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ وقول يوسف، َّٱزن  رن
 .تريده منه، وجعلن يكدنه لفعل ذلكامرأة العزيز ملا على يوسف يف مطاوعة  أشرنعلى أن النسوة، 

 . من هذه احملنة العظيمةفاستجاب هللا تعاىل دعاء يوسف وصرف عنه الشر ، وجناه 
 (سجن يوسف عليه السالم ظلما وعدواان.7

 35سف: يو  َّ خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱقال تعاىل 

وهللا -فكأهنم  ، "ىل مدة من الزمنإرأوا اآلايت والدالئل على براءته، أن يسجنونه ن أفظهر هلم بعد 
إيهاما أن هذا راودها عن نفسها، وأهنم سجنوه على ذلك. وهلذا ، إمنا سجنوه ملا شاع احلديث-أعلم 

                                                            

 12/240، د.ط ،   تفسري املنار، رضا  ( 1)
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اءته مما نسب إليه من اخليانة، فلما ملا طلبه امللك الكبري يف آخر املدة، امتنع من اخلروج حَّت تتبني بر 
 (1)" تقرر ذلك خرج وهو نَِقّي العرض، صلوات هللا عليه وسالمه

 

 :ئف هللا تعاىل بيوسف عليه السالملطاذكر بعض  :املطلب الثاين

 . (لطف هللا تعاىل به وهو يف البئر1

 حن  جن ُّٱر قال تعاىل أبن أوحى إليه ما يدل على أنه سينجو مما حصل له فإنه ملا ألقي يف البئ

 15يوسف:  َّ ىه مه جه ين ىن من خن

تقويًة  ، وأن هللا تعاىل أوحى ليوسف يف البئر"وسف عليه السالم بنجاته مما وقعبشارة لي ويف ذلك
لقلبه: لتصدقن  رؤايك ولَت خربِن  إخوتك بصنيعهم هذا بعد هذا اليوم وهم ال يشعروَن أبن ك يوسف يف 

 .(2)" وقت إخبارك إايهم

 ( هتيئة هللا تعاىل ليوسف ما يكون سبيال لتمكينه يف األرض وأتويل األحاديث.2

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت  ُّٱقال تعاىل 

 مغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض  مص خص حص مس حسخس

 َّٱمق حق مف خف حف جف

َض َله  ال ِذي اْشرَتَاه  ِمْن ِمْصَر، َحَّت  "خي ْرب  تـََعاىَل أِبَْلطَاِفِه بِي وس َف، َعَلْيِه الس اَلم ، أَن ه  قـَي   (3)قال ابن كثري
ْمَرأَتِِه:    جح مج حج ُّاْعَتىَن ِبِه َوَأْكَرَمه ، َوأَْوَصى َأْهَله  ِبِه، َوتـََوس َم ِفيِه اخلَْرْيَ َواْلَفاَلَح، فـََقاَل اِلِ

 ،  (1)" هِبَاوََكاَن ال ِذي اْشرَتَاه  ِمْن ِمْصَر َعزِيز َها، َوه َو اْلَوزِير   َّ حسخس جس مخ جخ مح

                                                            

 4/387، 2ط، تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)

 (540صفحة رقم ) ،1ط،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزالواحدي ،  ( 2)

 7/336 ،1ط، التفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي ،  ( 3)
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 (2)"أرض مصر اليت نزل فيها، واملقصود "لتمكينه يف األرض وجعل سبحانه ذلك وسيلة ومقدمة

 حضُّقال هللا عز وجل  ،ه سبحانه من متكني يوسف يف األرضرادأوبعد أن ذكر هللا تعاىل ما 

س، أي " كان القصد يف إجنائه ومتكينه إىل أن يقيم العدل ويدبر أمور النا ٱَّٱحطمظ مض خض
ويعلم معاين كتب هللا تعاىل وأحكامه فينفذها، أو تعبري املنامات املنبهة على احلوادث الكائنة ليستعد 

.(3)"هلا ويشتغل بتدبريها
 

 فاهلل تعاىل غالب على أمره عزيز قدير   َّٱمق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع ُّ
 وأراد هللا غريه فلم يكن إال ال يرده شيء وال ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف أراد به إخوته شيئاً "

 .(4)َولِكن  َأْكثـََر الن اِس اَل يـَْعَلم وَن أن األمر كله بيده، أو لطائف صنعه وخفااي لطفه" ،ما أراده

 .لسالم أبن جعله نبيا من األنبياء(إكرام هللا تعاىل ليوسف عليه ا3

 - 21يوسف:  َّ   جم هل مل خل جلحل مك لك خك  حك جك ُّ قال تعاىل
22 

ٱاْست ْكِمَل َعْقل ه  َومَت  َخْلق ه .  أي " َّٱخك ُّا بلغ يوسف عليه السالم أي فلم  

وكما جزيت " أي َّ هل مل خل ُّ ،(5)"يـَْعيِن: النـُّبـ و ةَ  َّ جلحل مك لك ُّ
الذين أرادوا  يوسف فآتيته بطاعته إاّيي احلكَم والعلَم، ومكنته يف األرض، واستنقذته من أيدي إخوته

 .(1)"، وانتهى عما هنيته عنه من معاص  يف عمله، فأطاعين يف أمريقتله، كذلك جنزي من أحسن 

                                                                                                                                                                                          

هـ( 700ولد سنة ) مساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء البصري مث الدمشقي ، الشافعي ،إ،  بو الفداء عماد الدينأهو احلافظ  ( 1)
، صاحب ابن تيمية وَتبعه يف كثري من آرائه ، وامتحن بسبب ذلك وأوذي ، كان كثري احلفظ سهل االستحضار ، له التفسري 

 – 1/67هـ( . انظر شذرات الذهب  )774يم" ، وموسوعة التاريخ "البداية والنهاية"  ، تويف سنة )املشهور " تفسري القرآن العظ
68. ) 

 7/336 ،1ط، التفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي ،  ( 2)

 3/159 ، 1ط ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ،  ( 3)

 3/159 ،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ،  ( 4)

 4/375 ، 2ط،تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 5)
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(لطف هللا تعاىل بيوسف عليه السالم أبن جعل شاهدا من أهل زوجة العزيز يقول ما كان فيه براءة 4
 يوسف عليه السالم من افرتاء وكذب زوجة العزيز .

يهرب ن ، فإنه أراد أهللا تعاىلراودت امرأة العزيز يوسف عن نفسه، فاستعصم وثبته وذلك بعد أن 
، فبادرت إليه، وتعلقت بثوبه، فشقت قميصه، فلما وصال إىل إىل اخلروج من الباب ، وسارععنها

كما ن املراودة من يوسف،  أبإىل الكذب،  فبادرتالباب يف تلك احلال، ألفيا زوجها لدى الباب، 
 مك لك اك يق ىق  ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت ُّٱقال تعاىل
 .24يوسف:  َّٱزن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

ٱ26يوسف:  َّٱٰىري ين ىن نن من ُّ، وقال: ادعتهأ نفسه مما فرب   ، ولطف هللا تعاىل بيوسف ٱ
 ُّٱكما قال تعاىل  ،وتبني صدق يوسف وكذب زوجة العزيز، هلهاه السالم فجعل له شاهدا من أعلي

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت
 حك جك مق مفحق خف جفحف  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض
 29 – 26يوسف:  َّ لك  خك

، وكانت السبب يف إظهار براءة يوسف عليه السالم عن تعبريها(رؤاي امللك اليت عجز املعربون 5
 .وجه من السجن وتوليه خزائن األرضوخر 

 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱقال تعاىل 
 ىليل مل خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  حقمق مف خف
 44 – 43يوسف:  َّ  يم ىم مم خم حم جم

عن تعبري الرؤاي اليت رآها ، أن عجز علماء قوم امللك طف هللا تعاىل بيوسف عليه السالمفكان من ل
 .ث عن أتويلها فلم جيد ذلك عندهم، واليت اهتم هبا اهتماما عظيما وحبامللك

                                                                                                                                                                                          

 15/24 ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآنالطربي ،  ( 1)
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صدق أتويل يوسف  سجنه وهو الذي رأى أنه يعصر مخرا، وقد علممن  فتذكر السجني الذي جنا
، السالم وقص عليه الرؤايىل يوسف عليه ، فذهب إحتقق ما قاله له من تعبري رؤايه ، عندماللرؤاي

ها عليه السالم تعبريً   ، قال تعاىل :نه هللا تعاىل من أتويل للرؤاي، يدل على ما مك  اا عجيبً فعرب 

 يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ
 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 49 - 45يوسف:  َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

خيرجوه من ، وطلب أن بتعبري يوسف عليه السالم للرؤاي، اهتم أبمره وعظ م شأنه فلم ا أخربوا امللك
 الر س ول  ِبَذِلَك اْمتَـَنَع ِمَن اخْل ر وِج َحَّت  يـََتَحق َق اْلَمِلك  َوَرَعيـ ت ه  بـَرَاَءَة فـََلم ا َجاَءه  "السجن وحيضروه إليه، 

ْجَن ملَْ َيك نْ  َعَلى أَْمر   َساَحِتِه، َونـَزَاَهَة ِعْرِضِه، مم ا ن ِسَب ِإلَْيِه ِمْن ِجَهِة اْمَرأَِة اْلَعزِيِز، َوَأن  َهَذا السِّ
 حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ُّٱٱقال تعاىل (1)" َكاَن ظ ْلًما َوع ْدَواانً يـَْقَتِضيِه، َبلْ 
 50يوسف:  َّ حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت

، فكان تربئتهن ليوسف عليه السالم ،عما كان من أمر يوسف عليه السالم، فسأهلن فأحضرهن امللك
وأنه صادق يف أقواله وبراءته، أهنا هي اليت راودت يوسف عن نفسه، واعرتاف امرأة العزيز خبطئها و 

 حقمق مف خف حف جف  مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص  خص  ُّٱقال تعاىل 
 من خن حن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك

  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن

 53 – 51يوسف:  َّ ىه مه جه ين ىن خنمن

 ُّٱكان ما ذكره هللا تعاىل ،  نيب هللا تعاىل يوسف عليه السالمفلما تبني للملك والناس براءة وصدق 

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه

                                                            

 4/393، 2ط، تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)
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  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
 57 - 54يوسف:  َّ مم

، عجبه كالمه وزاد موقعه عندهأجعله امللك من خاصته وأهل مشورته، ومل ا خاطبه ورأى فضله، ف
 ،رض، فقال يوسف طلبا للمصلحة العامة اجعلين على خزائن األمكانة وأمانة وذال له إنك عندان وق

 .امة له عليه صلوات هللا وسالمهفأجابه امللك ملطلبه رغبة فيه وكر  ،ا هلا ومدبراحافظً 

، وسفر إخوته ملصر من أجل ذلك، للطعام بسبب ما حصل من جدب األرض(حاجة أهله 6
 الم.وكانت حاجتهم عند يوسف عليه الس

 58يوسف:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ُّٱقال تعاىل 

 من  خن جنحن مم خم حم جم هل مل ُّٱ، قال تعاىل من أخذه ألخيهوما كان بعد ذلك 
 69يوسف:  َّ  مي خي حي جي ٰه مه جه هن

، ومشاهدهتم ما خصه هلل تعاىل يوسف عليه السالم من الكرامة ورفعة املنزلة،  مث تعرف إخوته عليه
  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱٱكما ذكر هللا تعاىل

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام  ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق ىفيف يث

 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

 92 - 89يوسف:  َّ  جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت  جت

 .رفع منزلةأيوسف عليه السالم ووالديه وأهله، وهو يف أكرم حال و  ( مجع هللا تعاىل لشمل7

 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱقال تعاىل 

 مننن زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 100 - 99يوسف:  َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت هبجت
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رب هللا تعاىل عن  ، َلم ا و ر وِد يـَْعق وَب، َعَلْيِه الس اَلم ، َعَلى ي وس َف، َعَلْيِه الس اَلم ، َوق د وِمِه ِباَلَد ِمْصرَ  "خي 
ل وا َعْن آِخرِِهْم َوتـََرح   َم ِإىَل ِإْخَوتِِه َأْن أَيْت وه  أِبَْهِلِهْم َأمْجَِعنَي، فـَت ح مِّ ل وا ِمْن ِباَلِد َكاَن ي وس ف  َقْد تـََقد 

، َعَلْيِه الس اَلم ، اِبْقرتَاهِبِْم خَ  َعاَن قَاِصِديَن ِباَلَد ِمْصَر، فـََلم ا أ ْخربَ ي وس ف  رََج لِتَـَلقِّيِهْم، َوأََمَر اْلَمِلك  َكنـْ
: ِإن  اْلَمِلَك َخرََج أ َمرَاَءه  َوَأَكاِبَر الن اِس اِبخْل ر وِج َمَع ي وس َف لِتَـَلقِّي َنيب  اَّللِ  يـَْعق وَب، َعَلْيِه الس اَلم ، َويـ َقا ل 

 (1)" أَْيًضا لِتَـَلقِّيِه، َوه َو اأْلَْشَبه  

، كما املتقني احملسننيواملخرج الذي جيعله هللا تعاىل لعباده دة، والنصر بعد الصرب، إنه الفرج بعد الش
ولقد ، 90يوسف:  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱقال هللا تعاىل 

ذكر نعمه عليه إبخراجه من السجن واجتماعه ف على هذا الفرج العظيم،هللا تعاىل يوسف شكر 
 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حتُّقال بعدها  مث، بوالديه وأهله بعد الفراق واحملن

  . َّ مخ

َأن  ح ص وَل ااِلْجِتَماِع َبنْيَ ي وس َف َوَبنْيَ أَبِيِه َوِإْخَوتِِه َمَع  أي " َّ مثحج هت مت خت  حتُّومعىن 
 أَن ه  تـََعاىَل َلِطيٌف فَِإَذا أَرَاَد اأْل ْلَفِة َواْلَمَحب ِة َوِطيِب اْلَعْيِش َوفـَرَاِغ اْلَباِل َكاَن يف َغايَِة اْلبـ ْعِد َعِن اْلع ق وِل ِإال  

 (2)"ح ص وَل َشْيء  َسه َل َأْسَبابَه  َفَحَصَل َوِإْن َكاَن يف َغايَِة اْلبـ ْعِد َعِن احْل ص ولِ 

، احلكيم يف أفعاله وأقواله ، فهو تعاىل العليم مبصاحل عبادهَّ مخ جخ مح جح مجُّمث قال 
 .ه جل وعالما خيتاره لعباده ويقدر وقضائه وقدره و 

 

 :دروس التفاؤل من السورة الكرمية : بعض املطلب الثالث

ونزوهلا يف مكة كان فيه تسلية عظيمة وتثبيت للرسول صلى  ،(3)" مكية ابإلمجاع "يوسف سورة  (1
ن اشتد وعظم فإن ، وتذكري أبن الكرب وإه فيها من شدة عداوة قومه وغريهمهللا عليه وسلم ملا لقا

                                                            

 4/411، 2ط، تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)

 18/514،  3ط ،التفسري الكبريالرازي ،  ( 2)

 2/411 ، 1ط ، زاد املسري يف علم التفسريي ، ابن اجلوز  ( 3)



 

76 

 

 حج مث  هت  ُّٱ، كما قال هللا تعاىل يف آخر السورة ا، وأن النصر مع الصرببعده فرجا وفرح
 مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
 .110يوسف:  َّ مظ  حط

ا حلديث ابن  صادقً راد مثااًل أ، ولكل من تفاؤل وأمل لكل حزين ومكروب( السورة الكرمية ابب 2
َواْعَلْم أن  يف الص رْبِ َعَلى َما َتْكرَه  "  أنه قالعباس رضي هللا عنهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

قق كل ما ، فقد حت(1)َخرْيًا َكِثريًا، َوَأن  الن ْصَر َمَع الص رْبِ، َوَأن  اْلَفرََج َمَع اْلَكْرِب، َوَأن  َمَع اْلع ْسِر ي ْسرًا "
وكان له  ،ره هللا على إخوتهخريا كثريا ونص، فلقد ترتب على صرب يوسف يف احلديث يف قصة يوسف

 .أبدله هللا تعاىل بعد العسر يسرا، و ب الشديدالفرج العظيم بعد الكر 

تسلية   19يوسف:  َّ يي ىي ني مي زي ُّه ييف قوله تعاىل يف شأن إخوة يوسف ومشرت  (3
 وفيه تفاؤل أبن الذي ،حلكمة العظيمة فيما قد ره وقضاهله ا ، ولكنحباله، أبن هللا عليم لكل مصاب

، وظلمه من كاد لهمنزلته وأسجد له  ىلَ عْ أَ رجته وَ يوسف من الكرب العظيم وفرج كربه ورفع د ىجن  
 .  احلسنة واللطف واإلحسان للمكروب أن جيعل العاقبةقادر على 

وذلك ما حصل مع يعقوب عليه السالم ، عاقبة الصرب وحسن الظن ابهلل، اخلري وق رة العنيأن ( 4
 ىق يف  يثىف ىث ُّٱ :، قال ما حكاه هللا عنهكل الذئب لهيوسف أأن ادعى إخوة فبعد 

 مبهب خب  ُّٱ، فقال مرة أخرى عندما فقد ابنه الثاين كررها،و 18 يوسف:  َّ مك لك اك يق

 83يوسف:  َّ مخ جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت جت

رب وبعد الص، رمحة هللامن وال شكوى للناس وال أيس  (2)" ال جزع فيه والصرب اجلميل هو الذي "
  .على خري حال وكرامة يوسف وأخيه، رد هللا إليه وحسن الظن ابهلل تعاىل اجلميل

هللا سريد   عليه السالم ان  يعقوبَ  ، فقد كان ظنُّ شد الظروفأل وتوقع اخلري حَّت يف (أمهية التفاؤ 5
ورجائه ، واستمر يف تفاؤله 83يوسف:  َّ مثحج هت مت خت حت جت  ُّٱعليه يوسف وأخيه 

                                                            

  1/459، وحسنه ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ،  (2804، الرقم )5/19، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 1)
 (305،صفحة رقم ) 1ط،  تفسري اجلاللنياحمللي والسيوطي ، ( 2)
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عليهم أن ال ييأسوا من رمحة ، بل أكد ن أبنائه التفتيش عن يوسف وأخيهم، أبن طلب للخري من هللا
 من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ا قمة الثقة ابهلل تعاىلمظهرً  ،هللا

 ،، فتحقق له ما رجاه من هللا تعاىل وأم له87يوسف:  َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
للتفاؤل وتوقع كذلك ، ودعوة  عبده بهتعاىل عند ظن وأنه  ،دعوة حلسن الظن ابهلل تعاىلويف ذلك 

 قدير ال يعجزه شيء. اهلل تعاىل لطيف رحيم؛ فعظم الكرباخلري مهما 

، فقد أوصل هللا تعاىل ريح بالغة يف تصريفه لألمور وتقديرها، وله احلكمة الهللا غالب على أمره (6
ِة اْلِمْحَنِة َوجمَِ يوسف عليه السالم ألبيه " يِء َوْقِت الر ْوِح َواْلَفرَِح ِمَن اْلَمَكاِن اْلَبِعيِد ِعْنَد اْنِقَضاِء م د 

ِة مَثَاِننَي َسَنًة َوذَ  ِلَك َيد لُّ َعَلى َوَمَنَع ِمْن و ص وِل َخرَبِِه ِإلَْيِه َمَع قـ ْرِب ِإْحَدى اْلبَـْلَدَتنْيِ ِمَن اأْل ْخَرى يف م د 
قْـَباِل َسْهلٌ  َأن  ك ل  َسْهل  فـَه َو يف َزَماِن اْلِمْحَنةِ   .(1)"َصْعٌب وَك لُّ َصْعب  فـَه َو يف َزَماِن اإْلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 18/508 ،3ط،التفسري الكبريالرازي ،  ( 1)
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 للتفاؤل وعية من آايت القرآن الكرمي تدعو: مناذج موضالفصل الثاين

 آايت إحياء املوتى: املبحث األول
 

 تعاىل على إحياء ، وآايت عن قدرة هللانات عم ن أماهتم هللا مث أحياهمجاء يف القرآن الكرمي آايت بي
، وأنه ء املوتىتعاىل على إحيالقدرة هللا ، وكل ذلك فيه بيان حياء اخللق أمجعني يوم القيامةإو املوتى 

، وكان متفائال من أتمل ذلك َيس َر عليه كل عسري، وقرب عليه كل بعيد، و على كل شيء قدير
ىل يف هذه الدنيا بعض من أماهتم فيها ، فلقد أحيا هللا تعاللخري من هللا تعاىل يف كل أمره امتوقعً 

، فليس بشيء ن الذي يريده اإلنسان، مهما كان، وألآية للناس على عظيم قدرته سبحانهوجعلهم 
 تعاىل جلميع خلقه يوم ، فكيف يكون مقارنة إبحياء هللاهللا تعاىل لنفس واحدة بعد موهتاأمام إحياء 

 .القيامة

 :ويتكون املبحث من مطلبني
 .ن أماهتم هللا مث أحياهمآايت عم   (1
 .حياء هللا تعاىل للخلق أمجعني يوم القيامةإآايت عن  (2
 

  :املطلب األول: آايت عمَّن أماهتم هللا مث أحياهم

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ(قال تعاىل 1

 خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب مئهئ
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 حفخف جف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص مس

 مم خم حم جم هل مل خل  حل مكجل لك خك حك جك مق  حق مف

 259البقرة:  َّ  من خن حن جن

 ٰى ُّ، خرب هذه القرية اليت مر  عليها هذا الرجل فرآها هللا تعاىل يف هذه اآلية العظيمةيقص 

َأْي:   َّٱحئ جئ يي ىي ني ُّ أي: سقوفها َّ مي زي ُّ ساقطٌة م تهدِّمةٌ " َّري
يي هذه هللاكيف  َأْن يفعل هللا ذلك فأحب  هللا أن  بعديعمرها بعد خراهبا؟! استف َّٱمئ خئ ُّ حي 

ٱٱوأن يريه وغريه قدرته تعاىل الباهرة يف إحياء املوتى ، (1)"ي ريه آيًة يف نفسه يف إحياء القرية  جب ُّٱ

 حج  هتمث مت ُّ(2)"-َأْي ِبَواِسَطِة اْلَمَلكِ -اَّلل   َله   مث أحياه هللا تعاىل ، وقال " َّ مب خب حب

ن ه  َماَت أَو َل النـ َهاِر مث   بـََعَثه  اَّلل   يف آِخِر هَنَار ، فـََلم ا رََأى قَال وا: َوَذِلَك أَ " َّٱمخ جخ مح جح مج
َا مَشْس  َذِلَك اْليَـْومِ  لبثت  ميًتا إىل أن بعثتين حي ا يوًما واحًدا أو بعض ، فقال " (3)"الش ْمَس اَبِقَيًة َظن  َأهن 

يـَْعيِن الط َعام اخْلبز  َّٱخض حض جض مص  خص حص مس خس ُّفـََقاَل َله  اْلملك: ، " (4)"يوم
الذي َكاَن اعتصر يف اْلَقصَعة فَِإذا مها على َحاهلَما مل يتَـَغري  اْلعصري َواخْلْبز  اْلَياِبس َوَشرَابه العصري

ه َفَكأَن ه  يـَْعيِن مل يتَـَغري  وََكَذِلَك التِّني َواْلِعَنب غض مل يتَـَغري  َعن َحال َّ حطمظ مض ُّاْلَياِبس َفَذِلك قـَْوله 
فَنظر فَِإذا مِحَاره قد بليت ،  نظر ِإىَل مِحَاركافـََقاَل َله  اْلملك: أْنكرت َما قلت َلك ، أنكر يف قلبه

 (5)"ِعظَامه َوَصاَرت َنرة فـََناَدى اْلملك ِعظَام احْلمار فأجابت َوأَقْـَبلت من كل اَنحَية

 جن مم خم حم جم ُّلما تبني له ذلك قال  قدرته الباهرة يف إحياء املوتى، ففبني هللا تعاىل

 .ٱَّٱخن حن

                                                            

 ( 185) ، ص  1،  طلوجيز يف تفسري الكتاب العزيزا، الواحدي  ( 1)

 1/688  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 2)

 1/688  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 3)

 5/458  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، الطربي  ( 4)

 2/27 ،د.ط،  الدر املنثور، السيوطي  ( 5)
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 قادر ، وي ذكِّر أبن هللا تعاىل قوي عزيزوالتفاؤلبواب األمل أيفتح أوسع هذه اآلية العظيمة إن تدبر 
حياه أئة عام، واحلمار الذي هلك، اايم قليلة مل يفسد يف مأ ، فالطعام الذي يفسد يفشيء كل  على

 . األمر كله هي بيد، فسبحان الذهللا تعاىل بعد موته

 ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ(قال تعاىل 2

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه

 260البقرة:  َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

رب هللا تعاىل  خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف حييي املوتى، ألنه قد تيقن ذلك خبرب هللا عن خي 
 مهىه جه ين ىن من حنخن  جن ُّٱقال هللا له: وهلذا ، يشاهده عياان أن تعاىل، ولكنه أحب

عاينة بعد اإِلميان ابلغيب َّٱمه جه ين ىن من ُّ ألست آمنت بذلك؟ " أي َّ
 
 (1)"ابمل

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جيُّفقال له هللا تعاىل 

  (2) "قّطع بيدك هذه الطيور، وفّرق أجزاءها، مث ادعهّن أيتينك سعياأي " َّٱزئ رئ ّٰ
 .(3)"فيما يدبِّر َّ زب ُّ ال ميتنع عليه ما يريد" أي َّ رب يئ ىئ نئ ُّ

، يف أماكن متباعدة تفرقتمث متزقت و فارقتها احلياة، اليت طيور ال ه هذهيبعينعليه السالم رأى إبراهيم ف
 تعاىل ، داللة على قدرة هللاتدب فيها احلياة مرة أخرى، وتعود إليه سعياً ه الطيور نفسها يمث رأي بعين

املصائب واحملن، فإن هللا قادر على ان يريه الفرج بعينيه ويف ذلك فأل لكل من رأى  .كل شيء  على
، فهو سبحانه ال يعجزه شيء، فإمنا أمره كما بعد الضيق واهلم واحلياة اجلديدة السعيدة ،بعد الكرب

 .40النحل:  َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱٱقال:

 

                                                            

 ( 186) ،  ص يف تفسري الكتاب العزيزالوجيز ، الواحدي  ( 1)

 1/203 ، 3لطائف اإلشارات ، ط، القشريي  ( 2)

 ( 186) ،  ص الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، الواحدي  ( 3)
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 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ(قال تعاىل : 3
 َّ  حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ
 243البقرة: 

رب هللا عز وجل عن الذين خرجوا من دايرهم "يف هذه اآلية الكرمية  على كثرهتم واتفاق مقاصدهم، خي 
أبن الذي أخرجهم منها حذر املوت من وابء أو غريه، يقصدون هبذا اخلروج السالمة من املوت، 

مث إن هللا تعاىل أحياهم إما بدعوة نيب  فماتوا َّ حئ جئ يي ىي ُّر عن قدر، ولكن ال يغين حذ
، فالذي أحيا هؤالء كلهم  (1)"أو بغري ذلك، رمحة هبم ولطفا وحلما، وبياان آلايته خللقه إبحياء املوتى

 سبحانه ، بلىأو يفرج كرابً  اأو أن يرد غائبً  ان يشفي مريضً أليس بقادر على أبعد موهتم وهم ألوف، 
 على كل شيء قدير .

 
 :حياء هللا تعاىل للخلق أمجعني يوم القيامةإاملطلب الثاين: آايت عن 

، إمنا هو كخلق وبعث لق وبعثهم بعد موهتم يوم القيامةأن خلقه جلميع اخل يف كتابه هللا تعاىلبني 
فالعدد ، داللة على قدرته الباهرة جل وعال، وأنه ال يعجزه شيءعظم الأويف ذلك ، نفس واحدة

 ٰه ُّٱ:  سبحانهقال ، كنفس واحدةا  الكبري من اخللق مما ال حيصيهم إال هللا حيييهم سبحانه مجيعً 

 خل ُّٱٱ وقال تعاىل،  28لقمان:  َّ  مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي  جي

اِبلش ْيِء ِإال  َمر ًة َواِحَدًة،  ال أيمر سبحانه " ، أي 50القمر:  َّ خم حم جم يل ىل مل
 لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱٱوقال تعاىل :، (2)"ش ْيء  اَل حَيَْتاج  ِإىَل َتَكرُّرِِه َوتـَوَكُِّدهِ فـََيك ون  َذِلَك ال

 ، الصور ها يفينفخ في الثانية وهي النفخة ، (3)"إمنا هي صيحة واحدة" إي، 14 – 13النازعات:  َّ مك

                                                            

 ( 106) ص   ، 1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ط، السعدي  ( 1)

 6/349 ،2ط،تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 2)

 12/8032 ،1ط،اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريهالقريواين ،  ( 3)
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عد ما كانوا على ظهر األرض ب"صاروا ، فيعين وجه األرض  َّ مك لكُّ (1)"اخلالئق أمجعون"فإذا 
 ، فسبحان العزيز القدير جل وعال. (2)"يف جوفها

 

 آايت إحياء األرض امليتة :املبحث الثاين
 

، فيه لألرض بعد موهتا سبحانه ئهإحياإن ما ذكره هللا تعاىل يف كثري من اآلايت يف كتابه العزيز عن 
أن يصلح حاله وما  قادر علىحياها فجعلها خمضرة بعد موهتا أ، أبن الذي فأل  خري  لكل من أتملها

 .يهمه مهما كان
 ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:قال تعاىل 

 39فصلت:  َّ ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه

، كما وصفها سبحانه يف هذه  عز وجل قدرته على إحياء املوتى، ومن ذلك األرض امليتةيذكر هللا
األرض ابملوت يف آايت أخرى،   ، وجاء وصف حالة(3) "ايبسة ال نبات فيهاأي " َّٱحمُّاآلية 

يس:  َّ ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱكقوله تعاىل 

 جه ين ىن  من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ،وقوله تعاىل 33

حَتَر َكْت أي " َّٱحن جنُّنزل هللا على هذه األرض امليتة اليابسة املطر فإذا أ ،65النحل:  َّ مه
،  َّ ىي مهىه جه ُّسبحانه بعد موهتا ، إنه تعاىل  َّ ىي ين ُّ، والذي (4)"انـْتَـَفَختْ و اِبلنـ َباِت 

 ألنه على كل شيء قدير  ، ال يعجزه شيء .
 حل ُّٱ:وذكر هللا تعاىل أن إحياء األرض بعد موهتا من آاثر رمحته ولطفه بعباده ، كما قال تعاىل 

 مي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن  جن مم خم حم جم هل مل خل

                                                            

 19/198 ،2ط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 1)

 10/126 ،1ط، الكشف والبيان عن تفسري القرآنالثعليب ،  ( 2)

 635 ،1ط، اجلاللنياحمللي والسيوطي ،  ( 3)

 27/567 ، 3ط  التفسري الكبري ،الرازي ،  ( 4)
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  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ،وقال تعاىل  50الروم:  َّ  مئ هي
 63احلج:  َّ مع جع مظ حط مض حضخض

وذلك فيه فأل عظيم ، أبن األمر مهما اشتد وبلغ ما بلغ من الضر ، فإن هللا تعاىل اللطيف الرحيم 
 .إىل سعة ويسر وصالح حالقادر على تبديل ذلك كله 

 
 : آايت القدرةاملبحث الثالث
 

وات واألرض وغريمها دليل اه من السمكل ما ورد يف القرآن من ذكر آلالء هللا تعاىل وما خلقه سبحان
قدرة هللا تعاىل يف آايت   على قدرة هللا تعاىل اليت ال يعجزه معها شيء . وجاء يف القرآن الكرمي ذكر

 ، منها قوله تعاىل :كثرية

 95املؤمنون:  َّ  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

 55القمر:  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

 4القيامة:  َّ ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ

 مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ

 54الروم:  َّ  مك لك اك يق يفىق ىف يث نثىث

 هل ملُّلكرتوين لعدد اآلايت الشريفة اليت جاء فيها ذكر قدرة هللا تعاىل إوقام الباحث إبحصاء 
 ( آية ، ومنها قوله تعاىل : 35، فكان عددها )  َّٱجم

 يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

 26آل عمران:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم

 120املائدة:  َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مكمل لك هش مش هس مس ُّٱ

 َّ خم حم  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱ
 17األنعام: 



 

84 

 

 خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱ

 45الكهف:  َّ  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي

 َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱ
 27األحزاب: 

 هي مي خي حي ُّٱ، ويف قوله تعاىل ثبت قدرة هللا تعاىل على كل شيءتوتلكم اآلايت العظيمة 

أتكيٌد لقدرته املطلقة، ،44فاطر:  َّ  لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب  هئ مئ
 .وأنه سبحانه ال يعجزه شيء

يطلبه من هللا ، أبنه مهما كان الشيء الذي على الطمأنينة والتفاؤل لكل مؤمنوكل ذلك ابعث 
 ليس بشيء أمام قدرة هللا تعاىل . ، فإن ذلكتعاىل أو حيمل مهه

اَي ِعَباِدي َلْو َأن  أَو َلك ْم َوآِخرَك ْم َوِإْنَسك ْم َوِجن ك ْم قَام وا يف َصِعيد  َواِحد   كما يف احلديث القدسي "
ا يـَنـْق ص  اْلِمْخَيط  ِإَذا أ ْدِخَل َفَسأَل وين فََأْعطَْيت  ك ل  ِإْنَسان  َمْسأَلََته ، َما نـََقَص َذِلَك مم ا ِعْنِدي ِإال  َكمَ 

 .(1)"اْلَبْحرَ 
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 املبحث الرابع : آايت الصرب
 

، وأعظم مما  مما فاته يف املصيبة مضاعفة اأضعافً وخرٌي له ما هو أعظم ، رضيمن صرب و وعد هللا تعاىل 
لك أعظم مما بذل واجتهد كذ، و هلل يرتكبها فلم املعاصي اليت كانت تريدها نفسهالصرب عن له يف حتم  

 .طاعة هللا فأداها كما أراد هللا ونصب يف

، وجيدد هلم األمل والتفاؤل، د جاء يف كتاب هللا، ما تقر به أعني الصابرين، ويهون عليهم الصربولق
 ورجاء حسن العاقبة يف العاجل واآلجل، ومن ذلك:

 مت هب مب ُّٱه، قال تعاىل:عظيما من عند جعل هللا أجر الصابرين بغري حساب، بل عطاء(1

 10الزمر:  َّ  مس هث مث هت

، َأْي: مبَا اَل يـَْقِدر  َعَلى َحْصرِِه َحاِصٌر، أي " َواَل  يـ َوفِّيِهم  اَّلل   َأْجَره ْم يف م َقابـََلِة َصرْبِِهْم ِبَغرْيِ ِحَساب 
وثواهبم وأجرهم ال هناية له ، بغري حد وال عد وال مقدار، فتكون أجورهم (1)"َيْسَتِطيع  ح ْسَبانَه  َحاِسبٌ 

 (2)"تَـَناه  أِلَن  ك ل  َشْيء  َيْدخ ل  حَتَْت احلَِْساِب فـَه َو م تَـَناه ، َوَما َكاَن اَل َيْدخ ل  حَتَْت احلَِْساِب فـَه َو َغرْي  م  "

، َوطَاِمع  ِفي"وذلك فضل عظيم وثواب جزيل، يقتضي أن  على   َما ِعْنَده  ِمَن ك لِّ رَاِغب  يف ثـََواِب اَّللِ 
ر دُّ َقَضاًء َقْد نـََزَل، َواَل اخلَْرْيِ َأْن يـَتَـَوفـ َر َعَلى الص رْبِ َويـَز م  نـَْفَسه  ِبزَِماِمِه َويـ َقيَِّدَها ِبَقْيِدِه، فَِإن  اجْلَزََع اَل يَـ 

و َر اْلَعاِقل  َهَذا َحق  َتَصوُّرِِه َوتـََعق َله  َحق  جَيِْلب  َخرْيًا َقْد س ِلَب، َواَل َيْدَفع  َمْكر وًها َقْد َوَقَع، َوِإَذا َتصَ 
 اخلَِْطرِي، َوَغرْيَ تـََعقُِّلِه َعِلَم َأن  الص اِبَر َعَلى َما نـََزَل ِبِه َقْد فَاَز هِبََذا اأْلَْجِر اْلَعِظيِم، َوَظِفَر هِبََذا اجْلََزاءِ 

َلغ  َمَداه ، الص اِبِر َقْد نـََزَل ِبِه اْلَقَضاء  َشاَء أَ  ْم َأََب، َوَمَع َذِلَك فَاَته  ِمَن اأْلَْجِر َما اَل يـ َقاَدر  َقْدر ه  َواَل يـ بـْ
 . (3)" َفَضم  ِإىَل م ِصيَبِتِه م ِصيَبًة أ ْخَرى َوملَْ َيْظَفْر ِبَغرْيِ اجْلَزَعِ 

                                                            

 4/521  ، 1، طفتح القدير ، الشوكاين  ( 1)

 4/521،   1، طفتح القدير ، الشوكاين  ( 2)
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ال، فبعد أن قال هللا (جعل هللا تعاىل للصابرين على أقداره املؤملة ، البشرى العظيمة منه جل وع2
،  155البقرة:  َّ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱتعاىل: 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّٱٱا الصابرين:قال سبحانه م بشرً 
 - 155البقرة:  َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

157 

دليل على أن من صرب على هذه املصائب أعطاه هللا تعاىل يف  " َّ  ٰر ٰذ ُّٱٱوقوله تعاىل
 (1)"جل واآلجل ما هو أعّم نفًعا لهالعا

 .َّ نت مت زت ُّٱ، وأخرب أهنم ٱٱَّ ىبيبُّٱ، َّ زب ُّٱفوعدهم أبن هلم منه 

نـَْيا َواآْلِخَرةِ  وصالة هللا على عبده " ه  يف الدُّ َلم ا " وكرر الرمحة  ،(2)"َعْفو ه  َوَرمْحَت ه  َوبـَرََكت ه  َوَتْشرِيف ه  ِإاي 
 ُّٱ، (3)" َوِقيَل: أَرَاَد اِبلر مْحَِة َكْشَف اْلك ْربَِة َوَقَضاَء احْلَاَجةِ ، ا َوِإْشَباًعا لِْلَمْعىَن اْختَـَلَف الل ْفظ  أَتِْكيدً 

إىل اجلن ة والث واب واحلقِّ والص واب وقيل: زايدة اهلدى وقيل: هم " َّ نت مت زت  رت
 (4)"املنتفعون ابهلداية

مث  ، َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱٱ:ل عند املصيبة، أن من قاومما جعله هللا تعاىل من بركات الصرب
َها قال " ا خريً ي ثيبه على صربه وخيلف له  هللا تعاىلفإن  "،الله م  ْأج ْرين يف م ِصيَبيِت، َوَأْخِلْف يل َخرْيًا ِمنـْ

َا قَاَلْت: مسَِْعت  َرس  ، كما حصل مع أمِّ سلمة رضي هللا عنها ، فمما فاته َصل ى وَل هللِا َعْن أ مِّ َسَلَمَة، َأهن 
: " َما ِمْن م ْسِلم  ت ِصيب ه  م ِصيَبٌة، فـَيَـق ول  َما أََمَره  هللا :  هللا  َعَلْيِه َوَسل مَ    نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱيـَق ول 

َها، ِإال  َأْخَلَف هللا  َله  َخرْيًا مِ  ،156البقرة:  َّ ىئ َها "، الله م  ْأج ْرين يف م ِصيَبيِت، َوَأْخِلْف يل َخرْيًا ِمنـْ نـْ

                                                            

 3/427، 1،طالتفسري البسيط ، الواحدي  ( 1)

 2/177، ع ألحكام القرآن اجلام،  القرطيب ( 2)

 2/177، 2،طاجلامع ألحكام القرآن ،  القرطيب ( 3)

 (140) ،  ص 1،طالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، الواحدي  ( 4)
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: َأيُّ اْلم ْسِلِمنَي َخرْيٌ ِمْن َأيب َسَلَمَة؟ أَو ل  بـَْيت  َهاَجَر ِإىَل  َرس وِل هللِا  قَاَلْت: فـََلم ا َماَت أَب و َسَلَمَة، قـ ْلت 
 (1). وسلمصلى هللا عليه َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، مث   ِإيّنِ قـ ْلتـ َها، فََأْخَلَف هللا  يل َرس وَل هللِا 

بدهلا هللا تعاىل مبا هو خري ، أهللا تعاىل أن تقوله عند املصيبةفلما صربت واحتسبت وقالت ما أمرها 
 ، سيد البشر وإمام األنبياء صلى هللا عليه وسلم .هلا

 خص حص مس ُّٱٱفقال تعاىل :هللا تعاىل الصابرين وأعلى قدرهم، ورفع منزلتهم، حببه هلم ،(أكَرَم 3

  146: آل عمران َّ مص

،وكفى مبعية هللا  153البقرة:  َّ  جل مك لك خك حك جك ُّٱٱ، فقال :(بشر هللا الصابرين أبنه معهم4
 ا . وشرفً وفضاًل  للصابرين معونةً 

 جس مخ جخ ُّٱ: قال تعاىل، كما  وآجاًل وهلم حسن العاقبة عاجاًل ، (الصرب خرٌي للصابرين5  

، 126لنحل: ا َّ جغ مع جع مظ  حط مض خض ُّٱ: ، وقال سبحانه25النساء:  َّ حسخس
فالصرب كله خري ، وأما ، 5احلجرات:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:وقال عز وجل

  تركه فهو الشر .

لقاه تكرر يف كتاب هللا تعاىل ارتباط ذكر الصرب مبا ، فقد الصابرين بنعيم اآلخرة واخلري األكرب هو فوز
،  12  اإلنسان:  َّ ىث  نث مث زث رث يت ُّٱٱقال تعاىل :كما   ،أهل اجلنة من الثواب اجلزيل

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ُّٱوقال سبحانه 
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت
 - 22الرعد:  َّ يي  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ملىل

24 

 
 

 املبحث اخلامس : آايت التقوى
                                                            

 4/1746،  الطرية والفألابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)
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وقع عاقبة اؤل وتالتف بوابأوذلك يفتح هلم ، ابلفضل العظيم يف الدنيا واآلخرةوعد هللا تعاىل املتقني 
، بل طاعة هللا تعاىلعليه من  ملالستمرار فيما ه هلم ودافع تثبيت ه، وفياخلري العاجلة واآلجلة

ا فضال من هللا تعاىل هب ون، وينالكثرإىل هللا تعاىل أ معمال واألقوال الصاحلة اليت تقرهبادة من األاالستز 
 :ا وعد هللا تعاىل عباده املتقني، وممكربأعظم وأ

  مي خي ُّٱٱ:ن هلم الرفعة احلقة، والعاقبة احلميدة األبدية، بفوزهم يوم القيامة، قال تعاىلأ (1
 رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱ وقال سبحانه،  212البقرة:  َّ نب  مب زب

 83القصص:  َّ خك  حك جك حقمق مف خف

 جس  مخ جخ ُّٱ: ، فقال تعاىلتهابش ر هللا املتقني مبا هو خري هلم من متاع الدنيا وزين (2

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص مسحص خس حس

 15 آل عمران:  َّ  خك حك جك مق مفحق خف حف  جف

قال و ، عدت للمتقنيسماوات واألرض أ  ها ال، وهو الفوز العظيم جبنة عرض خرٌي وأبقىفما عند هللا
 ، فاملتقون " 30النحل:  َّ زي  ري ٰى ين ننىن من زن ممرن ام يل  ىل مل يك ُّٱ:تعاىل

نـَْيا، ِلَفَنائَِها َوبـََقاِء اآْلِخَرةِ يـََنال ونَ   (1)" يف اآْلِخَرِة ِمْن ثـََواِب اجْلَن ِة َخرْيٌ َوَأْعَظم  ِمْن َداِر الدُّ
قال آاثرها الطيبة املباركة يف الدنيا واآلخرة التوفيق للمزيد من األعمال الصاحلة وما يكون من  (3

 حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ: تعاىل
 71 – 70األحزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح  مج

، أبن يوفقهم هللا تعاىل ذين استقام لساهنم وابقي جوارحهمويف ذلك فأل عظيم وبشرى للمتقني ال
فقد رتب هللا تعاىل إصالح األعمال ومغفرة الذنوب والفوز العظيم على تقواه ، لصاحل األعمال

ب، أو املقارب له، عند تعذر اليقني، من قراءة، القول املوافق للصوا ، وهو "سبحانه والقول السديد
وذكر، وأمر مبعروف، وهني عن منكر، وتعلم علم وتعليمه، واحلرص على إصابة الصواب، يف املسائل 

                                                            

 10/101 ،2ط، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 1)
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ومن القول السديد، لني الكالم ، العلمية، وسلوك كل طريق يوصل لذلك، وكل وسيلة تعني عليه
 (1)"للنصح واإلشارة، مبا هو األصلح ولطفه، يف خماطبة األانم، والقول املتضمن

 قال تعاىل :املتقون هلم البشرى عند املوت وما يكون بعده من أحداث اآلخرة ،  (4

 جه  ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه

 32 - 30فصلت:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 جن ُّٱتتنزل عليهم املالئكة مطمئنة هلم  "قيمني على طاعته نه عند موت عباده املستخيرب هللا تعاىل أ

على ما خلفتموه من أمر ، وال حتزنوا  مما تقدمون عليه من أمر اآلخرةأي ال ختافوا ٱٱَّ من خن حن
 َّ ىه مه جه  ين ىن ُّٱالدنيا، من ولد وأهل، ومال أو دين، فإان َنلفكم فيه، 

 (2) "فيبشروهنم بذهاب الشر وحصول اخلري

تـَق ول  اْلَماَلِئَكة  لِْلم ْؤِمِننَي ِعْنَد أي "  َّ  ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي ُّٱه تعاىل ومعىن قول
نـَْيا، ن َسدِّد ك ْم َونـ َوفِّق ك ْم، وَ  ، ااِلْحِتَضاِر: حَنْن  ك ن ا أَْولَِياءَك ْم، َأْي: قـ َراَنءَك ْم يف احْلََياِة الدُّ حَنَْفظ ك ْم أِبَْمِر اَّللِ 

ن ك ْم يـَوْ  وََكَذِلَك َنك ون   َم َمَعك ْم يف اآْلِخَرِة نـ ْؤِنس  ِمْنك م  اْلَوْحَشَة يف اْلق ب وِر، َوِعْنَد النـ ْفَخِة يف الصُّوِر، َونـ َؤمِّ
رَاَط اْلم ْسَتِقيَم، َون وِصل ك ْم ِإىَل َجن اِت الن ِعيمِ   (3)" اْلبَـْعِث َوالنُّش وِر، َوجن َاِوز  ِبك م  الصِّ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱ:قال تعاىل، كرم الناس عند هللا تعاىلون هم أاملتق (5
 13احلجرات:  َّ يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب

ما يكفي لالستمرار عليها والثبات، قال ، ويف ذلك من الشرف حمبة هللا تعاىل للمتقني (6
 7التوبة:  َّ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱ: سبحانه

                                                            

 ( 673) ص   ، 1ط  الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، تيسري، السعدي  ( 1)

 7/175، 2ط تفسري القرآن العظيم ، ، ابن كثري  ( 2)
 7/177 ، 2ط تفسري القرآن العظيم ، ، ابن كثري  ( 3)
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جيعل هلم خمرجا من الكرب والضيق،  تقني أبنجاء الوعد الكرمي من هللا تعاىل لعباده امل (7
 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱٱ:ويرزقهم من حيت ال حيتسبوا، قال تعاىل

بفعل  (1)"بينه وبني ما يسخطه وقاية ،فمن اتقى هللا تعاىل أبن جعل " 3 – 2الطالق:  َّ ىييي
بدفع  " َّ ٰى ين ىن نن ُّٱ ، فإن هللا تعاىل بسبب التقوىالطاعات واجتناب ما هنى هللا عنه

 ني مي زيُّويرزقه هللا تعاىل  ،"املضار من كل ضيق أحاط به يف نظري ما اجتنب من املناهي

 .(2)"خيطر ببالهمل "أي من طريق وسبب  َّ ىييي

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : آايت معية هللا تعاىل دساملبحث السا
 

                                                            

 20/151 ، د.ط ، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، البقاعي  ( 1)

 749صفحة رقم  ، 1ط،  اجلاللني،  السيوطيو احمللي  ( 2)
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خملوق ملخلوق، لقوله تليق جبالله سبحانه وتعاىل، وال تشبه معية أي  هصفة معية هللا عز وجل خللق
، وذلك يصدق على 11الشورى:  َّ خي حي جي  يه مهىه جه ين ُّٱتعاىل عن نفسه: 

 :الكتاب والسنةعلى ذلك  كما دل    ،ىل قسمنيإوتنقسم صفة املعية  ،صفاته جل وعال مجيع

 عباده مبعىن أن هللا مع مجيع ، املؤمن منهم والكافر عبادهتثبت أحكامها جلميع  ،معية عامة : أوال
السماء، بل قد أحاط كل شيء  يعلم ما هم عليه، وال ختفى عليه منهم خافية يف األرض، وال يف

 .، وأحصى كل شيء عدداعلما

 4احلديد:  َّ ىئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ، قول هللا تعاىل : أدلة ذلكومن 

 ِّ ُّٱوكما قال تعاىل  ،، ال خيفى عليه شيءعماهلمأ، شهيٌد على رقيب على عباده كلهمفاهلل تعاىل 
 3األنعام:  َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 19غافر:  َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱوقال سبحانه 

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال تعاىل 

 زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي
 7اجملادلة:  َّ نت مت زت رت يب ىب مبنب

اَع َعَلى َأن  اْلم رَاَد هِبَِذِه اآْليَِة َمِعي ة  ِعْلِم اَّللِ  تـََعاىَل َواَل َشك  يف َحَكى َغرْي  َواِحد  اإْلِمجَْ قال ابن كثري "
يٌط هِبِْم، َوَبَصَره  اَنِفٌذ ِفيِهْم، فـَه َو، س ْبَحانَه ، م   ط ِلٌع َعَلى َخْلِقِه، ِإرَاَدِة َذِلَك َوَلِكن  مَسَْعه  أَْيًضا َمَع ِعْلِمِه حمِ 

 (1)" َعْنه  ِمْن أ م ورِِهْم َشْيءٌ اَل يَِغيب  

 (2)"العه وقدرته وبطشه وانتقامهطِّ اتقتضي التحذير من علمه و وهذه املعية العامة "

فهَو سبحانه مع الذين اتقوا ومع الذين هم " ،ومعية خاصة، وهي معيته مع خواص خلقه الثاين:
 خن  ُّٱوقال موسى :    ، 46طه:  َّ جض  مص خص حص مس ُّٱحمسنون . وقال ملوسى وهارون : 

                                                            

 8/42 ، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)

 3/116،  1، ط فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب  ( 2)
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 هت  مت ُّٱٱ:وصاحبهصلى هللا عليه وسلم وقال يف حق حممد  ، 62الشعراء:  َّ جه ين ىن من

 (1)" 40التوبة:  َّ جخمخ مح جح مج حج مث

،  على عدوهم ومك نهم يف األرضوكل هؤالء األنبياء الكرام عليهم صلوات هللا وسالمه نصرهم هللا
 .الغلبةكان معه التأييد والنصر و   ،هللا معه فمن كان

كان هللا ف انوا مع هللا بطاعته واتباع أمره، وما كان من العاقبة احلميدة ملن كفاستشعار معية هللا تعاىل
، وحسن الظن ابهلل ، وتوقع ا للصرب على طاعة هللا تعاىلدافعً ذلك يكون  ، فإن  معهم بنصره وحفظه

 حم جم هل ُّٱ:، قال تعاىل هللا تعاىل مع املتقني لظفر مبعية هللا اخلاصة ألوليائه، فإن  ، لاىلاخلري منه تع
 . 128النحل:  َّ  من خن حن جن مم خم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : آايت الشفاء السابعث حاملب
 

                                                            

 3/160، 1، ط فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب  ( 1)
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 82 اإلسراء:  َّ جت هب مب خب حب جب  مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱقال تعاىل 

 اَل لِبَـَياِن اجْلِْنسِ يف اآلية الشريفة " َّ جت ىي ُّٱ، و  (1)"للقلوب واألبدان"  فكل القرآن شفاء، 
 (2)"لِلتـ ْبِعيِض َهَذا َأَصحُّ اْلَقْوَلنْيِ 

َوِمَن اْلَمْعل وِم َأن  بـَْعَض اْلَكاَلِم َله  َخَواصُّ َوَمَناِفع  جم َر بٌَة، َفَما الظ نُّ ِبَكاَلِم َربِّ يقول ابن القيم "
َفاء  الت امُّ، َواْلِعْصَمة  الن اِفَعة ،  اْلَعاَلِمنَي، ال ِذي َفْضل ه  َعَلى ك لِّ َكاَلم  َكَفْضِل اَّللِ  َعَلى َخْلِقِه ال ِذي ه َو الشِّ

 (3)"َوالنُّور  اهْلَاِدي، َوالر مْحَة  اْلَعام ة ، ال ِذي لو أنزل ظل َعَلى َجَبل  لََتَصد َع ِمْن َعَظَمِتِه َوَجاَللَِتهِ 

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱٱوقال تعاىل :
 57يونس:  َّ يق  ىق

اْلق ْرآَن ِفيِه َما يـَت ِعظ  بِِه َمْن قـََرأَه  َوَعَرَف َمْعَناه ، َواْلَوْعظ  يف  يعين : " َّ زث رث  يت ُّٱقوله تعاىل 
ِْهيِب، َواْلَواِعظ  ه َو َكالط ِبيِب يَـ  ِْغيِب أَِو الرت  َمرِيَض نـَْهى الْ اأْلَْصِل: ه َو الت ْذِكري  اِبْلَعَواِقِب، َسَواٌء َكاَن اِبلرت 

والشكوك والشبهات  (5)" ن العقائد الفاسدةم " َّ يث ىث نث مث ُّٱ، وهو (4)"َعم ا يضرّه
 .(6)"فهو كالد واِء ملا ي َداوى ، "والشهوات

 80الشعراء:  َّ مق حق مف خف حف ُّٱبراهيم عليه السالم أنه قال : وقال هللا تعاىل عن إ

َلِة ِإَذا َوقـَْعت  يف َمَرض  فَِإن ه  اَل يـَْقدِ  أي" ر  َعَلى ِشَفاِئي َأَحٌد َغرْي ه ، مبَا يـ َقدِّر  ِمَن اأْلَْسَباِب اْلم َوصِّ
 (7)"ِإلَْيهِ 

                                                            

 11/497، د.ط ، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسورالبقاعي ،  ( 1)
 4/163،   27، ط املعاد يف هدي خري العباد زادابن القيم ،  ( 2)
 163-1/162، 27،ط زاد املعاد يف هدي خري العبادالقيم ، ابن  ( 3)
 2/515  ، 1طفتح القدير ، الشوكاين ،  ( 4)
 2/28، 1،ط مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي ،  ( 5)
 2/28، 1،ط اللباب يف علوم الكتابالنعماين ،  ( 6)

 6/147  ،2ط تفسري القرآن العظيم ، ، ري ابن كث ( 7)



 

94 

 

، وأن  يعلم أنه ال شايف إال هللا تعاىل ، فإنه  ايت البينات وغريها من كتاب هللافإذا أتمل املريض هذه اآل
 . ل الناس ال شفاءء أي مرض مهما قاقادر على شفا ه سبحانهن  شفاء، وأكالم هللا 

، ومن أهم هذه األسباب معا، مع بذل األسباب قدر اإلمكانوبذلك يتعلق قلبه ابهلل توكال وإانبة وط
 . ية الطبية املتوفرة قدر املستطاع، مع األخذ ابألسباب العالجالستشفاء والرقية ابلقرآن الكرميا

قد وقف الباحث على من كان ، و مي عالج ألمراض الشبهات والشهواتوكذلك فإن القرآن الكر 
، إلنرتنت سنني طويلة مع أنه متزوجمريضا بشهوة النظر للحرام وإدمان ذلك يف املواقع السيئة يف ا

 .قلبه برقيته لنفسه بسورة الفاحتةفشفاه هللا تعاىل وطه ر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرى: آايت الب  ثامناملبحث ال
 

، وجاءت  يف أكثر مواضع البشارة الواردةابخلري للمؤمنني جاء لفظ "البشارة" يف القرآن الكرمي كبشارة
أو غريه مما يراد هبم من السوء،   يف بعض اآلايت البشارة ابلعذاب للكفار واملنافقني على وجه التهكم

  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت ُّٱٱ:كما قال تعاىل
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 ُّٱٱ:، وقال عز وجل 21آل عمران:  َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس حس

 138النساء:  َّ مت خت حت جت هب مب خب

، فإن حبسب سياق ما جاءت فيه من اآلايت، بشارة خبريمن فمن أتمل ما جاء يف القرآن الكرمي  
ٱ:قوله تعاىل ويفتح هلا أبواب الرجاء والتفاؤل، ومن ذلكذلك أيخذ ابلقلوب ويؤثر ابلنفس فيسعدها 

 ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ
 156 - 155البقرة:  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

على الصرب والرضا وت سلي عما  ، ب شرى تعنيفإن هناك ب شرى من هللا للصابرين، فإنه رغم البالء
 ُّٱٱ:كبري من الرمحن الرحيم جل وعال، قال تعاىل  نه سيكون بعد البالء خري عظيم وفضلحصل، وأ

 157البقرة:  َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب زب رب يئ

 حم يلجم ىل مل خل ُّٱٱ:رية طيبة كما يف قوله تعاىلاله ذ، وسؤ وبعد دعاء زكراي ربه جل وعال

 38آل عمران:  َّ مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم

 :العظيمة من اللطيف الوهاب سبحانه، قال تعاىلفإنه جاءته البشرى 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

 39آل عمران:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 .كرمي الرحيم مسيع الدعاء سبحانهل، عطاء وهبة وب شرى من اوذلك رغم كرب سنه، وعقم زوجه

 هن من خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱٱ:ذلك البشرى إلبراهيم عليه السالم، قال تعاىلوك
 َّ  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه

 َّ  هن من خن حن جم ُّٱ،(1)"إبِِْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يـَْعق وبَ فكانت البشارة "،  30 – 28الذارايت: 

من  " كل ذلك تعجباَأْي: َضَرَبْت بَِيِدَها َعَلى َجِبيِنَها َّ  مه جه جم ُّٱ ِظيَمة  َوَرن ة ،يف َصْرَخة  عَ " أي
 . ٱَّ  هث مث هت جم ُّٱولكنه أمر هللا  ،أن حتمل وتلد وهي امرأة عجوز

                                                            

 7/421 ، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)
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 آايت إحسان الظن ابهلل تعاىل :تاسعاملبحث ال
 

ؤه وصفاته مسا، واعتقاد ما تقتضيه أمسائه وصفاتهىل وأيليق ابهلل تعاالظن ابهلل يعين اعتقاد ما حسن 
أن  ومن ذلك ،َكم اجلليلة فيما قد ره وقضاههللا تعاىل له احلِ  ، وكذلك اعتقاد ان  من آاثر عظيمة مباركة

هللا سريمحه ويفرج مهه  يتقبل منه األعمال الصاحلة اخلالصة لوجه الكرمي، وأن يظن العبد أن هللا تعاىل 
 .نه الغم وييسر له العسري ويكشف ع

 :ىل حسن الظن ابهلل تعاىلتدعو إ من آايتومما جاء يف القرآن الكرمي 



 

97 

 

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ: قوله تعاىل (1
 59التوبة:  َّ ين ىن نن من زن رن  مم

 حسن الظن به جلوكذلك ، والتوكل عليهفاآلية الكرمية تدعو إىل الرضا مبا قدره هللا تعاىل واختاره 
ألتتهم  "فإهنم لو كان منهم ذلك  ،َّ  مم ام يل ىل ُّٱ أبن يقولوا وعال وتوقع اخلري منه

 (1)"فنون العطاء وحتقيقات املىن

لظن  ا َّ مئ خئ ُّٱأي : " ، 195البقرة:  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ: تعاىلهللا قال (2
 .عاىليف طاعة هللا تعم ا أنفقتموه  (2)"ابهلل تعاىل يف الث واب واإِلخالف عليكم

ة موسى وقومه وهالك فرعون وجنوده، بعد أن أحسن موسى ظنه خرب جناما ذكره هللا تعاىل من  (3
 جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال هللا تعاىل : ، ، وأنه انصرهابهلل

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
  66 – 61الشعراء: 

 خض حض جض مص ُّٱ:موسى عليه السالم من مصر مع قومه استجابة ألمر هللا تعاىل  فبعد أن خرج
فرعون جنوده وحلق مبوسى ومن معه، فلما التقى  ، مجع 52الشعراء:  َّ مع جع  مظ حط مض

 ، قال قوم موسى :اجلمعان، ورأى كٌل من الفريقني صاحبه

 أَن ه  انـْتَـَهى هِبِم  الس رْي  ِإىَل َوَذِلكَ ، أي سيدركنا فرعون وجنوده وال طاقة لنا هبم " َّ مم خم ُّٱ 
، َوِفْرَعْون  َقْد أَْدرََكه ْم جِب ن وِدهِ  ، فكان جواب (3)" َسْيِف اْلَبْحِر، َوه َو حَبْر  اْلق ْلز ِم، َفَصاَر أََماَمه م  اْلَبْحر 

                                                            

 2/37 ، 3لطائف اإلشارات ، ط، القشريي  ( 1)

 (155صفحة رقم ) ،1ط،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزالواحدي ،  ( 2)

 6/130 ،2ط،تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 3)
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َذر وَن، فَِإن  اَل َيِصل  ِإلَْيك ْم َشْيٌء مم ا حتَْ أي "  َّ جه ين ىن من خن جنحن ُّٱعليه السالم  موسى
 . (1)"اَّلل َ س ْبَحانَه  ه َو ال ِذي أََمَرين َأْن َأِسرَي َهاه َنا ِبك ْم، وهو سبحانه وتعاىل اَل خي ِْلف  اْلِميَعادَ 

ذََكَر َغرْي  َواِحد  ِمَن  ، فقد "ا ظنه ابهلل تعاىل، موقنا بنصره، رغم ما كان عليه حال قومهقال ذلك حمسنً 
رِ  َسى يَن َأهن  ْم َوقـَف وا اَل َيْدر وَن َما َيْصنَـع وَن، َوَجَعَل ي وَشع  ْبن  ن ون  أَْو م ْؤِمن  آَل ِفْرَعْوَن، يـَق ول  ِلم و اْلم َفسِّ

 اَي َنيب  اَّللِ  َهاه َنا أمرك ربك أن تسري؟ فيقول، نعم، فاقرتب ِفْرَعْون  َوج ن ود ه  َوملَْ يـَْبَق ِإال   َعَلْيِه الس اَلم :
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ، فأمر هللا نبيه موسى عليه السالم أن يضرب بعصاه البحر  (2)" اْلَقِليل  

َصاَر ِفيِه اثـَْنا َعَشَر َطرِيًقا َعَلى َعَدِد َأْسَباِط َبيِن ِإْسرَائِيَل، َوَوَقَف نفلق البحر "ا، فلما  َّ  َّ ٍّ
نَـَها َكالط ْوِد اْلَعِظيِم، َأِي اجلَْ   (3)" َبِل اْلَعِظيمِ اْلَماء  بـَيـْ

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱوجنوده  ، وأهلك فرعونَ موسى ومن معه العزيز   هللا القويُّ  فأجنى

 . َّ ىب نب مب زب

 ىل مل خل ُّٱدعائه ، كما قال هللا تعاىل عنه  حسن ظن زكراي عليه السالم ابهلل تعاىل عند(4

، فختم زكراي  38آل عمران:  َّ مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم
يب الدعاء  َّ مه جه ين ىن ُّٱ، بقوله تعاىلبتأكيد حسن ظنه ابهلل تعاىلعاءه د أي " جم 
هللا دعاءه كما كان ظنه به تعاىل، وأكرمه ، فاستجاب كان ظنه ابهلل أنه يستجيب الدعاء، ف(4)"

بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت  فأي .الصاحلنيه سيدا وحصورا ونبيا من ، وجعلووهبه حيىي
ٱٱ:قال تعاىل، وده، وبكمال صفاته، وبكونه نبيا من الصاحلنيالبشارة بوج
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 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

دهش من عظيم ، فسبحان من إذا أعطى أ 39آل عمران:  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 .عطائه وكرمه جل وعال

 حئ جئ يي ىي ُّٱٱ:كما يف قوله تعاىل  ابهلل تعاىل، حممد صلى هللا عليه وسلمحسن ظن (5
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ
 40التوبة:  َّ  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع

 وذلك عندما خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع صاحبه أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ، هراب
ة أايم ليربد عنهم الطلب من إىل غار ثور ثالثمن املشركني الذين مّهوا بقتله، ومهاجرا إىل املدينة، فلجأ 

َفَجَعَل أَب و َبْكر ، َرِضَي اَّلل   َعْنه ، جَيْزَع  َأْن َيط لع َعَلْيِهْم َأَحٌد، فـََيْخل َص ِإىَل الر س وِل، َعَلْيِه ، "قريش
له رسول هللا صلى هللا ، فيقول (1)" تهالس اَلم  ِمنـْه ْم أًَذى، َفَجَعَل الن يبُّ َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم ي َسكِّنه ويَثبِّ 

، فكان هذا ظنه صلى هللا ، أي معنا بتأييده ونصره ولطفهَّ جخمخ مح جح مج حج ُّٱٱ:عليه وسلم
 حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس ُّٱ، لم ابهلل، أن هللا معهمعليه وس
: ، أيَّ  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض

 ُّٱ، وأيده هللا تعاىل ابملالئكة،(2)": َعَلى الر س وِل يف َأْشَهِر اْلَقْوَلنْيِ أَتْيِيَده  َوَنْصَره  َعَلْيِه، َأيْ  فأنزل هللا "

ْرِك، َوِهَي أي "   َّ جفحف مغ جغ مع   مظجع حط مض خض حض َكِلَمَة الشِّ
ْعَوةِ  ، "(3)"َدْعَوهت  ْم ِإلَْيِه، َوِنَداؤ ه ْم ِلأْلَْصَناِم  : ِهَي َكِلَمة  التـ ْوِحيِد، َوالد  ْساَلمِ وََكِلَمة  اَّللِ   ُّٱ،  (4)" ِإىَل اإْلِ

 .(5)" قاهر غالب ال فعل له إال الصواب أي " َّ  مق حق مف خف

                                                            

 4/155 ، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)
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 2/414،   1، طفتح القدير ، الشوكاين  ( 4)
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، موقنا ، وكان متعلقا بربه، راجيا فضله وجودهن به جل وعالعادة هللا تعاىل مع من أحسن الظ هوهذ
بُّ ِمْن َعْبِدِه َأْن َواَّلل   س ْبَحانَه  َوتـَعَ  أبمسائه وصفاته اجلليلة وما تقتضيه من اآلاثر احلميدة  " اىَل حيِ 

َوالر َجاء  ِمَن اأْلَْسَباِب ال يِت يـََنال  هِبَا اْلَعْبد  َما يـَْرج وه  ، َوِلَذِلَك َكاَن ِعْنَد َرَجاِء اْلَعْبِد َله  َوظَنِِّه ِبهِ  ،يـَْرج َوه  
 ه َريـَْرَة َعْن َرس وِل اَّللِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َأيب  كما يف حديث،  (1)" ِمْن َربِِّه، َبْل ه َو ِمْن أَقْـَوى اأْلَْسَبابِ 

، (2)ر ا فله"َوَسل َم قَاَل: "ِإن  اَّلل َ َجل  َوَعاَل يـَق ول  َأاَن ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي يب ِإْن َظن  َخرْيًا فـََله  َوِإْن َظن  شَ 
ِإَلَه َغرْي ه  ، َما أ ْعِطَي َعْبٌد م ْؤِمٌن ِمْن َشْيء  كان عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه يقول " َوال ِذي اَل و 

 ِإال  َأْعطَاه  َذِلَك ، أَْفَضَل ِمْن َأْن حي ِْسَن اِبَّللِ  ظَن ه  ، َوال ِذي اَل ِإَلَه َغرْي ه  ، اَل حي ِْسن  َعْبٌد م ْؤِمٌن اِبَّللِ  ظَن ه  
 (3)فَِإن  ك ل  اخلَْرْيِ بَِيِدِه "

 
 
 

 : آايت القدرالعاشر بحثامل
 

 ىي  ُّٱ، كما قال تعاىل يم سبحانهلوتقدير من العزيز العبديع  بنظاميسري ، يدرك أنه املتأمل للكون

وكذلك شأن من يف  ،96األنعام:  َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي
 جف مغ جغ مع ُّٱٱ:هللا تعاىل كل شيء وقدره تقديرا، كما قال تعاىل ، فقد خلقاألرض

 .49القمر:  َّ  هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ وقال سبحانه ،2: الفرقان َّ  خف حف

َر اأْلَْشَياَء، َأْي َعِلَم َمَقاِديَرَها َوَأْحَواهَلَا َوأَْزَماهَنَا قـَْبَل ِإجَياِدَها،  "والذي عليه أهل السنة أن هللا تعاىل  َقد 
َها َما َسَبَق يف ِعْلِمِه أَن ه  ي وِجد ه  َعَلى حنَْ  ِو َما َسَبَق يف ِعْلِمِه، َفاَل حَيْد ث  َحَدٌث يف اْلَعاملَِ مث   َأْوَجَد ِمنـْ

خْلَْلَق لَْيَس هَل ْم ِفيَها اْلع ْلِويِّ َوالسُّْفِليِّ ِإال  َوه َو َصاِدٌر َعْن ِعْلِمِه تـََعاىَل َوق ْدَرتِِه َوِإرَاَدتِِه د وَن َخْلِقِه، َوَأن  ا

                                                            

 2/44، 2،ط مدارج السالكنيابن القيم ،  ( 1)
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َا َحَصَل هَل ْم بِتَـْيِسرِي اَّللِ  تـََعاىَل َوِبق ْدَرتِِه ِإال  نـَْوع  اْكِتَساب  َوحم َاَولَ  ٌة َوِنْسَبٌة َوِإَضاَفٌة، َوَأن  َذِلَك ك ل ه  ِإمن 
 (1)"سُّن ة  َوتـَْوِفيِقِه َوِإهْلَاِمِه، س ْبَحانَه  اَل ِإَلَه ِإال  ه َو، َواَل َخاِلَق َغرْي ه ، َكَما َنص  َعَلْيِه اْلق ْرآن  َوال

، وذلك عندما سأل حديث عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، كما يف اإلميان ابلقدر من أركان اإلميانو 
َأْن تـ ْؤِمَن اِبهلِل، َوَماَلِئَكِتِه، وَك ت ِبِه،  ، فقال له :" صلى هللا عليه وسلم عن اإلميانجربيل رسول هللا

 (2)"رْيِِه َوَشرِّهِ َور س ِلِه، َواْليَـْوِم اآْلِخِر، َوتـ ْؤِمَن اِبْلَقَدِر خَ 

ن يكون، ويدخل يف ذلك أمور مكتوب قبل أن كل شيء أعلى ولقد جاء يف القرآن الكرمي ما يدل 
ٱٱ، وأنه سبق علمه سبحانه كل ما كان وكل ما يكون، ومن ذلك قوله تعاىل :الغيب كلها

 حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ

 59األنعام:  َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل

 (3)"َأن  اْلك ل  َمْكت وٌب يف الل ْوِح اْلَمْحف وظِ يعين " َّ  جي ٰه مه جه ُّٱفكل ذلك مكتوب عنده  ،

 هت مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ: وقال تعاىل
َفس الذي حَّت النَـ ، أو صغريكبري ،  يكون ويقع، يف األرض أم يف السماءل شيء فك،  70احلج:  َّ
 ما هو مكتوب يف اللوح احملفوظ.من قدر هللا، ويقع حسب فإنه  تنفسهن

قال ، سلِّي النفس ويعزيها يف كل فائتوهذا اإلميان ي ،كل ما حيدث يف كون هللا فقد أراده سبحانهو 
 جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ :تعاىل
 - 22 احلديد: َّ خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض
23 
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 َّ مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱٱ: سبحانهوقال 

 َّ يقاك ىق ُّٱوهو مقد ٌر مكتوٌب علينا  َّ نث ُّٱخرٌي وال شرٌّ " َّ مث زث رث ُّٱ أي، 51التوبة: 

 (1)"وإليه فليفوِّض املؤمنون أمورهم على الرِّضا بتدبريه َّ مل  يك ىك ُّٱانصران 

، املتيقن أبن ما أصابه سلِّم ألمر هللا، الراضي عن قضائه وقدرهذلك فإن املؤمن بقضاء هللا وقدره، املوب
، هو أكثر ، بل هو مكتوب عند هللا تعاىل يف اللوح احملفوظليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه مل يكن

 يقول لو أين فعلت كذا لكان كذا، ، فاليف أمل التحسر على ما فاتهبل وال يقع الناس راحة وطمأنينة، 
: ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمق: قال، يب هريرةأ ، كما يف حديثدر هللا وما شاء فعلبل يقول ق

ع َك، اْلم ْؤِمن  اْلَقِويُّ، َخرْيٌ َوَأَحبُّ ِإىَل هللِا ِمَن اْلم ْؤِمِن الض ِعيِف، َويف ك لّ  َخرْيٌ اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْفَ "
 َأَصاَبَك َشْيٌء، َفاَل تـَق ْل َلْو َأيّنِ فـََعْلت  َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلِكْن ق ْل َقَدر  هللِا َواْسَتِعْن اِبهلِل َواَل تـَْعَجْز، َوِإنْ 

 (2)"َوَما َشاَء فـََعَل، فَِإن  َلْو تـَْفَتح  َعَمَل الش ْيطَانِ 
اجلد والسعي و  سباب جتديد التفاؤلأ، ومن أعظم يذهب اهلم واحلزن وتسليم األمر هلل ابلقدر فاإلميان

 .واملثابرة من جديد، بدال من التحسر والقنوط

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 ( 476) ،  ص 1،طالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، الواحدي  ( 1)

 4/2052،  يف األمر ابلقوة  وترك العجزابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 2)
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 : آايت الرزقاحلادي عشراملبحث 

 38األنعام:  َّ  يث يترث ىت نت مت زت رت ُّٱ : قال تعاىل

وتيقنه وعمل ، ومن أتمل ذلك حا مفصال يف كتاب هللا تعاىل، فقد جاء واضذلك موضوع الرزق ومن
، ومما جاء بيانه يف القرآن ابهلل هظن اسنوكان متفائال حميتعلق ابلرزق اطمأنت نفسه فيما مبقتضاه 

 العظيم بشأن الرزق ما يلي :

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  تعاىل تكفل للخلق كلهم ابلرزق، قال تعاىلأن هللا (1
من آدمي، أو حيوان بري أو حبري، فاهلل فكل ما دب على وجه األرض "، 6هود:  َّ ىه يم ىم

من حرية التقسيم، واألفكار من  " عباده راح هللا تعاىلأ، ولقد  (1)"رزاقهم وأقواهتمتعاىل قد تكفل أب

                                                            

 (377ص  )  ، 1،  طرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي ال، السعدي  ( 1)
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حتّققت أّن ملا فسكنت القلوب  َّ يم ىم مم خم ُّٱ :ابب الرزق حيث قال يفنصب التفكري 
 (1)" الرزق على هللا

، أمرها شيء به عن دواب يف األرض ضعيفة القوى، ضعيفة التدبري، ال متلك منوبني هللا تعاىل يف كتا
 ُّٱٱ، قال تعاىل :ما يسوق الرزق لألقوايء القادرين، ك يسوق هلا الرزق من عنده سبحانههللا تعاىل

 60العنكبوت:  َّ جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين

وال تدخر شيئاً  َّ ني ُّٱأي ال تطيق أن حتمل  َّ مي زي ُّٱأي كثري من الدواب العاقلة وغريها  "
وملا كان موضع أن يقال: ، درك نفع ذلك، وقد تدركه وتتوكل، أو ال جتدلساعة أخرى، ألهنا قد ال ت
وهي  َّ يي ُّٱأي احمليط علمًا وقدرة، املتصف بكل كمال  َّ ىي ُّٱفمن يرزقها؟ قال جواابً له: 

على  وأنتم تدخرون، ال فرق بني ترزيقه هلا على ضعفها وترزيقه لكم َّ جب جئحئ ُّٱ ،ال تدخر
 للضعيف العاجز وللقوي القادر .  حانه الرازقفهو سب (2)" قوتكم وادخاركم

  ُّٱال رازق إال هللا جل جالله ، فما من رزق يناله خملوق إال من هللا وحده ، قال تعاىل : أنه  (2

 خنمن حن جن مم حمخم جم هل  مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف

 3فاطر:  َّ  مه جه هن

وكما ال يرى " رزق  أو غريه،طلب أبحد يف نه ال رازق إال هللا اخلالق فإنه لن يتعلق قلبه ومن علم أ
ويكون توكله  (3)" فيتخّلص من ظلمات تدبريه واحتياله ،ال يراه من نفسه أيضا ، فإنهرزقه من خملوق

 .سبحانهعلى هللا وحده وتفويضه إليه 

ال  َّ رث  ُّٱ فاهلل تعاىل ، 58الذارايت:  َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱٱ: وقال تعاىل
 حس جس مخ جخ مح ُّٱٱوال نعمة إال منه جل وعال ،كما قال تعاىل : وما من رزق،  َّ زث  ُّٱغريه 
 .21امللك:  َّ مض خض  حض جض مص خص مسحص خس

                                                            

 2/123 ، 3، طلطائف اإلشارات ، القشريي  ( 1)

 18/482 ، د.ط ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، البقاعي  ( 2)

 2/192 ، 3، طلطائف اإلشارات ، القشريي  ( 3)
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فهو سبحانه جيعل من يشاء غنيا، ويقدر ، هللا تعاىل ي صرِّف األرزاق بعلمه وحكمته جل وعال (3
 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ :وله يف كل ذلك احلكمة البالغة، قال تعاىل ،على آخرين
 حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ، وقال عز وجل 30اإلسراء:  َّ يئ ىئ نئ مئ

 .بري بعباده العليم مبا يصلح هلم، فهو سبحانه اخل 62العنكبوت:  َّ مع جع مظ
 

 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:قال تعاىل ،تقوى هللا تعاىلو الرزق جاء يف القرآن الكرمي الربط بني  (4
األعراف:  َّ ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

96 
َّلل   َعْنه  َوَحر َمه  ْو َأن  َأْهَل اْلق رى آَمن وا اِبَّللِ  َوَماَلِئَكِتِه وَك ت ِبِه َور س ِلِه َواْليَـْوِم اآْلِخِر َواتـ َقْوا َما هَنَى اَولَ  أي "

اأْلَْرِض اِبلنـ َباِت َوالثَِّماِر، بـَرََكات  الس َماِء اِبْلَمَطِر، َوبـَرََكات  ، كات  ِمَن الس ماِء َواأْلَْرضِ َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـََر 
رض وََكثْـَرِة اْلَمَواِشي َواأْلَنـَْعاِم، َوح ص وِل اأْلَْمِن َوالس اَلَمِة، َوَذِلَك أِلَن  الس َماَء جَتْرِي جمرى األب، واأل

يع  اْلَمَناِفِع َواخلَْرْيَاِت خِبَْلِق اَّللِ  تـََعاىَل    (1)"  َوَتْدِبريِهِ جتري جمرى االم، ومنها حَيْص ل  مجَِ

سباب الرزق واملتاع احلسن يف الدنيا، كما يف قوله تعاىل  تعاىل االستغفار والتوبة من أجعل هللا (5
 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ
 3هود:  َّ حض جض  مص خص حص

 خك حك جك مق حق مف خف ُّٱٱويدل على ذلك قوله تعاىل عن نبيه هود عليه السالم :
 52هود:  َّ مم هل مل خل حل جل مك  لك

 جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱٱوقوله تعاىل عن نوح عليه السالم :

 12 - 10نوح:  َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم

 

 

 

                                                            

 14/322 ، 3،  طالتفسري الكبري الرازي ،  ( 1)
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 : أمساء هللا تعاىل وصفاته يف القرآن العظيم دعوة للتفاؤلالفصل الثالث

 : أمساء هللا وصفاته يف القرآن الكرمياملبحث األول
 

يف ه وصفاته ئمساأما ذكره هللا تعاىل من  ،ا يدل العباد على رهبم جل وعال ويعرفهم به سبحانهعظم مأ
نة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والعلم بذلك أشرف العلوم ، وما جاء منها يف سالقرآن الكرمي

 .علوم يف هذا العلم هو هللا تعاىل، واملألن شرف العلم بشرف املعلوم ؛وأجلها

مثل: القادر، العليم، احلكيم، ، عاىل يتضمن صفة من صفاته جل وعالمساء هللا تأم من وكل اس
القدرة  صفات على ذات هللا، وعلى ما قام هبا من دلت الشريفة الس ميع، البصري، فإن  هذه األمساء

 .العلم واحلكمة والسمع والبصرو 
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ليس هو  اسم يدل على معىن من صفاته مث كلفأمساؤه كلها متفقة يف الداللة على نفسه املقدسة، "
املعىن الذي دل عليه االسم اآلخر، فالعزيز يدل على نفسه مع عزته، واخلالق يدل على نفسه مع 

 (1)"خلقه، والرحيم يدل على نفسه مع رمحته

 :سور يف أربعيدل على ذلك يف كتاب هللا تعاىل وجاء ذكر ما ، ح سىنوأمساء هللا تعاىل كلها 

 مت زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ(قال تعاىل 1

 180األعراف:  َّ نت

 نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ( قال تعاىل 2
 110اإلسراء:  َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 8طه:  َّ جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّٱ(قال تعاىل 3

 خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّٱل تعاىل (قا4

 24احلشر:  َّ  خك حك جك مق مفحق

 

أحسن األمساء لداللتها على أحسن مسمى وأشرف "هي اليت  تعاىل له األمساء احلسىنفاهلل 
 .(2)"مدلول

وذلك ، اشتق منها، مستغرق جلميع معناها مجيع الصفة اليت" ء هللا تعاىل يدل علىاسم من أمساوكل  
ثقال ذرة يف الدال على أن له علما حميطا عاما جلميع األشياء، فال خيرج عن علمه م (ليمالع)حنو 

 (كالقدير)و، الدال على أن له رمحة عظيمة، واسعة لكل شيء (كالرحيم، و)األرض وال يف السماء
 . (3)"الدال على أن له قدرة عامة، ال يعجزها شيء، وحنو ذلك

                                                            

 (148،  صفحة رقم )5،ط ب اإلميانكتا، ابن تيمية  ( 1)

 2/305،   1، طفتح القدير ، الشوكاين  ( 2)

 (309ص  )  ، 1،  طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي  ( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
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وأن له من كل صفة أكملها وأعمها  ،على الصفات الكاملة تدلأهنا  أمساء هللا تعاىل سنح  من ف
ألهنا وسيلة مقربة إليه حيبها وحيب من  ؛أمر العباد أن يدعوه هبا" هللا تعاىل ومن حسنها أن ،وأجلها

 سبحانه وتعاىل. (1)"حيبها وحيب من حيفظها وحيب من يبحث عن معانيها ويتعبد له هبا

 

 

 

 

 

 
 
 

 مساء هللا تعاىلأفهم معاين  : أمهيةاملبحث الثاين
 

، ومن َعِلمها وفهمها ووعاها وعمل مبقتضاها عليه سبحانه وت عرف به جل جالله مساء هللا تعاىل تدلأ
 وفيما يلي بعض آاثر العلم أبمساء هللا تعاىل وفهمها : اخلري العظيم يف الدنيا واآلخرة،انل 

، قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم: "ِإن  َّللِِ  ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي َعْن َأيب ه َريـَْرَة، َرِضَي اَّلل   َعْنه  (1
 (2)امْسًا، ِماَئًة ِإال  َواِحًدا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجلَن َة"

ِهَما أَ  ومعىن احلديث" ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي امْسًا َمْن َأْحَصاَها  تـََعاىَل ن  ِمْن َأمْسَائِهِ يف َأْشَهِر قـَْويل اْلع َلَماِء َوَأَصحِّ
، بدليل حديث ابن مسعود رضي هللا عنه (3)"َدَخَل اجْلَن َة، َوِإال  َفَأمْسَاؤ ه  تـََباَرَك َوتـََعاىَل: َأْكثـَر  ِمْن َذِلكَ 

َواَل َحَزٌن، فـََقاَل: الله م  ِإيّنِ  " َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ ، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : 
                                                            

 (501ص  )  ، 1،  طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي  ( 1)

 ( 7392، رقم ) 9/118 إن هلل مائة اسم إال واحد ، ابب ، 1، ط صحيحهأخرجه البخاري يف  ( 2)

 3/223،  2، ط اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ، ابن تيمية  ( 3)
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اَنِصَييِت بَِيِدَك، َماض  يف  ح ْكم َك، َعْدٌل يف  َقَضاؤ َك، َأْسأَل َك ِبك لِّ اْسم   َعْبد َك، اْبن  َعْبِدَك، اْبن  أََمِتَك،
نـَْزْلَته  يف ِكَتاِبَك، َأِو اْسَتْأثـَْرَت ِبِه يف ِعْلِم ه َو َلَك مَس ْيَت ِبِه نـَْفَسَك، َأْو َعل ْمَته  َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو أَ 

ْذَهَب هللا  اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن جَتَْعَل اْلق ْرآَن َربِيَع قـَْليب، َون وَر َصْدرِي، َوِجاَلَء ح ْزين، َوَذَهاَب مهَِّي، ِإال  أَ 
َبِغي ِلَمْن  : َفِقيَل: اَي َرس وَل هللِا،مَه ه  َوح ْزنَه ، َوأَْبَدَله  َمَكانَه  فـََرًحا ، قَالَ  َأاَل نـَتَـَعل م َها؟ فـََقاَل: " بـََلى، يـَنـْ

َعَها َأْن يـَتَـَعل َمَها  (1)"مسَِ

 على ثالث مراتب : إحصاء أمساء هللا احلسىنو 

 املرتبة األوىل: إحصاء  ألفاظها وعددها."

 املرتبة الثانية: فهم  معانيها ومدلوهلا.

 (2)" َّٱنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ :لثة: دعاؤه هبا؛ كما قال هللا تعاىلاملرتبة الثا
، وذلك حيفظ العبد من بة العبد لربه جل وعالمساء هللا تعاىل وفهمها يزيد يف إميان وحمأ(معرفة 2

الوقوع يف املعاصي واملهالك ، وَمْن َحِفظ حدود هللا تعاىل فاز حبفظ هللا تعاىل وحسن رعايته له ، كما 
اْحَفِظ اَّلل َ حَيَْفْظَك، اْحَفِظ  ل هللا صلى هللا عليه وسلم البن عباس رضي هللا عنهما "يف وصية رسو 

 (3)" اَّلل َ جتَِْده  جت َاَهكَ 
ة منه جل وعال يف السر والعالنية، وتلكم أهم مثار العلم، واليت إن مل (معرفة هللا تعاىل تورث اخلشي3

 مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ، قال تعاىل : تكن، فإن العلم حجة عليه

 28فاطر:  َّ حط

                                                            

 2/361، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب  (3712، الرقم )6/246، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 1)
 ( 31، صفحة رقم ) 1، ط فائد جليلة يف قواعد األمساء احلسىن، ابن القيم  ( 2)

 6/16، صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،  ( 2516، رقم ) 4/667 ، 2أخرجه الرتمذي يف السنن ، ط ( 3)
اَي غ اَلم  ِإيّنِ » : ك ْنت  َخْلَف َرس وِل اَّللِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم يـَْوًما، فَـَقاَل:عنهما ، قال، وهو جزء من حديث ابن عباس رضي هللا 

، اْحَفِظ اَّلل َ حَيَْفْظَك، اْحَفِظ اَّلل َ جتَِْده  جت َاَهَك، ِإَذا َسأَْلَت َفاْسَأِل اَّلل َ، َوإِ  ، َواْعَلْم َأن  األ م َة أ َعلِّم َك َكِلَمات  َذا اْستَـَعْنَت َفاْسَتِعْن اِبَّللِ 
َفع وَك ِبَشيْ  َفع وَك ِإال  ِبَشْيء  َقْد َكتَـَبه  اَّلل   َلَك، َوَلْو اْجَتَمع وا َعَلى َأْن َيض رُّوَك ِبَشْيء  ملَْ َيض رُّ َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ وَك ِإال  ء  ملَْ يـَنـْ

 «ِبَشْيء  َقْد َكتَـَبه  اَّلل   َعَلْيَك، ر ِفَعِت اأَلْقاَلم  َوَجف ْت الصُّح ف  
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اْلع َلَماء  اْلَعارِف وَن ِبِه؛ أِلَن ه  ك ل َما َكاَنِت اْلَمْعرَِفة  لِْلَعِظيِم اْلَقِديِر اْلَعِليِم  فإمنا خيشى هللا تعاىل حق اخلشية "
َكاَنِت و اَنِت اْلَمْعرَِفة  ِبِه َأمَتُّ َواْلِعْلم  ِبِه َأْكَمَل، كَ ،اْلَمْوص وِف ِبِصَفاِت اْلَكَماِل اْلَمنـْع وِت اِبأْلَمْسَاِء احْل ْسىَن 

 (2)"اا، ومن كان علمه به أقل كان آمنً ا ازداد منه خوفً ومن ازداد به علمً ، " (1)"اخلَْْشَية  َله  َأْعَظَم َوَأْكثـَرَ 

ن أكثرهم له خشية، ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعلم الناس وأعرفهم ابهلل تعاىل، وكاولقد كا
ًئا فـََرخ َص ِفيِه، فـَتَـنَـز َه َعْنه  قـَْوٌم، : فعن عائشة رضي هللا عنها قالت َصَنَع الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َشيـْ

ل  أَقْـَوام  يـَتَـنَـز ه وَن َعِن الش ْيِء َما ابَ "فـَبَـَلَغ َذِلَك الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَخَطَب َفَحِمَد اَّلل َ مث   قَاَل: 
، َوَأَشدُّه ْم َله  َخْشَيةً   (3)"َأْصنَـع ه ، فـََواَّللِ  ِإيّنِ أَلَْعَلم ه ْم اِبَّللِ 

، وذلك مبا فاؤل وتوقع اخلري من هللا تعاىل، وحسن الظن به، يورث الت(العلم أبمساء هللا تعاىل وفهمها4
، رة والكرم وعظيم اهلبات والعطاايعظم معاين الرمحة واللطف والقدأمساؤه جل وعال من أتقتضيه 

 . وتعاىل مسائه سبحانهأوغريها حبسب 
وإذا ظن العبد ابهلل تعاىل خريا ، كان له ذلك اخلري الذي توقعه من هللا تعاىل ، كما يف احلديث 

َلْيِه َوَسل َم قَاَل: "ِإن  اَّلل َ َجل  َوَعاَل يـَق ول  َأاَن ِعْنَد َعْن َأيب ه َريـَْرَة َعْن َرس وِل اَّللِ  َصل ى اَّلل   عَ القدسي ، 
 (4)َظنِّ َعْبِدي يب ِإْن َظن  َخرْيًا فـََله  َوِإْن َظن  َشر ا فله"

إنه يعلم عظمة من يناجي، إذ  فاته حيقق للعبد اخلشوع يف صالته؛(معرفة هللا تعاىل أبمسائه وص5
فيخشع يف صالته وال يلتفت قلبه إىل شيء غري هللا  ،األمساء والصفات احلسىنويعلم ماله تعاىل من 

 .تعاىل

، فإن أركان الصالة وشروطها، مع ابقي إليه، ومن وفقه هللا ساسهاأواخلشوع يف الصالة هو لبها و 
 خص مسحص خس  ُّٱ، كما قال تعاىل د على ترك املنكرات وفعل الطاعات للعبذلك يكون عوانً 
 .45العنكبوت:  َّ  مف مضحط  خض حض جض مص

                                                            

 6/544 ، 2،  ط تفسري القرآن العظيم، ابن كثري  ( 1)

 3/610،   3، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشري  ( 2)

 ( 6101، رقم ) 8/26ابب من مل يواجه الناس ابلعتاب ، ،  1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 3)
 ري وإن شرا فشرذكر البيان أبن هللا جل وعال يعطي من ظن ما ظن إن خريا فخ ابب،  1، ط صحيحهأخرجه ابن حبان يف  ( 4)

 3/323لباين يف صحيح الرتغيب ، ( ، وصححه األ 639، رقم ) 2/405 ، 
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 مساء هللا تعاىل يف القرآن الكرمي ودعوهتا للتفاؤلأ: دراسة لبعض املبحث الثالث
 

جلليلة ا ء هللامساأوسيقف الباحث مع بعض ، ال يعلم عددها إال هللا تعاىل، مساء هللا تعاىل كثريةأ
بواب التفاؤل لكل من أفتح ت مباركة عظيمة من معان   تضمنته، وبعض ما الواردة يف القرآن الكرمي

 . أتملها
 :اسم هللا اجلليل " األحد " (1

ه َو اْلَواِحد  اأْلََحد ، ال ِذي اَل َنِظرَي َله  َواَل  "أي  ، 1اإلخالص:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ:قال تعاىل 
، َعز  َهَذا الل ْفظ  َعَلى َأحَ  َوزِيَر، َواَل َنِديَد َواَل َشِبيَه َواَل َعِديَل، َواَل ي طَلق ثـَْباِت ِإال  َعَلى اَّللِ  د  يف اإْلِ

يِع ِصَفاتِِه َوأَفْـَعالِهِ   (1)"َوَجل ؛ أِلَن ه  اْلَكاِمل  يف مجَِ

 11الشورى:  َّ خي مهىه جه ين ُّٱ، كما قال تعاىل تعاىل األحد يف صفاتههو ف

 ُّٱٱما قال تعاىل :، كا ، فهو تعاىل القادر على كل شيء، فال ند له فيهوهو تعاىل األحد يف قدرته

 َّ خم حم  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف

 خض حض جض مص ُّٱٱ، قال تعاىل :أراد شيئا فإمنا يقول له كن فيكون، وهو سبحانه إذا 17األنعام: 

 .40النحل:  َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض

  تعاىل.يف كتاب هللا يف بيان قدرته وأنه األحد الذي ال ند له وال نظري يف قدرته كثريةٌ  واآلايت  

                                                            

 6/544 ، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)
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، بواب رمحته للعاصنيهو سبحانه األحد يف رمحته، فال أرحم منه بعباده سبحانه وتعاىل، فقد فتح أو 
 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ: وانداهم أبرحم نداء، فقال تعاىل

 53الزمر:  َّ مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب

  وأنه،  156 ف: األعرا َّ ميىي خي حي  جي ُّٱ :وأخرب تعاىل عباده أن رمحته وسعت كل شيء
  زتمت رت يب ىب  مبنب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ : كتب على نفسه الرمحة

  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ وقال سبحانه :،  12األنعام:  َّ لك

 زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 .54األنعام:  َّ ىب نب مب

ون من آاثر رمحته ما يكن ، وأعن عظيم رمحة هللا تعاىل بعباده خرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلموأ
عنده  اوالباقي جعله، جزء من الرمحة جعلها هللا تعاىل ، إمنا ذلك رمحة واحدة من أصل مائةيف الدنيا

قَاَل: مسَِْعت  َرس وَل اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم  رضي هللا عنه ه َريـَْرةَ أيب ، فعن يرحم هبا عباده يوم القيامة
 :  الر مْحََة ِماَئَة ج ْزء ، َفَأْمَسَك ِعْنَده  ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي ج ْزًءا، َوأَنـَْزَل يف اأَلْرِض ج ْزًءا َواِحًدا، َجَعَل اَّلل   "يـَق ول 

 (1)"َفِمْن َذِلَك اجل ْزِء َيرَتَاَحم  اخلَْلق ، َحَّت  تـَْرَفَع الَفَرس  َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها، َخْشَيَة َأْن ت ِصيَبه  
َها َرمْحًَة َواِحَدًة َبنْيَ اجلِْنِّ " َعِن الن يبِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:ضا وعنه أي ِإن  َّللِِ  ِماَئَة َرمْحَة  أَنـَْزَل ِمنـْ

، فَِبَها يـَتَـَعاَطف وَن، َوهِبَا َيرَتَامَح وَن، َوهِبَا تـَْعِطف  اْلَوحْ  ْنِس َواْلبَـَهائِِم َواهْلََوامِّ ش  َعَلى َوَلِدَها، َوَأخ َر هللا  َواإْلِ
 (2)"ِتْسًعا َوِتْسِعنَي َرمْحًَة، يـَْرَحم  هِبَا ِعَباَده  يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

خالق وال رازق إال هو جل يف عاله، كما قال ، وال وهو سبحانه األحد يف ربوبيته، فال رب سواه
 مم حمخم جم هل  مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف  ُّٱ: سبحانه

 3فاطر:  َّ  مه جه هن خنمن حن جن

                                                            

 ( 6000، رقم ) 8/8ابب جعل هللا الرمحة مائة جزء، ،  1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 1)
 4/2107،  هنا سبقت غضبهمحة هللا تعاىل وأيف سعة ر ابب ، ، د.ط  صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 2)
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نواع أتعاىل ، وله مجيع فال إله إال هو وحده ال شريك له ، فهو املعبود وحده ، وهو األحد يف ألوهيته
وال يستغيث، وال  ،تعاىلال يرجو، وال يدعو، وال يسأل إال هللا ف، العبادات، ومن استقر ذلك يف قلبه
 .، وال يطمع يف خري إال منهعليه وحده، وال يتوكل إال يستعني، وال يستعيذ إال ابهلل وحده

، واليت ي ال ند له وال نظري فيها سبحانه، الذوت اجلالل والكمال هلل األحدوغريها من صفات ونع
 ألنه يرجو هللا تعاىل األحد. كان قوي اإلميان عزيزا متفائال؛من وعاها  

 :" الصمدجلليل " اسم هللا  (2

 (1)" ال ِذي ي ْصَمد  ِإلَْيِه يف احْلَاَجاتِ أي " ، 2اإلخالص:  َّ مم خم حم ُّٱ: قال هللا تعاىل

 " :الصمد(يف معىن اسم هللا تعاىل ) رضي هللا عنهما أنه قال عن ابن عباسوذكر ابن كثري يف تفسريه 
السيد الذي قد كمل يف سؤدده، والشريف الذي قد كمل يف شرفه، والعظيم الذي قد عظم يف 

حلمه، والغيّن الذي قد كمل يف غناه، واجلّبار الذي قد كمل يف  عظمته، واحلليم الذي قد كمل يف
جربوته، والعامل الذي قد كمل يف علمه، واحلكيم الذي قد كمل يف حكمته، وهو الذي قد كمل يف 

 (2)"إال له تنبغيأنواع الشرف والسؤدد، وهو هللا سبحانه هذه صفاته، ال 

ي ي رجع اليه يف قضاء كل الذد يف مجيع احلوائج، تعاىل الصمد الذي كمل يف كل شيء، املقصو  فهو
غائب، واملستغاث به عند املصائب، املفتقر إليه كل شيء، فهو سبحانه ، واملقصود يف الر احلاجات

 هم كلهم سبحانه وتعاىل.، وهو الغين عنالسيد لكل موجود، وكلهم حمتاجون إليه

، فإنه وهو تعاىل الذي له الكمال املطلق، كل أمرهمإذا كان كل اخللق فقراء إىل هللا، حمتاجني إليه يف  ف
القصد والرغبة يصغر يف عني كل مكروب وكل حمتاج االستعانة بغري هللا تعاىل ،ويعظم عنده التوجه و 

 .فيما عند هللا وحده

 ىل فقري مثله ؟ ، فلماذا يلجأ إفالكل فقراء إىل هللا 

                                                            

 20/245 ،2ط، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 1)
  1/31 ، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 2)
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د الصمد الذي ، هللا ال اله إال هو األحئجهم ومسائلهم إليه اخلالئق كلهم يف حواد  م  صْ يَ  بل يلجأ ملن
 .ه كفوا أحديكن ل مل يلد ومل يولد ومل

، كان الفرج واملخرج أقرب إليه من  ه ابهلل الصمد وحده جل جاللهؤ رجا، و ا ابهللومن كان يقينه عظيمً 
 .كل شيء

 

 :" األكرماسم هللا اجلليل "  (3

على عظيم ، ويف ذلك داللة رسول صلى هللا عليه وسلمل على ال، يف أول ما نز جاء االسم الشريف
َها، قَاَلْت: " َأو ل  َما ب ِدَئ بِِه َرس ول  فعن عمعاين هذا االسم اجلليل، وأمهية تدبره،  اِئَشَة َرِضَي اَّلل   َعنـْ

َلك  فـََقالَ 
َ
 زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ: اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم الرُّْؤاَي الص احِلَة ، َفَجاَءه  امل

 (1)"  3 – 1العلق:  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من

 زي  ري ٰى ُّٱ:العظيم مرة واحدة، يف قوله تعاىل وذ كر اسم هللا اجلليل "األكرم" يف القرآن
 3العلق:  َّ مي

َبِغي اَل ِلِعَوض   الكرم هو " جع عليه والنفع ال لري ، فالكرمي ي عطي ما فيه اخلري والفائدة (2)"ِإفَاَدة  َما يـَنـْ
 .، دون طلب لعوض عما تكر م به، بل كرما منهعطاؤه بشيء

الذي له الكمال يف زايدة كرمه على كل كرم، ينعم على عباده أي " َّ زي  ُّٱوهللا تعاىل هو 
وحيلم عنهم فال يعاجلهم ابلعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوهبم املناهي  النعم اليت ال حتصى،

 .(3)"بل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقرتاف العظائم، فما لكرمه غاية وال أمدوإطراحهم األوامر، ويق

                                                            

 ( 4955، رقم ) 6/174ابب قوله " خلق اإلنسان من علق " ، ،  1ط، صحيحه البخاري يف أخرجه  ( 1)
 32/217 ، 3،  طالتفسري الكبري الرازي ،  ( 2)
 4،3/776ط،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزخمشري ،  ( 3)
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ن حبر كرمه الذي ال حد له، ، يفيض على عباده ملكل من يرجتى منه اإلعطاءوهو سبحانه األكرم 
ينعم بال  ،الزائد يف الكرم على كل كرميهو " ، بلمساؤهفال أحد يعطي عطاءه جل وعال وتقدست أ

 .(1)"، هو الكرمي وحده على احلقيقةغري ختوف عوض وحيلم من

ن ، وعلم أن تدبر هذا االسم الشريف، ممهللا تعاىلفكيف سيكون التفاؤل ورجاء اخلري والكرم من 
ٱَّ زي  ُّٱالذي يرجوه ويدعوه هو تعاىل   نظري ، الذي ال ند له والاإلحسان واسع اجلود، كثري ٱ

 .يف كرمه وعطائه جل  شأنه

 

 :" اللطيفليل " اسم هللا اجل (4

عنيني عظيمني، كما قال ، ويدور معناه على مالشريف يف عدة آايت يف كتاب هللاجاء ذكر االسم 
 :  ابن القيم يف نونيته

 َوه َو الل ِطيف ِبَعْبِدِه ولعبده ... واللطف يف أَْوَصافه نـَْوَعانِ "

 حساناإل ... َوالل ْفظ ِعْند مواقع   ِإْدرَاك أسرار اأْل م ور خبربة 

 (2)"... َواْلَعْبد يف الغفالت َعن َذا الشان    ه طففرييك عزته ويبدي ل

 103األنعام:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ُّٱٱ:قال تعاىل

الذي لطف علمه وخربته، ودق حَّت أدرك السرائر أي "  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱومعىن 
  واخلفااي، واخلبااي والبواطن.

ىل مصاحل دينه، ويوصلها إليه ابلطرق اليت ال يشعر هبا العبد، وال أنه يسوق عبده إ سبحانه ومن لطفه
يسعى فيها، ويوصله إىل السعادة األبدية، والفالح السرمدي، من حيث ال حيتسب، حَّت أنه يقدر 
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عليه األمور، اليت يكرهها العبد، ويتأمل منها، ويدعو هللا أن يزيلها، لعلمه أن دينه أصلح، وأن كماله 
 (1)"ا، فسبحان اللطيف ملا يشاء، الرحيم ابملؤمننيمتوقف عليه

 هت مت ُّٱ، وهلذا أثىن على هللا تعاىل أبنه الم اللطف العظيموقد لطف هللا تعاىل بيوسف عليه الس

بعد أن فر ج هللا كربه ورفع قدره وجعله على خزائن مصر ، ومجعه بوالديه وإخوته ، وذلك يف  َّ مثحج
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱٱقوله تعاىل :

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن  رن

 100يوسف:  َّ مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت هبجت مب خب

 جس مخ جخ ُّٱٱ: تعاىل إحياء األرض فتصبح خمضرة، بعد أن كانت ايبسة ميتة، قال تعاىلومن لطف هللا
 63احلج:  َّ مع جع مظ حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس

 19الشورى:  َّ يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ: وقال عز وجل

ْحَساِن هِبِمْ " َأي َّ ىف يث ىث ُّٱ ع الرزق ومن لطفه تعاىل بعباده أنه تعاىل ، (2)"َكِثري  اإْلِ يوسِّ
، وعلمه مبا يصلح هلم ْفق حكمته سبحانهو  ،منهم ، ويضيِّقه على َمن يشاءمن عباده على َمن يشاء

لى كل شيء اْلَعزِيز  املنيع الذي ال اْلَقِويُّ الباهر القدرة، الغالب ع" َّ  ىك مك ُّٱ وهو
 (3)"يغلب

 نن من رنزن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ: وقال سبحانه
 34األحزاب:  َّ  ري ٰى ين ىن

  ري ٰى ُّٱأي يوصل إىل املقاصد بوسائل األضداد  َّ  ين ُّٱ:"  َّ  ري ٰى ين ُّٱومعىن قوله تعاىل 
هلا على أمجل الطرائق  اهو جيعل اإلعراض عن الدنيا جالبً أي يدق علمه عن إدراك األفكار، ف َّ

وأكمل اخلالئق وإن رغمت أنوف مجيع اخلالئق، ويعلم من يصلح لبيت النيب َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم 
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ره وما ال يصلحهم، والطرق املوصلة إىل كل ما قضاه وقد   اصلح الناس دنيا ودينً ومن ال يصلح، وما ي  
 . ذلك من لطفه جل وعال كل    (1)" وإن كانت على غري ما أيلفه الناس

وتفريج كروب كل مكروب مهما   ،كان مرضهوهلذا فاهلل اللطيف قادر على شفاء أي مريض مهما  
حيا األرض امليتة وفرج ك رب يوسف الذي أل وشأن، فاللطيف جل وعال ، وإصالح كل حاكانت

شيء سبحانه  ض مصر وخزائنها ي صرفها كيف يشاء، ال يعجزهعليه السالم وأبدله عن السجن أر 
 .وحبمده

 

 :" الوهاب"  لاسم هللا اجللي (5
 :يف ثالث آايت من سورتني، يف كتاب هللا"الوهاب" االسم الشريف  جاء

آل  َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ:قال تعاىل 

ويف قوله تعاىل ،  9ص:  َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱٱ: ويف قوله تعاىل ، 8عمران: 
 َّ  مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّٱٱعن سليمان :

 35ص: 

الذي يفيض على جهة التفضل ما يشاء على من يريد، وله صفة " :أي  َّ حل جل ُّٱومعىن 
 (2)"تكررة اآلاثر على الدوام، فال معطي ملا منع وال مانع ملا أعطىم اإلفاضة

فيه ، و مللك الرحيم الكرمية هلبة مالك افسؤال هللا تعاىل ابمسه "الوهاب" فيه اعرتاف ابلضعف واحلاج
 .العطاء الواسع الكرمي للسائلني ، وفيه الثقة ابهلل أنه يهباعرتاف بعظيم فضل هللا تعاىل

لك العظيم، ذلك أنه يعلم أن هللا  ويظهر
 
ذلك من دعاء سليمان عليه السالم، وما طلبه من امل

ري الذي استغفر هللا منه، ومل مع أنه عليه السالم قد سبق منه التقصوهاب، حمسن، عظيم اهلبات، 
، فقال كما بعظيم هبات الرب الوهاب جل وعال ، وذاك دليل معرفته وثقتهسألهمينعه أن يسأل هللا ما 
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  مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّٱٱ:عنهذكر هللا تعاىل 
 35ص:  َّ

َة  ؛ىَل يـََهب  اْلَكِثرَي َواْلَعِظيمَ َوَدل ْت ِصيَغة  اْلم َباَلَغِة يف اْلَوه اب  َعَلى أَن ه  تـََعا" أِلَن  اْلم َباَلَغَة ت ِفيد  ِشد 
ْنِب ِمَن اْلمَ  َعاِء، َفَمْغِفَرة  الذ  َة اْلَكْيِفي ِة أَْو ِكْلتَـْيِهَما ِبَقرِيَنِة َمَقاِم الدُّ ي ِة أَْو ِشد  َواِهِب اْلَعِظيَمِة ِلَما اْلَكمِّ

، ولقد استجاب هللا (1)"َجاِت اآْلِخَرِة َوِإْعطَاء  ِمْثِل َهَذا اْلم ْلِك ه َو ِهَبٌة َعِظيَمةٌ يـ َرت ب  َعَلْيِه ِمْن َدرَ 
 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱٱ:، فقال تعاىل دعاءه
  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ
 40 - 36ص:  َّ مل خل

ألمره البنائني من ، وذلل جهة قصد يِّ أ إىلالريح جترى لينة طّيعة له ال متتنع عليه فسخر هللا له "
الشياطني والغّواصني يف البحار منهم، يسخرهم فيما يريد من األعمال، فإذا أراد بناء العمائر والقصور 
أو احلصون والقناطر أجنزوها له يف الزمن القصري، وإذا أحب استخراج اللؤلؤ واملرجان من البحار 

وآخرين من الشياطني مردة مشاكسني ال يلبون دعوة ، وا طلبه سراعاجلعلهما حلية ملن يف قصوره لبّ 
 (2)"تقى شرهمالداعي، وخيالفون ما أمروا به فيوضعون يف السالسل واألغالل لي  

هذا الذي أعطيناك من امللك واملال والبسطة أي ": َّ جك مق حق مف خف حف  جف ُّٱومعىن 
من املنة وهي  َّ خف ُّٱ،لى حسبه وحصرهريا ال يكاد يقدر عَعطاؤ ان بغري حساب، يعىن: مجا كث
 (3)"ا إليك التصرف فيهمفّوضً  َّ حق  ُّٱالعطاء، أى: فأعط منه ما شئت أَْو 

ذ و َحظّ  َعِظيم  ِعْنَد اَّللِ  يـَْوَم اْلِقَياَمِة أبنه " ،ضله وهباته لسليمان عليه السالممث قال تعاىل مبينا مزيد ف
اِر اآْلِخَرةِ :  ، أيَّ مل خل  حل جل مك لك خك ُّٱ، فقال أَْيًضا  .(4)" يف الد 
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، فمن طمع يف هباته لعظيمة اليت ال ختطر على ابل أحديهب اهلبات ا الذي، اهلل تعاىل هو الوهابف
 .ه ما سأله الكرمي الوهاب جل وعال، كان لا يف عظيم فضله وعطائهوسأله إايها واثقً 
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  .(1)"التفكر يف عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره: "عىن التدبر لغةم

يف معانيه  وذلك للتأمل (2)"حضور القلب ومجع اهلم وقت تالوتهتدبر القرآن الكرمي اصطالحا :هو "
 .خالص ما فيها من الفوائد العظيمة، والستومقاصد وهداايت آايته

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ: قال تعاىلفأمر هللا تعاىل بتدبر كتابه،  ولقد

 مل يك ىك  مك لك اك ُّٱٱ:، وقال سبحانه 82 النساء:  َّ نث مث زث رث  يت
 ،ويف ذلك عتاب للقلوب اليت ال تفقه كالم رهبا وال تتفهمه.  24حممد:  َّ يل ىل

ا من ، فيستخرجوا ما فيهاس آايتهن احلكمة من إنزال القرآن الكرمي، ليتدبر النولقد أخرب هللا تعاىل أ
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱ:هداايت وعلوم عظيمة، ويتأملوا أسرارها وأحكامها، قال تعاىل

و ج وِب َمْعرَِفِة َمَعاين  َويف َهَذا َدلِيٌل َعَلىيقول القرطيب " ، 29ص:  َّ زب رب  يئ ىئ نئ
ن االنتقاع هبا ، ويتأثر قلبه ، فتزكو ، فبمعرفة معاين اآلايت والتأمل فيها يتمكن القارئ م (3)"اْلق ْرآنِ 

 ه .ه ، وتستقيم جوارح  نفس  

َصل ْيت   " حذيفة رضي هللا عنه قال:، فعن الكرمي رسول صلى هللا عليه وسلم يتدبر القرآنولقد كان 
 : َلة ، فَافْـتَـَتَح اْلبَـَقَرَة، فـَق ْلت  : َمَع الن يبِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َذاَت لَيـْ يـَرَْكع  ِعْنَد اْلِماَئِة، مث   َمَضى، فـَق ْلت 

: يـَرَْكع  هِبَا، مث   افْـتَـَتَح النَِّساَء، فـََقَرَأَها، مث   افْـتَـَتَح آَل  ِعْمرَاَن، فـََقَرَأَها، ي َصلِّي هِبَا يف رَْكَعة ، َفَمَضى، فـَق ْلت 
اًل، ِإَذا َمر  آِبيَة  ِفيَها َتْسبِ  وبكى ، (4)" يٌح َسب َح، َوِإَذا َمر  ِبس َؤال  َسَأَل، َوِإَذا َمر  بِتَـَعوُّذ  تـََعو ذيـَْقَرأ  م رَتَسِّ

 ىث نث مث زث ُّٱٱ:قوله تعاىلصلى هللا عليه وسلم حني قرأ عليه ابن مسعود من سورة النساء 
به صلى هللا وذلك ملا وقع يف قل، 41النساء:  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

 فبكى صلى هللا عليه وسلم . سبب تدبره يف كالم هللا تعاىل، بعليه وسلم من التأثر
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ه فيما يتلوه من كالم ، من تفكره وتدبر سلم يبل األرض من بكائه يف صالتهبل كان صلى هللا عليه و 
َلٌة ِمَن الل َيايل قَاَل: "اَي َعاِئشة  َذرِييِن ، قالت :" هللا تعاىل، فعن عائشة رضي هللا عنها  أَتـََعب د  َلم ا َكاَن لَيـْ

: وهللا ِإيّنِ أل ِحبُّ قـ ْرَبَك َوأ ِحبُّ َما َيس رَُّك. قَاَلْت: فـََقاَم فـََتَطه َر مث   قَا ". قـ ْلت  َلَة ِلَريبِّ َم ي َصلِّي، الل يـْ
 -صلى هللا عليه وسلم  -قَاَلْت: فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي َحَّت  َبل  ِحْجَره . َقاَلْت: وََكاَن َجاِلساً فـََلْم يـََزْل يـَْبِكي 

ْبِكي، قَاَل: اَي َحَّت  َبل  حِلْيَـَته . قَاَلْت: مث   َبَكى َحَّت  َبل  األْرَض، َفَجاَء ِباَلٌل يـ ْؤِذن ه  اِبلص اَلِة، فـََلم ا َرآه  يَـ 
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما أَتَخ َر؟  قَاَل: "أََفاَل أك ون  َعْبداً َشك وراً؟ َلَقْد َرس وَل هللا تـَْبِكي َوَقْد َغَفَر هللا َلَك َما تـََقد 

َلَة آيَة، َوْيل ِلَمْن قـََرَأَها َوملَْ يـَتَـَفك ْر ِفيَها  ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ،  نـََزَلْت َعَلي  الل يـْ
 (1)" 190آل عمران:  َّ يك ىك مك  لك اك يق

 .هوفهم لتدبر كالم هللا دعوة لألمة ،"ِفيَهاَوْيل ِلَمْن قـََرَأَها َوملَْ يـَتَـَفك ْر  ويف قوله صلى هللا عليه وسلم "

فـََلْيَس َشْيٌء أَنـَْفَع لِْلَعْبِد يف َمَعاِشِه َوَمَعاِدِه، َوأَقْـَرَب ِإىَل جَنَاتِِه ِمْن ، يقول ابن القيم " وعن فوائد التدبر
َا ت ْطِلع  اْلَعْبَد َعَلى َمَعاملِِ اخلَْرْيِ َوالش رِّ َتَدبُِّر اْلق ْرآِن، َوِإطَاَلِة الت َأمُِّل ِفيِه، َومَجِْع اْلِفْكِر َعَلى َمعَ  اين آاَيتِِه، فَِإهن 

 َيِدِه َمَفاتِيَح ك ن وِز حِبََذاِفريمِِهَا، َوَعَلى ط ر قَاهِتَِما َوَأْسَباهِبَِما َوَغااَيهِتَِما َومَثَرَاهِتَِما، َوَمآِل َأْهِلِهَما، َوتـَت لُّ يف 
 (2)" ل وِم الن اِفَعةِ الس َعاَدِة َواْلع  

، فاته فهم ما يف ، ومن ترك تدبر القرآن الكرمي هو الوسيلة لوصول اآلايت للقلبفتدبر القرآن الكرمي
، وال ينتفع مبا يف القرآن من العلوم  آايت هللا تعاىل من اهلداايت العظيمة اليت حتيا هبا القلوب وتستنري

وفاته أيضا االستفادة مما يف القرآن من دعوة  ،واآلخرةسعادة الدنيا  ، وإىلىل هللا تعاىلوائد املقربة إوالف
 للتفاؤل وعدم اليأس والقنوط.

 

 

 
                                                            

 ِإَذا خَتَل ى ل ز وم  اْلب َكاِء َعَلى َما اْرَتَكَب ِمَن احْلَْواَبِت َوِإْن ِذْكر  اْلبَـَياِن أبَِن  اْلَمْرَء َعَلْيهِ ابب ،  1، ط صحيحهأخرجه ابن حبان يف  ( 1)
د ا يف ِإتْـَياِن ِضدَِّها َها جمِ   (1468، رقم ) لباين يف صحيح الرتغيب حسنه األ( ، و  620، رقم ) 2/386 ،  َكاَن اَبئًِنا َعنـْ

 1،2/450ط،  مدارج السالكنيابن القيم ،  ( 2)



 

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سوء الظن ابهللاملبحث الثاين
 

والتأمل املتفائل يف ، فاؤل يتطلب حسن الظن ابهلل تعاىلاالنتفاع مبا يف القرآن الكرمي من دعوة للت
وأما سوء الظن ابهلل فإنه ، اايت واملقاصد احلكيمة والعظيمةفيها من اهلد عما، والبحث آايت القرآن

 . القرآن العظيم من أنوار التفاؤل من أعظم ما مينع االنتفاع مبا يف

، واعتقاد ما ال يليق مبا مسائه احلسىن وصفاته وما تقتضيهسوء الظن ابهلل يعين اعتقاد ما ال يليق أبو 
 .ن سنة رسوله صلى هللا عليه وسلمالعظيم أو فيما صح موعد هللا عز وجل يف كتابه 
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ٱ:املشركني أهنم يظنون به ظن السوء، قال تعاىلأخرب عن و ، هللا تعاىل من يظنون به غري احلقولقد ذم 
 زي ري ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام  يل  ُّٱ
 6الفتح:  َّ مب خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ميني

 .(1)"حم َم ًدا َواْلم ْؤِمِننيَ  َلْن يـَْنص رَ  وظنهم السوء ابهلل هو أنه تعاىل "

 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه جه ُّٱووصف هللا تعاىل املنافقني أبهنم 
 154آل عمران:  َّ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى

َذَهَبْت هِبِْم َهَواِجس ه ْم ِإىَل َأن ظنُّوا اِبَّللِ  ظ ن واًن اَبِطَلًة ِمْن أهنم " َّ خي يه  ىه مه جه ُّٱومعىن 
 .(2)" ةِ أَْوَهاِم اجْلَاِهِلي  

َفَأْكثـَر  اخْلَْلِق َبْل ك لُّه ْم إال  َمْن َشاَء اَّلل   َيظ نُّوَن " يقول ابن القيم ، ن كثرة من يقع يف سوء الظن ابهللوع
، َوأَنّه  َيْسَتِحقُّ اِبَّللِ  َغرْيَ احلَْقِّ َظن  الس ْوِء، فَِإن  َغاِلَب َبيِن آَدَم يـَْعَتِقد  أَن ه  َمْبخ وس  احلَْقِّ اَنِقص  احلَْ  ظِّ

: ظََلَميِن َريبِّ َوَمنَـَعيِن َما َأْسَتِحقُّه ، َونـَْفس ه  َتْشَهد  عَ  َلْيِه ِبَذِلَك، فـَْوَق َما َأْعطَاه  اَّلل   َوِلَسان  َحالِِه يـَق ول 
َت َمْن فـَت ْشَته  َلَرأَْيَت ِعْنَده  تـََعتـًُّبا َعَلى َلْو فـَت شْ ،و  َوه َو بِِلَسانِِه يـ ْنِكر ه ، َواَل يـََتَجاَسر  َعَلى الت ْصرِيِح ِبهِ 

َبِغي َأْن َيك وَن َكَذا وََكَذا ، َفم ْسَتِقلٌّ اْلَقَدِر َوَماَلَمًة َله  َواْقرتَاًحا َعَلْيِه ِخاَلَف َما َجَرى ِبِه، َوأَنّه  َكاَن يـَنـْ
 (3)" َوم ْسَتْكِثرٌ 

حسن  من أهم متطلبات ذلك ألن؛ لكرمي من دعوة للتفاؤل القرآن اذلك مل ينتفع مبا يفكان كومن  
قضاء هللا دائر بني ف ،كم عظيمة قد تظهر وقد ختفى، وبقضائه وقدره ، وأنه حلِ الظن ابهلل تعاىل

 .الفضل والعدل والرمحة واحلكمة واملصلحة

 

 

                                                            

 7/299 ،4ط، معامل التنزيل يف تفسري القرآنغوي ، الب ( 1)

 4/134، د.ط،التحرير والتنوير ، بن عاشور ا ( 2)

 163-1/162 ، 27ط ، زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم ،  ( 3)
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 املبحث الثالث : اليأس والقنوط
 

 ني:من املطلبني التالين هذا املبحث يتكو 
 .معىن اليْأس والقنوط لغًة واصطالًحا (1
 .حتذير القرآن الكرمي من اليأس والقنوط (2
 

ا املطلب األول :  معىن اليْأس والقنوط لغة  واصطالح 

 (1)"الق ن وط ، ِضدُّ الرجاِء، أو َقْطع  اأَلَملِ ": لغة ليْأسمعىن ا

 (1)"ق فواتهالقطع على أن  املطلوب ال يتحصل لتحقي" :معىن اليْأس اصطالًحا
                                                            

 1/582، 8،ط القاموس احمليط، الفريوزآابدى ( 1)
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اَيس  ِمْن َرمْحَِة اَّللِ  تـََعاىَل : "معىن القنوط لغةً  َوقَِنَط يـَْقِنط  ِمْن اَبيَبْ َضَرَب َوَتِعَب َوه َو قَاِنٌط  ، اإْلِ
 (3)"اليْأس ِمَن اخلَْرْيِ، َوِقيَل: َأشّد اليْأس ِمَن الش ْيءِ ، وقيل "(2)"َوقـَن وط  

 .(5)"مَثََرة اْلَيْأس "فهو، (4)ايس من الر محة""القنوط: اإل : معىن القنوط اصطالًحا

اْلَيْأِس ِمْن ِصَفِة اْلَقْلِب، َواْلق ن وط  َأْن َيْظَهَر آاَثٌر اليأس يف اْلَوْجِه ":يف بيان الفرق بني اليأس والقنوطو 
 .(6)"َواأْلَْحَواِل الظ اِهَرةِ 

، حصول املطلوب، وذلك ضد التفاؤل، وتوقع عدم اخلريوابلتايل فمعنامها يدور حول عدم توقع 
 ، وحصول املطلوب.ىل األمل، وتوقع اخلريإالذي هو امليل 

 :حتذير القرآن الكرمي من اليأس والقنوط :املطلب الثاين

مهية حسن الظن ابهلل على أ أتكيدا، اليأس والقنوط من خالل عدة آايت حذر القرآن الكرمي من
 :ومما جاء يف ذلك كله من رمحة هللا تعاىل بعباده،، وذلك  لوتوقع اخلري، وبث روح األمل والتفاؤ 

 حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱٱقال تعاىل :( 1
 53الزمر:  َّ مح  جح مج حج مث متهت خت

رب هللا تعاىل عباده الذين أيف هذه اآلية العظيمة سرفوا على أنفسهم ابملعاصي، بسعة رمحته وعظيم  ، خي 
 من رمحته جل وعال ، رغم كثرة ذنوهبم ومعاصيهم ،  ، فينهاهم عن أن يقنطواكرمه

                                                                                                                                                                                          

 (633صفحة رقم )،1ط ،نظائرنزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والابن اجلوزي،  ( 1)
 2/517،د.ط،  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي،  ( 2)
 2/517،د.ط،  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي،  ( 3)
 4/260،   1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 4)

 (633فحة رقم )، ص 1ط،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائرابن اجلوزي،  ( 5)
 27/572 ،3ط،التفسري الكبريالرازي ،  ( 6)
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محة الواسعة اليت وهذه الر  كان راجيا رمحة ربه،  ، ليدخل منها منففتح هلم بذلك أبواب رمحته وفضله
وساوس أيس أو قنوط من رمحة  ، ودافع ملنع أو إيقاف أيابب أمل جلميع عباد هللاوسعت العاصني 

 .هللا

 رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ، وذلك يف قوله تعاىل : ني ابلضاللوصف هللا تعاىل القانط(2
ملخطئون طريق املعرفة فال يعرفون سعة اأي :"  َّ مب زب ُّٱومعىن ، 56احلجر:  َّ مب زب

 .(1)"رمحة هللا تعاىل وكمال علمه وقدرته

كتغري احلالة من السعة إىل ،  ملرغوبىل غري االيأس والقنوط عند تغري األحوال إ(جاء التحذير من 3
 ىت نت مت زت رت يب ُّٱٱ:ىل العسر، قال تعاىل، أو من اليسر إضيق، من الغىن إىل الفقرال

 49فصلت:  َّ ىث نث  مث زث رث يت

أنه يف حال اإلقبال وجميء املرادات ال ينتهي قط إىل درجة إال ويطلب الزايدة عليها ويطمع أي "
ك الرجاء الذي ال آخر له ابلفوز هبا، ويف حال اإلدابر واحلرمان يصري آيسا قانطا، فاالنتقال من ذل

 (2)"إىل هذا اليأس الكلي يدل على كونه متبدل الصفة متغري احلال

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ألبنائه ( قال تعاىل عن يعقوب عليه السالم أنه قال4

يوسف:  َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خم
87 

سعي واالجتهاد الرجاء يوجب للعبد ال، دليل على أن " َّ جنحن يم ىم  مم خم ُّٱويف قوله 
فضل هللا وإحسانه ورمحته  ما رجا العباد وجب له التثاقل والتباطؤ، وأوىلفيما رجاه، واإلايس: ي

فإهنم لكفرهم يستبعدون  َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱ ،وروحه
 (3)" رمحته، ورمحته بعيدة منهم، فال تتشبهوا ابلكافرين

                                                            

 3/304 ،1ط ،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ،  ( 1)

 27/572 ،3ط،التفسري الكبريالرازي ،  ( 2)

 (404صفحة رقم )  ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 3)
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 .من القنوط وتبني خطره والتحذير، م فضلهبسعة رمحة هللا وعظي التذكري جاء يف السنةوقد 

َلْو يـَْعَلم  اْلم ْؤِمن  َما ِعْنَد اَّللِ  ِمَن ":، قال عليه وسلمرضي هللا عنه أن النيب صلى هللا فعن أيب هريرة
 (1)" َما قـََنَط ِمْن َجن ِتِه َأَحدٌ ِمَن الر مْحَِة  اْلع ق وبَِة َما َطِمَع جِبَن ِتِه َأَحٌد، َوَلْو يـَْعَلم  اْلَكاِفر  َما ِعْنَد اَّلل  

َعْن َأيب فالكبائر، بل جعله قريًنا للشرك ابهلل القنوط من  عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنهجعل و 
ْرك  اِبهلِل، َواْلَيْأس  ِمْن َرْوِح هللِا، َواْلَقن وط  ِمنْ  : الشِّ َرمْحَِة هللِا،  الطَُّفْيِل، قَاَل: قَاَل َعْبد  هللِا: " اْلَكَبائِر 

 (2)َواأْلَْمن  ِمْن َمْكِر هللِا "

ىل استبشار اخلري وتوقعه، والبعد عن اليأس والقنوط، مهما  ملطهرة تؤكد دعوة القرآن الكرمي إفالسنة ا
سباب مستعينا ، ابذال لألا رمحة ربه وفضله، بل يكون املسلم متفائال راجيً كانت الظروف والصعوابت

 .ابهلل تعاىل عليها

، من مغفرهتا وحموها وفتح صفحة جديدة بيضاء يقنطفال  ،ل حَّت من أسرف على نفسه ابملعاصيب
 .ويرمحه، ويتوب على التائبنين استغفره مل يغفررحيم بعباده،  فاهلل تعاىل

 

 

 

 

 

 
                                                            

 4/2109،  يف سعة رمحة هللا تعاىل وأهنا سبقت غضبهابب  د.ط ،،  صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)
 ،اهليثمي يف جممع الزوائد وصحح اسناده( ، 8783، رقم ) 9/156، 2طاملعجم الكبري ،   يف الطرباينخرجه أ ( 2)
 (392، رقم ) 1/104 
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 املبحث الرابع : وساوس الشيطان

 

 مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ، كما قال هللا تعاىل:الشيطان الرجيم عدو اإلنسان

يه يف الدنيا ا علرً كثره ضر أعظم الشر وأ ويريد إلنسان، 6فاطر:  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ
زنة، ومن ذلك مواآلخرة كار سلبية حيدث اإلنسان هبا ، أو تزيني ألفا يلقيه يف نفسه من وساوس حم 

يف احلقيقة إال أفكار ضارة ، وما هي ه أبنه أفكار صادقة انبعة من فهم، فيزينها الشيطان لنفسه
 .حمطمة

 ومما جاء يف القرآن الكرمي حتذيرا من وساوس الشيطان وخطواته :

لكي يبعدمها  ؛جهو بني  هللا تعاىل يف كتابه ما حصل من وسوسة الشيطان آلدم عليه السالم وز (1
 مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ :قال هللا تعاىل املقيم، وخيرجهما مما هم فيه من النعيم

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ

 - 35البقرة:  َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف  خف حف مغجف جغ مع
36 

، ، واستثىن هللا تعاىل شجرةمن أصناف الثمار والفواكه، ابسكىن اجلنة؛ واألكل منها رغدً هللا أمرمها ف
فلم يزل عدومها يوسوس ، َّ حض جض مص  خص حص مس خس ُّٱ: ، فقال هلمامنعهما منها
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ا مما  فأخرجهم فاغرتا به وأطاعاه، يا عنه؛ حَّت محلهما على الزلل بتزيينههلما تناول ما هن ِ  هلما ويزين
 .هبطوا إىل دار التعب والنصب واجملاهدةوأ   ،كاان فيه من النعيم والرغد

وما فيه اخلري العاجل واآلجل ، هم عما ينفعهمليصد   ؛وكذلك فإن الشيطان الرجيم يوسوس لبين آدم
، فيفوت عمن  تالوهتم وتدبرهم للقرآن الكرمي، أن يوسوس هلم مبا يؤثر يفعظم ذلكهلم، ومن أ

 ، االنتفاع مبا يف القرآن من اهلداايت واملعاين العظيمة املباركة.استجاب لتلكم الوساوس وانشغل هبا

 زن ُّٱ: عاىلالرجيم عند قراءة القرآن الكرمي، قال ت وهلذا أمر هللا تعاىل ابالستعاذة ابهلل من الشيطان

لئال يلبس على القارئ " وذلك، 98النحل:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من
 .(1)"قراءته وخيلط عليه، ومينعه من التدبر والتفكر

 مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ: (قال تعاىل2 
البقرة:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك
168 - 169 

نسان ليقول ما فيه ، أن يوسوس لإلهللا بغري علم يطان من القول علىويدخل فيما يوسوس به الش
 .هللا وقدره ما فيه اعرتاض عليه ، وأن يقول يف قضاءسوء ظن ابهلل 

 مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱ: (قال هللا تعاىل3

 268البقرة:  َّ  خص حص مس خس جسحس

وما يرتتب عليه  فبدال من أن يتفاءل املنفقني مبا جاء يف القرآن الكرمي من فضل اإلنفاق يف سبيل هللا
  مل خلُّٱ:من الفضائل العاجلة واآلجلة ، وأن هللا خيلف ما أنفقوا خبري منه كما يف قول احلق جل وعال

لشيطان الرجيم يوسوس هلم ، فإن ا 39 سبأ:  َّ  هن من خن حن ممجن خم حم جم هل
 .(2)"إّن عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا: يف اإلنفاق اْلَفْقَر ويقول"ويعدهم 

                                                            

 4/602  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)

 1/315، 3،ط قائق غوامض التنزيلالكشاف عن ح، الزخمشري  ( 2)
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 حفخف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱٱ:(قال هللا تعاىل4

 10اجملادلة:  َّ حك جك مق حق مف

، وهذا َّ مظ حط مض ُّٱ: ، كما قال تعاىلاحلزن على قلوب املؤمنني لَ خِ دْ فالشيطان يريد أن ي  
، حيث يكون التفكري ن يشغل القلب والعقل عما ينفعهما، وكل ذلك يضعف جانب التفاؤلاحلز 

 .ا عن اإلجيابية، بعيدً اسلبي  

من وساوسه   ، عند أيالشيطان الرجيمة به من أمر هللا تعاىل يف كتابه الكرمي املسارعة لالستعاذ(5
قال هللا ٱ ىل هللا تعاىل طلبا للوقاية من شر ذلك،، بل يبادر ابللجوء إال يسرتسل معها، فوتزيينه للشر

 36فصلت:  َّ هت مت خت حت جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ ُّٱ: تعاىل

 ن خطر تلكم الوساوس وشرورها . ويف ذلك وقاية وحفظ م ،
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 املبحث اخلامس : احلسد
 

ا رزق هللا الناس وتفضل به عليه، ، إذ ابنشغاله مبغالقهإىل اسوداد القلب وإاحلسد مرض قليب يؤدي 
 ن يرى من خالهلا ما يف القرآن الكرمي منبذلك تعمى بصريته اليت كان ميكن أ، فإنه ومتنيه الشر هلم
ا من الناس وفضله على حدً أعطى أن هللا الذي ، وأدعوة للتفاؤل وأن الفضل بيد هللاو بشائر ابخلري 

 .ثر لغريهأن يهب مثل ذلك وأك، قادر على غريه

نـَْيا ِإْذ َحَسَد َأَحد  اْبيَنْ آَدَم َأَخاه  َعَلى َأْن ق ِبَل قـ ْرابَ  واحلسد " ن ه  َوملَْ يـ ْقَبْل َأو َل َأْسَباِب اجْلَِنااَيِت يف الدُّ
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱوهو من خصال اليهود الذميمة، قال هللا تعاىل: ، (1)"قـ ْراَبن  اآْلَخرِ 

النساء:  َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ: وقال تعاىل ،54

 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم

 109البقرة:  َّ جت  هب مب خب حب جب

 ين ُّٱٱ، فقال سبحانه :ن متين ما فضل هللا به بعض الناس على بعض من اجلاه واملالد هنى هللا عولق
 هب مب خب جبحب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 32النساء:  َّ حس جس  مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  جتحت

التفضيل قسمة من هللا صادرة عن حكمة وتدبري وعلم أبحوال العباد ومبا ينبغي وهذا النهي ألن "
م له وال حيسد أخاه على سِ بسط يف الرزق أو قبض فعلى كل واحد أن يرضى مبا ق   لكل من

                                                            

 30/629،د.ط، التحرير والتنوير ، ابن عاشور  ( 1)



 

132 

 

أما إذا مل يتمن ذلك بل متىن حصول  ،ذلك املبالغة يف املنع من احلسد واملقصود من كل"، (1)"حظه
رمبا   ا أيضا ال جيوز، ألن تلك النعمةمثلها له فمن الناس من جوز ذلك إال أن احملققني قالوا: هذ

 نت مفسدة يف حقه يف الدين ومضرة عليه يف الدنيا، فلهذا السبب قال احملققون: كا
إنه ال جيوز لإلنسان أن يقول: اللهم أعطين دارا مثل دار فالن، وزوجة مثل زوجة فالن، بل ينبغي أن 

 (2)"ا يف ديين ودنياي ومعادي ومعاشييقول: اللهم أعطين ما يكون صالحً 
 ما للناس من الفضل، أن يتم سؤاله تعاىل من فضله، فخزائنه سبحانه ال عاىل بدل متينوأمر هللا ت

به  ال تتمنوا ما فضل "أي  َّ مثحج هت مت خت  حت ُّٱ سبحانهقال ف رمني؛، وهو أكرم األكتنفذ
بعضكم على بعض، فإن هذا أمر حمتوم، والتمين ال جيدي شيئا، ولكن سلوين من فضلي أعطكم؛ 

 . (3)"فإين كرمي وهاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 1/353 ،1ط، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي ،  ( 1)

 10/65،  3ط ،التفسري الكبريالرازي ،  ( 2)

 2/287 ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 3)
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 ء يف القرآن الكرمي دعوة للتفاؤل: قصص األنبياالفصل اخلامس

 : مناذج من قصص األنبياء يف سورة هود ودعوهتا للتفاؤلاملبحث األول
 

 من املطلبني التاليني:يتكون هذا املبحث 
 .تعريف بسورة هود، وما يف قصص األنبياء فيها من دعوة للتفاؤل (1

 .وهود عليهما السالم ذكر بعض مواقف التفاؤل يف قصة نوح (2
 

 :، وما يف قصص األنبياء فيها من دعوة للتفاؤلاملطلب األول: تعريف بسورة هود
عليه  هنا شيبت رسول هللا صلى هللاإ، حَّت عظيمة التأثري على النفس ، وهي(1)سورة هود "مكية"

َشيـ بَـْتيِن ه وٌد، َوالَواِقَعة ، »ْد ِشْبَت، قَاَل: قَاَل: قَاَل أَب و َبْكر : اَي َرس وَل اَّللِ  قَ  ، فعن اْبِن َعب اس  وسلم
، َوَعم  يـََتَساَءل وَن، َوِإَذا الش ْمس  ك وَِّرتْ  ْرَساَلت 

 
، وذلك يدل على عظيم شأن هذه السورة (2) َوامل
 .أتثريها على القلوب اليت تتدبرهاو

السالم مع قومهم، وما القوه من  األنبياء عليهم ، ذكر هللا تعاىل ألخبار بعضومن مسات هذه السورة
ويف ، ، فأهلك هللا القوم الظاملنيىل، فصربوا واستمروا يف دعوهتم حَّت جاء أمر هللا تعاتكذيب قومهم

،  ، وأن العاقبة للمتقنية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأتكيد على أمهية الصربذلك تثبيت وتسلي
 زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل  مل  ُّٱٱ:كما قال جل وعال

 49هود:  َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ نيىي مي

                                                            

 4/302، 2ط،   تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)

، صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،  ( 3297، رقم ) 5/402،  2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 2)
7/297 
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ها الدعاة، وكذلك كل ه، رغم الشدائد اليت يواجفالسورة الكرمية تدعو للتفاؤل، وتوقع العاقبة احلميدة 
 ىن نن ُّٱ:، فقال جل وعال  تعاىل اليأس يف بداايت السورة. ولقد ذم هللامن أصابته مصيبة
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين
 10 - 9هود:  َّ  حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب

م ، هو السبيل لعدم االستسالمرار يف الطاعة واألعمال الصاحلةمث ذكر هللا تعاىل أن الصرب واالست
 جح مج ُّٱٱ:لليأس والقنوط عند ذهاب النعمة، وكذلك عدم البطر والتكرب عند النعمة، فقال تعاىل

 .11هود:  َّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح

 ،مرهم هللا به من الطاعة والدعوة إليهأ، فقد صربوا واستمروا فيما عاىل توذلك ما كان من أنبياء هللا
 ة، وكانت أخبارهم يف هذه السورة الكرميفكانت قلوهبم بذلك مطمئنة اثبتة، ال أيس فيها وال قنوط

ن أ، و ن الفرج مع الكربأ، و مع الصرب والتوفيق أبن النصر ،، ولكل مكروبدعوة للتفاؤل لكل داعية
 .عسر يسرامع ال

 

  :: ذكر بعض مواقف التفاؤل يف قصة نوح وهود عليهما السالمب الثايناملطل

  :: تفاؤل نوح عليه السالمأوال

، ة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، موعظة وعربة وتسلياىل قصة نوح عليه السالم مع قومهذكر هللا تع
 25هود:  َّ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱمن قوله تعاىل: 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل  مل  ُّٱ: قوله تعاىل إىل
 49هود:  َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ نيىي

 مه جه  هن من خن ُّٱ: قال تعاىل أمر هللا تعاىل له ببناء السفينة:، ومما جاء يف قصته

 37هود:  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه
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حبر وال بناء السفينة مع أنه كان يف الرب، ومل يكن ، وشرع يف ستجاب نوح عليه السالم ألمر هللافا
، فصنعها يف  (1)، قال ابن عباس رضي هللا عنهما " َوملَْ َيك ْن يف اأْلَْرِض قـَْبَل الطُّوفَاِن هَنٌْر َواَل حَبٌْر "هنر

 (2)"ِماَئِة َسَنة ، وجَنَرها يف ِمائَِة َسَنة  أ ْخَرى، َوِقيَل: يف أَْربَِعنَي َسَنًة"

قومه مع ما هم فيه من ، كان يتعرض للسخرية من السفينة ت الطويلة اليت بىن فيهاوخالل هذه السنوا
 من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:التكذيب له، قال تعاىل

 38هود:  َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن

 جه ين ىن من خن ُّٱ ا من نصر هللا تعاىل، فيقول هلمنه كان واثقً أ، إال ورغم هذه السخرية
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ: ، مث يقول هلمَّ  جي يه ىه مه
 . تعاىل له وملن معه من املؤمنني، وإجناء هللافهو متفائل بنصر هللا، 39هود:  َّ َّ ٍّ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ:اه ومن معه وأهلك القوم الظاملني، قال تعاىل، وأجنفحقق هللا له ذلك
 زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ
 40هود:  َّ ىف يث ىث نث مث

، وفجر  امنهمرً  أي: " أنزل هللا من السماء ماءً  َّ مئ زئ ُّٱفلما جاء أمر هللا إبهالك الكافرين 
اء، تفجرت فالتقى األرض كلها عيوان حَّت التنانري اليت هي حمل النار يف العادة، وأبعد ما يكون عن امل

 (3)" املاء على أمر قد قدر

َمْخل وقَاِت َذَواِت ِمْن ص ن وِف الْ -وأمر هللا تعاىل نوحا أبن حيمل معه يف السفينة "ِمْن ك لِّ َزْوَجنْيِ 
، ومحل فيها من لتبقى مادة مجيع األجناس (4)اثـَْننْيِ. ذََكرًا َوأ نـَْثى"-اأْلَْرَواِح، ِقيَل: َوَغرْي َها ِمَن النـ َباََتِت 

"  أي مل يؤمن معه إال نزر قليل َّ ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱآمن من أهله وقرابته ومن قومه 

                                                            

 9،2/33ط، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 1)

 4،2/319ط، تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 2)

 (382صفحة رقم )  ، 1،  طم املنان تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالالسعدي ،  ( 3)

 4/321 ،2ط، تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 4)
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يع َمْن َكاَن يف الس ِفيَنة مَثَان وَن ِنْصفهْم رَِجال َوِنْصفهْم ِقيَل َكان وا ِست ة رَِجال َونِ  َساَءه ْم َوِقيَل مجَِ
 .منهم أحد أهلك هللا مجيع الكافرين ومل يبق، و (1)نساء"

هل اإلميان قلة مستضعفة يف األرض، ومهما كانت كثرة فالعاقبة للمتقني والعاقبة لدين هللا مهما كان أ
 .رض هلل يورثها من يشاء من عباده، فاألوقوة الكافرين

 

  :اثنيا: تفاؤل هود عليه السالم

 جب ُّٱ: وذلك من قوله تعاىل ،قصة هود عليه السالم مع قومه عاد، ذكر هللا تعاىل وبعد قصة نوح
  50هود:  َّ خس حس جس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب  حب

 خض حض  جض خصمص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  مث  ُّٱ: ، إىل قوله تعاىل

 60هود:  َّ مظ حط مض

، فقد  لى تكذيب قومه له وافرتائهم عليهومما يتضح به تفاؤل هود عليه السالم ما كان منه من رد ع
 غاية ما يكون التوكل ، متوكال عليه حمسنا ظنه به جل وعالن يف رده عليهم عظيم الثقة ابهللكا

 حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن ُّٱٱقال هللا تعاىل :، وحسن الظن

 خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ مئ هي مي خي

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من

 56 - 53هود:  َّ رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ

 مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن ُّٱٱفبعد قوهلم :
َتنا آبية تضطران إىل اإلميان بك ونفوا أن تكون معجزاته آية حبسب ظنهم ، َّ  هئ أي "ما ِجئـْ

 (2)ق"وعماهم عن احل

                                                            

 (291صفحة رقم ) ،1ط، احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ( 1)

 3/181  ،1ط،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية ،  ( 2)
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أي " ما نقول إال أن بعض  َّ خممم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمث زادوا يف غيهم فقالوا 
 (1)اآلهلة ملا َسبَـْبتها وَضللت َعَبَدهَتا أصابك جبنون"

 ىن من خن  حن جن يم ُّٱ، قائال غري مكرتث بقوهلم وال مبال هبم ،فرد  عليهم مستعل  إبميانه

 َّ يهجي ىه مه جه ين

كان،   ما كان ومن مما يشركون من دون هللا " كائنا لى براءتهفأشهَد هللا وأشهَدهم هم أنفسهم ع 
، وبكل ثقة وطمأنينة ابهلل جل وعال ، ، وأعلن ذلك هلم بكل وضوح(2)"فكيف إذا مل يكن إال مجادا

ن يسعوا مجيعا أ، و عليه هم وآهلتهم اليت يزعمونن يتجمعوا أ، فطلب منهم تبع ذلك أبن حتداهممث ا
هلوهطريق يتللضرر به بكل  ، َّ يي ىي مي خي  حي ُّٱ :، فقال هلممكنون منه دون أن مي 

 النـُّبـ و ِة، َأْن َيك وَن "َوَهَذا اْلَقْول  َمَع َكثْـَرِة اأْلَْعَداِء َيد لُّ َعَلى َكَماِل الثَِّقِة بَِنْصِر اَّللِ  تـََعاىَل. َوه َو ِمْن َأْعاَلمِ 
 (3)" َّ خي  حي ُّٱٱالر س ول  َوْحَده  يـَق ول  ِلَقْوِمِه:

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱ:لعزة والطمأنينة وعدم اخلوف منهم، فقالمث أظهر هلم سبب هذه ا

أي إين "جسرت على ذلك  َّ رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ
الذي هو "مالكي ومالككم، والقيِّم على مجيع خلقه، توكلت من  (4)" َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱألين 

 ُّٱ"َأْي نـَْفس  َتِدبُّ َعَلى اأْلَْرِض  َّ زئ ُّٱما من ، ف(5)أن تصيبوين، أنتم وغريكم من اخللق بسوء"

 (6)َأْي ي َصّرِفـ َها َكْيَف َيَشاء ، َومَيْنَـع َها مم ا َيَشاء ، َأْي َفاَل َتِصل وَن ِإىَل ض ّرِي" َّ يئرب ىئ نئ مئ

 رن مم ُّٱٱقال تعاىل : ،احدين، وأهلك املكذبني اجلفكفاه هللا عدوه، وأجناه ومن معه من املؤمنني

  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن

                                                            

 3/181 ،1ط، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية ،  ( 1)

 9/310 د.ط،، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسورالبقاعي ،  ( 2)

 9/52 ،2ط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 3)

 9/311 د.ط،، نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسورالبقاعي ،  ( 4)

 5/458  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  الطربي ،  ( 5)

 9/52 ،2ط،ناجلامع ألحكام القرآالقرطيب ،  ( 6)
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 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 60 - 58هود:  َّ مظ حط مض خض حض  جض خصمص حص

، َجَعَلْته  َكالر ِميمِ فلم ا جاء أمر هللا وهو " َما أَْرَسَل اَّلل   َعَلْيِهْم ِمَن الرِّيِح اْلَعِقيِم ال يِت اَل مَت رُّ ِبَشْيء  ِإال  
يظ  ِبَرمْحَِتِه ْهَلَكه م  اَّلل   َعْن آِخرِِهْم، َوجَن ى ِمْن بـَْيِنِهْم َرس وهَل ْم ه وًدا َوأَتْـَباَعه  اْلم ْؤِمِننَي ِمْن َعَذاب  َغلِ َفأَ 

 (1)تـََعاىَل َول ْطِفِه "

لك ، وذله إال هو سبحانه وتعاىلومن آمن معه وأهلك املفسدين هو احلي الذي ال إ فالذي جن ى هودا
 ، وأن النصر والتمكني ألولياء هللا تعاىل . العدوان مهما انتفش فإنه ال يدومفأل خري أبن الظلم و 

 

 
 
 
 
 
 

 : مناذج من قصص األنبياء يف سورة األنبياء ودعوهتا للتفاؤلاملبحث الثاين
 

 من املطلبني التاليني:ن هذا املبحث يتكو 
 .ا من دعوة للتفاؤلهب ، وما يف قصص األنبياءسورة األنبياء(تعريف ب1
 .تفاؤل يف قصص األنبياء يف السورة( ذكر بعض مواقف ال2
 

 :ا من دعوة للتفاؤلهب، وما يف آايهتا وقصص األنبياء لب األول : تعريف بسورة األنبياءاملط

                                                            

 4/331 ،2،طتفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)
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وهم: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ولوط،  نبيا ذكر هللا فيها أربعة عشر، (1)"مكية"سورة األنبياء 
وداود، وسليمان، وأيوب، وإمساعيل، وإدريس، وذو الكفل، وذو النون، وزكراي، وعيسى ابن  ونوح،

 .مرمي عليهم السالم

وأقامت األدلة  ،م ابهلل تعاىل وابحلساب والعقابابتدأت السورة ابحلديث عن غفلة الناس وتكذيبه
إمنا جاءت لبيان  مجيعا ، وذكرت أن دعوة الرسلهلةوالرباهني على وحدانية هللا وبطالن تعدد اآل

 . ووحدانيته يف هذا الكون العجيب، مث ذكرت بقية األدلة على قدرة هللاالتوحيد

نه ال خلود إال يف أ، و نيا مبا فيها من آالم وأفراحوجاء يف السورة التذكري ابآلخرة وزوال هذه الد
، اىل ليبلوهم أيهم أحسن عمالنه تع، وأن كل ما يكون يف الدنيا من خري أو شر فإمنا هو فتنة ماآلخرة

صاهبم مما أهم إمنا هو اختبار كما أن الذي ويف ذلك تسلية لكل مكروب أبن اخلري الذي أصاب غري 
تعاىل يف ، قال هللا م هللا تعاىل الشاكرين والصابرينىل هللا تعاىل فيكر إ، مث يكون الرجوع يكرهون اختبار
 حل جل مك لك خك حك جك حقمق  مف خف حف جف مغ ُّٱ: السورة الكرمية 

 35 - 34األنبياء:  َّ  من خن حن ممجن خم حم جم ملهل  خل

 

، تسلية للرسول صلى هللا عليه وسلم عض األنبياء وما انهلم من البالءوذكرت السورة الكرمية قصص ب
 تعاىل من احملن وهم أحب وأن ما حصل ألنبياء هللا، تأسي هبم يف الصرب واحتمال األذىوألمته لل

ن أودليل على ، مه كل بالء يكون لغريهم من البشريهون أما ،هبم عنده منزلةقر أىل هللا تعاىل و إالناس 
صلى هللا عليه ، أنه دخَل على رسول هللا فعن أيب سعيد  رضي هللا عنه ،البالء يكون بقدر اإلميان

هللا! قال:"إان   وهو َمْوعوٌك عليه َقطيَفٌة، فوَضع يَده فـَْوَق الَقطيَفِة، فقال: ما أَشد  مح  اك اي رسول  وسلم
".مث قال: اي رسوَل هللا! م ْن أشدُّ الناِس بالًء؟  كذلك ي َشد د  علينا الَبالء ، ويضاَعف  لنا اأَلْجر 
َتلى ابلَقْمِل  قال:"األَنِبياء ".قاَل: مث   َمْن؟ قال:"الع َلماء ".قال: مث   َمْن؟ قال:"الصاحِلوَن، وكان أحد هم يـ بـْ

                                                            

 5/331، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ابن كثري ،  ( 1)
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َتلى أحد هم ابلَفْقِر حَّت ما جِيَد إال الَعباءَة يلَبس ها، وأَلحد هم كان أشد  َفرحًا ابلَبالِء حَّت يـَْقتـ َله، و يبْـ 
 (1) ِمْن أَحدِك ْم ابْلَعطاِء"

 ، فأل خري ابليسر بعد العسرري مما فاهتمخهو ، وما عوضهم مبا تأمل ما فرج هللا به كرب أنبيائهمث ب
 ن الفرج مع الكرب .، وأواخللف من هللا تعاىل عم ا فات

 
 

 : املطلب الثاين : ذكر بعض مواقف التفاؤل يف قصص األنبياء يف السورة
 

 :ا مما فاتهبراهيم عليه السالم مع قومه وإجناء هللا له وتعويضه خري  إأوال :قصة 
م مجيعا، مامهأمع أبيه وقومه ومشوخه إبمياهنم  براهيم عليه السالمإنبياء قصة تعاىل يف سورة األذكر هللا 

، مث ما كان من ا هلا، ومكسرً رغم صغر سنه، وانعدام الناصر من البشر، منكرا عليهم عبادهتم لألصنام
هي موعظة وذكرى لكل  ة، فأجناه هللا تعاىل يف آية عظيممرهم على حرقه يف النارأمجعوا أن أ إال قومه

ه وسلم البن عباس رضي هللا هللا علي نه كما قال رسول هللا صلىأىل احلق أبن األمر هلل وحده و إداعية 
َفع وَك ِإال  ِبَشْيء  َقْد َكتَـَبه  عنهما َفع وَك ِبَشْيء  ملَْ يـَنـْ اَّلل   َلَك،  : " َواْعَلْم َأن  األ م َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ

ْيء  َقْد َكتَـَبه  اَّلل   َعَلْيَك، ر ِفَعِت األَْقاَلم  َوَجف ْت َوَلْو اْجَتَمع وا َعَلى َأْن َيض رُّوَك ِبَشْيء  ملَْ َيض رُّوَك ِإال  ِبشَ 
 . (2)الصُّح ف  " 

لغري ا شركهم وعبادهتم ، مستنكرً بيه وقومهأمام أبراهيم عليه السالم وحده إقال هللا تعاىل مبينا وقوف 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ: هللا

 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس

 56 - 51األنبياء:  َّ لك  خك حك جك مق حق مف خف

                                                            

، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب  ( 119، رقم ) 1/119 ،1ط،املستدرك على الصحيحني أخرجه احلاكم يف  ( 1)
 330/  3والرتهيب 

، صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،  ( 2516، رقم ) 4/667،  2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 2)
6/16 



 

141 

 

 مك ُّٱ، معلنا عزمه على فعل ذلك ىل تغيريه بيدهإبراهيم من تغيري املنكر بلسانه إمث انتقل 

، " فأقسم اخلليل َقَسًما َأمْسََعه  بـَْعَض 57األنبياء:  َّ  حم جم هل مل خل حل جل
ِهْم. َدن  َأْصَناَمه ْم، َأْي: لََيْحِرَصن  َعَلى أََذاه ْم َوَتْكِسريِِهْم بـَْعَد َأْن يـ َولُّوا  م ْدِبرِيَن َأْي: ِإىَل ِعيدِ قـَْوِمِه لََيِكي

 َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ، (1)وََكاَن هَل ْم عيد خيرجون إليه "

م ْصَطف ًة َوَمَعَها َصَنٌم َعِظيٌم وََكاَن ه َو م َقاِبَل اَبِب  " ِقيَل: َكاَنِت اأْلَْصَنام  َسْبِعنَي َصَنًما ،  58األنبياء: 
 (2)بـَْيِت اأْلَْصَناِم، َوبـَْعَد َأْن َكَسَرَها َجَعَل اْلَفْأَس يف َرقـََبِة الص َنِم اأْلَْكرَبِ اْسِتْهزَاًء هِبِْم"

 خم حم ُّٱ تركه إبراهيم فتحولت اآلهلة املعبودة إىل قطع صغرية من احلجارة إال كبري األصنام فقد
، وكذلك " (3)فيسألونه " عما وقع آلهلتهم فال جييبهم فيظهر هلم بطالن عبادهتم" َّ ىم  مم

ليعتربوا ويعلموا أهنا إذا مل تدفع عن نفسها ما فعل هبا إبراهيم، فهي من أن تدفع عن غريها من أرادها 
هو عليه من دينه وتوحيد هللا، والرباءة بسوء أبعد، فريجعوا عما هم عليه مقيمون من عبادهتا إىل ما 

 (4)من األواثن "

 جي يه ُّٱ، فقال بعضهم آبهلتهم، تساءلوا عمن فعل ذلك فلما رجع قومه ورأوا ما حل  
 زئ ُّٱ، فأتوا به على مرأى ومسمع من الناس فقالوا له 60األنبياء:   َّ يي ىي مي خي حي
 62األنبياء:  َّ رب يئ ىئ نئ  مئ

 َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱٱن:فقال إبراهيم والناس شاهدو 

أي بل كسرها كبري األصنام " غضبا عليها، ملا عبدت معه، وأراد أن تكون العبادة منكم ، 63األنبياء: 
لصنمكم الكبري وحده، وهذا الكالم من إبراهيم، املقصد منه إلزام اخلصم وإقامة احلجة عليه، وهلذا 

كسرت؟ والصنم   سألوها ملَِ وأراد األصنام املكسرة ا َّ ىت نت مت زت رت ُّٱقال: 
الذي مل يكسر، اسألوه ألي شيء كسرها، إن كان عندهم نطق، فسيجيبونكم إىل ذلك، وأان وأنتم، 

                                                            

 5/348 ،2ط،تفسري القرآن العظيمابن كثري ،  ( 1)

 17/98 د.ط،،التحرير والتنوير بن عاشور ، ا ( 2)

 ( 480صفحة رقم )  ،18ط، املنتخب يف تفسري القرآن الكرميجلنة من علماء األزهر ،  ( 3)

 18/459،   1، طجامع البيان يف أتويل القرآن،  الطربي ( 4)
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وكل أحد يدري أهنا ال تنطق وال تتكلم، وال تنفع وال تضر، بل وال تنصر نفسها ممن يريدها أبذى 
"(1) 

 ُّٱ، فقالوا براهيمإىل قوهتم ملعاقبة إ، وجلأوا قستكربوا عن اتباع احل، افلما أفحمهم وتبني هلم ضالهلم

 68األنبياء:  َّ هت مت  خت حت جت هب مب

، فانتصر هللا خلليله ملا ألقوه يف النار وقال ابإلحراق غضبا آلهلتهم ونصرة هلاشنع القتالت أفأرادوا قتله 
 69األنبياء:  َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱهلا: 

أذى، وال أحس مبكروه ، وأجنى هللا إبراهيم من الكيد الذي ا وسالما، مل ينله فيها فكانت عليه بردً  
 َّ مص خص حص مس خس حس ُّٱ ريد به، وابء الكائدون له خبسارة ما بعدها خسارةأ  

 70األنبياء: 

 .ولو اجتمع الناس كلهم عليه مجيعافمن كان هللا معه كان معه النصر والتأييد 

وعوضه  ،ن سل مه من انر قومهأه بنعم عظيمة بعد سالم وامنت عليبراهيم عليه الإكرم هللا تعاىل أوقد 
 جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱٱ:خريا مما فاته فقال تعاىل

 جم يل ىل مل خل  خك حك جك مق مفحق خف حف

 73 - 71األنبياء:  َّ جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم مم  خم حم

سبحانه ضه وعو  ،(2)"رض الشامأ"األرض املباركة  ا من وطنه،ا خريً م عليه السالم وطنً براهيإفعوض هللا 
وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوما خريا من  ،ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهال خريا من أهله

وجعل من نسله أئمة يهدون الناس أبمر هللا وأوحى إليهم أن يفعلوا اخلريات على اختالفها، ، قومه
، ونعم اجلزاء، ونعمت اخلامتة وأن يقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة. وكانوا طائعني هلل عابدين. فنعم العوض

 .عليه السالم اليت قسمها هللا إلبراهيم

                                                            

 (526ص  )  ، 1،  طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان السعدي ،  ( 1)

 2/412 ، 1ط ، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي ،  ( 2)
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وذلك عادة هللا تعاىل فيمن ترك شيئا ألجله  فإنه يعوضه مبا هو خري له، فَعْن َأيب قـََتاَدَة، َوَأيب 
َنا َعَلى َرج ل  ِمْن َأْهِل اْلَباِديَِة فـَق ْلَنا: َهْل مسَِ  مْهَاِء، قَااَل: أَتـَيـْ ْعَت ِمْن َرس وِل اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم الد 

َلَك اَّلل   ِبِه َما ه َو َخرْيٌ  ًئا َّللِِ  ِإال  َبد  : "ِإن َك َلْن َتدََع َشيـْ ْعت ه  يـَق ول  ًئا؟ قَاَل: نـََعْم، مسَِ  (1) َلَك ِمْنه "َشيـْ
 

 

 

 

 

 

 

 

  :خريا مما فاته ؤهوإعطاه السالم : كشف هللا تعاىل الضر عن أيوب علياثنيا
ابب أمل وتفاؤل لكل ى و يوب عليه السالم تسلية عظيمة لكل مبتلً أجعل هللا تعاىل يف قصة 

 ، وطال به البالء فكان مثاينياءلي بالًء عظيما مع أنه نيب من األنب، فأيوب عليه السالم ابت  مكروب
ذلك  ىومدحه هللا تعاىل عل ،احمتسبً ا ، راضيً عشرة سنة، فلم يعرتض ومل جيزع، وصرب الصرب اجلميل

خلف له خريا أ، مث فرج هللا أليوب و 44ص: َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه ُّٱ: فقال عنه
 .مما فاته

يت اليسر أن بعد العسر والبالء أي ،هلهأو أ و مالهأصابه ضر يف بدنه ألكل من  تسليةويف ذلك 
وقوله ،  7الطالق:  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ: والعوض عما فات وزايدة، كما قال هللا تعاىل

بات أجر الصرب وحسن مع ث، 6 – 5الشرح:  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱسبحانه : 
 الظن ابهلل .

ٱ: سورة األنبياء يف قول هللا تعاىليوب عليه السالم يف أجاء ذكر قصة بالء ولقد 

 ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 84 - 83األنبياء:  َّ
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 منه نفسه وولده وماله، فابتلى ابملرض وهالك األوالد وضياع األموال امتحاانً  ذلك أن "أيوب ابتلى يف
ىل إ، وتوسل عن حاله وأنه أصابه الضر العظيم ، فنادى ربه متوسال إليه ابإلخبار(1)ا له"تعاىل واختبارً 

  83األنبياء:  َّ  ىي مي خي حي جي يه ُّٱ، فقال هللا تعاىل برمحته الواسعة

هلل وثقته يف عظيم رمحته جل ، وأظهر حسن ظنه ابَّ حي جي يه ُّٱىل هللا تعاىل حاله إ افشك
سبحانه  ، وقال له واستجاب له ،رحم الرامحنيأ، فرمحه َّ  ىي مي خي ُّٱوعال، فقال 

أي " د ْس وحّرِك برجلك ،   42 ص: َّ  هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه ُّٱ: كما يف سورة ص
ت عني ماء  فاغتسل به حَّت ذهب الّداء من ظاهره مث  شرب منه فذهب الد اء يف األرض فداس فنبع

وجل " ِإلَْيِه َأْهَله  َوَأْواَلَده   فرد هللا عز َّ مئ زئ ُّٱرد هللا عليه أهله وماله ، و (2)من ابطنه "
 رب ُّٱرمحة من الرمحن الرحيم   ، وذلك كله(3)أِبَْعَياهِنِْم َأْحَياه م  اَّلل   َله  َوَأْعطَاه  ِمثْـَله ْم َمَعه ْم"

فهو سبحانه اللطيف بعباده  (4)لِْلَعاِبِديَن أبَِن  اَّلل َ اَل َيرْت ك  ِعَنايـََته  هِبِْم" أي تذكريا "، َّ  مب زب
 .رحم الرامحنيأوهو 

ن ، أأنس بن مالكصح ما ورد يف قصته عليه السالم حديث أوحبسب ما وقف عليه الباحث فإن 
: " ِإن  أَيُّوَب َنيب  اَّللِ  َكاَن يف َباَلئِِه مَثَاينَ َعْشَرَة َسَنًة فـََرَفَضه  اْلَقرِيب   عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا

َا ْيِه، فـَقَ َواْلَبِعيد ، ِإال  َرج اَلِن ِمْن ِإْخَوانِِه َكااَن ِمْن َأَخص  ِإْخَوانِِه َكااَن يـَْغد َواِن ِإلَْيِه َويـَر وَحاِن ِإلَ  اَل َأَحد مه 
: م ْنذ  مَثَاينَ ِلَصاِحِبِه: أَتـَْعَلم ، َواَّللِ  َلَقْد أَْذَنَب أَيُّوب  َذنـًْبا َما أَْذنـََبه  َأَحٌد، قَاَل َصاِحب ه : َوَما َذاَك؟ قَالَ 

: َعْشَرَة َسَنًة ملَْ يـَْرمَحْه  اَّلل   فـََيْكِشف  َعْنه ، فـََلم ا رَاًحا ِإلَْيِه ملَْ َيْصربِ   الر ج ل  َحَّت  ذََكَر َذِلَك َله ، فـََقاَل أَيُّوب 
اَّلل َ َفَأْرِجع  ِإىَل بـَْييِت اَل أَْدرِي َما يـَق ول  َغرْيَ َأن  اَّلل َ يـَْعَلم  َأيّنِ ك ْنت  أَم رُّ َعَلى الّرِْجَلنْيِ يـَتَـَناَزَعاِن فـََيْذك رَاِن 

، قَاَل: وََكاَن خَيْر ج  ِإىَل َحاَجِتِه فَِإَذا َقَضى َحاَجَته  َفأ َكفِّر  َعنـْه َما َكرَاِهَيَة َأْن ي   ْذَكَر اَّلل   ِإال  يف َحقّ 
َها َوأ وِحَي ِإىَل أَيُّوَب يف  ل َغ، فـََلم ا َكاَن َذاَت يـَْوم  أَْبطََأ َعَليـْ  ُّٱَمَكانِِه َأِن: أَْمَسَكِت اْمَرأَت ه  بَِيِدِه َحَّت  يـَبـْ

َها َقْد أَْذَهَب اَّلل   َما ِبِه ِمَن  َّ مئ هي مي خي جيحي ٰه ، َوأَقْـَبَل َعَليـْ َتِظر  فَاْستَـْبطَأَْته  فـََلِقيَـْته  يـَنـْ
                                                            

 17/61 ، 1ط ، تفسري املراغياملراغي ،  ( 1)

 ( 924ص  ) ،1ط، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزالواحدي ،  ( 2)

 5/346 ،4ط، معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي ،  ( 3)

 17/128 د.ط،،التحرير والتنوير بن عاشور ، ا ( 4)
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 َهَذا اْلَباَلِء، َوه َو َعَلى َأْحَسِن َما َكاَن، فـََلم ا رَأَْته  قَاَلْت: َأْي اَبَرَك اَّلل   ِفيَك، َهْل رَأَْيَت َنيب  اَّلل ِ 
تَـَلى؟ َوَوا َّللِ  َعَلى َذِلَك َما رَأَْيت  َأَحًدا َأْشَبَه ِبِه ِمْنَك ِإْذ َكاَن َصِحيًحا، قَاَل: فَِإيّنِ َأاَن ه َو، وََكاَن َله  اْلم بـْ

َا َعَلى أَ  اْلَقْمِح  ْنَدرِ أَْنَدرَاِن أَْنَدٌر لِْلَقْمَح َوأَْنَدٌر لِلش ِعرِي، فـَبَـَعَث اَّلل   َسَحابـََتنْيِ، فـََلم ا َكاَنْت ِإْحَدامه 
 (1)أَفْـَرَغْت ِفيِه الذ َهَب َحَّت  فَاَض،، َوأَفْـَرَغِت اأْل ْخَرى َعَلى أَْنَدِر الش ِعرِي اْلَورَِق َحَّت  فَاَض "

 

، أنه مهما طال البالء فإن فرج هللا قادم ويسره واقع،  ه عليه السالم فأل خري لكل مكروبويف قصت
 . 6 – 5الشرح:  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ: كما وعد سبحانه
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  :ء هللا تعاىل ليونس عليه السالمإجنا :اثلثا

 من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ: قال تعاىل
 مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 88 - 87األنبياء:  َّ مب خب حب جب

ه   "ذا النون" لقب ليونس عليه السالم، ل قب به "اِلبِْتاَلِع النُّونِ  " ،ِإاي    . (1)َوالنُّون  احْل وت 

، َفأَبـَوْ  ا َعَلْيِه َومَتَاَدْوا بعثه هللا تعاىل "ِإىَل َأْهِل قـَْريَِة نِينَـَوى، َوِهَي قـَْريٌَة ِمْن َأْرِض اْلَمْوِصِل، َفَدَعاه ْم ِإىَل اَّللِ 
. فـََلم ا حَتَق ق وا ِمْنه  َعَلى ك ْفرِِهْم، َفَخرََج ِمْن َبنْيِ َأْظه رِِهْم م َغاِضًبا هَل مْ  ، َوَوَعَده ْم اِبْلَعَذاِب بـَْعَد َثاَلث 

، َخَرج وا ِإىَل الص ْحرَاِء أبَِْطَفاهلِِْم َوأَنـَْعاِمِهْم َوَمَواِشيِهْم، َوفـَر ق وا َبنْيَ  َذِلَك، َوَعِلم وا َأن  الن يب  اَل َيْكِذب 
ر ع وا ِإىَل اَّللِ  َعز  َوَجل ، َوَجَأر وا  ِإلَْيِه، َوَرَغِت اإلبل وف ْضالهنا، َوَخاَرِت اْلبَـَقر  اأْل م َهاِت َوأَْواَلِدَها، مث   َتضَ 

 قال هللا تعاىل :، (2)َوأَْواَلد َها، َوثـََغِت اْلَغَنم  ومح ْالهنا، فـََرَفَع اَّلل   َعنـْه م  اْلَعَذاَب "

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 98يونس:  َّ حي جي يه  ىه مه جه

خرج من قومه "فَِإن ه  َذَهَب فـَرَِكَب َمَع قـَْوم  يف َسِفيَنة  فـََلج جت هِبِْم،  ملاوأما يونس عليه السالم فإنه 
َعة  َعَلى ي ون َس، َوَخاف وا َأْن يـَْغَرق وا ،فَاْقرَتَع وا َعَلى َرج ل  يـ ْلق ونَه  ِمْن بـَْيِنِهْم يـََتَخف ف وَن ِمْنه ، فـََوقـََعِت اْلق رْ 

                                                            

 11/329 ،2ط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 1)
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َلْيِه أَْيًضا، قَاَل اَّلل   َفأَبـَْوا َأْن يـ ْلق وه ، مث   َأَعاد وا اْلق ْرَعَة فـََوقـََعْت َعَلْيِه أَْيًضا، َفأَبـَْوا، مث   َأَعاد وَها فـََوقـََعْت عَ 
 (1)، َأْي: َوقـََعْت َعَلْيِه اْلق ْرَعة  "141الصافات:  َّ رن مم ام  يل ىل ُّٱتـََعاىَل: 

ىل ربه "وراجع نفسه يف بطن احلوت فَنادى يف إوذهب به إىل ظلمات البحار، فتاب فالتقمه احلوت، 
  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱالظُّل ماِت أي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن احلوت 

 (2)" 87األنبياء:   َّ ىي ني مي زي

، ظلم نفسه وجنايتهوآفة، واعرتف ب فأقر هلل تعاىل بكمال األلوهية، ونزهه عن كل نقص، وعيب
األنبياء:  َّ مئهئ خئ  حئ جئ يي ُّفاستجاب هللا له وجن اه هللا من الشدة اليت وقع فيها 

88 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱٱ:وقال هللا تعاىل يف سورة الصافات
 جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب

 148 - 143الصافات:  َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

 (3) ِبَسَبِب َتْسِبيِحِه َوتـَْوبَِتِه فـََقَذَفه  احْل وت  ِمْن َبْطِنِه ِإىَل اْلرَبِّ "أي " َفَأجْنَاه  اَّلل   

، ولطف هللا تعاىل به فأنبت له شجرة من يقطني رض ال شجر فيها وال ما ي غطيهاأىل إفألقاه احلوت 
ء  َوِهَي َكِثريَة   َه . َواْليَـْقِطني : الدُّاب  َا يف الش ْيِء اْلم ْرَتِفِع، فَالظ اِهر  َأن  "لِت ظَلَِّله  َوَتْسرت  اْلَوَرِق تـََتَسل ق  َأْغَصاهن 

َتاَت َأْغَصاَن اْليَـْقِطيَنِة َتَسل َقْت َعَلى َجَسِد ي ون س فكسته وأضلته. َواْخِترَي َله  اْليَـْقِطني  لِي ْمِكَن َله  َأْن يـَقْ 
ِمْن َربِِّه ِبِه بـَْعَد َأْن َأْجَرى َله  َحاِداًث لَِتْأِديِبِه، َشْأن  الر بِّ َمَع َعِبيِدِه َأْن  ِمْن َغل ِتِه فـََيْصل ح  َجَسد ه  ل ْطًفا

َة اِبْلي ْسِر" د   (4)يـ ْعِقَب الشِّ

 مخ جخ مح ُّٱمث لطف بيونس عليه السالم لطفا آخر، "واْمنَت  عليه ِمّنة عظمى، وهو أنه أرسله 

 ُّٱعىن أهنم إن ما زادوا مل ينقصوا، فدعاهم إىل هللا تعاىل ، عنها، وامل َّ حس جس ُّٱمن الناس  َّ

                                                            

 5/366  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ابن كثري ،  ( 1)

 3/241 ،1ط،لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن ،  ( 2)

 23/177 د.ط،،التحرير والتنوير بن عاشور ، ا ( 3)
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عنهم أبن صرف هللا  َّ جض مص خص حص ُّٱ، روا يف موازينه، ألنه الداعي هلمفصا َّ مس
 قال تعاىل: العذاب بعدما انعقدت أسبابه، 

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 (1)"  98يونس:   َّ حي جي يه  ىه مه جه

ليونس عليه السالم  ، فقد غفرعاىل وفضله وإحسانه، فهو تعاىل أكرم من غفرظم كرم هللا تفما أع
 .عددا كبريا من الناس هن  عليه أبن آمن بسببن صح بدنه ومَ أىل إوجناه ورعاه 

نه أعماق البحار فأل خري لكل مبتلى أ.. وهو الذي كان يف بطن احلوت و ويف إجناء هللا تعاىل ليونس 
ن مسبب األسباب سبحانه ، فإبوب الفرج يف نظر البشرأغلقت مجيع أ  و ما اشتد الكرب وعظم مه

عماق البحار، فسبحان أمن يشاء ولو كان يف بطن حوت ويف ن ي نجي من يشاء ويعايف أقادر على 
راد هللا بعبد من عباده خريا فإنه ال راد وال أ، وأنه إذا عجزه شيء يف األرض وال يف السماءالذي ال ي

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: ، كما قال عز وجل يف سورة يونسوعال مانع لفضله جل
 ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم
 107يونس:  َّ

هناية قصة يونس يف سورة والفأل اآلخر لكل مكروب وعد هللا تعاىل وبشراه لعباده املؤمنني يف 
 88األنبياء:  َّ مب خب حب جب ُّٱ:، فقال هللا تعاىل األنبياء

جنينا يونس من كرب احلبس يف بطن احلوت يف البحر إذ دعاان، كذلك ننجي املؤمنني من  أي "وكما أ
 (2)كرهبم إذا استغاثوا بنا ودعوان"

وثبت ذلك أيضا يف السنة كما يف حديث سعد بن أيب وقاص  رضي هللا عنه، قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللِ  
النُّوِن ِإْذ َدَعا َوه َو يف َبْطِن احل وِت: اَل ِإَلَه ِإال  أَْنَت س ْبَحاَنَك ِإيّنِ  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم: " َدْعَوة  ِذي

 (1)ك ْنت  ِمَن الظ اِلِمنَي، فَِإن ه  مَلْ َيدْع  هِبَا َرج ٌل م ْسِلٌم يف َشْيء  َقطُّ ِإال  اْسَتَجاَب اَّلل   َله  "

                                                            

 (707ص  )  ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  السعدي ،  ( 1)

 18/518،  3طلطائف اإلشارات ، القشريي ،  ( 2)



 

149 

 

َأاَل أ ْخرب ك ْم، أَْو »ا ِعْنَد َرس وِل هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: وعنه أيضا رضي هللا عنه قال ك ن ا ج ل وسً 
نـَْيا َدَعا ِبِه فـ رَِّج َعْنه ؟ َفِقيَل َله : بـََلى، « أ َحدِّث ك ْم، ِبَشْيء  ِإَذا نـََزَل ِبَرج ل  ِمْنك ْم َكْرٌب أَْو َباَلٌء ِمَن َباَلِء الدُّ

 (2)ي النُّوِن: اَل ِإَلَه ِإال  أَْنَت س ْبَحاَنَك ِإيّنِ ك ْنت  ِمَن الظ اِلِمنَي "قَاَل: " د َعاء  ذِ 

 تعاىل ىل تسبيح هللاإ، ولكنه ابدر تكون جناتهوكما أن يونس عليه السالم مل يكن يعلم كيف 
ما قاله ، فإن أي مكروب من املؤمنني إذا َتب واستغفر وقال ىل هللا تعاىلإواالعرتاف ابلذنب توبة 

 تعاىل عند ظن ، فإن هللاتعاىل وعظيم فضله ورمحته وإحسانهيونس عليه السالم صادقا واثقا بقدرة هللا 
 .رجاه، فهو سبحانه الكرمي الوهابعظم مما أ، ويعطيه عبده

 

 

 

 

 

 

 

 
 : التفاؤل وواقع األمة الفصل السادس

                                                                                                                                                                                          

صحيح وضعيف سنن لباين يف واحلديث صححه األ،  ( 3505، رقم ) 5/529،  2، ط يف السننأخرجه الرتمذي  ( 1)
 8/5الرتمذي ، 

، وصحح األلباين احلديث يف صحيح اجلامع الصغري  (4370، الرقم ) 4/304 ،1ط، السنن الكربىأخرجه النسائي يف  ( 2)
 (2602، رقم ) 1/508وزايدته، 
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 يف األمة : اخلري ابق  ملبحث األولا
 

 املطلبني التاليني:هذا املبحث إىل ينقسم 
 تكفل هللا تعاىل حبفظ دينه (1
 أمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناس (2

 
 :تكفل هللا تعاىل حبفظ دينه: املطلب األول

هنا كلما ضعفت قامت بعدها قوية منتصرة ، ومن بركاهتا أوسلم أمة مباركة أمة حممد صلى هللا عليه
 . تضعف ولكنها ال تنتهيوت ،املرض ، فهي مترض ولكن ال متمهما طال عمر الضعف و 

بصالح واقع األمة وعزها فإن آايت القرآن الكرمي تدعو من تدبرها للتفاؤل  ورغم ما متر به األمة
 .مل ويدفع للعمل اجلاد واملتفائل، مما يعطي األومتكينها

قال هللا  ن اإلسالم غالب رغم كيد الكافرين،، وقرر القرآن الكرمي أتكفل هللا تعاىل حبفظ دينهفلقد  
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :جل وعال

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ، وقال سبحانه :  32التوبة:  َّ ين ىن
 َّ ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف

 9 - 8الصف: 

"دين مزاعمهم أن يطفئوا نور هللا وهو بكيدهم و  ونيريدفيخرب هللا تعاىل يف هذه اآلايت أن الكفار 
كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس، أو نور القمر بنفخه، وهذا ، وَمثـَل هم يف ذلك "(1)"اإلسالم

، فاهلل قد كره الكافرونولو   (2)"ال سبيل إليه، فكذلك ما أرسل هللا به رسوله ال بد أن يتم ويظهر
 خن حن جن يم  ىم مم خم ُّٱ :، وهلذا قال سبحانه ل حبفظ دينه من كل من يريده بسوءتكف

                                                            

 10/103 ،1ط، تفسري املراغياملراغي ،  ( 1)

 4/136  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، بن كثري ا ( 2)
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سعوا ما أمكنهم يف رده وإبطاله، فإن سعيهم ال يضر احلق ، فلو 32لتوبة: ا َّ ين ىن من
 .شيئا

 رن مم ام يل ُّٱٱ:ألمة القرآن الكرمي فقال جل وعالحافٌظ لدستور هذه اوبني هللا تعاىل أنه 
 9احلجر:  َّ  ىن نن من زن

لكتب مثل هذه يتفق لشيء  من ا ، ومل "ن يزاد فيه أو ينقص منه من أفاهلل تعاىل حافظ لكتابه الكرمي
القليل،  احلفظ؛ فإنه ال كتاب إال وقد دخله التصحيف، والتحريف، والتغيري، إما يف الكثري منه، أو يف

، ىعن مجيع جهات الت حريف، مع أن  دواعي املالحدة، واليهود، والنصار  وبقاء هذا الكتاب مصوان
 (1)"متوفرة على أبطاله وإفساده، فذلك من أعظم املعجزات

 ُّٱفاؤل بنصر اإلسالم وصالح حال األمة بعد تكفل هللا تعاىل حبفظ كتاهبا ودينها وإمتامه فأي ت

 نن من زن رن مم ام  يل ُّٱ،  َّ ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم

 . َّ ىن

 نئ ُّٱ: ن دينها سيكون عليهم حسرة وندامة، قال هللا تعاىلبل إن ما ينفقونه أعداء األمة لصدها ع
 رث يت ىت  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ
 36األنفال:  َّ ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث

ىل سيذهب املال وخيسرونه وال يصلون إألنه  ؛فعاقبة إنفاقهم للصد عن دين هللا إمنا هو احلسرة
 مثهث هت مت هب مب ُّٱ: رة بعد املرة كما قال هللا تعاىل، بل سيـ ْغَلبون وينكسرون املمقصودهم
 ىث نث مث ُّٱري ، مث هلم يف اآلخرة جهنم وبئس املص21اجملادلة:  َّ  لك هش مش هس مس
 36األنفال:  َّ ىق يف  ىف يث

، ومَّت ضعف يف استنارة األمة هبذا النور، فمَّت استنارت به عزت وارتفعتفنور هللا ابق ولكن ال
 .ن هذا النور ضعفت بقدر بعدها عنهابتعدت ع

 
                                                            

 11/433 ،1ط، اللباب يف علوم الكتابالنعماين ،  ( 1)
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 :: أمة اإلسالم خري أمة أخرجت للناساملطلب الثاين
متسكها بشرع رهبا، قال هللا ا وأن ذلك مرتبط مبدى يؤكد القرآن الكرمي خريية هذه األمة وعظم شأهن

 ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱٱ:تعاىل
 110آل عمران:  َّ

مشرتكة ما بني  ، وهذه اخلريية "ري األمم اليت أخرجها هللا للناسفأمة حممد صلى هللا عليه وسلم هي خ
كما ورد يف   ،فاضلة يف ذات بينهاوإن كانت مت، أول هذه األمة وآخرها ابلنسبة إىل غريها من األمم

 (1)"فضل الصحابة على غريهم

 البقرة:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱوذلك كما يف قوله تعاىل :

 فأمة اإلسالم أعدل وخري األمم . ، (2)"عدال خيارا أي " َّ ٰى ُّٱ، ومعىن  143

ة وهذه منزلة عظيم ،وكذلك فإهنا تشهد على ابقي األمم يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم رساالت رهبم
، وقد ت عليها لتنال عز الدنيا واآلخرة، فكيف ال أتخذ أبسباب اخلريية وتثباختص هللا هبا هذه األمة

 خي حي جي  يه ىه ُّٱٱذكر هللا تعاىل شروط خريية األمة فقال جل وعال

 األمة إذا تركت األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر،أن فدل على ، 110آل عمران:  َّ ىييي مي
التزامها مبا اشرتطه  خرييتها تقل بقدر ما قل من فإن، ك من حصول ضعف اإلميانا يرتتب على ذلوم

 . هللا تعاىل

ره وأم ه اخلري للناسستبشر كل داعية ومصلح أبن دعوته إىل هللا وتعليموهلذا فإنه حرٌي أن يتفاءل وي
بذلك مهته وتقوى عزميته ويصرب  فتزداد سباب حتقق خريية هذه األمة؛ابملعروف وهنيه عن املنكر من أ

 على ما يلقاه من مشاق الدعوة. 

ىل قيام الساعة، ولو على درجات يف أمة حممد صلى هللا عليه وسلم إوقد بشرت السنة ببقاء اخلريية 
اَل تـَزَال  طَائَِفٌة ِمْن  ، فعن ثوابن رضي هللا عنه ، قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "متفاوتة

                                                            

 1/158  ، 1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 1)

 12/177،  ما يكره  من الطرية واستحباب الفألابب  ،2ط، شرح السنة،  البغوي ( 2)
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، اَل َيض رُّه ْم َمْن َخَذهَل ْم، َحَّت  أَيْيتَ أَْمر  هللِا َوه ْم َكَذِلكَ أ   ِعنَـَبَة ، وعن أيب (1)"م يِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ
اَل يـَزَال  هللا  يـَْغِرس  يف َهَذا رضي هللا عنه قال : مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : " اخْلَْواَلين  
 (2)"َيْستَـْعِمل ه ْم يف طَاَعِتهِ  ساغر الدِّيِن 

"إن هللا عز وجل يبعث نه قال : ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوعن أيب هريرة رضي هللا عنه ع
 (3)هلذه األمة على رأس كلِّ ِمئة سنة  من جي َدِّد  هلا ديَنها"

نة حممد ي سيهلا دينها وحي ويسخر هللا هلا من جيددة ابقية وإن ضعفت يف بعض الفرتات، فخريية األم
 .ن يرث هللا األرض ومن عليهاصلى هللا عليه وسلم إىل أ

 

 

 

 

 املبحث الثاين :املخرج مما تعانيه األمة من ضعف وهزمية
 

عن  حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، كما يف  ما أنزل من داء إال وله دواءمما يدعو للتفاؤل أن هللا
جابر بن عبد هللا ، وعن  (4)"َما أَنـَْزَل اَّلل   َداًء ِإال  أَنـَْزَل َله  ِشَفاءً  : "قال أنه صلى هللا عليه وسلم النيب

اِء بـََرَأ إبِِْذِن هللِا َعز   "قال: قال رسول هللا:رضي هللا عنهما  ِلك لِّ َداء  َدَواٌء، فَِإَذا أ ِصيَب َدَواء  الد 
                                                            

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من "هللا عليه وسلم:  ابب قوله صلى ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)
 (1920، رقم ) 3/1523 "،خالفهم

األلباين يف  هوحسن،  ( 8، رقم ) 1/5،  اتباع سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابب، د.ط ، السننابن ماجة يف أخرجه  ( 2)
 1/80  ماجة بنصحيح وضعيف سنن ا

وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ، ،  6/349، ابب ما يذكر يف قرن املئة ،  1، ط السننو داود يف أخرجه أب ( 3)
 (4291، رقم ) 3/23
 ( 5678، رقم ) 7/122،  ، ابب ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 4)
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ملا هي عليه اآلن، مث العمل على  السبب الرئيساألمة يكون مبعرفة  وعالج مرض ضعف، (1)"َوَجل  
 .عالجه

 :التاليني طلبنياملىل وينقسم هذا املبحث إ
 .أهم سبب لضعف األمة (1
 .ىل هللا هو املخرجإعودة األمة  (2
 

 :أهم سبب لضعف األمة :املطلب األول
والباطنني، إمنا واء ألعدائها الظاهرين إن ما تعاين منه األمة يف الوقت احلايل من ضعف وتفرق واستق

ة مل تكن شيئا ، فإن هذه األملتزام األمة مبنهج الكتاب والسنة، واملرض هو ضعف اهو عرض ملرض
: ، كما قال تعاىل، فلما ضعف متسكها به ضعفتكت بهعزها هللا ابإلسالم ملا متس، مث أقبل اإلسالم

من بقوم " فاهلل تعاىل ال يغري ما ، 11الرعد:  َّ  هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ
أبن ينتقلوا من اإلميان إىل الكفر ومن  َّ  هتمث مت خت حت هئ ُّٱ النعمة واإلحسان ورغد العيش

وكذلك إذا غري ، الطاعة إىل املعصية، أو من شكر نعم هللا إىل البطر هبا فيسلبهم هللا عند ذلك إايها
ما كانوا فيه من الشقاء إىل اخلري  هللا عليهم غري   عصية، فانتقلوا إىل طاعة هللاالعباد ما أبنفسهم من امل
 (2)" والسرور والغبطة والرمحة

، م ألمر النيب صلى هللا عليه وسلماملسلمون يف غزوة أحد بسبب خمالفة عدد حمدود منه مَ زِ ولقد ه  
زم األمة اليوم وتضعف وق ليس ينزل أبحد  ، فإنه "د بعد كثري من املسلمني عن دينهمفكيف ال هت 

 كما قال صلى هللا عليه وسلم،  (3)"تقدم منه ذنب، بل قد تنزل املصائب بذنوب الغريعقوبة إال أبن ي
يف حديث زينب بنت جحش رضي هللا عنها : اي رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون ؟ قال:  وقد سئل

 (4)"نـََعْم، ِإَذا َكثـ َر اخْلََبث  "

                                                            

  (2204، رقم )  1729/،  اء واستحباب التداويلكل داء دو ابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)
 ( 414) ص   ، 1ط تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ، السعدي  ( 2)

 9/294 ،2ط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 3)

 (2880، رقم ) 4/2207،  احلث على الصدقة ولو بشق مترةابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 4)
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ومن  حيل هبا إن خالفت منهج رهبا،ولقد نص القرآن الكرمي على سنن كونية يف التمكني لألمم وما 
 ذلك قول هللا تعاىل:

 ىك مك اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ُّٱ
 100األعراف:  َّ  ام يل ىل مل يك

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه ُّٱ
 112النحل:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 16اإلسراء:  َّ مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ

، وكما يف قوله تعاىل : أمر هللا تعاىللواضحة بني زوال النعم وبني خمالفة فاآلايت تدل على العالقة ا
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

إذا أنعم على قوم نعمة، فإنه بلطفه ورمحته ال يبدأ بتغيريها  فاهلل تعاىل "،  53األنفال:  َّ ىه مه
أو حتسن منهم، فإذا فعلوا ذلك، غري هللا  وتنكيدها، حَّت جييء ذلك منهم أبن يغريوا حاهلم اليت تراد،

 (1)"نعمته عندهم بنقمته منهم

بن عمر رضي ، منها حديث عبدهللا عليه وسلم حاديث عن رسول هللا صلى هللاوجاء يف هذا املعىن أ
ِإَذا اَي َمْعَشَر اْلم َهاِجرِيَن مَخٌْس  "فقال: ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأقبل علين: هللا عنهما، قال

هِبَا، ِإال  َفَشا ِفيِهم   ابـْت ِليت ْم هِبِن ، َوَأع وذ  اِبَّللِ  َأْن ت ْدرِك وه ن : ملَْ َتْظَهِر اْلَفاِحَشة  يف قـَْوم  َقطُّ، َحَّت  يـ ْعِلن وا
 يـَنـْق ص وا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن، ِإال  الط اع ون ، َواأْلَْوَجاع  ال يِت ملَْ َتك ْن َمَضْت يف َأْساَلِفِهم  ال ِذيَن َمَضْوا، َوملَْ 

ِة اْلَمئ ونَِة، َوَجْوِر السُّْلطَاِن َعَلْيِهْم، َوملَْ مَيْنَـع وا زََكاَة أَْمَواهلِِْم، ِإال   ِننَي، َوِشد   م ِنع وا اْلَقْطَر ِمَن أ ِخذ وا اِبلسِّ
، َوَعْهَد َرس ولِِه، ِإال  َسل َط اَّلل   َعَلْيِهْم َعد و ا ِمْن الس َماِء، َوَلْواَل اْلبَـَهائِم  ملَْ مي َْطر وا، وَ  ملَْ يـَنـْق ض وا َعْهَد اَّللِ 
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، َويـََتَخري  وا مم   َل ا أَنـَْزَل اَّلل  ، ِإال  َجعَ َغرْيِِهْم، فََأَخذ وا بـَْعَض َما يف أَْيِديِهْم، َوَما ملَْ حَتْك ْم أَئِم تـ ه ْم ِبِكَتاِب اَّللِ 
نَـه مْ   (1)"اَّلل   أَبَْسه ْم بـَيـْ

إذا تبايعت م ابلِعيَنِة،  : "ول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: مسعت رسبن عمر ايضا قالوعن عبدهللا  
وأخذمت أذانَب البقِر، ورضيت م ابلز رْع، وتركت م اجلهاَد، َسل ط هللا  عليكم ذ ال  ال ينزِع ه حَّت َترِجع وا إىل 

 (2)"دينكم

ة من عقوابت حبسب فالسنة تؤكد ما قرره القرآن الكرمي من العالقة بني الذنوب وأن ما حيل ابألم
 .فكلما عظمت الذنوب عظمت العقوبة ،عظم هذه الذنوب

 
 :ىل هللا هو املخرجإ:عودة األمة  املطلب الثاين

من ضعف وهوان وتسلط  س ملا تعاينىل دينها الذي ارتضاه هللا هلا هو املخرج األساإن عودة األمة إ
واآلايت الدالة على ارتباط حصول النعم واخلريات واألمن بتقوى هللا تعاىل كثرية، منها قول  ، عدائهاا

ٱهللا جل وعال :

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  96األعراف:  َّ ىه مه  جه ين ىن

 16اجلن:  َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ

 66املائدة:  َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ

 82األنعام:  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

                                                            

األلباين يف صحيح وضعيف سنن  هوحسن،  ( 4019، رقم )2/1332،  العقوابت ابب، د.ط ،لسنن ابن ماجة يف اأخرجه  ( 1)
 9/19 ن ماجةبا
،  2/365حيح سنن أيب داود ، ، وصححه األلباين يف ص 5/332، ابب يف النهي عن العينة ،   السننأخرجه أبو داود يف  ( 2)

 (3462رقم )
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 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
 مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 55النور:  َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث

اىل من اإلميان ولقد حتقق وعد هللا ابلنصر والتمكني يف األرض عندما قام املؤمنون مبا شرطه هللا تع
، مث ملا َقص رت األمة يف يما أمر واجتناب ما هنى عنه وزجروالعمل الصاحل املتضمن طاعته سبحانه ف

 هج هللا حصل هلا ما هي عليه اآلن.اتباع من

ىل قيام الساعة، أهنا إن استقامت فإنه يتحقق هلا وعد هللا  ابلنصر ووعد هللا مذخور هلذه األمة ابق إ 
 نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ُّٱ: من قبل، قال تعاىل ما حتققوالتمكني ك
  لكمك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت
 41 - 40احلج:  َّ ىل مل يك ىك

وقبل   وشعائر دينه أواًل  ، ونصره يكون إبقامة توحيدهنه لن ينصر ويعز إال من ينصرهفبني هللا تعاىل أ
 .كل شيء

عباده املتقني ينصرهم وميكنهم، حافز وفأل لكل  مع نات وغريها الدالة على أن هللاوتلكم اآلايت البي
، وأن كل جهد يقدمونه يف م لدعوة األمة للعودة ملنهج رهبا، وكل مسلم للقيام مبا ميكنهداعية ومصلح

األمة للخروج من  ، بل إن توبة كل َتئب ي قربلتحقيق جمد األمة وقوهتا ووحدهتاذلك هو خطوة 
 .الضعف واهلزمية

 
 : آايت غزوة اخلندق يف سورة األحزاب دعوة لتفاؤل األمة رغم الشدائدثثالاملبحث ال

 

، املشركون من قريش وغطفان واليهود من بين قريظة من كل جانبعلى املدينة أطبق  اخلندقيف غزوة 
 مث زث رث يت ُّٱٱ:، كما قال تعاىلوالصحابةصلى هللا عليه وسلم الرسول يريدون استئصال 

 َّ مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث
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والذين ، ، وهو من جهة املشرقمن أعلى الوادي "ي أ َّ مث زث رث يت ُّٱمعىن ،  10األحزاب: 
وادي من من أسفل الأي " َّ يث  ىث نث ُّٱ ، ومعىن(1)"جاؤوا من هذه اجلهة هم غطفان

 .(3)"يهود بين قريظة من وجه اخلندق" ، وجاء(2)ومن معهم"، وهم قريش جهة املغرب من انحية مكة

مالت وشخصت  أي " َّ ىق يف ىف ُّٱسبحانه ، فقال تعاىل حال املؤمنني إذ ذاك هللا وبني
فزالت عن أماكنها حَّت بلغت احللوق من الفزع، أي " َّ  لك اك يق ُّٱٱ، و(4)" من الرعب

، مث ذكر هللا تعاىل ما كان (5)"واحلنجرة: جوف احللقوم، وهذا على التمثيل، عرب به عن شدة اخلوف
اختلفت الظنون ابهلل فظن املنافقون  أي " َّ يك ىك مك ُّٱظات يف النفوس يف تلكم اللح

 .(6)"وظن املؤمنون النصر والظفر هلم، استئصال حممد وأصحابه 

  مم ام يل ىل ُّٱ: فاشتد األمر على املسلمني، ووصف هللا حاهلم فقال سبحانه
 11األحزاب:  َّ من زن رن

ن هذا االبتالء ابخلوف والقتال واجلوع وكا ،ؤمنون ليتبني املخلص من املنافقاخترب امل أي عند ذلك "
ألن أحزاب  ؛شدة االنزعاج والذعرأي أصاهبم " َّ زن رن  مم ُّٱٱٱ، و (7)"واحلصر والنزال

 (8)" ا وعدةالعدو تفوقهم عددً 

 :، يشككون ويوهنون عزائم املؤمنني فقال هللا عنهموخالل هذه الفرتة العصيبة، برز كيد املنافقني

                                                            

 4/305  ، 1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 1)

 4/305،   1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 2)

 4/305،   1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 3)

 6/331 ،4ط، معامل التنزيل يف تفسري القرآنالبغوي ،  ( 4)

 6/331  ،4ط، رآنمعامل التنزيل يف تفسري القالبغوي ،  ( 5)

 3/416 ،1ط،لباب التأويل يف معاين التنزيلاخلازن ،  ( 6)

 14/146 ،2ط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 7)

 21/283،د.ط، التحرير والتنوير ، ابن عاشور  ( 8)
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  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱ
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث متهت خت حت جت هب مب خب
 13 - 12األحزاب:  َّ خض حض  جض مص خص مسحص

، مث قامت  (1)"ا ابطالا وعدً إال غرورً   ورسوله من الظفر وإعالء الدينما وعدان هللاأي قال املنافقون "
، فقالوا لعسكر النيب مهتهم وزايدة اضطراهبم، يريدون إضعاف فة من املنافقني خيذلون املؤمننيطائ

عند لكم " (2)"إقامة وال مكانة"ال أي  َّ متهت خت حت جت هب مب ُّٱصلى هللا عليه وسلم 
إىل منازلكم من املدينة وكانوا خرجوا مع " َّ متهت ُّٱ (3)"النيب صلى هللا عليه وسلم يف مقام املرابطة

 (4)"النيب صلى هللا عليه وسلم إىل سلع جبل خارج املدينة للقتال

هم عظيم ، فقد ذكر هللا عنفقني عليهاة املوقف وما حصل للمؤمنني من اجتماع الكفار واملنورغم شد
 حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّٱ، تفاؤهلم وحسن ظنهم ابهلل

 22األحزاب:  َّ  مت هب مب هئ مئ هي خيمي

وذلك  ، (5)"هذا ما وعدان هللا ورسوله من االبتالء واالختبار واالمتحان الذي يعقبه النصر القريبأي "
 مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ: كما قال تعاىل

 حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص
 214البقرة:  َّ مق

نصر القريب من هللا متفائلني حبصول ال ،.. فكان هذا ظنهم ابهلل ا أهنم قد زلزلوا فإن النصر قريبفبم  
 .القوي العزيز

                                                            

 4/226 ،1ط،أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ،  ( 1)

 (551، صفحة رقم )1،ط  تفسري اجلاللنياحمللي والسيوطي ، ( 2)

 6/389  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 3)

 (551، صفحة رقم )1،ط  تفسري اجلاللنياحمللي والسيوطي ، ( 4)

 6/392  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 5)
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ني العدو وبني املدينة، حيث د حفر اخلندق ليحول بوسبقهم للتفاؤل حممد صلى هللا عليه وسلم عن
بنصر ثناء احلفر تفاؤله العظيم صلى هللا عليه وسلم ليس فقط ابالنتصار يف هذه املعركة، بل ظهر أ

 .يتعدى حدود اجلزيرة العربية

ل َم حِبَْفِر اخْلَْنَدِق، قَاَل: أََمَراَن َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوسَ  رضي هللا عنه قال : فعن الرباء بن عازب
، قَاَل: َفَشَكْوَها ِإىَل َرس وِل اَّلل ِ   َصل ى َوَعَرَض لََنا َصْخَرٌة يف َمَكان  ِمَن اخلَْنَدِق، اَل أَتْخ ذ  ِفيَها اْلَمَعاِول 

َل َعْوٌف:، َوَأْحِسب ه  قَاَل: َوَضَع ثـَْوبَه  مث   َهَبَط هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَجاَء َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، قَا
اَّلل   َأْكرَب  "َفَضَرَب َضْربًَة َفَكَسَر ثـ ل َث احلََْجِر، َوقَاَل:  "ِبْسِم اَّلل ِ "ِإىَل الص ْخَرِة، َفَأَخَذ اْلِمْعَوَل فـََقاَل: 

َوَضَرَب  "ِبْسِم اَّلل ِ ". مث   قَاَل:  " ق ص وَرَها احْل ْمَر ِمْن َمَكاين َهَذاأ ْعِطيت  َمَفاتِيَح الش اِم، َواَّللِ  ِإيّنِ أَل ْبِصر  
اَّلل   َأْكرَب ، أ ْعِطيت  َمَفاتِيَح فَاِرَس، َواَّللِ  ِإيّنِ أَل ْبِصر  اْلَمَداِئَن، َوأ ْبِصر  "أ ْخَرى َفَكَسَر ثـ ل َث احلََْجِر فـََقاَل: 

اَّلل   "َوَضَرَب َضْربًَة أ ْخَرى فـََقَلَع بَِقي َة احلََْجِر فـََقاَل:  "ِبْسِم اَّلل ِ "مث   َقاَل:  "َمَكاين َهَذا َقْصَرَها اأْلَبـَْيَض ِمنْ 
َعاَء ِمْن َمَكاين َهَذا  (1)"َأْكرَب  أ ْعِطيت  َمَفاتِيَح اْلَيَمِن، َواَّللِ  ِإيّنِ أَل ْبِصر  أَبـَْواَب َصنـْ

َلم ا أََمَر الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم حِبَْفِر  صلى هللا عليه وسلم  قال :وعن رجل من أصحاب النيب 
نَـه ْم َوَبنْيَ احْلَْفِر، فـََقاَم َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه وَ  َسل َم، َوَأَخَذ اخْلَْنَدِق، َعَرَضْت هَل ْم َصْخَرٌة َحاَلْت بـَيـْ

رَِداَءه  اَنِحَيَة اخْلَْنَدِق، َوقَاَل: }مَت ْت َكِلَمة  َربَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل، اَل م َبدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوه َو  اْلِمْعَوَل، َوَوَضعَ 
، َفرَبََق َمَع َضْربَِة َرس ولِ  َصل ى هللا   اَّلل ِ  الس ِميع  اْلَعِليم {، فـََنَدَر ثـ ل ث  احلََْجِر، َوَسْلَمان  اْلَفارِِسيُّ قَائٌِم يـَْنظ ر 

َكِلَماتِِه َوه َو َعَلْيِه َوَسل َم بـَْرَقٌة، مث   َضَرَب الث انَِيَة، َوقَاَل: }مَت ْت َكِلَمة  َربَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل، اَل م َبدَِّل لِ 
، َفرَبََقْت بـَْرَقٌة فـََرآَها َسْلَمان ، مث     َضَرَب الث الَِثَة، َوقَاَل: }مَت ْت َكِلَمة  الس ِميع  اْلَعِليم {، فـََنَدَر الثُـّل ث  اآْلَخر 

َرس ول  اَّللِ  َربَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل، اَل م َبدَِّل ِلَكِلَماتِِه َوه َو الس ِميع  اْلَعِليم {، فـََنَدَر الثُـّل ث  اْلَباِقي، َوَخرََج 
، رَأَيـْت َك ِحنَي َضَرْبَت، َما َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، َفَأَخَذ رَِداَءه  َوَجَلَس، قَا َل َسْلَمان : اَي َرس وَل اَّللِ 

 "اَي َسْلَمان ، رَأَْيَت َذِلكَ "َتْضِرب  َضْربًَة ِإال  َكاَنْت َمَعَها بـَْرَقٌة، قَاَل َله  َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: 
، قَاَل:  فـََقاَل: ِإي َوال ِذي بـََعَثَك اِبحلَْقِّ ايَ  فَِإيّنِ ِحنَي َضَرْبت  الض ْربََة اأْل وىَل ر ِفَعْت يل َمَداِئن  "َرس وَل اَّللِ 

، ادْع   "ِكْسَرى َوَما َحْوهَلَا َوَمَداِئن  َكِثريٌَة، َحَّت  َرأَيـْتـ َها ِبَعْييَن   قَاَل َله  َمْن َحَضَره  ِمْن َأْصَحاِبِه: اَي َرس وَل اَّللِ 
                                                            

  (18694، الرقم ) 30/625، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 1)
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َنا َويـ َغنَِّمَنا ِداَيَره ْم، َوخي َرَِّب أِبَْيِديَنا ِباَلَده ْم، َفَدَعا َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا   اَّلل َ َأنْ  َعَلْيِه َوَسل َم يـَْفَتَحَها َعَليـْ
، قَال وا: اَي "أَيـْتـ َها ِبَعْييَن  مث   َضَرْبت  الض ْربََة الث انَِيَة، فـَر ِفَعْت يل َمَداِئن  قـَْيَصَر َوَما َحْوهَلَا، َحَّت  رَ "ِبَذِلَك، 

َنا َويـ َغنَِّمَنا ِداَيَره ْم، َوخي َرَِّب أِبَْيِديَنا ِباَلَده ْم، فَ  ، ادْع  اَّلل َ َأْن يـَْفَتَحَها َعَليـْ َدَعا َرس ول  اَّللِ  َصل ى َرس وَل اَّللِ 
، فـَر ِفَعْت يل َمَداِئن  احْلََبَشِة َوَما َحْوهَلَا ِمَن اْلق َرى، َحَّت  رَأَيـْتـ َها مث   َضَرْبت  الث الِثَةَ "هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِبَذِلَك، 

ِعْنَد َذِلَك َدع وا احْلََبَشَة َما َوَدع وك ْم، َواتْـر ك وا الرتَُّْك َما "، قَاَل َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم: "ِبَعْييَن  
 (1)"تـَرَك وك مْ 
م هذا الكرب العظيم واجتماع قوى الكفر على القلة املستضعفة من املسلمني، فإن الرسول ضَ ففي خِ 

م ىل نصر عظيم لإلسالصر هللا الذي يتعدى هذه املعركة إصلى هللا عليه وسلم كان متفائال جدا بن
 معها ممنقوى دول الكفر يف ذلك الزمان، وليس فقط قريش ومن ، نصر يذل هللا به أواملسلمني

 .اجتمعوا لقتال املسلمني

هم فاوك، حسن ظنتفاءلوا به وما ظنوه ابهلل من  ما صحابةللنيب صلى هللا عليه وسلم وللفحقق هللا 
 مب زب  رب يئ ىئ ُّٱ، قال هللا تعاىل : ورزقهم الغنائم العظيمة، وكفاهم قتاله، عدوهمهللا 
 يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب

 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك
 27 - 25األحزاب:  َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن  نن

ينالوا خريا من ، ومل (2)"أي مع غيظهم مل يشفوا صدرا ومل حيققوا أمرا "د هللا الذين كفروا بغيظهم فر 
إبرسال الريح واجلنود، وهم املالئكة، فلم يكن قتال بني و غنيمة ، وكفى هللا املؤمنني القتال "نصر أ

 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ُّٱ ، (3)"لكفاراملؤمنني وا
وأنزل هللا الذين أعانوا األحزاب من قريش وغطفان  أي " َّ رن مم ام يل  ىل

على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وذلك هو مظاهرهتم إايه، وعىن بذلك بين قريظة، وهم 
                                                            

، وحسن إسناده األلباين يف صحيح وضعيف سنن  (4370، الرقم ) 4/304 ،1ط، سنن الكربىاليف  النسائيأخرجه  ( 1)
 7/248النسائي ، 

 25/164 ،3ط،التفسري الكبريالرازي ،  ( 2)

 8/469،د.ط،  البحر احمليط يف التفسريابن حيان ،  ( 3)
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يعين: من  َّ مك لك ٱُّوقوله:  ،لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلمالذين ظاهروا األحزاب ع
، فلم يقووا على القتال، بل استسلموا وخضعوا وذلوا، ، وقذف هللا يف قلوهبم الرعب(1)" حصوهنم

عداهم من  من َّ رن مم ُّٱ وهم الرجال املقاتلون َّ ام يل ُّٱ ن منهموكان حاهلم أ
  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱ، و النساء والصبيان

نخيل، وابلداير:املنازل واحلصون، وابألموال: احللي، املراد ابألرض: العقار وال" َّ مئ خئ حئ
يف  واختلف املفسرون يف تعيني األرض املذكورة (2)"واألاثث، واملواشي، والسالح، والدراهم، والداننري 

 ، إهنا خيرب ومل يكونوا إذ ذاك قد انلوها، فوعدهم هللا هبا ، فقيل " َّ زيمي ري ٰى ُّٱقوله تعاىل 
 (3)"  : كل أرض تفتح إىل يوم القيامة، وقيل  فارس والروم: ، وقيل  هنا مكةإ وقيل

 

إن  ما حصل للمؤمنني يف قصة غزوة األحزاب يف بداايهتا وهنايتها دعوة أكيدة للدعاة واملصلحني وكل 
مسلم ، للتفاؤل وحسن الظن ابهلل مهما اشتد الباطل وانتفش ، فإن هللا غالب على أمره ، والعاقبة 

 للمتقني .

 

 

 

 

 

 
                                                            

 20/243  ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي  ( 1)

 4/316،   1، طفتح القدير ، كاين الشو  ( 2)

 4/316  ، 1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 3)
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 يف القرآن الكرمي : صناعة التفاؤلالفصل السابع

 سورة املعارج وصناعة التفاؤل: املبحث األول
 

 ، وكذلكخر وما يكون فيه من أهوال عظيمةاليوم اآلتناولت احلديث عن ، (1)سورة املعارج " مكية "
 . ميانالنفس البشرية يف الضراء والسراء، يف حاليت اإلميان واخلواء من اإلحالة  عن

اليأس والقنوط اجلزع وما يرتتب عليه من كيف يتقي اإلنسان تعاىل يف سورة املعارج  بني هللا ولقد 
 .الذي هو ضد التفاؤل ، وكيف يتحصل على هدوء النفس رغم ما حيصل من حوادث احلياة املؤملة

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱقال هللا تعاىل :  
 من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن
 حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 35 - 19املعارج:  َّ خل حل جل مك لك خك  حك

ن التفاؤل ا عبعيدً   يئوسا قنوطاوهلذا إذا مسه الشر كان نه ) هلوعا ( ) جزوعا ( .. أصله أفاإلنسان 
 يت ُّٱ،   ،  83اإلسراء:  َّ  حس جس مخ جخ مح جح  ُّٱ: كما قال تعاىل وحسن الظن ابهلل ،  

 49فصلت:  َّ ىث نث  مث زث رث

                                                            

 1/193،  1،ط الربهان يف علوم القرآن، الزركشي  ( 1)
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 زت رت ُّٱبقوله جل وعال  َّ  ىب نب مب زب رب ُّٱولقد فسر  هللا تعاىل ما وصف به اإلنسان 
صل له بعد إذا أصابه الضر فزع وجزع واَنلع قلبه من شدة الرعب، وأيس أن حي أي " َّ نت مت

وال  مما وقع به من السوء، كثري الضجر والتربم،  سريع التأثر والتهيج مما يلم به، فهو (1)"ذلك خري
إذا أي " َّ مث زث رث يت ُّٱمث قال هللا عنه  ،يستعمل يف ذلك الصرب والرضا مبا قضى هللا

ال يصرب على خري  ، فاهللوع " (2)" حصلت له  نعمة من هللا خبل هبا على غريه، ومنع حق هللا فيها
 .(3) "ما ال ينبغي وال شر حَّت يفعل فيهما

ها فإنه قَ حق   نْ الصفات اليت مَ  فذكر سبحانه ،ني بعد ذلك من استثناهم من اهللعبولكن هللا تعاىل 
ستكون نفسه مستقرة راجية ما عند هللا و  ،أس والقنوطا عن اهللع وما يرتتب عليه من الييكون بعيدً 

التفاؤل وحسن الظن ابهلل الطمأنينة و كلما كان التطبيق أكمل كان حتقق و  ،يلبرة الصرب اجلماص
وعدد هذه الصفات كما ذكرها هللا تعاىل يف ، (4)"فرط اجلزع بثقتهم برهبم ويقينهم ، فيغلبون "أكمل

 :صفات مثانِ  سورة املعارج

 23 – 22املعارج:  َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱ: قال تعاىل (1

مواظبون على صالهتم ال يتخلفون عن أدائها وال "أي  َّ مك لك اك يق ىق يف  ُّٱمعىن 
يالزموهنا مالزمة حيكم بسببها أهنا يف حال ، بل "ال يشتغلون عنها بشيء من الشواغلو  (5)"يرتكوهنا

. وقال بعض املفسرين هم الذين (6)" بدوام الذكر هلا والتهيؤ ألدائهانصب أعينهم  االفراغ منه

                                                            

 8/226  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)

 8/226  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 2)

 18/289 ،2ط،آناجلامع ألحكام القر القرطيب ،  ( 3)

 18/291 ،2ط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 4)

 29/171، د.ط،التحرير والتنوير ، ابن عاشور  ( 5)

 20/402 ، د.ط،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور، البقاعي  ( 6)
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ومنه املاء الدائم، أي: ، وقيل: املراد ابلدوام هاهنا السكون واخلشوع، " (1)"نهايكثرون فعل التطوع م"
 .(2)" الساكن الراكد

 او خاشع، مث هل مهتما هبا قبل دخول وقتها، بحاله من حيث املواظبة على الصالةفمن كان ذلك 
انبه مكروه  ، وإذا مأنينةفإنه ينال راحة القلب والط، يف صالته منكسرا هلل فيها، مكثرا من التطوع منها

فإن  ، "لك هي عون على كل اخلصال احلميدة، وكذ على الصرب والرضا والتسليمكانت صالته عوانً 
 مص خص مسحص خس  ُّٱ الصالة من أكرب العون على الثبات يف األمر، كما قال تعاىل:

وكما يف حديث  (3)" 45العنكبوت:  َّ  معجغ جع مظ مضحط  خض حض جض
 .(4)"َصل ى َزبَه  أَْمرٌ َكاَن الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِإَذا حَ   " ، قال :حذيفة رضي هللا عنه

 25 - 24املعارج:  َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ُّٱ: قال سبحانه (2

صدقة يوظفها الرجل على  أو الزكاة، ألهنا مقدرة معلومة، واحلق املعلوم الذي جعلوه يف أمواهلم هو"
جيعلون يف أمواهلم نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل ، فهم (5)" ومةنفسه يؤديها يف أوقات معل

توفيق للصرب ، والقلب وسروره، وإبدخاهلم السرور للضعفاء فإن هللا تعاىل يكرمهم براحة الواحملروم
 . والرضا عند أي مصيبة

فيحسب غنيا  الذي يتعفف عن السؤال هو املسكني" واحملروم ،الناس  (6)والسائل هو "الذي يسأل" 
 .(7)" فيحرم

 26املعارج:  َّ ٰى ين ىن  نن من ُّٱ: قال تعاىل (3

                                                            

 6/95 د.ط،،النكت والعيون املاوردي ،  ( 1)

 8/226  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 2)

 1/252  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 3)

، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب  2/35 ،1ط، وقت قيام النيب صلى هللا عليه وسلمابب ،  يف سننه أبو داودخرجه أ ( 4)
 (1319، رقم ) 1/361داود ، 

 4/613، 3، ط الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزخمشري  ( 5)

 30/645 ، 3طالتفسري الكبري ،  رازي ، ال ( 6)

 30/645 ، 3طالتفسري الكبري ،  الرازي ،  ( 7)
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يؤمنون مبا أخرب هللا به، وأخربت به رسله، من اجلزاء والبعث، ويتيقنون ذلك فيستعدون وهم الذين " 
لآلخرة، ويسعون هلا سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق ابلرسل، ومبا جاءوا به من 

 (1)" الكتب

، من أهم عمل لذلك اليوم العظيم، مع الحداث عظيمةابليوم اآلخر وما سيكون فيه من أ اإلميانف
هذه الدنيا القصرية، بل نظره للحياة اخلالدة، فيصرب يف  ىل، ألنه ال ينظر إب طمأنينة القلبسباأ

 . الضراء وال جيزع، ويشكر يف النعماء

 - 27املعارج:  َّ حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱ:قال تعاىل (4
28 

والذين هم يف الدنيا من عذاب رهبم وجلون أن يعذهبم يف اآلخرة، فهم من خشية ذلك ال أي "
 (2)"اا، وال يتعّدون له حد  يضيعون له فرضً 

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ُّٱ: قال هللا تعاىل (5
 31 - 29املعارج:  َّ حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ

ا فيه، ِإال أهنم غري ملومني يف هَ عَ عن كّل ما حرم هللا عليهم وضْ وجهم "وصفهم هللا أبنه حافظون لفر 
 (3)" من إمائهم َّ جح مج حج مث هت  مت ُّٱترك حفظها 

إذا اؤمتنوا مل خيونوا،  ، أي " 32املعارج:  َّ مع  جع مظ حط مض خض ُّٱ: بحانهقال س (6
  (4)" بل يؤدوهنا إىل أهلها، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك

 33املعارج:  َّ خف حف جف مغ جغ ُّٱ : قال تعاىل (7

                                                            

 ( 887) ص  ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 1)

 23/617  ، 1طجامع البيان يف أتويل القرآن، ، الطربي  ( 2)

 23/617  ، 1طجامع البيان يف أتويل القرآن، ، الطربي  ( 3)

 5/463 ، 2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 4)
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أكثر املفسرين: هي الشهادات عند احلكام يقومون هبا ابحلق وال يكتموهنا، ومعىن اآلية كما قال "
وهذه من مجلة األماانت خصها ابلذكر تنبيها على فضلها ألن يف إقامتها إحياء للحقوق ويف تركها 

 (1)"تضييع هلا

 34ج: املعار  َّ خك  حك جك مق حق مف ُّٱ: قال تعاىل (8

يراعوا إسباغ الوضوء هلا ومواقيتها، ويقيموا أركاهنا، ويكملوها بسننها وآداهبا، فهم حيافظون عليها أبن "
 (2)" فالدوام يرجع إىل نفس الصلوات واحملافظة إىل أحواهلا، وحيفظوها من اإلحباط ابقرتاب املأمث

ينة وهدوء النفس والتفاؤل الطمأن فإنه يف جنة ،فمن عمل مبا ذكره هللا تعاىل من الصفات الثمانِ 
 جل مك لك ُّٱ:  من اتصف بتلكم اخلصال اجلليلة، قال تعاىل، قبل جنة اآلخرة اليت وعد هللاابخلري
 .35املعارج:  َّ خل حل

من أن  ه الكرمي،أخرى يف كتابآايت  ذكره هللا تعاىل يفاملباركة تدل على ما وآاثرها وتلكم الصفات 
 ٰه  مه جه هن ُّٱ: كما يف قوله تعاىل  ،بذكر هللا وطاعتهال نت   القلب وسعادتهطمأنينة 
 28الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي

تسكن وتستأنس بذكر هللا سبحانه أبلسنتهم، كتالوة القرآن والتسبيح والتحميد  أي أن قلوهبم "
وقيل غري ، (4)"وقيل: املراد ابلذكر هنا الطاعة ، "(3)، " والتكبري والتوحيد، أو بسماع ذلك من غريهم

 ذلك .

رامة بعد كرامة وكما ختم هللا تعاىل الصفات الثمان يف سورة املعارج مبا هلم عنده يف اآلخرة من الك
 هللا  بذكرنياملطمئن املنيبني ، فإنه سبحانه بعد هذه اآلية الكرمية من سورة الرعد ذكر ما هلؤالءالدنيا

ٱ:قال تعاىل ، يف جنات النعيم مآهبم عنده كما أحسنوا العمل يف احلياة حيسن هللاف من حسن املآب،

 29الرعد:  َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
                                                            

 6/359،  1،ط غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري  ( 1)

 18/292 ،2ط،اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،  ( 2)

 3/97  ، 1، طفتح القدير ، الشوكاين  ( 3)

 3/97  ، 1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 4)
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فهم يف  ؛ألهنم اطمأنت قلوهبم ابلذكر ؛اخلري الكامل: أن هلم "أي  َّ ىم مم  خم حم جم ُّٱ
طيب حال: يف الدنيا ابالطمئنان، ويف اآلخرة ابلنعيم الدائم وهو حسن املئاب وهو مرجعهم يف آخر 

 "(1)أمرهم

فإنه تعاىل ينعم  ،وسكونه يف الدنيا بطاعته جل وعالمن أنعم هللا عليه بطمأنينة النفس وراحة القلب ف
 .يف اآلخرة ه ابلنعيم األكمل والسعادة الع ْظمىعلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين : عدم األسى على ما فات
 

 ىل ثالثة مطالب :املبحث إهذا ينقسم 
 .درهالتسليم لقضاء هللا وق (1

                                                            

 13/138د.ط ، ،التحرير والتنوير ، شور بن عاا ( 1)
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 .اخلري فيما حصل مما يكره رجاء (2
 .مدافعة احلزن  ابلذكر والعبادة والتوكل على هللا (3
 

  :دره: التسليم لقضاء هللا وقاملطلب األول
 حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱقال هللا تعاىل : 

 مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس
 23 - 22احلديد:  َّ خك حك جك مق حق

يف  وأنه مكتوبقد سبق بذلك قضاؤه وقدره، فإنه اب به العباد من املصائب سبحانه أن ما يصيبني 
ول هللا صلى : مسعت رسعمرو بن العاص رضي هللا عنه قال ، كما يف حديث عبدهللا بناللوح احملفوظ

 .(1)" أَْلَف َسَنة   قد ر هللا املقادير قـَْبَل َأْن خَيْل َق الس َمَواِت َواأْلَْرَض خِبَْمِسنيَ : "هللا عليه وسلم يقول

  خض ُّٱ، على هللا يسري غري عسريوقبل وقوعها  اعلى كثرهت املقادير يف الكتاب إثباتوإن 
 مع ُّٱاختربانكم بذلك لكيال حتزنوا على ما فاتكم من الدنيا  " أي َّ جع مظ حط مض
منها، أي: أعطاكم منها، فإن ذلك يزول عن قريب، وكل زائل عن قريب  َّ جفحف مغ جغ

يفرح حبصوله، وال حيزن على فواته، ومع أن الكل بقضاء هللا وقدره، فلن يعدو أمر ما   ال يستحق أن
كتب له، وما كان حصوله كائنا ال حمالة فليس مبستحق للفرح حبصوله وال للحزن على فوته، قيل: 

و حيزن واحلزن والفرح املنهي عنهما مها اللذان يتعدى فيهما إىل ما ال جيوز، وإال فليس من أحد إال وه
  (2)" ويفرح

ن ما حيصل له من خري أو شر فإمنا أمر قد ره هللا وكتبه يف اللوح احملفوظ قبل خلق إذا علم أاإلنسان ف
 ،واءابلراحة والطمأنينة ملواقع القدر كلها على السالسموات واألرض خبمسني ألف سنة فإنه سيشعر 

ضي ولكن مي ،يستخفه ويذهله صل فرحا، وال يفرح حباه ويزلزلهفال أيسى على فائت أسى يضعضع

                                                            

صحيح وضعيف سنن الرتمذي لباين يف واحلديث صححه األ،  (2156، رقم )4/458 ، 2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 1)
 ،5/156 
 5/211 ، 1طفتح القدير ، الشوكاين ،  ( 2)
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ألمر هللا ورجاء ثواب وتسليما واحلزن صربا  الفرح شكرا ، وجيعلامع قدر هللا يف طواعية ويف رض
 .الصابرين

 
 :: رجاء اخلري فيما حصل مما يكرهاملطلب الثاين

 ُّٱ،  وقال سبحانه :  216البقرة:  َّ منىن خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱ:  هللا تعاىل قال 

 19النساء:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

، ويكون اليسر اجلميل بعد العسر، والراحة الكربى الدائمة كمن اخلري العظيم يف الضر الظاهرفقد ي
 .بعد ضىن وعناء امتد لفرتة حمدودة

 عز وجل لعبده املؤمن  أقدار هللاأن  ىلإيرجع مما يكرهه اإلنسان،  يقع ماتلمس اخلري يف مجيع وإن 
، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: الرومي رضي هللا عنه صهيبكما يف حديث ،  كلها خري

عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان "
 (1)"خريا له، وإن أصابته ضراء، صرب فكان خريا له

، وبني ضراء تصيبه فيكون ذلك خريا له وأجرا عند هللافاملؤمن بني سراء يشكر هللا عليها ويقوم حبقها 
فيصرب فينال أجر الصابرين واخللف من هللا فيكون ذلك خريا له وثوااب عظيما من هللا تعاىل . فاهلل 

فال ميكن يف  ،حكمته أتَب ذلك مل خيلق شرا حمضا من مجيع الوجوه واالعتبارات، فإنسبحانه "
يكون فسادا من كل وجه، ال مصلحة يف خلقه بوجه ما، هذا من  جناب احلق تعاىل أن يريد شيئا

تعاىل منزه أن خيلق أو يريد أو ، فاهلل (2)"أبني احملال، فإنه سبحانه اخلري كله بيديه، والشر ليس إليه
  .ا، ال خري فيه بوجه من الوجوهيشاء شر  

َدْيَك َواخلَْرْي  ك لُّه  يف َيَدْيَك، َوالش رُّ لَبـ ْيَك َوَسعْ "كما قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث االستفتاح: 
 (3)"لَْيَس ِإلَْيكَ 

                                                            

 4/2295،  املؤمن أمره كله خريابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 1)

 332-1/331 ،10ط، شرح العقيدة الطحاوية،  ابن أيب العز  احلنفي ( 2)
 1/534،  الدعاء يف صالة الليل وقيامهابب عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،  ، د.ط ،صحيحه أخرجه مسلم يف  ( 3)
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 : يف حصول ما يكرهه العبدومن جوانب اخلري

، عن النيب صلى هللا عليه وسلم فعن أيب هريرة رضي هللا عنه، هتكفري لسيئات ما وقع مما يكرهن فيأ (1
ْسِلَم، ِمْن َنَصب  َوالَ  قال : "

 
، َحَّت  الش وَْكِة َما ي ِصيب  امل ، َواَل َهمّ  َواَل ح ْزن  َواَل أًَذى َواَل َغمّ   َوَصب 

 .(1) "ي َشاك َها، ِإال  َكف َر اَّلل   هِبَا ِمْن َخطَااَيه  
،  من عوقب بذنبه يف الدنيا مل يعاقب به يف اآلخرةوثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن   

هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من أذنب يف الدنيا  يب طالب رضيأعلي بن فعن 
ذنبا فعوقب به فاهلل أعدل من أن يثين عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا يف الدنيا فسرت هللا عليه 

 .  (2)وعفا عنه فاهلل أكرم من أن يعود يف شيء قد عفا عنه"

فس والتوبة من مجيع الذنوب واخلطااي استجالاب لرمحة (إن رؤية آاثر بعض الذنوب سبب ملراجعة الن2
توبة سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة، كما قال هللا تعاىل ودفعا آلالم الدنيا وعذاب اآلخرة  ، فينال ابل

    30الشورى:  َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ: تعاىل

 :ابلذكر والعبادة والتوكل على هللا: مدافعة احلزن املطلب الثالث

 (4)"املكان الغليظ اخلشنوهو " (3)"ضد السرور": لغة احلزن

  (5)"عبارة عما حيصل لوقوع مكروه، أو فوات حمبوب يف املاضي: فهو "وأما اصطالحا

وذلك أنه ال ، وأما احلزن فلم أيمر هللا به وال رسوله بل قد هنى عنه يف مواضع: "(1)قال ابن تيمية
نعم ال أيمث صاحبه إذا مل ، ال فائدة فيه ال أيمر هللا به دة فيه وماجيلب منفعة وال يدفع مضرة وال فائ

                                                            

 ( 5641، رقم ) 7/114،  ، ابب ما جاء يف كفارة املرض 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 1)

، الرقم  2/501، وصححه أمحد شاكر يف حتقيقه ملسند أمحد  ،   (775، الرقم ) 2/501، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 2)
(775) 
 3/1431،  1ط،   مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، احلمريى ( 3)
 1/380  ، د.ط، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري( 4)
 ( 86صفحة )  ،1ط،  التعريفات ، اجلرجاين ( 5)
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وقد يقرتن ابحلزن ما يثاب صاحبه عليه وحيمد عليه ويكون ، يقرتن حبزنه حمرم كما حيزن على املصائب
حممودا من تلك اجلهة ال من جهة احلزن كاحلزين على مصيبة يف دينه وعلى مصائب املسلمني عموما 

 . (2) "على ما يف قلبه من حب اخلري وبغض الشر وتوابع ذلك فهذا يثاب 

، بل ينشغل عنه ه وسلم أبن ال ميضي مع ضيق الصدررسوله هللا صلى هللا عليىل ولقد أمر هللا تعا
مر من ستمرة اليت ال يشغل عنها أي هم أو ضيق أو أابإلقبال على التسبيح والصالة والعبادة امل

 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ ، قال تعاىل:األمور

 يقول لنبيه صلى فاهلل تعاىل، 99 – 97احلجر:  َّ  زث رث يت ىت نت مت زت رت
ما جافاَك الِبْشر أو ضايقك اخلَْلق؛ فاعلم أنك قادر على األنس ابهلل عن  ، أنه إذا "هللا عليه وسلم

كِل شيء   طريق التسبيح؛ ولن جتد أرحم منه سبحانه، وأنت حني تسِبح ربك فأنت تنزهه عن
 مي زي  ري ٰى ُّٱ ولذلك جنده سبحانه يقول يف موقع آخر: ؛وحتمده، لتعيش يف َكَنف رمحته

ن تسبيحه ، فذكر هللا أ(3)"    144 – 143الصافات:  َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
واإلقبال على العبادة سبب لزوال الغم وانشراح الصدر واإلعانة على األمور كلها ، بدل احلزن الذي 

 .اليأس والقنوط والتوقف عن العمل سببإن طال ي

 هئ ُّٱحد من اهلزمية  ، قال تعاىل : ا أصاهبم يف غزوة أوهنى هللا املؤمنني عن اهلوان واحلزن رغم م
 139آل عمران:  َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب

                                                                                                                                                                                          

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراين احلنبلي ، أبو العباس ، تقي الدين ابن تيمية، اإلمام املشهود له برسوخ القدم يف هو ( 1)
يف مسائل أ وذي  هـ( وحتول إىل دمشق ، ونبغ واشتهر وأصبح مرجعا يف الفتوى ، وأفَّت661علوم النقل والعقل، ولد يف حر ان سنة)

من أجلها ، وس جن أكثر من مرة ، ومات يف السجن، كان آية يف التفسري واألصول، فصيح اللسان، له مصنفات كثرية، منها : 
 هـ( .728جملداً( ، تويف سنة ) 37"درء تعارض العقل والنقل" ، وقد مجع الشيخ عبدالرمحن بن قاسم رمحه هللا فتاواه يف )

 (13/280)( ،البداية والنهاية 4/192( ، تذكرة احلفاظ )4/493احلنابلة )أنظر : ذيل طبقات 

 -خمتصرا  – (42) ،  ص 2،ط التحفة العراقية، ابن تيمية  ( 2)

 13/7786،د.ط،   تفسري الشعراوي، الشعراوي  ( 3)
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يف قلوبكم، عندما أصابتكم  َّ خب حب ُّٱ، (1)"تضعفوا عن قتال الكفارأي ال " َّ جب هئ ُّٱ
خور العزمية وضعف اإلرادة  ، وال "م للهزمية ال ابهلوان وال احلزني عن االستسالفهو هن، املصيبة

بل أن يتشجع املؤمنون ويصربوا وأن يدفعوا  ، (2)"اجبنا، واليقني شك   وانقالب الرجاء أيسا، والشجاعة
وهم الذين ن علون يف اإلميا، فهم األم واجلهاد يف سبيل هللاعنهم احلزن مبزيد من العمل يف نصر اإلسال

 جح ُّٱ:، كما قال عز وجل هللا املؤمنني يف الدنيا واآلخرة، وهم الواثقون مبا وعد يرجون نصر هللا وثوابه

  . 104النساء:  َّ خسمس حس جس مخ جخ مح

نس بن مالك رضي هللا عنه قال :  ، فعن أثر التعوذ ابهلل من احلزنوكان النيب صلى هللا عليه وسلم يك
الل ه م  ِإيّنِ َأع وذ  ِبَك : " ا يقولإذا نزل فكنت أمسعه كثريً هللا عليه وسلم كنت أخدم رسول هللا صلى 

ْيِن َوَغَلَبِة الّرَِجالِ   (3)" ِمْن اهْلَمِّ َواحْلََزِن َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلب ْخِل َواجْل نْبِ َوَضَلِع الد 

، قال من مصيبة ممبا يناهلي ي ظهر فرحه وقد عل م هللا تعاىل املؤمنني مبا يردون به على عدوهم الذ
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ُّٱ :تعاىل
 مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت

 51 - 50التوبة:  َّ مل  يك ىك

 زت رت يب ىب نب ُّٱ: افقني عندما يصيب املؤمنني مصيبةمن احلزن لقاء قول املنفبدال 

 (4)" وقوع يف مثل هذه املصيبةقد حذران وعملنا مبا ينجينا من ال " أي َّ ىت نت  مت
إظهارا لعدم ا عليهم و ن يقول املسلمون رد  ، أ(5)"املنبئ عن فرحهم مبا ينال املسلمني من مصيبة وهو "

 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ اكرتاثهم ابملصيبة:

هو ما كان إال بتقدير هللا ملصلحة املسلمني يف ذلك، فأي أننا نعلم أمنا أصابنا " َّ مل  يك
اجلواب  وموقع هذا، الم املؤذنة أبنه كتب ذلك لنفعهمنفع حمض كما تدل عليه تعدية فعل كتب ابل

                                                            

 (85، صفحة رقم )1،ط  تفسري اجلاللنياحمللي والسيوطي ، ( 1)

 4/98،د.ط، تنوير التحرير وال، بن عاشور ا ( 2)

 (5886، رقم ) 19/451،  التعوذ من غلبة الرجالابب  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف أخرجه  ( 3)

 ( 339) ص  ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 4)

 10/223،د.ط ، التحرير والتنوير ، ابن عاشور  ( 5)
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هو أن العدو يفرح مبصاب عدوه ألنه ينكد عدوه وحيزنه، فإذا علموا أن النيبء ال حيزن ملا أصابه زال 
 هم لئال يهنو وتذهب قوهتموهو أن ال حيزنوا ملا يصيب ،وفيه تعليم للمسلمني التخلق هبذا اخللق، فرحهم

 139آل عمران:  َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ كما قال تعاىل:  (1)"

، فهم  (2)"رهبم ألهنم واثقون أبن هللا يريد نصر دينه ار هللا هلم ويرجوا رضرضوا مبا قد  أن ي"أن بل 
ما فيه هلم خري عاجل ، وظنهم ابهلل أنه ال يكتب هلم إال ه ال يصيبهم إال ما قدر هللا هلمموقنون أن
وعلى هللا وحده هم، على أعدائ همانصر ، فهو سبحانه  (3)"ألن املوىل ال يرضى ملواله اخلزي وآجل "

 فليعتمد املؤمنون به.

 خض حض  جض مص ُّٱ :ابن آدم، قال تعاىل زنَ ن حي  وبني هللا تعاىل يف كتابه أن الشيطان يريد أ

 10 اجملادلة: َّ حك جك مق حق مف حفخف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض

إمنا النجوى يعين ابإلمث والعدوان ومعصية الرسول من الشيطان ال من غريه، أي: من تزيينه  أي "
أي: ألجل أن يوقعهم يف احلزن مبا حيصل هلم من التوهم أهنا يف مكيدة ، وتسويله ليحزن الذين آمنوا

ان بضار املؤمنني يكادون هبا وليس بضارهم شيئا أو وليس الشيطان أو التناجي الذي يزينه الشيط
شيئا من الضرر إال إبذن هللا أي: مبشيئته، وقيل: بعلمه وعلى هللا فليتوكل املؤمنون أي: يكلون أمرهم 

، (4)" إليه، ويفوضونه يف مجيع شؤوهنم، ويستعيذون ابهلل من الشيطان، وال يبالون مبا يزينه من النجوى
من توكل على هللا  ، و بيده ملكوت كل شيء على هللا الذي، بل يتوكلون وال يسرتسلون مع احلزن

 .كفاه، وتوىل أمر دينه ودنياه

عبادة واألعمال ، بل ينشغل عنها ابلذكر والال يستسلم لألحزان وال ميضي معهان وهلذا فعلى املسلم أ
 ، لتسكن نفسه وتطمئن ويقوى حسن ظنه ابهلل تعاىل والتفاؤل ابخلري .الصاحلة

 

                                                            

 10/223د.ط ، ،التحرير والتنوير ، بن عاشور ا ( 1)

 10/223،د.ط، التحرير والتنوير ، بن عاشور ا ( 2)

 10/223،د.ط، التحرير والتنوير ، ابن عاشور  ( 3)

 5/224  ، 1طفتح القدير ، ، الشوكاين  ( 4)
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 ع ما حيصل من مكروه باع هداايت القرآن يف التعامل ماملبحث الثالث : ات
 

 خض حض ُّٱوقال سبحانه : ، 38البقرة:  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱ قال هللا تعاىل :

فاتباع هدى هللا تعاىل كفيل ، 123طه:  َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض
 بتحقيق السعادة والطمأنينة وجتنب ما يكون بسببه الضالل والشقاء .

و أن يقوله ويفعله من تصيبه مصيبة أغي لك ما جاء يف القرآن الكرمي من توجيهات كرمية ملا ينبومن ذ
 :ما يكرهه ، ومن ذلك

 
 :ليه راجعون عند املصيبةإان إان هلل و إ: قول أوال

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ:قال هللا تعاىل
 157 - 156البقرة:  َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب

ملجأ لذوي املصائب ملا و" تسلية َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱهذه الكلمات  جعل هللا تعاىل 
 مجعت من املعاين املباركة من توحيد هللا سبحانه، واإلقرار له ابلعبودية، والبعث من القبور، واليقني

مدبرون ، ، فهم ملك هلل يتصرف هبم وجبميع أمرهم مبا شاء(1)" أبن رجوع األمر كله إليه كما هو له

                                                            

 341-1/340 ،1ط، تفسري القرآن اجلواهر احلسان يفالثعاليب ،  ( 1)
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بل من كمال عبودية العبد، علمه، أبن وقوع البلية من املالك " عليه، فال اعرتاض، تصريفهحتت أمره و 
احلكيم، الذي أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك، الرضا عن هللا، والشكر له على تدبريه، ملا هو 

جاز كل عامل خري لعبده، وإن مل يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون هلل، فإان إليه راجعون يوم املعاد، فم
بعمله، فإن صربان واحتسبنا وجدان أجران موفورا عنده، وإن جزعنا وسخطنا، مل يكن حظنا إال 

 (1)" السخط وفوات األجر، فكون العبد هلل، وراجع إليه، من أقوى أسباب الصرب

 رب يئ ُّٱٱ:، فقال تعاىلاجلميل صربهمعنده جزاء  ة الصابرينمكان هللا عز وجل عظيم مث ذكر
 َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب زب

، مث ، وهلم رمحة عظيمة منه سبحانه(2)"الثناء واملدح والتعظيم أي " َّ نب مب زب ُّٱفلهم 
املصيبون طريق احلق، والقائلون ما يرضى عنهم والفاعلون ما " هتدونهم املهلم أبهنم  سبحانه شهادته

 .(3)"استوجبوا به من هللا اجلزيل من الثواب

، عاقبتهجرب هللا مصيبته، وأحسن ، َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ لهبقو  من اسرتجع عند املصيبةو 
عن أم سلمة، أهنا ، فما حصل مع أم سلمة رضي هللا عنها، وذلك من عنده جل وعالوجعل له خلفا 

عليه وسلم، يقول: " َما ِمْن م ْسِلم  ت ِصيب ه  م ِصيَبٌة، فـَيَـق ول  َما أََمرَه   قالت: مِسعت رسوَل هللِا َصل ى هللا
َها،  ،156البقرة:  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ: هللا   الله م  ْأج ْرين يف م ِصيَبيِت، َوَأْخِلْف يل َخرْيًا ِمنـْ

: َأيُّ اْلم ْسِلِمنَي َخرْيٌ ِمنْ  َها "، قَاَلْت: فـََلم ا َماَت أَب و َسَلَمَة، قـ ْلت   َأيب َسَلَمَة؟ ِإال  َأْخَلَف هللا  َله  َخرْيًا ِمنـْ
َصل ى هللا  ْيت  َهاَجَر ِإىَل َرس وِل هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم، مث   ِإيّنِ قـ ْلتـ َها، َفَأْخَلَف هللا  يل َرس وَل هللِا أَو ل  بَـ 

 (4)«َعَلْيِه َوَسل َم 

 بدهلا هللا تعاىل مبا هو خري، أهللا تعاىل أن تقوله عند املصيبةفلما صربت واحتسبت وقالت ما أمرها 
 .مام األنبياء صلى هللا عليه وسلم، سيد البشر وإهلا

                                                            

 ( 75) ص   ، 1طم املنان ،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كال، السعدي  ( 1)

 4/133، 3،ط  التفسري الكبري، الرازي  ( 2)

 3/223  ، 1طجامع البيان يف أتويل القرآن، ، الطربي  ( 3)

 4/1746،  الطرية والفألابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 4)
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 :اثنيا : تفويض األمر هلل والتوكل عليه

جعل هللا لكل  قال بعض السلف:"وكفاية من كل هم وغم، ، كل على هللا عز وجل قوة وطمأنينةالتو 
 هئ مئ خئ حئ جئ  ُّٱعمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: 

ومل يقل: نؤته كذا وكذا من األجر كما قال يف األعمال، بل جعل نفسه ، 3الطالق:  َّ جبحب
سبحانه كايف عبده املتوكل عليه وحسبه، وواقيه، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات 

 (1)"واألرض ومن فيهن جلعل له ربه خمرجا من ذلك، وكفاه ونصره

 يي ىي مي خي  حي  ُّٱٱ، قال تعاىل:القلب عليه ال على غريه هو احلق دوالتوكل على هللا واعتما
اء ال ميلكون فإهنم خملوقني ضعفما غريه ، وأسبحانه احلي الذي ال ميوتفهو ، 58الفرقان:  َّ رئ ٰذ

 حلظةولو  هأتخري  أنه ميوتون، بل ال يقدرون على، ومن داللة ضعفهم وعجزهم من أمر أنفسهم شيئا
مره إليه وكل على هللا تعاىل ويفوض أفالذي يت، املكتوب من عند هللا تعاىل إذا جاء أجلهم واحدة

يت، وهو حي ال ميوت، الذي حي  عليه فقد ظفر بكفاية مالك امللك ويكون اعتماده  .يي ومي 

صدق التوكل على هللا والتفويض له، فكفاهم يظهر فيها  ،وجاء يف القرآن الكرمي كلمات قاهلا املؤمنون
 .ا هبا كفاه هللا تعاىل، ومن قاهلا موقنً نوا حيذرونهللا ما كا

 قول "حسبنا هللا ونعم الوكيل": (1

                                                            

 1/649  ، 1طتفسري القرآن الكرمي البن القيم ،  ، ابن القيم  ( 1)
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 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱٱقال هللا تعاىل :

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن

 174 – 173آل عمران:  َّ جه ين ىن من خن جنحن

م عليه السالم حني براهياهلا إق ، حسبنا هللا ونعم الوكيل قال : "، عن ابن عباس رضي هللا عنهما
  جم هل مل خل حل جل ُّٱ :حني قالوا ، وقاهلا حممد صلى هللا عليه وسلمألقي يف النار

 (1)" 173آل عمران: َّ  هن من خن حن جن مم خم حم

 حج مث ُّٱٱكما قال جل وعال :براهيم،  وجعلها هللا بردا وسالما على إ ،ربراهيم النافكفى هللا تعاىل إ
 70 - 69األنبياء:  َّ مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

ملا رجع النيب صلى هللا عليه وسلم من "أحد" إىل املدينة، ومسع أن أاب سفيان ومن معه من املشركني و 
استجابة هلل  ،قد مهوا ابلرجوع إىل املدينة، ندب أصحابه إىل اخلروج، فخرجوا على ما هبم من اجلراح

 حل جل ُّٱٱسد" وجاءهم من جاءهم وقال هلم:ولرسوله، وطاعة هلل ولرسوله، فوصلوا إىل "محراء األ

 مم ُّٱ ، ختويفا هلم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إال إمياان ابهلل واتكاال عليهَّ  جم هل مل خل

املفوض إليه تدبري عباده، والقائم  َّ من خن ُّٱكل ما أمهنا هللا  أي: كافينا  َّ حن جن
 مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّٱ: ، فكفاهم هللا عدوهم، كما قال تعاىلمبصاحلهم
"ملا توكلوا على هللا كفاهم ما أمههم ورد عنهم أبس أي  َّ جه ين ىن من خن جنحن يم  ىم

فال البالء  يكفيه " صدق يف التجائه إليه أن منمع  هللا تعاىلسنة ، وهكذا (2) من أراد كيدهم "
 (3)" ، وال النَصَب يظلهميسه، وال العناء يصيبه

 

 
                                                            

 ( 4563رقم ) 6/39ابب "إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم" ،  ، 1، ط صحيحهالبخاري يف  أخرجه ( 1)
 2/171  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 2)

 1/298 ، 3طلطائف اإلشارات ، ، القشريي  ( 3)
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 :و رب العرش العظيم(له إال هو عليه توكلت وهقول )حسيب هللا ال إ (2

 جع مظ حط خضمض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱٱقال تعاىل :
 . 129التوبة:  َّ  جغ مع

من  وإمنا خص العرش ابلذكر، ألنه األعظم، يكفيين رب اْلعرِش العِظيم أي " َّ   خس حس جس ُّٱ
ِإَذا َأْصَبَح َمْن قَاَل ": يب الدرداء رضي هللا عنه قال، وعن أ (1)منهم " ، فيدخل فيه األصغراملخلوقات

، َوه َو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َسْبَع َمر   ، ِإال  َكَفاه  َوِإَذا أَْمَسى: َحْسيبَ اَّلل   اَل ِإَلَه ِإال  ه َو، َعَلْيِه تـَوَك ْلت  ات 
 (2)"اَّلل   َما َأمَه ه  

ا عليه ال على هلل معتمدً ا اب، وكان واثقً فمن توكل على هللا جل وعال، وبذل ما استطاع من األسباب
اىل، فإن هللا غالب ، فإنه حرٌي به أن يتفاءل ويرجو اخلري والكفاية والتوفيق من هللا تعسبب أو غريه

 مغ  جغ مع جع مظ  ُّٱٱ:على أمره، انفذ ما أراد، ال يبطله مبطل، وال يغلبه غالب، قال تعاىل

 21يوسف:  َّ مق حق مف خف حف جف

 

 :بصرٌي ابلعباد" ىل هللا إن هللاقول "وأفوض أمري إ (3

  ىث نث مث رثزث يت ىت نت ُّٱقال تعاىل عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه : 

  44غافر:  َّ لك اك يق ىق يف يثىف

فستذكرون أيها القوم إذا عاينتم عقاب هللا قد حل  أي " َّ رثزث يت ىت نت ُّٱ قوله
 (3)"لناربكم، ولقيتم ما لقيتموه صدق ما أقول، وحقيقة ما أخربكم به من أن املسرفني هم أصحاب ا

                                                            

 2/313 ، 1ط، زاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي ،  ( 1)

، موقوف  9/294،قال ابن ابز يف جمموع الفتاوى  7/415،  ما يقول إذا أصبحابب  ،1ط، يف سننه أبو داودخرجه أ ( 2)
 إسناده جيد

 21/394  ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي  ( 3)
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وأسلم أمري إىل هللا، وأجعله  أي " َّ اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث ُّٱ، مث قال هلم 
 (1)" إليه وأتوكل عليه، فإنه الكايف من توكل عليه

 ام ىليل مل  يك ىك مك ُّٱ: رادوا به من الشر، قال تعاىلأفجعل هللا العاقبة له وكفاه ما 

  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم

 46 - 45غافر:  َّ جب هئ مئ خئ حئ

 .كل عليه وفوض أمره إليه جل وعالوتلك عادة هللا جل وعال فيمن تو 

 

 :اثلثا : اليقني أبن بعد العسر يسرا

 يف ىف يث ُّٱ: يكون بعده يسر، قال هللا تعاىلعسر وعد هللا عز وجل الذي ال خيلف امليعاد أبن ال
 7الطالق:  َّ لك اك يق ىق

ا ، وفيه دعوة ألن يكون املسلم دائمً (2)" بعد ضيق وشدة غىن وسعة ورخاء "سبحانهأي سيجعل 
وفيه بشارة لكل من ضاق عليه معاشه وتعسرت عليه  ،للخري، فالدنيا ال تدوم على حال مؤماًل 

 . َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱأحواله أن هللا تعاىل 

العسر ال خيلو من ف ، 6 – 5الشرح:  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱٱو قال سبحانه :
أكمل  تعاىل وخربه ،َّ مه جه ين ىن من ُّٱ بقوله هذا اخلربسبحانه مث أكد ، يسر يصاحبه ويالزمه

 .وعده ال خيلف، و ااألخبار صدقً 

، ، وقد أتلب عليه القومصر ابلشام: أنه بلغه أن أاب عبيدة حعن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه
عل هللا له : فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إال جيسالم عليك، أما بعد": فكتب إليه عمر

 (1)"ا، ولن يغلب عسر يسرينبعدها فرجً 

                                                            

 21/394  ، 1طجامع البيان يف أتويل القرآن، ، الطربي  ( 1)

 30/564  ، 3طالتفسري الكبري ،  ، الرازي  ( 2)
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وإن تكرر مرتني فتكرر بلفظ املعرفة ": أن العسر "لن يغلب عسر يسرينومعىن قوله رضي هللا عنه "
فهو واحد واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران فالعسر حمفوف بيسرين يسر قبله ويسر بعده فلن 

 (2)"يغلب عسر يسرين

أن للكرب هناية مهما  ،رض واشتدت عليه الكروبالعظيم لكل من ضاقت عليه األ لفأله اوذلك في
 .ن بعد العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، وأطال أمده

 

 :توقع حسن العاقبة يف مجيع املواقفرابعا : 

، مهما كانت شديدة تعويد النفس على توقع اخلري يف مجيع املواقف، سباب صناعة التفاؤلأهم أمن 
عن أيب حلديث القدسي ، كما يف اوهللا تعاىل عند ظن عبده به ،من حسن الظن ابهلل تعاىل وذلك
قال: "ِإن  اَّلل َ َجل  َوَعاَل يـَق ول  َأاَن ِعْنَد َظنِّ  صلى هللا عليه وسلمعن رسول اَّلل  رضي هللا عنه هريرة 

 (3)ه"َعْبِدي يب ِإْن َظن  َخرْيًا فـََله  َوِإْن َظن  َشر ا فل
، فكان هلم ملواقف اليت هم فيهاولقد ذكر هللا تعاىل يف كتابه عم ن توقعوا حسن العاقبة رغم صعوبة ا

  ومن ذلك:،ذلك من هللا الكرمي املنان 
سلم عندما كان خمتبئا يف الغار عند هجرته إىل املدينة، ما ذكره هللا تعاىل عن نبيه صلى هللا عليه و (1

، فكان هللا صلوا إليه وال إىل صاحبه أيب بكر، وأن أعداءه لن ياثقا ابهللفقد كان مطمأن النفس و 
 ، قال تعاىل :ا هلما أعظم ما يكون النصرمعهما وانصرً 

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
  جض مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت

                                                                                                                                                                                          

، رقم  2/329 حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه:  ، وقال1ط،املستدرك على الصحيحني ه احلاكم يف أخرج ( 1)
(3176 )  
 2/155، د.ط ،  بدائع الفوائد، ابن القيم  ( 2)

 فخري وِإن شراا ِإن خري  نما ظ نيعطي من ظ ن اَّلل  جل وعالان أبيالب كرذ ابب ، ، 1، ط صحيحهأخرجه ابن حبان يف  ( 3)
 3/323لباين يف صحيح الرتغيب ، ( ، وصححه األ 639، رقم ) 2/405 ،  رفش
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 َّ  مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض
 40التوبة: 

ا خرج من ، فلم  صاحبة التفاؤل ملوسى عليه السالم، وتوقعه العاقبة احلسنةابه مذكر هللا تعاىل يف كت(2
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، قال عنه هللا تعاىل : مصر وتوجه تلقاء مدين

 22القصص:  َّ حن جن  يم

ففعل هللا به ذلك، وهداه إىل الصراط املستقيم يف  ،إىل الطريق األقوم فتوقع من هللا تعاىل أن يهديه "
 (1)"  هاداي مهداي هلدنيا واآلخرة، فجعلا

ماال طاقة  فرعون من جيوش، فرأى قوم موسى وجنوده مبوسى وقومه يريد إهالكهموملا حلق فرعون 
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ، قال تعاىل ن فرعون سيدركهم، ظنوا أهلم به

ا العاقبة احلسنة على عدوه قعً  متو ا به متفائاًل  على هللا واثقً فرد عليهم موسى متوكاًل   61الشعراء:  َّ ىم
 62الشعراء:  َّ جه ين ىن من خن جنحن  يم  ُّٱٱ:

إن معي ريب ابلنصر  أي " َّ جه ين ىن من خن  ُّٱ ، وقال (2)"أهنم ال يدركونكم أي "
 (3)"واهلداية سيهدين، أي: يدلين على طريق النجاة

رائيل ما كان سين إ، وأورث بوأهلك فرعون وجنودهفكان هللا تعاىل له عند ظنه ، وأجناه ومن معه  
 ، قال تعاىل :ميلكه فرعون وجنوده

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مه ُّٱ

 يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 68 - 63الشعراء:  َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث

                                                            

 6/226  ،2طتفسري القرآن العظيم ،  ، ابن كثري  ( 1)

 4/118 ، 1طفتح القدير ، الشوكاين ،  ( 2)

 4/118 ، 1طفتح القدير ، الشوكاين ،  ( 3)
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  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي ُّٱوملا قابل موسى السحرة ، قال هلم 
 .هم ونصره عليهم، بل آمنوا برسالته عليه السالمفأبطل هللا سحر ،  81يونس:  َّ زئ رئ

من  ةالنجا يريدون، ذكر هللا تعاىل حاهلم عندما خرجوا من قومهم (ويف قصة أصحاب الكهف3
عنهم قول بعضهم تعاىل كان عندهم من توقع اخلري من هللا، قال هللا يف دينهم، وما   هلم وفتنتهم شرهم
 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:لبعض
 16الكهف:  َّ يه  ىه مه جه ين ىن

أن بعضهم قال لبعض إذ فارقنا الكفار وانفردان ابهلل تعاىل فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على أي "
به ، فحقق هللا هلم ظنهم (1)"لنا من أمران مرفقا ويهيئهللا تعاىل فإنه سيبسط لنا رمحته وينشرها علينا 

،  َّ يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ُّٱ: وما توقعوه من اخلري يف قوهلم
هلم من رمحته، وهيأ هلم من أمرهم مرفقا، فحفظ أدايهنم وأبداهنم، وجعلهم من آايته على هللا نشر ف

 .خلقه، ونشر هلم من الثناء احلسن، ما هو من رمحته هبم، ويسر هلم كل سبب

 ُّٱٱ: سمة الصدقاتيف ققال هللا تعاىل يف شأن املنافقني الذين عابوا الرسول صلى هللا عليه وسلم (4

 َّ يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب

 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ، مث قال جل وعال :  58التوبة: 
 59التوبة:  َّ ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل

أي "ولو أهنم رضوا مبا أعطاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل، 
قنا هللا غنيمة أخرى، فيعطينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر مما أعطاان وقالوا: كفاان ذلك وسريز 

 (2)اليوم، إان إىل طاعة هللا وإفضاله وإحسانه لراغبون"

                                                            

 3/502،  1،طاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية  ( 1)

 16/76 ، 3طالتفسري الكبري ،  الرازي ،  ( 2)
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جاء عظيم فضله والرغبة فيما ، مع ر مبا قسم هللا ن اخلري كل اخلري ابلرضاتدل على أ اآلية الكرميةو 
 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ُّٱ ، وتوقع اخلري منه تعاىل ، بقوهلمعنده

 و الفضل العظيم وأكرم األكرمنيوما يصلح لعباده وهو ذ بعواقب األمور فهو سبحانه العليم َّ

مهما  ، به جل وعال ظنّ  فيما عند هللا وحسنَ  توقع حسن العاقبة رغبةً و للتفاؤل يدعو  الكرمي فالقرآن
 .رحم الرامحنيأه شيء وهو ، فاهلل تعاىل قدير ال يعجز وقسوة الظروفكانت الشدة 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : التفاؤل يقتضي بذل األسباباملبحث الرابع

 

 ىل ثالثة مطالب :ينقسم هذا املبحث إ
 .تقوى هللا تعاىل والتفاؤل (1
 .الدعاء والتفاؤل (2
 .العمل ابألسباب والتفاؤل (3
 

 :املطلب أول: تقوى هللا تعاىل والتفاؤل
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وما جاء به  حذر من خمالفة أمرههو الذي ، لطمع يف رمحتهمر حبسن الظن به وان هللا تعاىل الذي أإ 
 .ن الذنوب سبب لزوال النعم، وبني يف كتابه أرسوله صلى هللا عليه وسلم من اهلدى

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ: قال هللا تعاىل
 63النور:  َّ

؛ ألن األمر من هللا، احدلرسول، أو إىل هللا واملعىن و راجع إىل ا" َّ  لك اك ىف ُّٱ الضمري يف قوله:
والرسول مبلغ عنه، والعرب تقول: خالف أمره وخالف عن أمره: وقال بعضهم: خيالفون: مضمن 

 (1)"معىن يصدون، أي: يصدون عن أمره

 َّ يك ىك مك ُّٱ، وقوله تعاىل له صلى هللا عليه وسلمحتذر من خمالفة أمر هللا ورسو  ةفاآلية الكرمي
 أي َّ مم ام يل ىل مل ىف ُّٱ ،(2)"م، من كفر أو نفاق أو بدعةقلوهبن يصيبهم فتنة يف "أأي 

   (3)"يف الدنيا، بقتل، أو حد، أو حبس، أو حنو ذلكأو أن يصيبهم عذاب اليم "

كما قال   ،ال يرتفع إال ابلتوبة، و سنن هللا الشرعية أن يكون من البالء ما هو عقوبةولقد اقتضت 
 144 – 143صافات: ال َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ: تعاىل

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال سبحانه : ،

 98يونس:  َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 رن مم  ام  ُّٱٱ:ب وخمالفة أمر هللا هبالك األمم، قال تعاىلوذكر هللا يف كتابه كثريا ارتباط الذنو 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 6األنعام:  َّ حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال سبحانه : 
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

                                                            

 2/170 د.ط،،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي ،  ( 1)

 6/90 ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 2)

 6/90، 2ط تفسري القرآن العظيم ، ، ابن كثري  ( 3)
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 حق مف ُّٱوقال جل وعال : ،  54 – 53األنفال:  َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

 ُّٱ،وقال :  147النساء:  َّ  هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق

 7إبراهيم:  َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 والدنيا الدين نعم من قوم علىيف عباده عدم تغيري نعمه اليت ينعم هبا  فدلت اآلايت على أن عادة هللا
ا وأم  بحانه ابملزيد للشاكرين لنعمه، ، بل وعد سإذا شكروها واتقوا هللا تعاىل منها ويزيدهم يبقيها بل

 كما  يهمعل ويغريها إايها فيسلبهم فإنه اَّللّ  نعمةب كفرواو  املعصية إىل الطاعة منإن غريوا ما أبنفسهم 
 .أبنفسهم ما غريوا

رضي  ثوابن، فعن لذنوب سبب حلرمان العبد من الرزقوثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ا
ْنِب ي ِصيب ه   هللا عنه  (1)"قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ِإن  الر ج َل لَي ْحَرم  الّرِْزَق اِبلذ 

سباب حصول ، فذلك من أعظم أواجتناب معاصيه تقوى هللا تعاىل وهلذا فالتفاؤل النافع يكون مع
 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ، كما يف قوله تعاىل : ت وزوال احملذورات وتيسري األموراملرغواب

 4الطالق:  َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱٱوقوله سبحانه : ، 3 – 2الطالق:  َّ ىييي ني مي

 

 :: الدعاء والتفاؤلاملطلب الثاين

، وهو سالح من أعظم األسباب يف دفع املكروه، وحصول املطلوب ىل هللا تعاىل ودعاءهء إإن اللجو 
اد راد هللا تعاىل بعبده خريا فال ر إذا أو ، كشف الضر إال هللا سبحانه وتعاىلفإنه ال ميلك  ، املؤمن
 مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱٱكما قال تعاىل :  ،لفضله
، وقال  18 – 17األنعام:  َّ  ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم  جم هل

 مه ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: سبحانه 
 107يونس:  َّ ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه

                                                            

 12/51، وصححه ابن ابز يف جمموع الفتاوى ،  (18694) ، الرقم 30/625، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 1)
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، ويف ميلك ذلك غريه، بال الفرج وكشف الضر هو اببه سبحانه، ليس ابب أحد من خلقه بابف
 .أكرم األكرمنيرحم الرامحني و أ  إىل خالقهذلك عٌز للعبد وكرامة وشرف أبن ال يلجأ إال  

وينال هبا خريات الدنيا  ،عظم العبادات وأكرمها على هللا، يؤجر عليها العبد لذاهتامن أوالدعاء 
َعاء  "يقول:  صلى هللا عليه وسلم: مسعت النيب قال رضي هللا عنه عن النعمان بن بشري، فواآلخرة الدُّ

 خي حي جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن ُّٱٱ" وقرأ :ه َو الِعَباَدة  
: عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عن أيب هريرةو  .(1) . 60غافر:  َّ ٰذ يي  ىي مي

َعاءِ "  .(2)"لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى اَّللِ  س ْبَحانَه  ِمَن الدُّ

،ووعد سبحانه ابستجابة الدعاء، قال ىل لعباده أبواب فضله، ودعاهم لسؤاله ودعائهولقد فتح هللا تعا
 حك جك  حقمق مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱتعاىل : 
دعاء داع، وال  يب  ال خي ِ  ، فهو جل جالله  " 186البقرة:  َّ  حل جل مك لك خك

بقلب حاضر،  هللافمن دعا ،  (3)"وأنه ال يضيع لديه تعاىل، ه عنه شيء، بل هو مسيع الدعاءل  شغَ يَ 
فإن هللا قد وعده ودعاء مشروع، ومل مينع مانع من إجابة الدعاء، كأكل احلرام وحنوه، ، موقنا ابإلجابة

ا إذا أتى أبسباب إجابة الدعاء، وهي االستجابة هلل تعاىل ابالنقياد ألوامره ونواهيه ابإلجابة، وخصوصً 
 لك خك حك جك  ُّٱفلهذا قال:  "القولية والفعلية، واإلميان به، املوجب لالستجابة

 .َّ  حل جل مك

عن النيب  رضي هللا عنه ن الفارسيعن سلماف ،ان يرده خائبً يي من عبده إذا دعاه أوهللا تعاىل يستح
َا ِصْفرًا " صلى هللا عليه وسلم، قال: ِإن  اَّلل َ َحِييٌّ َكِرمٌي َيْسَتْحِيي ِإَذا َرَفَع الر ج ل  ِإلَْيِه َيَدْيِه َأْن يـَر د مه 

 (4)"َخائِبَـَتنْيِ 

                                                            

، صححه األلباين يف صحيح  (3247، رقم ) 5/374،  ومن سورة املؤمن ابب ، 2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 1)
 7/247وضعيف سنن الرتمذي ، 

األلباين احلديث يف صحيح  حسن، و  ( 3829، رقم ) 2/1258،  فضل الدعاءابب ، د.ط ،السنن ابن ماجة يف أخرجه  ( 2)
 8/329وضعيف سنن ابن ماجة ، 

 1/506  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 3)

 8/56، صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،  (3556، رقم ) 5/556 ، 2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 4)
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، رضي هللا عنه رةعن أيب هريف ،؛ ألنه كاملستغين عن ربهبل من ترك الدعاء فقد تعرض لغضب هللا
 (1)"ِإن ه َمن ملَْ َيْسَأِل اَّلل َ يـَْغَضْب َعَلْيهِ  "قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ه سبحانه فيصرفإنه يكون شر قد كتبه هللا ، فاء والقدرن الدعاء ميكن أن يرد القضوثبت يف السنة أ
، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، عنه رضي هللا عن سلمان الفارسي، فيقي من حصوله بسبب الدعاءو 

َعاء ، َواَل يَزِيد  يف الع ْمِر ِإال  الربُّ  "قال: النيب  رضي هللا عنه ، عنعن ثوابن ، و  (2)"اَل يـَر دُّ الَقَضاَء ِإال  الدُّ
 (3)"صلى هللا عليه وسلم، قال: " ال يرد القدر إال الدعاء، وال يزيد يف العمر إال الرب

لرد البالء واستجالب الرمحة كما أن  ن من القضاء رد البالء ابلدعاء فالدعاء سببإ : "(4)يلقال الغزا
الرتس سبب لرد السهم واملاء سبب خلروج النبات من األرض فكما أن الرتس يدفع السهم فيتدافعان 

ر لدفعه د  ر الشر قب والذي قد  ره بسبر اخلري قد  والذي قد  ن ... فكذلك الدعاء والبالء يتعاجلا
 (5)"اسببً 

عن ابن ف ،وكذلك يف منع حصول البالء ابتداء، يف دفع ما قد وقع وحصل من البالءوالدعاء ينفع 
الدعاء ينفع مما نزل، ومما مل ينزل، "عمر رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 (6)"فعليكم عباد هللا ابلدعاء

                                                            

األلباين يف صحيح وضعيف سنن الرتمذي ،  حسنه،  (3733رقم ) ، ، 5/456 ، 2، طالسنن أخرجه الرتمذي يف  ( 1)
7/373 
األلباين يف  حسنه،  (2139رقم ) ابب ما جاء ال يرد القدر إال الدعاء ، ، 4/448 ، 2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 2)

 5/139صحيح وضعيف سنن الرتمذي ، 
 2/279سنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب ، ، وح (18694، الرقم ) 30/625، 1،  ط املسندأخرجه أمحد يف  ( 3)
هـ( من فقهاء الشافعية ، 450الطُّوسي ، أبو حامد ، امللقب حبجة اإلسالم ، ولد سنة ) هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل ( 4)

و"اخلالصة" ، تويف سنة  له مصنفات يف الفقه وأصوله والفلسفة ، من مصنفاته : " إحياء علوم الدين " و "املستصفى" و"الوجيز"
 (219-4/216هـ( . انظر وفيات األعيان )505)
 1/329،د.ط،  إحياء علوم الدين،  الغزايل ( 5)
" يف صحيح الرتغيب والرتهيب  قال األلباين،  ( 119، رقم ) 1/119 ،1ط،املستدرك على الصحيحني أخرجه احلاكم يف  ( 6)

 (1634، رقم ) 2/278حسن لغريه " ، 
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عاجز من مل ال، و به كل خريويستجلب  اتبادات به تستمطر الرمحفالدعاء عبادة من أجل الع
عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا ف، ماليستعمله سالحا يف وجه البالء ووسلية لبلوغ اآل

 (1) "يف الدعاء زَ جَ أعجز الناس من عَ "عليه وسلم: 

 :العمل ابألسباب والتفاؤل :املطلب الثالث

ه وسلم األمر وثبت عن رسول هللا صلى هللا علي ،يجة مثرة للجهد والعملن النتأمن سنن الكون 
ة ابهلل تعاىل وعدم االستعانو ، يه احلرص من بذل اجلهد واملثابرة، مع ما يقتضابحلرص على ما ينفع

اْحِرْص ": رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال: قال رضي هللا عنه  أيب هريرة ، ، فعنالعجز واليأس
َفع َك، َواْسَتِعْن اِبهلِل َواَل تـَْعَجْز، َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء، َفاَل تـَق ْل َلْو َأيّنِ فـََعْلت  َكاَن َكَذا َو  َعَلى َكَذا، َما يـَنـْ

طلب شيء واحلرص هو : "،  (2)"َوَلِكْن ق ْل َقَدر  هللِا َوَما َشاَء فـََعَل، فَِإن  َلْو تـَْفَتح  َعَمَل الش ْيطَانِ 
 (3)"يف إصابته ابجتهاد

، واليقني توكل على هللا تعاىل، مع الواهتمام وحرص بقدر املستطاع عمل صاحبهمد إذا التفاؤل حي  ف
  .  ن التوفيق واخلري كله بيد هللاأب

ال تتم حقيقة التوحيد إال مبباشرة األسباب اليت نصبها هللا مقتضيات ملسبباهتا قدرا "قال ابن القيم : 
ا يقدح يف نفس التوكل، كما يقدح يف األمر واحلكمة، ويضعفه من حيث يظن وشرعا، وأن تعطيله

القلب على هللا  معطلها أن تركها أقوى يف التوكل، فإن تركها عجزا ينايف التوكل الذي حقيقته اعتماد
يف حصول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضره يف دينه ودنياه، وال بد مع هذا االعتماد من 

 (4)"اشرة األسباب، وإال كان معطال للحكمة والشرع، فال جيعل العبد عجزه توكال، وال توكله عجزامب

 ابلعمل ابألسباب : فيما يتعلقومما جاء يف القرآن الكرمي 

                                                            

  3/30 (صحيحقال األلباين يف صحيح الرتغيب )حسن ، 5/371  د.ط،، األوسطاملعجم خرجه الطرباين يف أ ( 1)
 4/2052،  يف األمر ابلقوة  وترك العجزابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 2)
 ( 86صفحة )  ،1ط،  التعريفات ، اجلرجاين ( 3)
 4/14 ،27ط، زاد املعاد يف هدي خري العبادالقيم ، ابن  ( 4)
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النساء:  َّ ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ:قوله تعاىل ( 1
71  

وهذا يشمل األخذ جبميع  ،لكافرينأبخذ حذرهم من أعدائهم ا "أمر للمؤمنني في اآلية الكرمية ف
األسباب، اليت هبا يستعان على قتاهلم ويستدفع مكرهم وقوهتم، من استعمال احلصون واخلنادق، 
وتعلم الرمي والركوب، وتعلم الصناعات اليت تعني على ذلك، وما به يعرف مداخلهم، وخمارجهم، 

 (1)" ومكرهم، والنفري يف سبيل هللا

 حج مث هت ُّٱ: عداء املسلمني يف قوله تعاىلخذ أسباب القوة اليت ترهب أأبهللا تعاىل  مرَ (أ2
 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج

 َّ لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض
 60األنفال: 

ن ، إىل أرج من مكة مهاجرا للمدينةخ ىل غار ثور عندماأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إجل(3
ى هللا عليه وسلم وصاحبه أيب بكر الصديق رضي هللا عنه ، وذلك مع أن يتوقف تتبع قريش للنيب صل

عمل ابألسباب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمام املتوكلني وسيدهم ، فلم مينعه توكله من ال
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱ:واالختباء يف الغار، قال تعاىل

 خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب
 مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص مس
 40التوبة:  َّ  مق حق مف خف جفحف

وذلك ألن املشركني حني ، ثالثة أايم ليسكن الطلب عنهما" وأقام صلى هللا عليه وسلم يف الغار
فقدومها ذهبوا يف طلبهما كل مذهب من سائر اجلهات، وجعلوا ملن ردمها، أو أحدمها مائة من 

 (2)"اإلبل

                                                            

 ( 186) ص   ، 1طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،  ، السعدي  ( 1)

 2/242د.ط،،  السرية النبوية البن كثري، ابن كثري ( 2)
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 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ: قال سبحانه(4
  .لألسباب يف حتصيل رزق هللا تعاىلواملشي يف األرض سعي وبذل   ، 15امللك:  َّ

 25مرمي:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱ: قال هللا تعاىل ملرمي (5

لة ت النخ، فهز   (1)" ، يعين: غضاً طرايً  َّ حن جن مم خم حم ُّٱحركي أصل النخلة  أي "
 .وتعاطت األسباب حَّت وقع الرطب

 

اي  : قال رجلقال، رضي هللا عنه  أنس بن مالكا ورد يف السنة يف العمل ابألسباب ، ما جاء عن ومم
 (2)"اْعِقْلَها "، أَْو أ ْطِلق َها َوأَتـَوَك ل ؟ قَاَل: -يعين الناقة-: َأْعِقل َها َوأَتـَوَك ل   صلى هللا عليه وسلم رسول هللا

 (3)"(اْعِقْلَها َوتـَوَك لْ "ه وسلم: أرسل انقيت وأتوكل؟، قال:  قال رجل للنيب صلى هللا علي: )، ويف رواية
  

بقاء االعتماد على هللا  ، معيتعارض مع التوكل على هللا تعاىل، بل هو مطلوبفالعمل ابألسباب ال 
 .كون ابهلل جل وعال وليس ابألسباب، وتعلق القلب ين التوفيق بيده سبحانهتعاىل وأ

 
 

 ة واالستغفار يصنعان التفاؤلاملبحث اخلامس : التوب
 

وبنعيم وفوز كبري يف اآلخرة،  ،حبياة جديدة سعيدة مباركة عاجال التوبة واالستغفار يصنعان التفاؤل
ر ورتبت عليهما الفضائل دل على ذلك آايت كثرية يف كتاب هللا عظ مت شأن التوبة واالستغفا

لطائعني ، فهو تعاىل الغين عن طاعة اهللا وفضال ا فيهما رمحًة منوذلك دعوة إليهما وترغيبً العظيمة، 

                                                            

 2/372 ،د.ط ،  حبر العلوم، السمرقندي  ( 1)

صحيح وضعيف سنن الرتمذي ، يف لباين األ حسنهواحلديث ،  ( 2517، رقم )4/668 ، 2، ط السننأخرجه الرتمذي يف  ( 2)
6/17 
ذكر اإلخبار أبن املرء جيب عليه مع توكل القلب االحرتاز ابألعضاء ضد قول ابب ،  1، ط صحيحهأخرجه ابن حبان يف  ( 3)

 (731، رقم )  2/510،  من كرهه
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إال واليت ال تنال  ،ك سعادة وفالح عباده عاجال وآجالرد سبحانه بذل، وإمنا أوتوبة التائبني
 . (1)"االشتغال ابلطاعة سبب النفتاح أبواب اخلريات، فإن "ابالستقامة على ما حيب ويرضى

 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱكما يف قوله تعاىل : وذلك  

 مل خل ُّٱ: وقوله سبحانه ، 97النحل:  َّ رن مم ام يل ىل مل  يك مكىك
 96األعراف:  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ: وقوله تعاىل

 66املائدة:  َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ

 3 - 2الطالق:  َّ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱٱ:وقوله سبحانه

 لكمك خك حك  جك مق حق مف ُّٱية من عذاب هللا، كما قال تعاىل: وكذلك الوقا
 147النساء:  َّ  هل مل خل حل جل

 :ا دل عليه الكتاب العزيز ما يليومن اآلاثر املباركة للتوبة واالستغفار مم
 :أوال : حصول سعة الرزق ورغد العيش

ىل هللا والتوبة إريات مرتبط ابالستغفار يف كتاب هللا تعاىل ما يدل على أن الرزق وحصول اخل جاء
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ: قال هللا تعاىل ،تعاىل
 3هود:  َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

اإلقالع ، والتوبة "(2)"طلب املغفرة من هللا، وهو حمو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شرهاالستغفار هو "
 .(3)"ىل الذنبعن الذنب، والندم على ما فرط، والعزم على أن ال يعود إ

 .(4)"سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية يف الدنيا : "واملراد ابملتاع احلسن

                                                            

 30/651 ،3ط،التفسري الكبريالرازي ،  ( 1)

 1/314 ،2،ط مدارج السالكنيابن القيم ،  ( 2)
 19/76،د.ط ، التحرير والتنوير ، ابن عاشور  ( 3)

 2/170، د.ط ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، الشنقيطي  ( 4)
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االستغفار والتوبة إىل هللا تعاىل من الذنوب سبب ألن ميتع هللا من فعل "تدل على أن  الشريفةاآلية و 
 على شرطه ء؛ ألنه رتب ذلك على االستغفار والتوبة ترتيب اجلزاسمىذلك متاعا حسنا إىل أجل م

"(1) 

، ويدل لذلك سعة الرزق، ورغد العيش، والعافية يف الدنيافاالستغفار والتوبة سبب عظيم حلصول 
 حك جك مق حق مف خف ُّٱ: لقومهالسالم  عن نبيه هود عليهقول هللا تعاىل ا أيضً 
 52هود:  َّ مم خم  حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك

ومن اتصف هبذه  ،ابلتوبة عما يستقبلونالسالفة، و  الذي فيه تكفري الذنوب" فدعاهم لالستغفار
  لك خك ُّٱ وهلذا قال:، (2)"عليه شأنه وقوته ل عليه أمره وحفظالصفة يسر هللا عليه رزقه، وسه  

إن تبتم يغفر لكم ذنوبكم، ويرسل عليكم  أي "، َّ هل مل خل حل جل مك
ين: شدة مع شدتكم يع َّ هل مل خل حل ُّٱاملطر متتابعا دائما، كلما حتتاجون إليه، 

 (3)"ويقال: صحة اجلسم، وطول العمر، اء والولدابمل

  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ: أنه قال لقومهتعاىل عن نوح عليه السالم  وقال هللا

 – 10نوح:  َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

على أن االستغفار والتوبة الصادقة سبب لنزول األمطار الكثرية والزايدة يف واآلايت الكرمية تدل ،12
االستغفار قرع أبواب النعمة، فمن وقعت له إىل هللا ، وهلذا فإن "ل واألوالد وغريها من اخلرياتموااأل

 . (4)"ويقال: من أراد الّتفّضل فعليه ابلعذر والتنّصل ،حاجة فلن يصل إىل مراده إاّل بتقدمي االستغفار
 

 :اثنيا :تبديل السيئات حسنات

                                                            

 2/170، د.ط ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، الشنقيطي  ( 1)

 4/329  ،2،  طتفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  ( 2)

 2/155 ،د.ط ،  حبر العلوم، السمرقندي  ( 3)

 3/636  ،3، طلطائف اإلشارات ، القشريي  ( 4)
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 نبىب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: قال هللا تعاىل
 70الفرقان:  َّ نت مت  زت رت يب

وقيل: إن  ،ومعىن تبديل السيئات حسنات، أنه ميحو عنهم املعاصي، ويثبت هلم مكاهنا طاعات"
وقيل: التبديل عبارة عن الغفران،  ،قال مجاعة من الصحابة ومن بعدهم السيئات تبدل حبسنات، وبه

قيل: املراد ابلتبديل: أن يوفقه ألضداد ما و  ،تلك السيئات، ال أن يبدهلا حسناتأي: يغفر هللا هلم 
 (1)"سلف منه

، قال: قال رسول هللا صلى رضي هللا عنه أيب ذرحديث  السيئات تبدل حبسناتويشهد للقول أبن 
َها، َرج ٌل يـ ْؤَتى بِِه هللا عليه وسلم: " ِإيّنِ أَلَْعَلم  آِخَر َأْهِل اجْلَن ِة د خ واًل اجْلَن َة، َوآِخَر َأْهِل الن اِر خ ر وًجا ِمنْـ 

: اْعِرض وا َعَلْيِه ِصَغاَر ذ ن وِبِه، َواْرفـَع وا َعْنه  ِكَباَرَها، فـَتـ ْعَرض  َعَلْيِه ِصغَ  ار  ذ ن وِبِه، يـَْوَم اْلِقَياَمِة، فـَيـ َقال 
: َعِمْلَت يـَْوَم َكَذا وََكَذا َكَذا وََكَذا، َوَعِمْلَت يـَْوَم َكَذا وََكَذا َكذَ  : نـََعْم، اَل َيْسَتِطيع  فـَيـ َقال  ا وََكَذا، فـَيَـق ول 

َئة  َحَسَنًة، َأْن يـ ْنِكَر َوه َو م ْشِفٌق ِمْن ِكَباِر ذ ن وِبِه َأْن تـ ْعَرَض َعَلْيِه، فـَيـ َقال  َله : فَِإن  َلَك َمَكاَن ك لِّ َسيِّ 
، َقْد َعِمْلت  َأْشَياَء اَل أَرَاَها َها ه َنا " فل : َربِّ قد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحك فـَيَـق ول 

 (2) . حَّت بدت نواجذه

ما فيها من  لَ د  بَ تَـ  دْ ، قَ ئب شعورا سعيدا حبياة جديدة نقيةوتبديل السيئات حسنات يعطي التا
ال مقابل له من عمل العبد إال أنه اهتدى ورجع عن من هللا املنان عطاء ، وهو ىل حسناتسيئات إ

، وبداية متفائلة ، فيجد طعما جديدا حلياتهمحى هللا، والذ به بعد الشرود واملتاهةالضالل، واثب إىل 
 حبياة ملؤها طاعة هللا والسعادة والتنعم هبا قبل نعيم اآلخرة .

 
 ::تنزل الرمحات من الرمحن الرحيم اثلثا

 جه ين ىن ُّٱٱ:المقوله سبحانه عن صاحل عليه السوعد الكرمي املنان التائبني برمحته الواسعة، كما يف 
 46النمل:  َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي جيحي يه ىه  مه

                                                            

 4/103 ، 1، طفتح القدير الشوكاين ،  ( 1)

 (190، رقم ) 1/177،  أدّن أهل اجلنة منزلة فيهاابب  ، د.ط ، صحيحهأخرجه مسلم يف  ( 2)
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 تتوبون إىل هللا من كفركم، هال   أي " َّ ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ قوله:
 يصفح لكم عن عقوبته إايكم على ما قد أتيتم من عظيم اخلطيئةو فيغفر لكم ربكم عظيم جرمكم، 

 (2)" ن كفركملريمحكم ربكم ابستغفاركم إايه م أي " َّ ٰر ٰذ  يي ُّٱوقوله: ،  (1)"

 َّ ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ُّٱ: وقال تعاىل

ا يستلزم اإلقرار ا َتمً من جترأ على املعاصي واقتحم على اإلمث مث استغفر هللا استغفارً " أي، 110 النساء: 
فهذا قد وعده من ال خيلف امليعاد ابملغفرة  ،ابلذنب والندم عليه واإلقالع والعزم على أن ال يعود

ة عد  ملا كانت الرمحة والغفران م   كأنه " َّ ري ٰى  ين ىن نن ُّٱويف قوله تعاىل ،  (3)"رمحةوال
 (4)"للمستغفرين التائبني، كانوا كالواجدين ملطلوب، وكأن التوبة ورود على رمحة هللا وقرب من هللا

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ :وقال تعاىل عن شعيب عليه السالم

وهو سبحانه ودود هبم  ،(5)"عظيم الرمحة للتائبنينه تعاىل "ة تدل على أاآلية الكرمي،  90هود:  َّ ّٰ
 . 222البقرة:  َّ جخ مح جح مجُّٱٱٱقال سبحانه: اكم،  (6)"ذو حمبة ملن أانب وَتب إليه، يودُّه وحيبُّه"

أن أفعاله سبحانه ولطفه بعباده ملا كانت يف غاية اإلحسان  ، معناه "مساء هللا تعاىلوالودود اسم من أ
 .(7)"ليهم، كانت كفعل من يتودد ويود املصنوع لهإ

ٱ:ني أبواب رمحته مهما عظمت ذنوهبم، فقال سبحانه وتعاىلوفتح هللا للتائب

 خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱٱ
 53الزمر:  َّ مح  جح مج حج مث متهت

                                                            

 19/476 ، 1ط جامع البيان يف أتويل القرآن،الطربي ،  ( 1)

 19/476 ، 1طبيان يف أتويل القرآن، جامع الالطربي ،  ( 2)

 ( 200) ص   ، 1،  طتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، السعدي  ( 3)

 2/111، 1، طاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية  ( 4)

 2/589 ، 1، طفتح القدير الشوكاين ،  ( 5)

 18/459  ، 1طجامع البيان يف أتويل القرآن، الطربي ،  ( 6)

 3/298 ،1ط، تفسري القرآن اجلواهر احلسان يفالثعاليب ،  ( 7)
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، فإنه أوال أرجى آية يف كتاب هللا سبحانه الشتماهلا على أعظم بشارة هي " ةوهذه اآلية الكرمي
أضاف العباد إىل نفسه لقصد تشريفهم، ومزيد تبشريهم، مث وصفهم ابإلسراف يف املعاصي، 
واالستكثار من الذنوب، مث عقب ذلك ابلنهي عن القنوط من الرمحة هلؤالء املستكثرين من الذنوب، 

 .(1)"فالنهي عن القنوط للمذنبني غري املسرفني من ابب األوىل

يكتف مبا أخرب عباده من مغفرة كل فلم " َّ متهت خت حت ُّٱأنه اآلية يف  وأخرب سبحانه 
ذنب، بل أكد ذلك بقوله: مجيعا فيا هلا من بشارة ترَتح هلا قلوب املؤمنني احملسنني ظنهم برهبم 

خل بْ اخلالعني لثياب القنوط الرافضني لسوء الظن مبن ال يتعاظمه ذنب، وال يَـ  ،الصادقني يف رجائه
وما أحسن ما  ،لى عباده املتوجهني إليه يف طلب العفو امللتجئني به يف مغفرة ذنوهبممبغفرته ورمحته ع

أي: كثري املغفرة والرمحة  َّ مح  جح مج حج مث ُّٱ علل سبحانه به هذا الكالم قائاًل 
 .(2)" عظيمهما بليغهما واسعهما

الرمحة العظيمة والود  ا فإنه جيد من هللا تعاىلفمن استغفر هللا من الذنوب واخلطااي وَتب توبة نصوحً 
 ، فهو سبحانه أرحم الرامحني وأكرم األكرمني وذو الفضل العظيم.واإلحسان

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 4/538 ، 1طفتح القدير ، الشوكاين ،  ( 1)

 4/538 ، 1طفتح القدير ، الشوكاين ،  ( 2)
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 اخلامتة

 وبعد :

فهذا ما وفق هللا إليه الباحث ويسره من عنده عز وجل يف هذ البحث ) التفاؤل يف القرآن الكرمي 
 :فيما أييتوالتوصيات ئجه ، وميكن استخالص أبرز نقاطه وأهم نتا(دراسة تطبيقية

 أوال: النتائج :

للتفاؤل وانشراح وهو أعظم مصدر  ،الدنيا واآلخرةيف وسعادة كل خري لمفتاح القرآن الكرمي  .1
 خملصا هلل انل تلكم الربكات.أقبل عليه تالوة وتدبرا وعمال ومن  ،الصدر وطمأنينته

مفتاح التفاؤل األول و  ،الكرمي آنسورة يف القر  عظمأ، وهي مقاصد القرآنسورة الفاحتة مجعت  .2
 .يف القرآن الكرمي

من مصائب وحمن يرقق  وسف عليه السالمإن سورة يوسف وما ذكره هللا تعاىل فيها مما وقع لي .3
ورفعة املنزلة ، مث الفرج التام ثناء تلكم احملن تعاىل به من اللطائف واملنح أوما أحاطه هللابعضها بعضا، 

 .سورة الكرمية دعوة صرحية للتفاؤلل من ال، جيعوالتمكني يف األرض

، وآايت عن قدرة هللا نات عم ن أماهتم هللا مث أحياهمما جاء يف القرآن الكرمي من آايت بي .4
الذي يريده اإلنسان من حصول خري ، فإحياء اخللق أمجعني يوم القيامة، فيه دعوة للتفاؤل تعاىل على
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، فكيف يكون مقارنة  تعاىل لنفس واحدة بعد موهتاهللا، ليس بشيء أمام إحياء و زوال مكروهأ
 . تعاىل جلميع خلقه يوم القيامةإبحياء هللا

عظيمة مباركة تفتح ابواب التفاؤل لكل من  معانتتضمن امساء هللا تعاىل يف القرآن الكرمي  .5
 .أتملها

 - س والقنوطاليأ - سوء الظن ابهلل - ترك تدبر القرآن: موانع  التفاؤل يف القرآن الكرميمن  .6
 .احلسد – وساوس الشيطان

رغم الشدائد اليت يواجها  ،توقع العاقبة احلميدةل، و للتفاؤلهود دعوة  قصص األنبياء يف سورة .7
 .، وكذلك كل من أصابته مصيبةالدعاة

 ، فأل خري ابليسر بعد العسرخري مما فاهتمهو ، وما عوضهم مبا ما فرج هللا به كرب أنبيائه .8
 .تعاىل عم ا فات، وأن الفرج مع الكربواخللف من هللا 

أكيدة للدعاة واملصلحني إن  ما حصل للمؤمنني يف غزوة األحزاب يف بداايهتا وهنايتها دعوة  .9
الب على أمره ، والعاقبة ، فإن هللا غن ابهلل مهما اشتد الباطل وانتفش، للتفاؤل وحسن الظوكل مسلم

 .للمتقني

اليأس والقنوط اجلزع وما يرتتب عليه من كيف يتقي اإلنسان تعاىل يف سورة املعارج  بني هللا  .10
 .، وكيف يتحصل على هدوء النفس رغم ما حيصل من حوادث احلياة املؤملةلالذي هو ضد التفاؤ 

مما يصنع التفاؤل اليقني أبن ما حيصل للمؤمن من خري أو شر فإمنا أمر قد ره هللا وكتبه يف  .11
 األرض خبمسني ألف سنة.اللوح احملفوظ قبل خلق السموات و 

أن  ىلإيرجع مما يكرهه اإلنسان، هو مما يصنع التفاؤل، وذلك  يقع ماتلمس اخلري يف مجيع  .12
 .أقدار هللا عز وجل لعبده املؤمن كلها خري

وذلك أنه ال جيلب منفعة وال يدفع ، احلزن مل أيمر هللا به وال رسوله بل قد هنى عنه يف مواضع .13
ه وسلم رسوله هللا صلى هللا علي، ولقد أمر هللا تعاىل ال فائدة فيه ال أيمر هللا بهومامضرة وال فائدة فيه 
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، بل ينشغل عنه ابإلقبال على التسبيح والصالة والعبادة املستمرة اليت أبن ال ميضي مع ضيق الصدر
 .أي هم او ضيق أو امر من األمور ال يشغل عنها

، مهما كانت شديدةو  ،ري يف مجيع املواقفتعويد النفس على توقع اخلمما يصنع التفاؤل  .14
ال يعجزه شيء ، وهو سبحانه قدير وهللا تعاىل عند ظن عبده به ،وذلك من حسن الظن ابهلل تعاىل

 .رحم الرامحنيأوهو 

، وان للكرب هناية مهما طال أمده، موقنا أن للخري مؤمالمتفائال على املسلم أن يكون دائما  .15
 .لب عسر يسرينلن يغأنه ، و بعد العسر يسرا

بقاء االعتماد  ، معيتعارض مع التوكل على هللا تعاىل، بل هو مطلوبالعمل ابألسباب ال  .16
 .اب، وتعلق القلب يكون ابهلل جل وعال وليس ابألسبن التوفيق بيده سبحانهعلى هللا تعاىل وأ

ز كبري يف حبياة جديدة سعيدة مباركة عاجال، وبنعيم وفو  التوبة واالستغفار يصنعان التفاؤل .17
 .اآلخرة

 

 اثنيا: التوصيات :

 .للتفاؤل الكرميأمساء هللا تعاىل وصفاته يف القرآن عمل دراسة مفردة تتعلق بدعوة  (1

، وذلك ملا يرتتب عليه من إزالة وانع التفاؤل يف القرآن الكرميهناك حاجة ملزيد من الدراسة مل (2
 فاؤل .ملا يعيق التفاؤل مبا يف آايت هللا تعاىل من أنوار الت

  ة"، ملعرفصناعة التفاؤل يف القرآن الكرميوكذلك هناك حاجة ملزيد من البحث يف موضوع " (3
   كيف يصنع القرآن الكرمي التفاؤل يف النفوس املؤمنة.

دعوة وما فيها من يف القرآن الكرمي  عليهم السالم قصص األنبياءعن  خاصعمل حبث  (4
 .للتفاؤل
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**************** 

 

 ةالكرميفهرس اآلايت 
 

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الفاحتة

 63 1ٱَّ  جم يل ىل مل خل ُّٱ

 59،63،66 2 َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱ

 3،64 3 َّ خن حن جن ُّٱ

 59،64 4  َّ  جه ين ىن من ُّٱ

 59،64،66 5  َّ حي جي يه ىه مه ُّٱ

 59،64،67 6  َّ يي ىي مي  خي  ُّٱ

 65،67 7  َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ

 سورة البقرة

 2 20  َّ زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ
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 حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ

  خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص

 135 36-35 َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف

 185 38  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱ

 24 83  َّ  جك حط مض  خض  ُّٱ

 مه جه ين ىن من  حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 2 107-106 َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ

 حئ جئ يي ىي  ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 138 109  َّ جت  هب مب خب حب جب هئ خئمئ

 160 143  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

 92 153  َّ  جل مك لك خك حك جك ُّٱ

 100،91 155  َّ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّٱ

 91 157-155  َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب زب رب يئ

 185 157-156 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
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  َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب

 100 157 َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب زب رب يئ ُّٱ

 مق مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ

 مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك خك حك جك

 135 169-168  َّ  حن جن

 جك  حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ

 198 186  َّ  حل جل مك لك خك حك

 102 195  َّ مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّ

 رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ

 93 212  َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ

 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ

 مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

 37 214  َّ مق حق

 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ

 مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

 168 214 َّ مق حق

 179 216  َّ منىن خن حن جن  يم ىم مم خم ُّٱ

 207 222 َّ جخ مح جح مجُّٱ
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 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ُّٱ

 هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ

 85 243 َّ  حج مث

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ

 جخ مح جح مج حج  هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب مئهئ

  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس مخجس

 خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ

 83 259 َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل مكجل لك

 ين ىن من حنخن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه

 85 260  َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 جسحس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت ُّٱ

 136 268  َّ  خص حص مس خس

 سورة آل عمران

 123 8  َّ حل جل مك لك حكخك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ

 حط مض  خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس  مخ جخ ُّٱ

 93 15 جك مق مفحق خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ



 

204 

 

 َّ  خك حك

  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت ُّٱ

 100 21  َّ خض حض جض  مص خص حص مس خس حس

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

 88 26  َّ زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل  ىل مل

 جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ

 100 38 َّ مه

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ

 100 39  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 1 102 َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ

 160 110 َّ ىييي مي

 182 139  َّ مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ

 92 146 َّ مص خص حص مس ُّٱ

 َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه  ىه مه جه ُّٱ

 129 154  َّ رئزئ ّٰ ِّ ُّ
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 سورة النساء

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 1 1 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين

 180 19 َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ُّٱ

 92 25 َّ حسخس جس مخ جخ ُّٱ

 جبحب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ

 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  جتحت هب مب خب

 138 32 َّ حس جس  مخ

 127 41  َّ ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱ

 138 54 َّ  مب زب رب يئ ىئ

 201 71  َّ ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ

 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ُّٱ

 126 82 َّ نث

 182 104 َّ خسمس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ

 106 110  َّ ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ُّٱ
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 100 138  َّ مت خت حت جت هب مب خب ُّٱ

  هل مل خل حل جل لكمك خك حك  جك مق حق مف ُّٱ

َّ 147 196 

 50 174 َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ

 51 176 َّٱنث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب  ىب ُّٱ

 سورة املائدة

 50 15 َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ

 203،165 66  َّ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ

 88 120 َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مكمل لك هش مش هس مس ُّٱ

 سورة األنعام

 96 3 َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ُّٱ

 مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ

 196 6  َّ حج مث  هت

 117 12  َّ لك  زتمت رت يب ىب  مبنب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ
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 هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱ

 88 17 َّ خم حم  جم

 هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف خف حف جف ُّٱ

 197 18-17  َّ  ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم  جم

 109 38  َّ  يث يترث ىت نت مت زت رت ُّٱ

 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه  ُّٱ

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 118 54 َّ ىب نب

 لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

 106 59  َّ  جي ٰه مه

 165 82  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 47 90 َّ  جم مفحق خف جفحف مغ جغ مع ُّٱ

 106 96 َّ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ُّٱ

 121 103  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ُّٱ

 ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ

 50 122  َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ حئخئ جئ يي ىي
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 سورة األعراف

 حق مف  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ

 خم حم جم ملهل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 44 57  َّ  حن جن مم

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 110 96  َّ ىه مه  جه ين ىن

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ُّٱ

 163 100  َّ  ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك

 117 156  َّ ميىي خي حي  جي ُّٱ

 زت رت يب نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ

 112 180 َّ نت مت

 سورة األنفال

  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ

 159 36  َّ ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت

 ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

 196 53-54  َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
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 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ

  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص

 201 60  َّ لك خك حك جك مق حق مف

 سورة التوبة

 95 7  َّ يي  ىي مي خي حي جي ُّٱ

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 158 32 َّ ين ىن

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت

 جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض مص خص حص

 192 40  َّ  مق حق مف خف جفحف مغ

 يب ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ُّٱ

 ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

 183 51-50  َّ مل  يك ىك مك لك يقاك

 107 51 َّ مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ

 193 58 َّ يث ىث نث

 194،102 59 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ
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 َّ ين ىن نن من زن رن  مم

 جع مظ حط خضمض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ

 189 129 َّ  جغ مع

 سورة يونس

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ

 98 57 َّ يق  ىق

 193 81 َّ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي ُّٱ

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 196،156 98  َّ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

 ينجه ىن من خن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 197،156 107 َّ ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه

 سورة هود

 جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ

 203،111 3  َّ حض جض  مص خص حص مس خس حس

 خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ

 مث هت مت حتخت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ

 140 10-9 َّ  حج
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 141 25  َّ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ

 141 37  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن ُّٱ

 ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 142 38  َّ  جي يه ىه مه جه

 142 39 َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ

 ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 142 40 َّ ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل  مل  ُّٱ

 140 49  َّ هئ مئ خئ حئ ييجئ نيىي

 جس مخ جخ جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب  حب جب ُّٱ

 143 50  َّ خس حس

 حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ

 204 52  َّ مم خم  حم جم هل مل خل

 مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن ُّٱ

 من خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل  مب هئ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن

 143 53-56  َّ رت  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ
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 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ

 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ خئمئ حئ

 145 58-60 َّ مظ حط مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج

 207 90 َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

 سورة يوسف

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱ

 68 8-7  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 69 10  َّ هت مت  خت حت

 74 15  َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن ُّٱ

 81 18 َّ مك لك اك يق ىق يف  يثىف ىث ُّٱ

  ٰىري ين ننىن من زن رن اممم يل ىل  مل يك ىك ُّٱ

 خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 70 20-19 َّ هب مب

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت  ُّٱ

 مع جع حطمظ مض خض حض جض  مص خص حص مس حسخس

 71 21  َّ مق حق مف خف حف جف مغ  جغ
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 189 21  َّ مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ  ُّٱ

 من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه ينجه ىن

 يب ىب مبنب  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ

 71 24-23  َّ مت زت رت

 هنجه من خن جنحن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ

 73 30  َّ  مي خي حي جي ٰه مه

 74 35  َّ خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ

 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ

 خل  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  حقمق مف خف

 77 44-43 َّ  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل

 77 45  َّ حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب  هئ مئ خئ ُّٱ

 77 50  َّ حص مس خس حس جس جخمخ مح جح

 مف خف حف جف  مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص  خص  ُّٱ

 خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حك جك حقمق

 78 51 َّ مم

 78 57-54 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي  مي خي حي جي يه ُّٱ
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 زت رت يب  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

 اك يق ىق يف يثىف ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت

  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك

 78 58 َّ مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن ُّٱ

 جي ٰه مه جه هن من  خن جنحن مم خم حم جم هل مل ُّٱ

 78 69  َّ  مي خي حي

 81 83 َّ مخ جخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت جت مبهب خب  ُّٱ

 من خن جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 81،45 87  َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

 79 89  َّ مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ

 79 90  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن  رن

 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت  حت هبجت مب خب حب جب هئ

 122 100  َّ مخ

 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱ

 80 110  َّ مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص
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 سورة الرعد

 162 11  َّ  هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ

 ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ُّٱ

 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ملىل يك ىك

 92 24-22  َّ يي  ىي ني مي

 176 28 َّ  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ُّٱ

 177 29  َّ ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 سورة إبراهيم

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ

 196 7 َّ يئ

 سورة احلجر

 159 9  َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ

 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

 45 56-55 َّ مب زب رب

 132 56 َّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
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 رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُّٱ

 181 99-97  َّ  زث رث يت ىت نت مت زت

 سورة النحل

 93 30  َّ زي  ري ٰى ين ننىن من زن ممرن ام يل  ىل مل يك ُّٱ

 117 40 َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ

 جه ين ىن  من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 87 65 َّ مه

 48 89  َّ يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ

 49 97 َّ رن مم ام يل ىل مل  يك

 49 98  َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ

 92 126  َّ جغ مع جع مظ  حط مض خض ُّٱ

 97 128 َّ  من خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ

 سورة اإلسراء

 110 30 َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
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 لك اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث  ىت نت مت زت رت ُّٱ

  24 53 َّ مك

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

َّ 82 61 

 172 83  َّ  حس جس مخ جخ مح جح  ُّٱ

 نن من زن ممرن ام  يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱ

 112 110  َّ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

 سورة الكهف

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 193 16  َّ يه  ىه مه جه ين ىن من

  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱ

 88 45 َّ  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي

 ة مرميسور 

 202 25  َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱ

 سورة طه

 49 2-1  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
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 112 8  َّ جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّٱ

 97 46  َّ جض  مص خص حص مس ُّٱ

 49 123 َّ مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خضُّ

 185،49 124 َّ جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ

 سورة األنبياء

  خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق  مف خف حف جف مغ ُّٱ

 146 35-34  َّ  من خن حن ممجن خم حم جم ملهل

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ

 148 52-51  َّ حت جت هب مب  خب حب جب هئ

 148 57 َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ

 148 58 َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 149 60 َّ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 149 62 َّ رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ُّٱ

 149 63  َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱ

 149 68  َّ هت مت  خت حت جت هب مب ُّٱ

 149 69  َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ
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 149 70 َّ مص خص حص مس خس حس ُّٱ

 حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱ

 يل ىل مل خل  خك حك جك مق مفحق خف

 ين  ىن من حنخن جن يم ىم مم  خم حم جم

 150 73-71 َّ جه

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱ

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 151 84-83 َّ  مب زب رب يئ

 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّ

  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من

 154 88-87  َّ مب خب حب جب مئهئ خئ

 53 107  َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ

 سورة احلج

 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ُّٱ

 ىك  لكمك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

 165 41-40 َّ ىل مل يك

 حط مض حضخض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ

 9 63 َّ مع جع مظ
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 مت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ

 107 70 َّ هت

 سورة املؤمنون

 حس جس جخمخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت ُّٱ

 معجغ جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس

  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ

 44 89-84 َّ  هن من خن حن ممجن خم حم جم هل

 88 95  َّ  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

 سورة النور

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ

 مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث يترث ىت نت

 165 55  َّ  يك ىك

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ

َّ  63 195 

 سورة الفرقان

 106 2 َّ  خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ
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 187 58  َّ رئ ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱ

 نبىب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

 205 70  َّ نت مت  زت رت يب

 سورة الشعراء

 103 52 َّ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ

 192 61 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مه جه ين

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

 102 66-61 َّ ىب نب

 97 62 َّ جه ين ىن من خن  ُّٱ

 192 62  َّ جه ين ىن من خن جنحن  يم  ُّٱ

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه مه ُّٱ

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

 يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت متنت زت رت يب

 193 68-63  َّ ىق
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 سورة النمل

 48 2-1  َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلملُّٱ

 63 30  َّ هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ

  يي ىي مي خي جيحي يه ىه  مه جه ين ىن ُّٱ

 206 46 َّ ٰر ٰذ

 سورة القصص

 192 22 َّ حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

  حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱ

 93 83 َّ خك

 سورة العنكبوت

 116 45 َّ  مف مضحط  خض حض جض مص خص مسحص خس  ُّٱ

 109 60  َّ جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱ

 110 62 َّ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

 سورة الروم

 مهٰه جه هن من حنخن  جن مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱ

 87 50 َّ  مئ هي مي خي حي جي
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  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ

 88 54  َّ  مك لك اك يق يفىق ىف يث نثىث مث زث

 سورة لقمان

 66 28 َّ  مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي  جي ٰه ُّٱٱ

 سورة األحزاب

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ُّٱ

 166 10  َّ مل يك ىك مك  لك

 167 11 َّ من زن رن  مم ام يل ىل ُّٱ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ

 جح مج  حج مث متهت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ

 167 13-12  َّ خض حض  جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح

  مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من ُّٱ

َّ 22 37 

 هي خيمي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ُّٱ

 168 22  َّ  مت هب مب هئ مئ

  ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ُّٱ

 ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ىن  نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك
25-27 170 
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 َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين

 حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن  نن من ُّٱ

 89 27  َّ مئ خئ

 ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

 122 34 َّ  ري ٰى ين

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

 1 71-70 َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت

 سورة سبأ

 136 39 َّ  هن من خن حن ممجن خم حم جم هل  مل خلُّ

 سورة فاطر

 جم هل  مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف  ُّٱ

 110 3 َّ  مه جه هن خنمن حن جن مم حمخم

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

َّ 6 135 

 115 28 َّ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

 هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ

 89 44 َّ  لك
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 سورة يس

 87 3 َّ ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ

 سورة الصافات

 154 141  َّ رن مم ام  يل ىل ُّٱ

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ

 جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب

 155 148-143  َّ جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ

 سورة ص

 123 9 َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٱٱ:

 126 29  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

 123 35  َّ  مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ ُّٱ

 حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ

 124 36-40 َّ مل خل  حل جل

 152 42  َّ  هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه ُّٱ

 151 44 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  حيخي جي يه ىه ُّٱ
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 سورة الزمر

 90 10 َّ  مس هث مث هت مت هب مب ُّٱ

 جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 53  َّ مح  جح مج حج مث متهت خت حت
10،117،1
32،207 

 سورة غافر

 96 19  َّ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

 لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث رثزث يت ىت نت ُّٱ

َّ 44 189 

 ين  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك ُّٱ

 190 46-45 َّ جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى

 خي حي جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن ُّٱ

 197 60  َّ ٰذ يي  ىي مي

 سورة فصلت

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن

 94 32-30  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
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 137 36  َّ هت مت خت حت جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ ُّٱ

 ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 87 39  َّ ىي مي  خي حي جي يه مهىه جه ين

 132 49 َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ

 سورة الشورى

 96،117 11  َّ خي حي جي  يه مهىه جه ين ُّٱ

 122 19  َّ يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

 180 30 َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ

 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 49 52  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه

 سورة حممد

 126 24 َّ يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱ

 سورة الفتح

 ينٰى ىن نن  من زن رن مم ام  يل  ُّٱ

 129 6  َّ مب خب حب هئجب مئ خئ حئ  جئ يي ىي ميني زي ري
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 سورة احلجرات

 92 5 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ

 94 13  َّ يث ىث نث  مث زث يترث ىت

 سورة الذارايت

 خي  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱ

 101 30-28  َّ  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي

 110 58  َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ

 سورة القمر

 106 49  َّ  هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ

 86 50 َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 88 55  َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

 ورة احلديدس

 96 4  َّ ىئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

 مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ

 107 23-22 جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض
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  َّ خك حك

 سورة اجملادلة

 ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه

 96 7  َّ نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ

 مف حفخف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱ

 136 10  َّ حك جك مق حق

 159 21 َّ  لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب ُّٱ

 سورة احلشر

 خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّٱ

 112 24  َّ  خك حك جك مق مفحق

 سورة الصف

 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ

 158 9-8  َّ ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك

 القسورة الط

 95 3-2 َّ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ
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 187 3 َّ جبحب هئ مئ خئ حئ جئ  ُّٱ

 197 4 َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ

 190،151 7 َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ

 سورة امللك

 51 14 َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ

 202 15 َّ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ُّٱ

 110 21 َّ مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ

 سورة املعارج

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ

 172 35-19  َّ خل حل جل

 سورة نوح
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  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ

 204،111 12-10  َّ ىن من خن حن جن يم

 سورة اجلن

 165 16  َّ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

 سورة القيامة

 88 4  َّ ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ

 8 18-17 َّ جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم ُّٱ

 سورة اإلنسان

 92 12  َّ ىث  نث مث زث رث يت ُّٱ

 سورة النازعات

 86 14-13 َّ مك لك خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱ

 سورة الشرح

  َّ مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱ
5-6 

9  ،151 ،
153 ،190 

 سورة العلق
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 120 3-1 َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ

 سورة اإلخالص

 117 1  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ

 119 2 َّ مم خم حم ُّٱ

 

 

******************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس األحاديث
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 الصفحة طرف احلديث

بُّ   64 َأْن أ َعلَِّمَك س ورًَة  َأحتِ 

ٌد بـ ْرَدًة  َنا َرس وَل اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َوه َو م تَـَوسِّ  28 أَتـَيـْ

 1 َأَحبُّ الن اِس ِإىَل هللِا تـََعاىَل أَنـَْفع ه ْم لِلن اسِ 

َفع َك، َواْسَتِعْن اِبهلِل َواَل تـَْعَجزْ   206 اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ

 121 اْحَفِظ اَّلل َ حَيَْفْظكَ 

 170 إذا تبايعت م ابلِعيَنِة، وأخذمت أذانَب البقرِ 

29،45 ِإَذا قَاَل الر ج ل : َهَلَك الن اس  فـَه َو َأْهَلك ه مْ   

 206 أعجز الناس من َعَجَز يف الدعاء 

 208 اْعِقْلَها َوتـَوَك لْ 

 163 ْيء  ِإَذا نـََزَل ِبَرج ل  ِمْنك ْم َكْرٌب أَْو َباَلءٌ أاَل أ ْخرب ك ْم، أَْو أ َحدِّث ك ْم، ِبشَ 

 174 أََمَراَن َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم حِبَْفِر اخْلَْنَدقِ 

 27 َأن  َأاَبه  َجاَء ِإىَل الن يبِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم 

 26 ل  هَلَا َعاِصَية  َفَسم اَهاَأن  ابـَْنًة ِلع َمَر َكاَنْت يـ َقا

 202 ِإن  الر ج َل لَي ْحَرم  الّرِْزقَ 

111،122،197 ِإن  اَّلل َ َجل  َوَعاَل يـَق ول  َأاَن ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي يب   
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 43 إن  هللا عز  وجل  لَيـ ْعطي على الرْفِق ما ال يـ ْعِطي على اخلَْرقِ 

 167 ألمة على رأس كلِّ ِمئة سنة  إن هللا عز وجل يبعث هلذه ا

 29 َأن  الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َدَخَل َعَلى َأْعرَايبّ  يـَع ود ه  

 29 َأن  الن يب  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َكاَن ِإَذا َغَزا بَِنا قـَْوًما

 26 َم َكاَن يـ ْعِجب ه  ِإَذا َخرََج حِلَاَجِتِه َأْن َيْسَمعَ َأن  الن يب  َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل  

 158 ِإن  أَيُّوَب َنيب  اَّللِ  َكاَن يف َباَلئِِه مَثَاينَ َعْشَرَة َسَنةً 

 112 َأْن تـ ْؤِمَن اِبهلِل، َوَماَلِئَكِتهِ 

 120 إن  َّللِِ  ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي امْسًا

 124 َرمْحَة   ِإن  َّللِِ  ِماَئةَ 

 153 إان  كذلك ي َشد د  علينا الَبالء ، ويضاَعف  لنا اأَلْجر  

َلَك اَّلل   ِبِه َما ه َو َخرْيٌ َلَك ِمْنه   ًئا َّللِِ  ِإال  َبد   156 ِإن َك َلْن َتدََع َشيـْ

 43 ِإن ه  َمْن أ ْعِطَي َحظ ه  ِمَن الّرِْفقِ 

 203  يـَْغَضْب َعَلْيهِ ِإن ه َمن مَلْ َيْسَأِل اَّلل َ 

 211 ِإيّنِ أَلَْعَلم  آِخَر َأْهِل اجْلَن ِة د خ واًل اجْلَن ةَ 

 126 أَو ل  َما ب ِدَئ ِبِه َرس ول  اَّللِ  َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم الرُّْؤاَي الص احِلَة  

 124 َجَعَل اَّلل   الر مْحََة ِماَئَة ج ْزء  
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 194 عم الوكيل ،  قاهلا ابراهيمحسبنا هللا ون

 63 احْلَْمد  َّللِِ  َربِّ اْلَعاَلِمنَي أمُّ القرآن

 26 َدَعا َرس ول  هللِا َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم بَِناَقة  يـَْوًما 

َعاء  ه َو الِعَباَدة    203 الدُّ

 205 الدعاء ينفع مما نزل، ومما مل ينزل

 162 ْذ َدَعا َوه َو يف َبْطِن احل وتِ َدْعَوة  ِذي النُّوِن إِ 

َلة ، ِفيَما يـََرى الن ائِم ، َكَأان  يف َداِر ع ْقَبَة ْبِن رَاِفع    31 رَأَْيت  َذاَت لَيـْ

 146 َشيـ بَـْتيِن ه ودٌ 

َلة    132 َصل ْيت  َمَع الن يبِّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َذاَت لَيـْ

851 عجبا ألمر املؤمن  

 65 قَاَل هللا  تـََعاىَل: َقَسْمت  الص اَلَة بـَْييِن َوَبنْيَ َعْبِدي ِنْصَفنْيِ 

 184 قد ر هللا املقادير قـَْبَل َأْن خَيْل َق الس َمَواِت َواأْلَْرَض 

 23 يـ ْعِجب ه  اْلَفْأل  احلََْسن   -َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم  -َكاَن الن يبُّ 

 180 ن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم ِإَذا َحَزبَه  أَْمٌر، َصل ىَكاَن ال

 31 َكاَنِت اْمَرأٌَة ِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة هَلَا َزْوٌج ََتِجٌر خَيَْتِلف  

ْرك  اِبهلِل، َواْلَيْأس  ِمْن َرْوِح هللِا، َواْلَقن وط  ِمْن َرمْحَِة هللِا، َوا : الشِّ  139 أْلَْمن  ِمْن َمْكِر هللِا اْلَكَبائِر 
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 66 ك ْل فـََلَعْمرِي َلَمْن َأَكَل ِبر قْـَية  اَبِطل  

 167 اَل تـَزَال  طَائَِفٌة ِمْن أ م يِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ 

 66 اَل َصاَلَة ِلَمْن مَلْ يـَْقَرْأ ِبَفاحِتَِة الِكَتابِ 

2،21،24 اَل ِطرَيََة، َوَخرْي َها الَفْأل    

22،24 اَل َعْدَوى َواَل ِطرَيََة، َويـ ْعِجب يِن اْلَفْأل    

9،22 اَل َعْدَوى، َواَل ِطرَيََة، َوأ ِحبُّ اْلَفْأَل الص اِلحَ   

 205 ال يرد القدر إال الدعاء

َعاء    205 اَل يـَر دُّ الَقَضاَء ِإال  الدُّ

 167 اَل يـَزَال  هللا  يـَْغِرس  يف َهَذا الدِّيِن غرسا

 30 اَل مَي وَتن  َأَحد ك ْم ِإال  َوه َو حي ِْسن  اِبهلِل الظ ن  

 64 أَل َعلَِّمن َك س ورًَة ِهَي َأْعَظم  السَُّوِر يف اْلق ْرآِن 

 186 لَبـ ْيَك َوَسْعَدْيَك َواخلَْرْي  ك لُّه  يف َيَدْيكَ 

 27 َلَقْد َلِقيت  ِمْن قـَْوِمِك َما َلِقيت  

 168 اء  َدَواءٌ ِلك لِّ دَ 

 174 َلم ا أََمَر الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم حِبَْفِر اخْلَْنَدِق، َعَرَضْت هَل ْم َصْخَرٌة 

 30 َلم ا ثـَق َل الن يبُّ َصل ى هللا  َعَلْيِه َوَسل َم َجَعَل يـَتَـَغش اه  
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 188 حْلََزِن َواْلَعْجِز َواْلَكَسلِ الل ه م  ِإيّنِ َأع وذ  ِبَك ِمْن اهْلَمِّ َوا

 139 َلْو يـَْعَلم  اْلم ْؤِمن  َما ِعْنَد اَّللِ  ِمَن اْلع ق وبَةِ 

َعاءِ   204 لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى اَّللِ  س ْبَحانَه  ِمَن الدُّ

 120 َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َواَل َحَزٌن، فـََقالَ 

 42  الرْفَق إال نـََفَعه مْ ما أ ْعِطَي أْهل  بيت  

 168 َما أَنـَْزَل اَّلل   َداًء ِإال  أَنـَْزَل َله  ِشَفاءً 

 122 َما اَبل  أَقْـَوام  يـَتَـنَـز ه وَن َعِن الش ْيِء َأْصنَـع ه  

 53 اِبثـَْننْيِ اَّلل   اَثلِثـ ه َما َأاَب َبْكر   َما ظَنَُّك اَي 

 97 م ِصيَبٌة، فـَيَـق ول  َما أََمَره  هللا  َما ِمْن م ْسِلم  ت ِصيب ه  

ْسِلَم، ِمْن َنَصب  َواَل َوَصب  
 
 186 َما ي ِصيب  امل

 186 من أذنب يف الدنيا ذنبا فعوقب به

 66 َمْن َصل ى َصاَلًة مَلْ يـَْقَرْأ ِفيَها أِب مِّ اْلق ْرآنِ 

 195  اَل ِإَلَه ِإال  ه وَ َمْن قَاَل ِإَذا َأْصَبَح َوِإَذا أَْمَسى: َحْسيبَ اَّلل   

 113 اْلم ْؤِمن  اْلَقِويُّ، َخرْيٌ َوَأَحبُّ ِإىَل هللِا ِمَن اْلم ْؤِمِن الض ِعيفِ 

 64 َهَذا اَبٌب ِمَن الس َماِء ف ِتَح اْليَـْوَم مَلْ يـ ْفَتْح َقطُّ ِإال  اْليَـْومَ 

2،25 َهَذا س َهْيٌل، َقْد َسه َل اَّلل   َلك ْم أَْمرَك مْ   
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َفع وَك ِبَشْيء    153 َواْعَلْم َأن  األ م َة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ

 87 َواْعَلْم أن  يف الص رْبِ َعَلى َما َتْكَره  َخرْيًا َكِثريًا

َا ر قْـَيٌة؟  67 َوَما َعِلْمَت َأهن 

َا ر قْـَيٌة؟  67 َوَما ي ْدرِيَك َأهن 

َلَة ِلَريبِّ  اَي َعاِئشة  َذرِييِن   133 أَتـََعب د  الل يـْ

 42 اي عائشة ! اْرِفقي

 71 اَي ِعَباِدي ك لُّك ْم َضالٌّ ِإال  َمْن َهَديـْت ه  "حديث قدسي"

 95 اَي ِعَباِدي َلْو َأن  َأو َلك ْم َوآِخرَك ْم " حديث قدسي"

 169 اي َمْعَشَر اْلم َهاِجرِيَن مَخٌْس ِإَذا ابـْت ِليت ْم هِبِنّ 
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