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 إهــــــــــداء
 الى والدتي الغالية الكريمة

 ام سلطـــــــــــــــــــان

 الى والدي الكريم رحمه اهلل

 نافع بن مطر العمري.أ

 الى اخواني واخواتي الكرماء

 وباألخص

 ام فارس, ام نواف, ابو ريان, ابو حمزة

 عبــــــــداهلل

 ...الى زوجتي الحبيبة

 اتقدم لها بالشكر الخاص لمساعدتها لي في تجهيز البحث وكتابته
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 مقدمة الخطة

  .(الحزن في القران الكريم  ): عنوان البحث -1

 اهمية الموضوع- 2

 .عدم الركون الى االحزان واالوهام من خالل التوكل على اهلل وااللتزام بالطاعات والصبر على المصائب

 اسباب اختيار الموضوع- 3

كثرة األحزان بين الناس والتشكي المستمر من ضيق االحوال وقلة االمكانيات وفقد االحباب واالنقياد 
خلف اهواء الشيطان والمحرمات من اجل اذهاب االحزان واالستمتاع بقضاء االوقات في معصية اهلل 

 .عز وجل

 أهداف الموضوع- 4

 من خالل بحثنا المصغر نود التذكير بآيات اهلل في القران الكريم التي ذكر فيها الحزن وعالجه من 
 .خالل تفسيرها تفسيرا موضوعيا والحصول على الفوائد من اآليات

 منهج البحث

 جمع اآليات القرآنية التي ذكر فيها الحزن وتفسيرها تفسيرا موضوعيا والحصول على الفوائد من 
 .وتعريف الحزن علميا ونفسيا. اآليات
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 تقسيمات البحث

 المقدمة-1

 االبواب - 2

 الفصول- 3

 الخاتمة- 4

 المراجع- 5

 الفهرس- 6

 :الدراسات السابقة

قيٌدمت ىذه األطركحة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على , االنفعاالت النفسية عند األنبياء ُب القرآف الكرمي
درجة اؼباجستَت ُب أصوؿ الدين بكلية الدراسات العليا ُب جامعة النجاح الوطنية ُب نابلس, فلسطُت 

 .ـ2009

 .إبراىيم عبدالرحيم ؿبمد مصطفى/ لألستاذ

 كقد استفدنا من ىذه الرسالة الكثَت كبالذات ُب مفهـو اغبزف كدالالتو النفسية

 .فنتقدـ بالشكر لألستاذ إبراىيم عبدالرحيم مصطفى على ما قدمو ُب ىذه الرسالة
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 المقدمة

 

بسم اهلل كالصالة كالسالـ على اشرؼ االنبياء كاؼبرسلُت اللهم لك اغبمد حىت ترضى كلك اغبمد اذا رضيت 
 .كلك اغبمد بعد الرضى

ًإالا تػىٍنصيريكهي فػىقىٍد نىصىرىهي اللاوي ًإٍذ أىٍخرىجىوي الاًذينى كىفىريكا ثىاِنى )ربنا عليك توكلنا كاليك انبنا كاليك اؼبصَت قاؿ تعاىل
هي ًِبينيودو َلٍى تػىرىٍكىىا كىجىعىلى  اثٍػنػىٍُتً ًإٍذ نبيىا ُب اٍلغىاًر ًإٍذ يػىقيوؿي ًلصىاًحًبًو الى ربىٍزىٍف ًإفا اللاوى مىعىنىا فىأىنٍػزىؿى اللاوي سىًكينىتىوي عىلىٍيًو كىأىيادى

  40سورة التوبة (كىًلمىةى الاًذينى كىفىريكا السٍُّفلىى كىكىًلمىةي اللاًو ًىيى اٍلعيٍليىا كىاللاوي عىزًيزه حىًكيم

تطرقنا ُب موضوعنا اىل اغبزف ُب القراف الكرمي كما ىذه اآلية السابقة اال دليل على قوة التوكل على اهلل من سيد 
البشر ؿبمد ابن عبداهلل عليو افضل الصالة كاًب التسليم ُب غار حراء عندما خرج من مكة اؼبكرمة مهاجرا اىل 

اؼبدينة اؼبنورة كمرافقو الصحايب اعبليل ابو بكر الصديق رضي اهلل عنو كارضاه كالكفار قد خرجوا ُب طلبهم 
ككانوا كاقفُت على اعتاب الغار كطمس اهلل على اعُت الكفار كارسل اهلل جنودا َل تركىا كانزؿ سكينتو على 

 .رسولو صلى اهلل عليو كسلم كعلى الصديق ابو بكر رضي اهلل عنو كارضاه كقباىم من اعدائهم الكفار

 . لن نطيل كنفصل ُب اؼبقدمة كسنبدأ موضوعنا ُب معرفة ما ىو اغبزف علميا كنفسيا كعالجو
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 الباب االول

 مفهوم الحزن وداللته النفسية

تعريف الحزن لغة واصطالحا : اوال

كذلك أف اغبزف  ,  كيأٌب دبعٌت اؽبمٌ كخالؼ السركر, نقيض الفرح : اتفقت معاجم اللغة على اف اغبزف ىو 
 خشونة الشيء: كما يأٌب دبعٌت . غالبنا ما يقًتف باؽبٌم كالغٌم 

  . "كىو خشونة الشيء كشٌدة فيو , أصل كاحد , اغباء كالزام كالنوف : " قاؿ ابن فارس 

.  كىذه اػبشونة كالشٌدة ربصل ُب النفس بسبب اؽبٌم كالغمٌ 

 أم الغم, سورة فاطر (34) (كىقىاليوا اغبٍىٍمدي لًلاًو الاًذم أىٍذىىبى عىناا اغبٍىزىفى ًإفا رىبػانىا لىغىفيوره شىكيوره ):قاؿ تعاىل

. كليس على آثاره الظاىرة فقط , فقد تركزت تعريفات العلماء للحزف على اعبانب النفسي منو : أما اصطالحا 
كعرٌفو النسفي  . "فوت ما وبب  ىو ضرب من آالـ النفس هبده اإلنساف عند: اغبزف : " قاؿ رشيد رضا 

 .  "أَل القلب بفراؽ احملبوب : " بأنو 
                                                           

 134ص . ـبتارالصحاح : الرازم . 2098 ص 5 ج . الصحاح : اعبوىرم . 111 ص 13 ج . لساف العرب : ابن منظور : انظر

 ص 9 ج . تاج العركس: 174 الزبيدم

 396ص  1 ج . قطراحمليط : البستاِن . 215 ص 4 ج . القاموس احمليط :الفَتكز آبادم : انظر

 54 ص 2 ج . معجم مقاييس اللغة : ابن فارس

 123 ص . اؼبفردات ُب غريب القرآف : الراغب األصفهاِن

 387 ص 6 ج . تفسَتالقرآناغبكيم : رضا

 23 ص 4 ج . الطربسي ؾبمع البياف . 370 ص 3 ج . إرشاد العقل السليم : أبوالسعود : كانظر . 7 ص 3 ج . مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل : النسفي
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اغبزف أَل يلٌم بالنفس عند فقد ؿببوب أك امتناع مرغوب أك حدكث : " كعرٌفو رشيد رضا بتعريف جامع فقاؿ 
. مكركه

الحزن عند علماء النفس : ثانيا

كأنو رد فعل , مشاعره عاطفيةه ال سبس مقدرات اإلنساف األخرل : عٌرؼ الدكتور ؿبمد عبد العليم اغبزف بأنو 
 .لظرؼ سليب

لكن قد , كمعلـو أف االكتئاب انفعاؿ ىبتلف عن اغبزف . كأحياننا يطلق علماء النفس االكتئاب على اغبزف
 .يلتقي بو ُب مرحلة متقدمة من اغبزف

صبلة من األعراض اليت تفقد : " كقد فٌرؽ الدكتور ؿبمد عبد العليم بُت االكتئاب كبُت اغبزف بأف االكتئاب 
   .كحىت قيمتو كإنساف, اإلنساف فعاليتو  كتؤثر سلبنا على عواطفو كتفكَته كتواصلو 

رأينا أف علماء  بل كانفعاؿ كاقعي متعدد األسباب, كحيث إف اغبزف انفعاؿ اعتيادم ُب حياة الفرد بشكل عاـ 
. النفس َل يتعمقوا ُب تعريفو أك توصيفو كما فعلوا مثال مع انفعاؿ اػبوؼ أك الغضب أك القلق

 

                                                           

 723 ص  10ج . معارج التفكر : اؼبيداِن . 182 ص 7 ج . التفسَت اؼبنَت : الزحيلي : كانظر . 371 ص 7 ج . تفسَت القرآف اغبكيم : رضا

 :انظر.ؼباذا يأٌب على بعض الناس أحواؿ وببوف فيها اغبزف؟" : بعنواف , مقاؿ على االنًتنت للكاتب عبدالعليم ؿبمد
http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294 

 http://ar.wikipedia.org/wikiانظر  " . االكتئاب " بعنواف, مقاؿ على االنًتنت غَت مذكور اسم كاتبو

 انظر.ؼباذايأتيعلىبعضالناسأحواليحبونفيهااغبزف؟: "بعنواف , مقالعلىاالنًتنتللكاتبمحمدعبدالعليم

http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294 
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: ومن أهم مسببات الحزن

 .القلق الشديد من اؼبستقبل .1
 .تعرض الفرد أك أحد أفراد األسرة أك األصدقاء إىل حادث أك كفاة أك إصابة دبرض .2
. كىو اغبزف بدكف سبب: اؽباجس النفسي  .3
كىذا حزف مؤقت , العقل الباطٍت  كذلك من خالؿ مشاىدة الفرد أك ظباعو ؼبشهد أك ػبرب ؿبزف  .4

. سرعاف ما يزكؿ

 

 اقسام الحزن: ثالثا

: بالنظر إىل ما ىبالط اغبزف أك ينتج عنو يبكن تقسيمو إىل قسمُت نبا

 .كجعلو من الغرائز اليت ال تنفٌك عنهم, ىو اغبزف الذم فطر اهلل تعاىل اػبلق عليو , حزف مباح  : األول

   كقد أثبتو اهلل ُب غَت ما موضع من القرآف "دمع العُت كرٌقة القلب من غَت سخط ألمر اهلل" كقد ينتج عنو 
بيونىكى )منها قولو تعاىل لنبٌيو ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم, الكرمي  قىٍد نػىٍعلىمي ًإناوي لىيىٍحزينيكى الاًذم يػىقيوليوفى فىًإنػاهيٍم الى ييكىذِّ

 سورة االنعاـ 6(كىلىًكنا الظااًلًمُتى بً يىاًت اللاًو هبىٍحىديكفى 

إف العُت : " كقاؿ  كما ثبت ُب البخارم اف النيب صلى اهلل عليو كسلم حزف كبكى عندما مات ابنو ابراىيم
 "كإنا بفراقك يا إبراىيم حملزكنوف , كال نقوؿ إال ما يرضي ربنا , كالقلب وبزف , تدمع 

                                                           

 انظر. مرضالعصر... الك بة:" بعنواف, مقالعلىاالنًتنتغَتمذكوراظبكاتبو

http://www.albawaba.com/ar/health,Mental_ Wellbeing/270990 

 

 174 ص 3 ج . فتح البارم : ابن حجر
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 .كال رضى بقضاء اهلل كقدره, ىو اغبزف الذم ال صرب لدل صاحبو , حزف مذمـو أك حراـ  : الثاني

كىبالطو ُب الغالب أك ينتج عنو ما ٌحذر منو الشارع اغبكيم من لطم اػبدكد كشق اعبيوب كغَتىا من 
. السلوكيات اليت تنم عن عدـ الرضا بقضاء اهلل كقدره

 

  

                                                                                                                                                                                                       

  "باب قوؿ النيب إنا بك حملزكنوف . كتاب اعبنائز . صحيح البخارم : البخارمصلى هللا عليه وسلم  " 250 ص 1 ج ( . 1303 ) رقم اغبديث.. 3
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 الباب الثاني

 الحزن في آيات القران الكريم

 

 تفسير اآليات التي ذكر فيها الحزن في سورة البقرة: الفصل االول

سنبدأ بذكر اآليات اليت كردت ُب سورة البقرة كذكر فيها اغبزف كسنفسرىا تفسَتا موضوعيا كسيكوف مرجع 
 .التفسَت تفسَت الشعراكم رضبو اهلل عبميع اآليات ُب البحث

 فضائل سورة البقرة وسورة ال عمران

كىو كذلك كقاية فبا . فال شك أف القرآف الكرمي شفاء كعالج ؼبا هبده اؼبسلم من أمراض نفسية أك جسدية
يىا  ):, كقاؿ تعاىل82:  اإلسراء.(كىنػينػىزِّؿي ًمنى اٍلقيٍرآًف مىا ىيوى ًشفىاء كىرىضٍبىةه لٍِّلميٍؤًمًنُتى ): كما قاؿ اهلل تعاىل... ىبافو

ا النااسي قىٍد جىاءٍتكيم ماٍوًعظىةه مِّن رابِّكيٍم كىًشفىاء لِّمىا ُب الصُّديكًر كىىيدنل كىرىضٍبىةه لٍِّلميٍؤًمًنُتى   .57: يونس. (أىيػُّهى

كخبصوص سورة البقرة فإهنا تطرد الشياطُت كتبطل السحر بإذف اهلل تعاىل, كىي سبب للشفاء من العُت 
ذكر فخصوصان اآليتُت األخَتتُت منها, كالقرآف كلو شفاء لألبداف كالعقوؿ, كقد كرد ُب فضلها أحاديث كثَتة 

.  لك بعضها

ال :  كغَته, قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلممسلمفقد صح ذلك عن النيب صلى اهلل عليو كسلم, كما ُب صحيح 
 .ذبعلوا بيوتكم مقابر إف الشيطاف ينفر من البيت الذم تقرأ فيو سورة البقرة

                                                           

 2ج(1860)رقم اغبديث , باب استحباب صالة النافلة ُب بيتو-29,صحيح مسلم188ص
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البقرة كآؿ :  اقرؤكا القرآف فإنو يأٌب يـو القيامة شفيعان ألصحابو, اقرؤكا الزىراكين:كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم
عمراف فإهنما يأتياف يـو القيامة كأهنما غمامتاف أك غيايتاف أك كأهنما فرقاف من طَت صواؼ رباجاف عن 

. مسلم ركاه .اقرؤكا البقرة فإف أخذىا بركة كتركها حسرة كال تستطيعها البطلة السحرة.  أصحاهبما

إف لكل شيء سناما ك سناـ القرآف سورة البقرة ك إف : أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿركاية كُب 
 .الشيطاف إذا ظبع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذم يقرأ فيو سورة البقرة

 ىذا حديث صحيح اإلسناد ك قد ركم مرفوعا دبثل ىذا اإلسناد 

من قرأ باآليتُت من آخر سورة البقرة ُب : قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم:  رضي اهلل عنو قاؿأيب مسعودكعن 
 .البخارم ركاه  .ليلة كفتاه

من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة َل يبنعو من دخوؿ اعبنة إال أف : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 . ُب صحيح اعبامع الصغَتاأللباِن كصححو النسائي ركاه .يبوت

إف اهلل كتب كتابان قبل أف ىبلق السماكات كاألرض :  عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿالنعماف بن بشَتكعن 
بألفي عاـ أنزؿ منو آيتُت ختم هبما سورة البقرة, كال يقرآف ُب دار ثالث لياؿ فيقرهبا 

 . ُب صحيح اعبامع الصغَتاأللباِن كصححو الًتمذم ركاه .شيطاف

أف أخذىا - على سبيل العمـو- كَل نقف على دليل خاص يفيد كوهنا تزيد ُب الرزؽ أك تباركو, كلكن كرد 
اقرءكا سورة البقرة فإف أخذىا بركة كتركها حسرة كال تستطيعها : بركة, كذلك ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم

 .البطلة

                                                           

 197 ص2 ج1910رقم اغبديث , باب فضل قراءة القراف كسورة البقرة-42,صحيح مسلم
 748 ص 1 ج2060رقم اغبديث , باب اخبار ُب فضل سورة البقرة, اؼبستدرؾ على الصحيحُت للحاكم مع تعليقات

 باب كتاب بدء الوحي, حسب ترقيم فتح البارم-صحيح البخارم231 ص6 ج5009 رقم الحديث 
 182ص1 ج100رقم اغبديث , باب ثواب من قرأ اية الكرسي دبر كل صالة , عمل اليـو كالليلة للنسائي

 159 ص 5 ج2882رقم اغبديث , باب اخر سورة البقرة, الباِن+ شاكر - سنن الًتمذم
 197 ص2 ج1910رقم اغبديث , باب فضل قراءة القراف كسورة البقرة-42,صحيح مسلم
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  الحزن في آيات سورة البقرة 

يعنا فىًإماا يىٍأتًيػىناكيٍم ًمٍتِّ ىيدنل فىمىٍن تىًبعى ىيدىامى فىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم )قاؿ تعاىل-  1 قػيٍلنىا اٍىًبطيوا ًمنػٍهىا صبًى
 38البقرة (وبىٍزىنيوفى 

   تفسَت اآلية 

يعان  }: يقوؿ اغبق سبحانو كتعاىل ُب ىذه اآلية قىاؿى  }كُب سورة طو يقوؿ جل جاللو  {قػيٍلنىا اٍىًبطيواٍ ًمنػٍهىا صبًى
يعان  كاف اػبطاب لكل ذرية آدـ اؼبطمورة ُب . عندما خاطب اهلل سبحانو كتعاىل بصورة اعبمع {اٍىًبطىا ًمنػٍهىا صبًى

. إىل أف تقـو الساعة فيو جزمء من آدـ. ألف كل كاحد منا. آدـ كحواء كالذرية. أمران ؽبم صبيعا باؽببوط. ظهره
ًة اٍسجيديكاٍ  }:كلذلك البد أف نلتفت إىل قوؿ اغبق تبارؾ كتعاىل كىلىقىٍد خىلىٍقنىاكيٍم ٍبيا صىواٍرنىاكيٍم ٍبيا قػيٍلنىا لًٍلمىالًئكى

ـى  [ 11: األعراؼ]{ألىدى
لقد خلقتك ٍب صورتك ٍب قلت . نالحظ ىنا أف اػبطاب بصيغة اعبمع, فلم يقل اغبق سبحانو كتعاىل

للمالئكة اسجدكا آلدـ, فكأف اغبق سبحانو كتعاىل يريد أف يلفتنا إىل أنو ساعة اػبلق كاف كل ذرية آدـ 
فهل كبن كنا . ٍب طلب من اؼبالئكة السجود آلدـ. خلقهم صبيعا ٍب صورىم صبيعا. مطمورين ُب ظهره

لنعرؼ أف ىذا " اىبطوا : " كلذلك فإف اغبق سبحانو كتعاىل يقوؿ. موجودين؟ نعم كنا موجودين ُب آدـ
. اػبطاب موجو إىل آدـ كذريتو صبيعا إىل يـو القيامة

يعان  }كمرة يقوؿ  ُب ىذه اللحظة كىي غبظة . ألف ىنا بداية ربمل اؼبسئولية بالنسبة آلدـ {اٍىًبطىا ًمنػٍهىا صبًى
. تكوف اؼبسئولية فردية. كماداـ ىناؾ منهج كتطبيق فردم. سيبدأ منهج اهلل مهمتو ُب اغبياة. اؽببوط ُب األرض

. كال يأٌب اعبمع ىنا
يعان  }: فاغبق سبحانو كتعاىل يقوؿ ٍب يقوؿ تبارؾ كتعاىل . نالحظ أف أمر اؽببوط ىنا باؼبثٌت {اٍىًبطىا ًمنػٍهىا صبًى

ىو . الطرؼ األكؿ. فهناؾ طرفاف سيواجو بعضهما البعض. نقوؿ أنو مادامت بداية التكليف.. صبع.. صبيعا
آدـ كحواء كذريتهما . فريقاف فقط. فهم ثالثة كلكنهم ُب معركة اإليباف. كالطرؼ الثاِن ىو إبليس. آدـ كزكجو

. فكأف اهلل تعاىل يريد أف يلفتنا إىل أف ىذا اؽببوط يتعلق باؼبنهج كتطبيقو ُب األرض. كالشيطاف فريق آخر. فريق
. كإبليس حريص على أف يقودنبا إىل اؼبعصية. كُب اؼبنهج آدـ كحواء حريصاف على الطاعة
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نالحظ أف اهلل سبحانو كتعاىل بعد أف مر آدـ بالتجربة ككقع ُب  {فىًإماا يىٍأتًيػىناكيم مٍِّتِّ ىيدنل  }: كُب قولو تعاىل
.. سيقبل توبتو.. كاهلل سبحانو كتعاىل. كنصحو أنو إذا غفل يتوب. اؼبعصية, علمو اهلل تعاىل كلمات التوبة

كاهلل يدؽبما على . كيبدآ مهمتهما ُب اغبياة. إذف فاغبق سبحانو كتعاىل يريد من آدـ كحواء أف يسكنا األرض
أك . ىي دبعٌت الداللة على اػبَت.. كىدل ؽبا معنياف.. {فىًإماا يىٍأتًيػىناكيم مٍِّتِّ ىيدنل  }: مصداقا لقولو تعاىل. اػبَت

 }:كاقرأ قولو تعاىل. كىناؾ ىدل كىو اإلعانة على اإليباف كالزيادة فيو. الداللة على الطريق اؼبوصلة للخَت
ٍكاٍ زىادىىيٍم ىيدنل كىآتىاىيٍم تػىقيوىاىيٍم  [ 17: ؿبمد]{كىالاًذينى اٍىتىدى

فىمىن تىًبعى ىيدىامى  }: كلذلك يقوؿ اغبق تبارؾ كتعاىل. دبعٌت الداللة على طريق اػبَت.. اؽبدل ىنا ُب اآلية الكريبة
. {فىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى 

    
كاغبزف أف .. ما ىو اػبوؼ كما ىو اغبزف؟ اػبوؼ أف تتوقع شرا مقبال ال قدرة لك على دفعو فتخاؼ منو

. يفوتك شيء رببو كتتمناه
فال . كأنزلتو ُب منهجي. من مشى ُب طريق اإليباف الذم دللتو عليو: كاغبق سبحانو كتعاىل يقوؿ ُب ىذه اآلية

فالذم يتبع اؼبنهج ال ىباؼ . ألف كل اػبَت ُب منهج اهلل. أم أنو ال خَت سيفوهتم فيحزنوا عليو. خوؼ عليهم
. حدكث شيء أبدا

كلكن من يرتكب .. ىل ينالو خوؼ؟ أبدا.. الذم َل يرتكب أية ـبالفة. كىذه تعطينا قضية مهمة ُب اجملتمع
. كيفاجأ بشر ال قدرة لو على دفعو.. ـبالفة ذبده دائما خائفا خشية أف ينكشف أمره

كالسائر على الطريق اؼبستقيم . إما ذنب أنا سبب فيو. ألف اػبوؼ أمراف. إف اإلنساف اؼبستقيم ال يعيش اػبوؼ
قد . كىذا البد أف يكوف غبكمة. هبريو على خالقي. كإما أمر ال دخل يل فيو. َل يفعل شيئا ىباؼ انكشافو

كَل ىبرؽ . ألنو َل يذنب. ال ىباؼ كال وبزف. فالذم يتبع ىدل اهلل. كقد ال أدركها كلكٍت أتقبلها. أدركها
كالذين يتبعوف . فال ىباؼ شيئا, كلو قابلو حدث مفاجئ, فقلبو مطمئن. أك ىبفي جريبة. كَل يغش بشرا. قانونا

ليس .. ألف الذم يعيش طائعا ؼبنهج اهلل} كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  {: كقولو تعاىل.. كال ىباؼ عليهم. ال ىبافوف. اهلل
. فكل ما وبدث لو من اهلل ىو خَت. ذلك أف إرادتو ُب ىذه اغبالة زبضع إلرادة خالقو. ىناؾ شيء هبعلو وبزف

كالكوف ال . ملكاتو منسجمة كىو ُب سالـ مع الكوف كمع نفسو. حىت كلو كاف يبدك على السطح غَت ذلك



15 
 

كُب سالـ مع . كُب سالـ مع ربو. فهو ُب سالـ مع نفسو. ككلها رضبة. يسمع منو إال التسبيح كالطاعة كالصالة
. اجملتمع

فاؼبؤمن نفحة صباؿ تشع . بل يفعل كل خَت. إف اجملتمع دائما يسعد باإلنساف اؼبؤمن الذم ال يفسد ُب األرض
فإف أصابتو . فلن يفقد ما يسره أبدا. كنعمة حسن كرضا مع كل الناس كماداـ اإلنساف كذلك. ُب الكوف
كإياؾ أف تعًتض على اهلل .. كإف كاف ال يعرؼ حكمتها. ال يقابلها إال بالشكر.. أجراىا اهلل عليو.. أحداث

. ُب حكم
.. ضبد الرضا حبكمك كاليقُت حبكمتك. أضبدؾ ريب على كل قضائك كصبيع قدرؾ: كلذلك يقوؿ

كلكن ىناؾ فرؽ بُت االنفعاؿ لألحداث كحدىا كبُت االنفعاؿ لألحداث مع . كاإلنساف ينفعل لألحداث
إف العُت تدمع كالقلب : " كلذلك فإف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يعلمنا الدقة حينما قاؿ. حكمة ؾبريها

"  وبزف كال نقوؿ إال ما يرضي ربنا كإنٌا بفراقك يا إبراىيم حملزكنوف 
. كال يكوف القلب قاسيا مثل اغبجر, لكن فيو حناف. العُت تدمع..   انظر إىل اإليباف كىو يستقبل األحداث

.. مقدرا حكمتو كإرادتو. كالقلب ىبشع هلل
فاهلل ال يبنعك أف . كلكن باغبزف مع اإليباف. كاهلل سبحانو كتعاىل ال يريدنا أف نستقبل األحداث باغبزف كحده

فيكسر .. كلذلك حُت تذىب إىل طبيب العظاـ.. كلكن عليك أال تفصل اغبدث عن ؾبريو كحكمتو فيو. ربزف
 انتهى .كإف كاف ذلك يؤؼبك. ىل يفعل لك خَتا أك شرا؟ طبعا يفعل لك خَتا. لك عظامك لكي يصلحها

نفهم من تفسَت ىذه اآليات اف اتباع ىدل اهلل ينجي من االحزاف كاؽبدل ُب اتباع ما انزؿ . كالمو رضبو اهلل
اهلل من الكتاب اغبكيم كارساؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بالدين اغبق فمن اراد السعادة كعدـ اػبوؼ 

 .كاغبزف فعليو اتباع ىدل اهلل كالرسوؿ الكرمي صلى اهلل عليو كسلم
 
 
 
 

                                                           

  للميالد1998 للميالد كتوُب عاـ 1911ىو الشيخ ؿبمد متويل الشعراكم عاَل من علماء دكلة مصر كالعاَل االسالمي ُب التفسَت كالفقو كلد عاـ 
  سورة البقرة 38 تفسَت اية 148 ص 1ج,اؼبوسوعة الشاملة , انظر تفسَت الشعراكم 
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 (بػىلىى مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلاًو كىىيوى ؿبيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًِّو كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى - )قاؿ تعاىل - 2

 112 سورة البقرة
 تفسَت اآلية

بعد أف بُت لنا اهلل تبارؾ كتعاىل كذب اليهود كطالبهم بالدليل على ما قالوه من أنو لن يدخل اعبنة إال - 
كعندما ".. بلى : " فقاؿ.. اليهود كالنصارل جاء حبقيقة القضية ليخربنا جل جاللو من الذم سيدخل اعبنة

فساعة يقوؿ لك إنساف ليس يل عليك .. اعلم أهنا حرؼ جواب كالبد أف يسبقها كالـ كنفي" بلى : " تقرأ
كلكن إذا قلت بلى فذلك يعٍت أف عليو دينا كأنو .. إذا قلت لو نعم فقد صدقت أنو ليس عليو دين.. دين

. إذف بلى تأٌب جوابا لتثبيت نفي ما تقدـ.. كاذب فيما قالو
عندما يقوؿ اهلل ؽبم بلى فمعٌت ذلك أف ىذا .. { نصارللىن يىٍدخيلى اعبٍىناةى ًإالا مىن كىافى ىيودان أىٍك  }ىم قالوا 

أف كل .. كليس معٌت أنو سيدخلها غَت اليهود كالنصارل.. كأنو سيدخلها غَت ىؤالء.. الكالـ غَت صحيح
ألف اهلل سبحانو كتعاىل قد حكم حينما جاء اإلسالـ بأف الذم ال يسلم .. يهودم ككل نصراِن سيدخل اعبنة

كىمىن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإًلٍسالىـً ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب اآلًخرىًة ًمنى  }:كاقرأ قولو جل جاللو.. ال يدخل اعبنة
[ 85: آؿ عمراف]{اػٍبىاًسرًينى 

أم .. ما معٌت أزيل؟.. ألف القرآف أزيل.. أنو لن يدخلها اليهود كال النصارل.. ؼباذا َل يقل اهلل سبحانو كتعاىل
فلو أنو قاؿ لن يدخل .. فالقرآف كالـ اهلل تبارؾ كتعاىل.. أنو يعاِب القضايا منذ بداية اػبلق كحىت يـو القيامة

ألف ىناؾ من آمن دبوسى كقت رسالتو .. اعبنة إال من آمن دبحمد صلى اهلل عليو كسلم لكاف ُب ىذا ذباكزه 
فهل ىذا ال يدخل اعبنة كهبازل .. كعاصره كاتبعو كحسن دينو كمات قبل أف يدرؾ ؿبمدا عليو الصالة كالسالـ

كعاصره كنفذ تعاليمو كمنهجو ٍب مات قبل .. كىناؾ من النصارل من آمن بعيسى كقت حياتو.. حبسن عملو
يدخل كتكوف منزلتو حسب عملو كهبازل .. ال.. أىذا لن يدخل اعبنة؟.. أف يػيبػٍعىثى ؿبمده عليو الصالة كالسالـ

كلكن بعد أف بعث ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كجاء اإلسالـ كنزؿ القرآف, فكل من َل يؤمن .. بأحسن اعبزاء
كلذلك جاء كالـ اهلل دقيقا َل يظلم أحدا .. بل كلن يراىا.. برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لن يدخل اعبنة

. من خلقو
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أم ال يدخل اعبنة إال من أسلم كجهو هلل كىو .. { مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي للاًو كىىيوى ؿبيًٍسنه بلى }: إذف فقولو تعاىل
نقوؿ إف اؼبنافقُت َل يكونوا ؿبسنُت .. فقد يسلم كاحد كجهو هلل كيكوف منافقا يظهر غَت ما يبطن.. ؿبسن

.   كلكنهم كانوا مسيئُت
. ألف ؽبم شخصيتُت شخصية مؤمنة أماـ الناس كشخصية كافرة ُب اغبقيقة أك ُب قلوهبم. 

تدلنا على أف كل شيء أسلم هلل ألف الوجو ىو أشرؼ شيء ُب } مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي للاًو  {: قولو تعاىل
كحينما عرفوا اإلنساف قالوا حيواف .. فيو التمييز كفيو السمة كفيو التشخص كىو أعلى ما ُب اعبسم.. اإلنساف

كالقامة اؼبرفوعة على بقية .. كقاؿ بعضهم حيواف مستوم القامة يعٍت قامتو مرفوعة.. ناطق أم حيواف مفكر
إذف ىو مرفوع على بقية األجناس ككجهو .. كاإلنساف مرفوع على بقية أجناس األرض.. اعبسم ىي الوجو

أقرب ما يكوف العبد .. كلذلك قيل.. فإذا أسلم كجهو هلل يكوف قد أسلم أشرؼ شيء فيو هلل.. مرفوع عليو
كجعلو مساكيا لقدميو ليستوم أكمل .. ألنو جاء بالوجو الذم رفعو اهلل بو ككرمو.. ؼباذا؟.. لربو كىو ساجد

. فلم يبقى عنده شيء ىبتاؿ بو على اهلل.. شيء فيو بأدىن شيء
دلت على أف اهلل َل هبعلنا .. }أىٍجريهي ًعندى رىبًِّو { كلمة .. }فػىلىوي أىٍجريهي ًعندى رىبًِّو  {: اغبق سبحانو كتعاىل يقوؿ

كألف التكليف من اهلل .. فإف فعلنا فلنا أجر.. كلكنو كلفنا كجعلنا ـبتارين أف نفعل أك ال نفعل.. مقهورين
ألف اػبوؼ يكوف من شيء .. كأال يوجد خوؼ أك حزف.. سبحانو كتعاىل فاؼبنطقي أف يكوف األجر عند اهلل

. كال ىذه كال تلك ربدث عندما يكوف أجرنا عند اهلل.. كاغبزف يأٌب على شيء قد كقع.. سيقع
فردبا ىباؼ أف ينكر اؼبساكم ىذا اغبق أك يطمع فيو, أك وبتاج .. إف اإلنساف حُت يكوف لو حق عند مساكيو

كلذلك فهو ال يطمع فيما ُب أيدينا .. إليو فيدعي عدـ أحقيتو فيو, كلكن اهلل سبحانو كتعاىل غٍت عن العاؼبُت
. كال يطمع فيما معنا من ماؿ ألف عنده خزائن السموات كاألرض.. من خَت ألنو من عنده

كلذلك فإف ما عند اهلل ال خوؼ عليو بل .. اهلل سبحانو ال ينكر حقا من حقوقنا ألنو يعطينا من فضلو كيزيدنا
كلكن ما عند اهلل باؽ ال .. ألف اإلنساف وبزف إذا فاتو خَت.. كما عند اهلل ال حزف عليو.. ىو يضاعىف كيزداد

كلذلك كاف قوؿ اغبق .. فال يوجد شيء عند اهلل سبحانو كتعاىل ربزف عليو ألنو فات.. يفوتك كال تفوتو
.. أدؽ ما يبكن أف يقاؿ عن حالة اؼبؤمنُت ُب اآلخرة.. }كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  {: سبحانو كتعاىل

  انتهى كالمو رضبو اهلل .أهنم يكونوف فرحُت دبا عند اهلل ال خوؼ عندىم كال حزف
                                                           

  317 ص1ج,اؼبوسوعة الشاملة ,انظر تفسَت الشعراكم 
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ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى )قاؿ تعاىل - 3 نًيىةن فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ اًر ًسرًّا كىعىالى الاًذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم بًاللاٍيًل كىالنػاهى
 274البقرة  (ىيٍم وبىٍزىنيوفى 
 تفسَت اآلية

كالزمن ىو الليل كالنهار, فحصر . إما أف تنفق سران, كإما أف تنفق عالنية: ف اؼبسألة ُب اإلنفاؽ تقتضي أمرينإ
بالنهار أفعل أك ُب : " الليل كالنهار فإياؾ أف ربجز عطٌيةن تريد أف تعطيها كتقوؿ: اهلل الزماف كاغباؿ ُب أمرين

كتتعلل دبا يعطيك الفسحة ُب تأخَت العطاء, إف اغبق يريد أف تتعدل النفقة منك إىل " الليل أفعل؛ ألنو أفضل 
الفقَت ليالن أك هناران, كمسألة الليلية كالنهارية ُب الزمن, كمسألة السرية كالعلنية ُب الكيفية ال مدخل ؽبا ُب 

. إخالص النية ُب العطاء
ٍم  } اًر ًسرٌان كىعىالىنًيىةن فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىهبًِّ الذين ينفقوف أمواؽبم : أقالت اآلية {الاًذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم بًالاٍيًل كىالنػاهى

فأنفق أنت ليالن, " سران كعالنية : " بالليل أك النهار؟ ال, لقد طلب من كل منا أف يكوف إنفاقو ليالن كهناران كقاؿ
كأنفق أنت هنارا, كأنفق أنت سران, كأنفق أنت عالنية, فال ربدد اإلنفاؽ ال بليل كال بنهار, ال بزمن كال بكيفية 

. كال حباؿ
إف اغبق سبحانو استوعب زمن اإلنفاؽ ليالن كهنارا, كاستوعب أيضان الكيفية اليت يكوف عليها اإلنفاؽ سران 

فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى  }: كعالنية ليشيع اإلنفاؽ ُب كل زمن بكل ىيئة, كىنا يقوؿ اغبق سبحانو كتعاىل عن ىؤالء
ٍم  . كىذا القوؿ يدؿ على عمـو من يتأتى منو اإلنفاؽ ليالن أك هناران, سران أك عالنية {رىهبًِّ

إهنا قيلت ُب مناسبة خاصة, كىي أف اإلماـ عليًّا كـر اهلل كجهو كرضى عنو : كإف كاف بعض القـو قد قاؿ
كانت عنده أربعة دراىم, فتصدؽ بواحد هناران, كتصدؽ بواحد ليال, كتصدؽ بواحد سران, كتصدؽ بواحد 

يدؿ على عمـو اؼبوضوع ال على خصوص  {فػىلىهيٍم  }: عالنية, فنزلت اآلية ُب ىذا اؼبوقف, إال أف قوؿ اهلل
. السبب, فكأف اعبزاء الذم رتبو سبحانو كتعاىل على ذلك شائع على كل من يتأتى منو ىذا العمل

ٍم  }: كقوؿ اهلل تعطينا حملة ُب موقف اؼبؤمن من أداءات " أجر " ىنا قبد أف كلمة  {فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىهبًِّ
فالذم تستأجره ال يقدـ لك . اإلنفاؽ كلها؛ ألف األجر ال يكوف إال عن عمل فيو شبن لشيء, كُب أجر لعمل
ٍم  }شيئا إال ؾبهودا, ىذا اجملهود قد ينشأ عنو ميٍثمىنه, أىٍم شيء لو شبن, فقوؿ اهلل  يدؿ  {فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىهبًِّ

. على أف اؼبؤمن هبب أف ينظر إىل كل شيء جاء عن عمل فاهلل يطلب منو أف ينفق منو
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إف اهلل ال يعطيو شبن ما أنفق, كإمبا يعطيو اهلل أجر العمل, ؼباذا؟ ألف اؼبؤمن الذم يضرب ُب األرض ىبطط 
بفكره, كالفكر ـبلوؽ هلل, كينفذ التخطيط الذم خططو بفكره بوساطة طاقاتو كأجهزتو؛ كطاقاتيو كأجهزتو 

ـبلوقة هلل, كيتفاعل مع اؼبادة اليت يعمل فيها, ككلها ـبلوقة هلل, فأم شيء يبلكو اإلنساف ُب ىذا كلو؟ ال الفكر 
. الذم ىبطط, كال الطاقة اليت تفعل, كال اؼبادة اليت تنفعل؛ فكلها هلل

إذف فأنت فقط لك أجر عملك؛ ألنك تيعمل فكرا ـبلوقا هلل, بطاقة ـبلوقة هلل, ُب مادة ـبلوقة هلل, فإف نتج 
لكن . منها شيء أراد اهلل أف يأخذه منك ألخيك العاجز الفقَت فإنو يعطيك أجر عملك ال شبن عملك

اؼبساكم لك ُب اػبلق ىو اإلنساف إف أخذ منك حصيلة عملك فهو يعطيك شبن ما أخذ منك, فهي من 
. , كىي من اػبالق األعلى أجر؛ ألنك ال سبلك شيئا ُب كل ذلك" شبن " اؼبخلوؽ اؼبساكم 

كاػبوؼ ىو اغبذر من شيء يأٌب, فمن اػبائف؟ } كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  {: كبعد ذلك يقوؿ اغبق
فبن؟ } كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  {من اؼبخوؼ؟ كمن اؼبخوؼ عليو؟ 

من أنفسهم؛ فقد ىباؼ الطالب على نفسو من أف يرسب, فالنفس } كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  {هبوز أف يكوف 
فالتلميذ عندما ىباؼ أف يرسب, ال . كاحدة خائفة كـبوؼ عليها, إهنا خائفة اآلف كـبوؼ عليها بعد اآلف

. إف اػبائف ىو عُت اؼبخوؼ؛ ألف ىذا ُب حالو, كىذا ُب حالو: يقاؿ
من غَتىم, فمن اعبائز أف يكوف حوؿ كثَت من األغنياء أناس ضبقى حُت يركف } كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  {أك 

استعدكا للزمن : " أيدم ىؤالء مبسوطة باػبَت للناس فيغمركهنم ليمسكوا ـبافة أف يفتقركا كأف يقولوا ؽبم
. لكن أىل اػبَت ال يستمعوف ؽبؤالء اغبمقى". فوراءكم عيالكم 

أم ال } كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى { : كيتابع اغبق. ال من أنفسهم, كال من اغبمقى حوؽبم} كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  {إذف فػ 
خوؼ عليهم اآلف, كال حزف عندىم حُت يواجهوف حبقائق اػبَت اليت ادخرىا اهلل سبحانو كتعاىل ؽبم بل إهنم 

. سيفرحوف
بعد ذلك يتعرض اغبق سبحانو كتعاىل إىل قضية من أخطر قضايا العصر, كىذه القضية كاف كالبد أف يتعرض 

ؽبا القرآف؛ ألنو يتكلم عن النفقة كعن اإلنفاؽ كال شك أف ذلك يقتضي منًفقا كمنفىقان عليو؛ ألنو عاجز, فهب 
إما أف : أف الناس شٌحوا, كَل ينفقوا, فماذا يكوف موقف العاجز الذم ال هبد؟ إف موقفو ال يتعدل أمرين

يذىب فيقًتض, كإف َل يقبل أحد أف يقرضو فهو يأخذ بالربا كالزيادة كإال فكيف يعيش؟ 
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إذف فاآليات اليت كبن بصددىا تعٌرضت للهيكل االقتصادم ُب أمة إسالمية جوادة, أك أمة إسالمية خبيلة 
شحيحة, ؼباذا؟ 

ألف الذم خلق اػبلق قد صنع حسابا دقيقا لذلك اػبلق, حبيث لو أحصيت ما هبب على الواجدين من زكاة, 
كأحصيت ما وبتاج إليو من ال يقدر ألف بو عجزا طبيعيا عن العمل, لوجدت العاجزين وبتاجوف ؼبثل ما يفيض 
عن القادرين بال زيادة أك نقصاف, كإال كاف ىناؾ خطأ كالعياذ باهلل ُب حساب اػبالق, كال يبكن أف يتأتى ذلك 

.    أبدان 
كحُت ننظر إىل اجملتمعات ُب تكوينها قبد أف إنسانان غنيا ُب مكاف قد نبا بو مكانو, كاختار أف يقيم ُب مكاف 

آخر, فيعجب الناس ؼباذا ترؾ ذلك اؼبكاف كىو ُب يسر كرخاء كغٌت؟ ردبا لو كاف فقَتان لقلنا طلبا للسعة, 
فلماذا خرج من ىذا اؼبكاف كىو كاجد, كىو على ىذا اغباؿ من اليسر؟ إهنم َل يفطنوا إىل أف اهلل الذم خلق 
اػبلق ييدير كونو بتسخَت كتوجيو اػبواطر اليت زبطر ُب أذىاف الناس, فتجد مكانو قد نبا بو, كامتألت نفسو 

. بالقلق, كاختار أف يذىب إىل مكاف آخر
كلو أف عندنا أجهزة إحصائية دقيقة كحسبنا احملتاجُت ُب البيئة اليت انتقل منها لوجدنا قدرا من اؼباؿ زائد على 

كىكذا ذبد . حاجة الذين يعيشوف ُب ىذه البيئة؛ فوجهو اهلل إىل مكاف آخر وبتاج إىل مثل ىذا الكم منو
فإف رأيت إنسانا ؿبتاجا أك إنسانا يريد أف يرايب فاعلم أف ىناؾ تقصَتان ُب حق اهلل اؼبعلـو كال . التبادؿ منظما

. أم أف الغٍت خبل دبا هبب عليو إنفاقو للمحتاج. أقوؿ ُب اغبق غَت اؼبعلـو
كالقرآف حُت يواجو ىذه اؼبسألة فهو يواجهها مواجهة تيبشِّع العمل الربوم تبشيعا هبعل النفس اإلنسانية 

ا يػىقيوـي الاًذم يػىتىخىباطيوي ): اؼبستقيمة التكوين تنفر منو فيقوؿ سبحانو  الاًذينى يىٍأكيليوفى الرِّبىا الى يػىقيوميوفى ًإالا كىمى
فهنا نفهم من تفسَت ىذه اآليات اف االنفاؽ ُب ,  انتهى كالمو رضبو اهلل.275البقرة  (.الشاٍيطىافي ًمنى اٍلمىسِّ 

 من االمواؿ اؼبكتسبة ُب سبيل اهلل ليال كهنارا سرا كعالنية فلهم االجر من اهلل كال خوؼ عليهم كال ىم وبزنوف 
ٍيًن )كمن اكجو االنفاؽ يتلخص لنا ُب قوؿ اهلل عز كجل  ا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خىٍَتو فىًلٍلوىاًلدى يىٍسأىليونىكى مىاذىا يػيٍنًفقيوفى قػيٍلمى

 215سورة البقرة  (كىاأٍلىقػٍرىًبُتى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍبًن الساًبيًل كىمىاتػىٍفعىليوا ًمٍن خىٍَتو فىًإفا اللاوى ًبًو عىًليمه 
ذكر اهلل لنا سبحانو كتعاىل اف اكىل الناس بالنفقة الوالدين من خَت اؼباؿ كمن بعدىم يأٌب الًتتيب باألقربُت 

 .كاليتامى كاؼبساكُت كابن السبيل كاهلل خبَت دبا نعملو من خَت ُب االنفاؽ
                                                           

  سورة البقرة274تفسَت اآلية 756 ص 1ج, اؼبوسوعة الشاملة, انظر تفسَت الشعراكم
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ٍم كىالى خىٍوؼه - )قاؿ تعاىل - 4 ةى كىآىتػىويا الزاكىاةى ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ ًإفا الاًذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصااغبًىاًت كىأىقىاميوا الصاالى
 277البقرة  (عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى 

 تفسَت اآلية
تقتضي أنو ال يوجد ـبلوؽ يبلك سلعة, إمبا كلنا مستأجركف, ؼباذا؟ ألننا نشغل اؼبخ " أجر " إف كلمة : قلنا

اؼبخلوؽ هلل, بالطاقة اؼبخلوقة هلل, ُب اؼبادة اؼبخلوقة هلل, فماذا سبلك أنت أيها اإلنساف إال عملك, كما دمت ال 
ٍم  }سبلك إال عملك فلك أجر  ٍم  }ككلمة . {ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىهبًِّ ؽبا ملحظ؛ فعندما يكوف لك  {ًعندى رىهبًِّ

. األجر عند اؼبساكم لك قد يأكلك, أما أجرؾ عند رب توىٌل ىو تربيتك, فلن يضيع أبدان 
كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  }ال من أنفسهم على أنفسهم, كال من أحباهبم عليهم,  {كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  }: كيتابع اغبق

ضرا أمامهم{  . انتهى كالمو رضبو اهلل.؛ ألف أم شيء فاهتم من اػبَت سيجدكنو ؿبي
 
ًإفا الاًذينى آىمىنيوا كىالاًذينى ىىاديكا كىالناصىارىل كىالصاابًًئُتى مىٍن آىمىنى بًاللاًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر كىعىًملى صىاغبًنا )قاؿ تعاىل -  5

ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى   62البقرة  (فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ
 تفسَت اآلية

أراد أف يعرض لنا حساب األمم اليت .. بعد أف ربدث اغبق سبحانو كتعاىل عن بٍت إسرائيل ككيف كفركا بنعمو
سبقت أمم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يـو القيامة, كلقد كردت ىذه اآلية ُب سورة اؼبائدة كلكن خبالؼ 

: اؼبائدة]{ كالنصارلًإفا الاًذينى آمىنيواٍ كىالاًذينى ىىاديكاٍ كىالصاابًئيوفى  }:ففي سورة اؼبائدة.. يسَت من التقدمي كالتأخَت
69 ]

".. الصابئُت " كاختلف اإلٍعراب فبينما ُب البقرة ك .. أم أنو ُب سورة اؼبائدة تقدمت الصابئوف على النصارل
ًإفا الاًذينى آمىنيواٍ كىالاًذينى ىىاديكاٍ كىالصاابًًئُتى  }:كردت آية أخرل ُب سورة اغبج".. الصابئوف " كُب اؼبائدة ك 

نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة ًإفا اللاوى كالنصارل : اغبج]{ كيلِّ شىٍيءو شىًهيده على كىاٍلمىجيوسى كىالاًذينى أىٍشرىكيواٍ ًإفا اللاوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ
17 ]

كتقدمي .. ما ىو سبب التكرار اؼبوجود ُب اآليات.. إال أفا ىناؾ خالفات كثَتة.. اآليات الثالث تبدك متشاهبة
مىٍن  }: تأٌب (البقرة كاؼبائدة)كُب اآليتُت األكليُت .. كمع تقديبها رفعت كتغَت اإلعراب.. الصابئُت مرة كتأخَتىا

                                                           

  سورة البقرة277 تفسَت اآلية 777ص1ج, اؼبوسوعة الشاملة, انظر تفسَت الشعراكم
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ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  أما ُب اآلية .. {آمىنى بًاللاًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىعىًملى صىاغًبان فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعندى رىهبًِّ
فقاؿ اهلل سبحانو .. كاختلف فيها اػبرب.. {اٍلمىجيوسى كىالاًذينى أىٍشرىكيواٍ  }: اليت ُب سورة اغبج فقد زاد فيها

نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة  }: كتعاىل . {ًإفا اللاوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ
فىًإماا يىٍأتًيػىناكيم مٍِّتِّ ىيدنل فىمىًن اتػابىعى  }:كاقرأ قولو تعاىل.. عندما خلق اهلل كأنزلو ليعمر األرض أنزؿ معو اؽبدل

[ 123: طو]{ يشقىىيدىامى فىالى يىًضلُّ كىالى 
كتشغل الناس اغبياة كتطرأ عليهم .. كىؤالء أبلغوه ألكالدىم كىكذا.. مفركض أف آدـ أبلغ اؼبنهج ألكالده

فكاف البد من رضبة اهلل ػبلقو أف يأٌب الرسل .. كيصيبهم طمع الدنيا كجشعها كيتبعوف شهواهتم.. الغفلة
.. ليذكركا كينذركا كيبشركا

كبعد ذلك جاءت .. أم إيباف الفطرة الذم نزؿ مع آدـ إىل األرض.. {ًإفا الاًذينى آمىنيواٍ  }: اآلية الكريبة تقوؿ
كجاءت أدياف ؽبا اتباع حىت .. كقـو نوح كلوط كفرعوف كغَتىم.. أدياف كفر الناس هبا فأبيدكا من على األرض

, كاهلل سبحانو كتعاىل يريد أف هبمع كل ما سبق ُب رسالة ؿبمد عليو الصالة كالصابئةاآلف كاليهودية كالنصرانية 
.. كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جاء لتصفية الوضع اإليباِن ُب األرض.. كالسالـ

ٍب الذين .. الذين جاءكا بعده ؼبعاعبة الداءات اليت كقعت.. إذف الذين آمنوا أكال سواء مع آدـ أك مع الرسل
فاهلل تبارؾ كتعاىل يريد أف يبلغهم لقد انتهى .. تسموا باليهود كالذين تسموا بالنصارل كالذين تسموا بالصابئة

فكأف رسالتو عليو الصالة .. فمن آمن دبحمد صلى اهلل عليو كسلم فال خوؼ عليهم كال ىم وبزنوف.. كل ىذا
. كالسالـ جاءت لتصفية كل األدياف السابقة

    
فقد دعى الناس كلهم إىل اإليباف .. ككل إنساف ُب الكوف مطالب بأف يؤمن دبحمد عليو الصالة كالسالـ. 

كأكلئك الذين .. كلو بقي إنساف من عهد آدـ أك من عهد إدريس أك من عهد نوح أك إبراىيم أك ىود.. برسالتو
كل ىؤالء مطالبوف باإليباف دبحمد صلى اهلل عليو كسلم .. الصابئةنسبوا إىل اليهودية كإىل النصرانية كإىل 

الذين .. كهبعلها مركزة ُب دين كاحد.. فاإلسالـ يبسح العقائد السابقة ُب األرض.. كالتصديق بدين اإلسالـ
كىذا .. كالذين َل يؤمنوا ؽبم خوؼ كعليهم حزف.. }الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  {: آمنوا هبذا الدين

أما أكلئك الذين ظلوا على ما .. ينتظم فيو كل من ُب األرض إىل أف تقـو الساعة.. إعالف بوحدة دين جديد
كلذلك فإف اآلية اليت تضمنت .. ال يفصل اهلل بينهم إال يـو القيامة.. كَل يؤمنوا بالدين اعبديد.. ىم عليو



23 
 

دبا فيهم اجملوس .. جاء فيها كل من َل يؤمن بدين ؿبمد عليو الصالة كالسالـ.. اغبساب كالفصل يـو القيامة
. كالذين أشركوا

كىو يظن أف ىذا .. عمن تبع دينا سبق اإلسالـ كبقي عليو بعد السالـ.. كاغبق تبارؾ كتعاىل أراد أف يرفع الظن
كىمىن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اإًلٍسالىـً  }:نقوؿ لو أف اغبق سبحانو كتعاىل قد حسم ىذه القضية ُب قولو تعاىل.. الدين نافعو

[ 85: آؿ عمراف]{ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي 
[ 19: آؿ عمراف]{ًإفا الدِّينى ًعندى اللاًو اإًلٍسالىـي  }:كقولو جل جاللو

.. فالذم آمن دبحمد عليو الصالة كالسالـ.. إذف التصفية النهائية ؼبوكب اإليباف كالرساالت ُب الوجود حسمت
نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة  {كالذم َل يؤمن يقوؿ اهلل تبارؾ كتعاىل لو .. ال ىباؼ كال وبزف يـو القيامة ًإفا اللاوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ

كجاء .. كالذين ىادكا ىم أتباع موسى عليو السالـ.. إذف الذين آمنوا ىم الذين كرثوا اإليباف من عهد آدـ.. }
كالنصارل صبع نصراِن كىم منسوبوف إىل الناصرة البلدة .. ػ أم عدنا إليك" إنا ىدنا إليك : " االسم من قوؽبم

 عيسىفػىلىما  أىحىسا  }:أك من قوؿ اغبواريُت كبن أنصار اهلل ُب قولو تعاىل.. اليت كلد فيها عيسى عليو السالـ
آؿ ]{ًمنػٍهيمي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىنصىارًم ًإىلى اللاًو قىاؿى اغبٍىوىارًيُّوفى كبىٍني أىٍنصىاري اللاًو آمىناا بًاللاًو كىاٍشهىٍد بًأىناا ميٍسًلميوفى 

[ 52: عمراف
قاؿ بعضهم ىم أتباع نوح كلكنهم غَتكا بعده كعبدكا من دكف اهلل .. أما الصابئة فقد اختلف العلماء فيهم

أك الصابئة ىم الذين انتقلوا من الدين الذم كاف يعاصرىم .. الوسائط ُب الكوف كالشمس كالقمر كالكواكب
كيف نعبد ىذه األصناـ ككبن .. أك ىم صباعة من العقالء قالوا ما عليو قومنا ال يقنع العقل.. إىل الدين اعبديد

.    نصنعها كنصلحها؟
.. أم تركوه كآمنوا بالدين اعبديد.. فقالوا عنهم إهنم صبئوا عن دين آبائهم.. فامتنعوا عن عبادة أصناـ العرب. 

. كأيا كاف اؼبراد بالصابئُت فهم كل من ماؿ عن دينو إىل دين آخر
كُب سورة اؼبائدة متقدمةن .. جاء بالصابئُت ُب سورة البقرة متأخرة كمنصوبة.. أننا نالحظ أف اهلل سبحانو كتعاىل

( ًإفا )كبن نعرؼ أىفا .. }ًإفا الاًذينى آمىنيواٍ  {: اآلية تقوؿ.. نقوؿ ىذا الكالـ يدخل ُب قواعد النحو.. كمرفوعةن 
} كىالاًذينى ىىاديكاٍ  {:  ألفاسم موصوؿ ُب ؿبل نصب اسمفالذين مبٍت ألنو .. تنصب االسم كترفع اػبرب

كالصابئُت معطوؼ ..  إفاسمكالنصارل معطوؼ أيضا على .. معطوؼ على الذين آمنوا يكوف منصوبان أيضان 
.. أيضا كمنصوب بالياء ألنو صبع مذكر ساَل
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كالصابئُت .. ىذه مستقيمة ُب سورة البقرة إعرابا كترتيبا. }مىٍن آمىنى بًاللاًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر  {: نأٌب إىل قولو تعاىل
كلكن ُب آية اؼبائدة تقدمت الصابئوف .. ال سبثل صبهرة كثَتة كالنصارل.. تأخرت عن النصارل ألهنم فرقة قليلة

" ك ..  إف كالذين ىادكا معطوؼاسمالذين آمنوا .. }ًإفا الاًذينى آمىنيواٍ كىالاًذينى ىىاديكاٍ  {: كبالرفع ُب قولو تعاىل
 (الصابئوف)كلكن كلمة .. كبعدىا النصارل معطوفة.. كاف القياس إعرابيا أف يقاؿ كالصابئُت" الصابئوف 

فمىت .. كللعرب إذف مرىفة لغويا.. ككسر إعراهبا بشكل ال يقتضيو الظاىر.. توسطت بُت اليهود كبُت النصارل
.. ظبع الصابئُت اليت جاءت معطوفة على اسم إف تأٌب بالرفع يلتفت لفتة قسرية ليعرؼ السبب

ككاف ىناؾ إعرايب .. كقف على اؼبنرب كغبن غبنة أم أخطأ ُب نطق كلمة.. حُت توىل أبا جعفر اؼبنصور اػبالفة
كعندما أخطأ للمرة الثالثة .. كأخطأ اؼبنصور للمرة الثانية فحرؾ اإلعرايب أيذنيو باستغراب.. هبلس ف ذت أيذنيو
ىذا ىو اللحن إذا .. أم أنك ال تستحق ىذا.. أشهد أنك كليت ىذا األمر بقضاء كقدر.. قاـ اإلعرايب كقاؿ

فإف ذلك هبعلو يتنبو أف اهلل لو .. فإذا جاء لفظ مرفوعا كاؼبفركض أف يكوف منصوبا.. ظبعو العريب ىز أذنيو
.. فما ىي العلة؟.. حكمة كعلة

أما الصابئوف فهؤالء َل يكونوا .. الذين آمنوا أمرىم مفهـو كالذين ىادكا أمرىم مفهـو كالنصارل أمرىم مفهـو
فجاءت ىذه اآلية لتلفتنا أف ىذه التصفية تشمل الصابئُت .. كلكنهم سلكوا طريقا ـبالفا.. تابعُت لدين

فاهلل سبحانو كتعاىل يعطف اإليباف على العمل لذلك يقوؿ .. فقدمتها كرفعتها لتلفت إليها اآلذاف بقوة.. أيضا
كاهلل يريد اإليباف أف يسيطر .. ألف اإليباف إف َل يقًتف بعمل فال فائدة منو.. }آمىنى كىعىًملى صىاغًبان  {: دائما

فيأمر كل مؤمن بصاّب العمل كىؤالء ال خوؼ عليهم ُب الدنيا كال ىم .. على حركة اغبياة بالعمل الصاّب
يؤكد اهلل لنا سبحانو كتعاىل ب إف التوكيد الذين امنوا كالذين ىادكا .  انتهى كالمو رضبو اهلل.وبزنوف ُب اآلخرة

كالنصارل كالصابئُت من امن باهلل كاليـو االخر كعمل صاغبا كاعبواب فلهم اجرىم عند رهبم كال خوؼ عليهم 
كىنا داللة على االيباف باهلل كباليـو االخر االيباف الصادؽ الذم ال ىبالطو شك كيعمل صاغبا , كالىم وبزنوف

ُب الدنيا فاهلل يؤجرىم كال خوؼ عليهم كال ىم وبزنوف ألنو ليس ىناؾ حزف ُب جنات النعيم كال حزف بطاعة 
 .اهلل ُب الدنيا فاإليباف باهلل ىبفف على اؼبؤمن كقع اؼبصائب كفراؽ االحبة ألنو كلو من عند اهلل

 

                                                           

,  سورة البقرةانظر تفسَت الشعراكم62 تفسَت اآلية 207 ص1ج, اؼبوسوعة الشاملة
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ٍم كىالى )قاؿ تعاىل - 6 ًبيًل اللاًو ٍبيا الى يػيٍتًبعيوفى مىا أىنٍػفىقيوا مىنًّا كىالى أىذنل ؽبىيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ الاًذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى
 262البقرة  (خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى 

 تفسَت اآلية
إياؾ حُت تنفق مالك ُب سبيل اهلل كأنت طامع ُب عطاء اهلل أف سبن على : إهنا لقطة أخرل يوضح فيها اغبق

كاؼبٌن ىو أف يعتد على من أحسن إليو بإحسانو كيريو أنو أكجب عليو حقا لو كأنو أصبح . من تعطيو أك تؤذيو
 امرىأن أسدل إيٌل صنيعة   كذكاػرنيها كإفٌ : يقوؿ, كالشاعر (تعاير هبا)صاحب فضل عليو, ككما يقولوف ُب الريف 

لذلك فمن األدب اإليباِن ُب اإلنساف أف ينسى أنو أىدل كينسى أنو أنفق, كال يطلع أحدان من , مىػراةن للػئػيمو
ذكيو على إحسانو على الفقَت أك تصدقو عليو كخاصة الصغار الذين ال يفهموف منطق اهلل ُب األشياء, فعندما 
يعرؼ ابٍت أنٍت أعطي عبارم كذا, ردبا دٌؿ ابٍت كىمىٌن على ابن جارم, ردبا أخذه غركره فعٌَته ىو, كال يبكن أف 

. يقدر ىذا األمر إال ميكىلافه يعرؼ اغبكم حبيثيتو من اهلل
ٍعطىى : إف اغبق يوضح لنا

ي
إياؾ أف تتبع النفقة مٌنا أك أذل؛ ألنك إف أتبعتها باؼبٌن ماذا يكوف اؼبوقف؟ يكرىها اؼب

اتق شر من أحسنت إليو : " الذم تصدقت هبا عليو كيتولد عنده حقد, كيتولد عنده بغض, كلذلك حينما قالوا
شرحوا ذلك بأف اتقاء شر ذلك اإلنساف بأال تذكره باإلحساف, كإياؾ أف تذكره باإلحساف؛ ألف ذلك يولد " 

. عنده حقدان 
كم صنعت بفالف كفالف اعبميل, ىذا كذا كىذا كذا, ٍب خرجوا علٌي : كلذلك ذبد كثَتا من الناس يقولوف

ما دمت تتذكر ما أسديتو إليهم فمن العدالة من اهلل أف ينكركه, كلو أنك : كأقوؿ لكل من يقوؿ ذلك. فانكركه
. عاملت اهلل ؼبا أنكركه, فما دمت َل تعامل اهلل, فإنك تقابل بنكراف ما أنفقت

ٍبيا الى  }: فكأف اغبق سبحانو كتعاىل يريد أف يسخي باآلية األكىل قلب اؼبنفق ليبسط يده بالنفقة, لذلك قاؿ
ٍم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  . {يػيٍتًبعيوفى مى  أىنٍػفىقيواي مىٌنان كىالى أىذنل ؽبايٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ

فاغبق سبحانو كتعاىل طمأننا ُب اآلية األكىل على أف الصدقة كالنفقة ال تنقص اؼباؿ بل تزيده, كضرب لنا اغبق 
سبحانو اؼبثل باألرض اليت تؤتينا بدؿ اغببة الواحدة سبعمائة حبة, ٍب يوضح اغبق لنا أف آفة اإلنفاؽ أف يكوف 

؛ ألف ذلك يفسد قضية االستطراؽ الصفائي ُب الضعفاء كالعاجزين, كلذلك "األذل " أك " اؼبٌن " مصحوبان بػ 
: يقوؿ اغبق سبحانو
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ٍم  } ًبيًل اللاًو ٍبيا الى يػيٍتًبعيوفى مى  أىنٍػفىقيواي مىٌنان كىالى أىذنل ؽبايٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّ : البقرة] {الاًذينى يػيٍنًفقيوفى أىٍموىاؽبىيٍم ُب سى
262 ]

قد يستقيم الكالـ لو جاء . {ٍبيا الى يػيٍتًبعيوفى مى  أىنٍػفىقيواي مىٌنان كىالى أىذنل  }: انظر إىل الدقة األدائية ُب قولو الكرمي
, لكن اغبق سبحانو قد جاء بػ " الذين ينفقوف أمواؽبم ُب سبيل اهلل كال يتبعوف ما أنفقوا منا كال أذل : " كاآلٌب

.    ىنا؛ ألف ؽبا موقعان " ٍب " 
إف اؼبنفق باؼباؿ قد ال يبن ساعة العطاء, كلكن قد يتأخر اؼبنفق باؼبن, فكأف اغبق سبحانو كتعاىل ينبو كل 

: مؤمن
هبب أف يظل اإلنفاؽ غَت مصحوب باؼبن كأف يبتعد اؼبنفق عن اؼبن دائمان, فال يبتنع عن اؼبن فقط كقت 

. العطاء, كلكن البد أف يستمر عدـ اؼبن حىت بعد العطاء كإف طاؿ الزمن
فاغبق يبنع اؼبن منعان متصالن . تأٌب ُب ىذا اؼبعٌت لوجود مسافة زمنية تراخى فيها اإلنساف عن فعل اؼبن" ٍب " إف 

كشوقي أمَت الشعراء ػ رضبو اهلل ػ عندما كتب الشعر . مًتاخيان, ال ساعة العطاء فحسب, كلكن بعد العطاء أيضان 
أضبػلت دىيػٍنػان ُب حياتك مرة؟   :ُب ضبل األثقاؿ كضع أبياتان من الشعر ُب ؾباؿ ضبل األثقاؿ النفسية, فقاؿ

أضبػلت يػوما ُب الضػلوع غليال؟أضبػلت مىنػٌان ُب النهار ميكىرارا؟   كالليػًل ًمػن ميٍسػدو إليك صبػيال؟كبعد أف عدد 
تػلك اغبػيػاة كىػذه أثقاؽبا   كيزًفى اغبػديدي بػهػا فعػاد ضئيالكأف اؼبن إذف :شوقي أكجو األضباؿ الثقيلة ُب اغبياة قاؿ

كيطمئن اغبق سبحانو من ينفقوف أمواؽبم دكف مىنٍّ كال أذل ُب سبيل اهلل بأف ؽبم أجران عند . عبء نفسي كبَت
ػ كاإليضاح من عند الرب ػ ىي طمأنة إىل أف األمر قد أحيل إىل موثوؽ بأدائو, كإىل " األجر " ككلمة . رهبم

أما الذم يبن أك يؤذم فقد أخذ أجره باؼبن أك األذل, كليس لو أجر عند اهلل؛ ألف الذم . قادر على ىذا األداء
. يبن أك يؤذم َل يتصور رىبا الضعيف, كإمبا تصور الضعيف

كاؼبنفق ُب سبيل اهلل حُت يتصور رب الضعيف, كأف رب الضعيف ىو الذم استدعاه إىل الوجود, كىو الذم 
أجرل عليو الضعف, فهو يؤمن أف اهلل ىو الكفيل برزؽ الضعيف, كحُت ينفق القوم على الضعيف فإمبا يؤدم 

: عن اهلل, كلذلك قبد ُب أقواؿ اؼبقربُت
كلننظر إىل ما فعلتو سيدتنا فاطمة بنت رسوؿ " إننا نضع الصدقة ُب يد اهلل قبل أف نضعها ُب يد الضعيف " 

أجلو درنبان : ماذا تصنعُت؟ قالت: لقد راحت ذبلو الدرىم كتطيبو, فلما قيل ؽبا. اهلل صلى اهلل عليو كسلم
أتتصدقُت بو ؾبلوان كمعطران؟ : فقيل ؽبا. كأطيبو ألِن نويت أف أتصدؽ بو
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إف . ألِن أعلم أنو يقع ُب يد اهلل قبل أف يقع ُب يد الفقَت: قالت الزىراء بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
. األجر يكوف عند من يغليو كيعليو كيرتفع بقيمتو كىو اػبالق الوىاب

ألف اغبق يريد أف . كال خوؼ منهم؟: ؼباذا َل يقل اهلل} كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  {: كلنتأمل قوؿ اغبق
إنو تدخل من شخص قد يظهر . أف ىناؾ عنصران ثالثان سيتدخل} كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم  {: يوضح لنا بقولو

.    ادخر لألياـ القادمة, ادخر ألكالدؾ: لإلنساف اؼبنفق أنو ؿبب لو, فيقوؿ
أم إياؾ يا صاحب مثل ىذا الرأم أف تتدخل باسم  } كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم {: ؼبثل ىذا العنصر يقوؿ اغبق

فال خوؼ على اؼبنفق ُب . اغبب, كلتوفر كالمك؛ ألف اؼبنفق ُب سبيل اهلل إمبا هبد العطاء كاغبماية من اهلل
} كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  {: سبيل اهلل, كليس ذلك فقط, إمبا يقوؿ اغبق عن اؼبنفقُت ُب سبيل اهلل دكف منٍّ كال أذل

كمعناىا أنو سوؼ يأٌب ُب تصرفات اغبق معهم ما يفرحهم بأهنم تصدقوا إما بسرعة اػبلف عليهم, أك برضى 
النفس, أك برزؽ السلب, ف فة الناس أهنم ينظركف إىل رزؽ اإلهباب دائما, أم أف يقيس البشر الرزؽ دبا يدخل 

. لو من ماؿ, كال يقيسوف األمر برزؽ السلب, كرزؽ السلب ىو ؿبط الربكة
ىب أف إنسانا راتبو طبسوف جنيها, كبعد ذلك يسلب اهلل منو مصارؼ تطلب منو مائة جنيو, كأف يدخل 

فيجد كلده متعبا كحرارتو مرتفعة, فَتزؽ اهلل قلب الرجل االطمئناف, كيطلب من األـ أف تعد كوبا من الشام 
. لالبن كيعطيو قرصا من األسربين, كتذىب الوعكة كتنتهي اؼبسألة

, فيقذؼ اهلل ُب قلبو الرعب,  كرجل آخر يدخل كهبد كلده متعبا كحرارتو مرتفعة, كتستمر اغبرارة ألكثر من يـو
كتأٌب اػبياالت كاألكىاـ عن اؼبرض ُب ذىن الرجل, فيذىب بابنو إىل الطبيب فينفق طبسُت أك مائة من 

. اعبنيهات
إف رزؽ الرجل األكؿ ىو رزؽ السلب, . كالثاِن, أبرأ اهلل ابنو ِبنيهات كثَتة. الرجل األكؿ, أبرأ اهلل ابنو بقرش

كىناؾ رجل دخلو مائة جنيو, . فكما يرزؽ اهلل باإلهباب, فاهلل يرزؽ بالسلب أم يسلب اؼبصرؼ كيدفع البالء
كيأٌب لو اهلل دبصارؼ تأخذ مائتُت, كىناؾ رجل دخلو طبسوف جنيها فيسلب اهلل عنو مصارؼ تزيد على مائة 

. جنيو, فأيهما األفضل
إذف فعلى الناس أف تنظر إىل رزؽ السلب كما تنظر . إنو الرجل الذم سلب اهلل عنو مصارؼ تزيد على طاقتو

} كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  {: إىل رزؽ اإلهباب, كقولو اغبق عن اؼبنفقُت ُب سبيلو دكف مىنٍّ أك أذل
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ىذا القوؿ دليل على أف اهلل سيأٌب بنتيجة النفقة بدكف مىٌن أك أذل دبا يفرح لو قلب اؼبؤمن, إما بالربكة ُب الرزؽ 
. إهنا بركة الصدقة اليت أعطيتها: كإٌما بسلب اؼبصارؼ عنو, فيقوؿ القلب اؼبؤمن

كبعد ذلك ينبهنا اغبق . إنو قد تصدؽ بشيء فرفع كصرؼ عنو اهلل شيئا ضارا, فيفرح بذلك القلب اؼبؤمن
إف َل ذبىيد أيها اؼبؤمن دبالك فأحسن دبقالك, فإف َل تسعوا الناس : سبحانو كتعاىل إىل قضية مهمة ىي

اتقوا النار كلو بشق سبرة, فمن َل هبد : " بأموالكم فسعوىم حبسن الرد, كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ
".  فبكلمة طيبة 

قىةو يػىٍتبػىعيهى  أىذنل كىاللاوي  {:   كاغبق سبحانو كتعاىل وبدد القضية ُب ىذه اآلية يػٍره مِّن صىدى قػىٍوؿه ماٍعريكؼه كىمىٍغًفرىةه خى
ًليمه   . انتهى كالمو رضبو اهلل. 263 البقرة  }...غىًٍت  حى

كىنا قضية مهمة كىي اعطاء الصدقات بدكف من على احد اك ايذائو الف ذلك سيبطلها كما قاؿ اغبق 
قوؿ معركؼ كمغفرة خَت من  )كينبهنا اهلل ُب اآلية اليت بعدىا  (ال تبطلوا صدقاتكم باؼبن كاالذل)سبحانو

يا عبداهلل لو كنت فقَتا ىل كددت اف يبن عليك احد بصدقتو , 263البقرة  (صدقة يتبعها اذل كاهلل غٍت حليم
 يرائي بو بُت الناس, اك يؤذيك كأف يستخدمك كيستضعفك بُت الناس كُب اجملالس باف اعطاؾ ماال

الاًذم يػيٍنًفقي )  كىنا اػبطاب من اهلل للمؤمنُت قاؿ تعاىل قىاًتكيٍم بًاٍلمىنِّ كىاأٍلىذىل كى ا الاًذينى آمىنيوا الى تػيٍبًطليوا صىدى يىا أىيػُّهى
ا الى يػىٍقًدريكفى  ثىًل صىٍفوىافو عىلىٍيًو تػيرىابه فىأىصىابىوي كىاًبله فػىتػىرىكىوي صىٍلدن ثػىليوي كىمى مىالىوي رًئىاءى النااًس كىالى يػيٍؤًمني بًاللاًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر فىمى

اًفرًينى    264سورة البقرة  (عىلىى شىٍيءو فباا كىسىبيوا كىاللاوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى
فالذم يتصدؽ كيتبع صدقتو باؼبن كاألذل , إمبا ييبطل صدقتو , كخسارتو تكوف :كىنا يقوؿ شيخنا رضبو اهلل 

اػبسارة األكىل أنو أنقص مالو بالفعل؛ ألف اهلل لن يعوض عليو؛ ألنو أتبع الصدقة دبا يبطلها من : خسارتُت 
اؼبن كاألذل , كاػبسارة األخرل ىي اغبرماف من الثواب؛ فالذم ينفق ليقوؿ الناس عنو إنو ينفق , عليو أف 

انتهى , أنو يعطي األجر على قاعدة أف الذم يدفع األجر ىو من عملت لو العمل: يعرؼ أف اغبق يوضح لنا 
 .كالمو رضبو اهلل

   ىذه اآليات اؼبذكورة من سورة البقرة ذكر فيها اغبزف بأنواع متعددة كقد دلت اآليات على امور عظيمة من 
 .خالؽبا تقوم االيباف كتبعد االحزاف حيث اف ُب اعبنة ال يوجد احزاف

                                                           

  سورة البقرة 262 تفسَت اآلية 734ص1ج,اؼبوسوعة الشاملة, انظر تفسَت الشعراكم
, اؼبوسوعة الشاملة,  سورة البقرة انظر تفسَت الشعراكم264 اآلية 738 ص1ج
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 تفسير اآليات التي ذكر فيها الحزن في سورة ال عمران: الفصل الثاني
 

 الحزن في سورة ال عمران
 

ًنيوا كىالى ربىٍزىنيوا كىأىنٍػتيمي اأٍلىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم ميٍؤًمًنُتى )قال تعالى - 1  139سورة اؿ عمراف  (كىالى هتى

 تفسَت اآلية
ًنيوا  }: كاؼبقصود بقولو أم ال تضعفوا, كىي أمر خاص باؼبسألة البدنية؛ ألف اعبراحات أهنكت الكثَتين  {كىالى هتى

ُب موقعة أيحيد لدرجة أف بعضهم أقعد, كلدرجة أف النيب صلى اهلل عليو كسلم َل يقدر أف يصعد اعببل, كضبلو 
, لذلك قاؿ اغبق ًنيوا  }: طلحة بن عبيد اهلل على ظهره ليقـو , ألنك عندما تستحضر أنك مؤمن كأف  {كىالى هتى

اهلل لن ىبلي بينك كبُت جنود الباطل ألنك نصَت للحق, كاغبق من اهلل كىو اغبق ال يسلم نبيو كقومو ألعدائهم 
. كالضعف ىو نقصاف قوة البدف. فيـو تأٌب لك ىذه اؼبعاِن إياؾ أف تضعف

مات منهم طبسة كسبعوف شهيدان, . كاغبزف مواجيد قلبية, كىم قد حزنوا فقد مات منهم كثَت {كىالى ربىٍزىنيوا  }
طبسة من اؼبهاجرين, كسبعوف من األنصار, كىذه عملية صعبة كشاقة, كقد حزف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

كما كقفت موقفا ! لن أيصاب دبثلك أبدان : " كقاؿ- رضي اهلل عنو - كسلم على الشهداء, كغضب ؼبقتل ضبزة 
لئن أظهرِن اهلل على قريش ُب موطن من اؼبواطن ألمثلن بثالثُت رجال منهم : " ٍب قاؿ" قط أغيظ إىٌل من ىذا 

". مكانك 
. ؛ ؼباذا؟ ألنك هبب أف تقارف اغبدث بالغاية من اغبدث{كىالى ربىٍزىنيوا  }: فقاؿ اغبق

أما ىو فقد . كانظر ماذا خلف من بعده. صحيح أف القتل صعب كإزىاؽ للنفس, كلكن انظر إىل أين ذىب
إف اغبياة عندنا ؽبا مقاييس, كاغبياة عند ربنا ؽبا مقاييس, . ذىب إىل حياة عند ربو كىي ليست كاغبياة عندكم

. فهل مقاييسنا أعلى من مقاييسو؟ ال, حاشا هلل
إذف فإذا نظرت إليو ىو فاعلم أنو ذىب ػبَت فبا ترؾ, فال ربزف عليو بل تفرح لو؛ ألنو ما دامت الغاية ستصل 

إذف فقد قصر لو مسافة اغبياة, كما دامت الغاية أف يصل إىل رضبة اهلل كإىل حياة عند اهلل . إىل ىذه اؼبسألة
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بكافة معانيها, فهو سعيد ِبوار ربو, ككبن ُب الغايات الدنيوية عندما نريد أف نذىب إىل مكاف نيسٌر فبن يعجل 
. لنا الزمن لنصل إىل ىذا اؼبكاف

فبدالن من أف أذىب إىل اإلسكندرية ماشيان أذىب راكبان حصانان أك أذىب راكبان سيارة, كاؼبًتفو يذىب راكبان 
طائرة, فإذا كانت الغاية مرجواة كؿببٌبة إىل النفس, كبعد ذلك هبيء لك حدث يقرب لك اؼبسافة من الغاية, 

ىو أعطى قوة أخرل . إٌف اهلل حرمٍت قوتو ُب نصرة اغبق, ال: إياؾ أف تقوؿ. فلماذا ربزف إذف؟ لقد استشهد
لكثَت من خلقو نصر هبم اغبق, إنك عندما تعرؼ أف إنسانان باع نفسو هلل, ال بد أف تعرؼ أف الغاية عظيمة؛ 

كلذلك كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب معركة بدر, يقدـ أىلو؛ ألنو يعرؼ أنو إف قيتل كاحد منهم إىل أين 
. سيذىب, إذف فهو وبب أىلو, لكنو وببهم اغبب الكبَت, كالناس ربب أىلها ىنا أيضان لكن اغبب الدنيوم

    
كىأىنٍػتيمي { على ما فاتكم من الغنائم أك ال ربزنوا على ما فاتكم من النصر ؼباذا؟ كتأٌب اإلجابة, } كىالى ربىٍزىنيوا  {

أم أف إؽبهم صار عاليان, " اعل ىبل : " كلذلك جاء مصداؽ ذلك حينما نادل أبو سفياف فقاؿ.. }األىٍعلىٍوفى 
: " اهلل أعلى كأجٌل فقاؿ أبو سفياف: قولوا ؽبم: دباذا نرد قاؿ: أال تردكف عليهم؟, قالوا: فقاؿ الرسوؿ ألصحابو

قولوا اهلل : " ما نقوؿ؟ قاؿ: قالوا" أجيبوه : " , فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم" لنا العزل كال عزل لكم 
العاـ اؼبقبل, فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو " بدر " إف موعدكم : ٍب قاؿ أبو سفياف" موالنا ال موىل لكم 

" قل نعم ىو بيننا كبينك موعد : " كسلم لرجل من أصحابو
" فما دمتم على اإليباف فأنتم األعلوف, كإذا أردًب أف تعرفوا معٌت } كىأىنٍػتيمي األىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم مٍُّؤًمًنُتى  {فػ 

. , ىم قتلوا منكم ُب أيحيد, كأنتم قتلتم منهم ُب بدر" بدر " دبعركة " أيحيد " حقان, فقارنوا معركة " ف لواألع
كأنتم غنمتم ُب بدر, كَل يغنموا شيئان ُب ". أيحيد " كلكنكم أسرًب منهم ُب بدر, كَل يأسركا منكم أحدان ُب 

. أيحيد
كل ذلك كأنتم . كأنتم األعلوف ألف اهلل ضبى مدينتكم مع أنو ال ؿبامية فيها فبن يكوف فيو معٌت اعبندية

كندع بدران كحدىا, ُب ظل قولو " أيحيد " كإف نظرنا إىل اؼبعركة نفسها . األعلوف, ىذا إذا نظرنا إىل معركة دبعركة
كمن شرط -  لقد ثبتت تلك القضية ألنكم حينما كنتم مؤمنُت { كىأىنٍػتيمي األىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم مٍُّؤًمًنُتى }: تعاىل

كانتصرًب انتصاران رائعا؛ ألنكم قتلتم ُب أكؿ جولة للحرب . انتصرًب- اإليباف اتباع أمر الذم ال ينطق عن اؽبول 
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كلكنكم حينما خالفتم أمرالنيب صلى اهلل عليو كسلم, . بضعان كعشرين من صناديدىم كفيهم صاحب الراية
. تلخلخ اإليباف ُب قلوبكم

فأنتم علوًب ُب أكؿ األمر, كعندما . { كىأىنٍػتيمي األىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم مٍُّؤًمًنُتى }إذف فالعملية اليت حدثت تؤكد صدؽ 
. }كىأىنٍػتيمي األىٍعلىٍوفى ًإٍف كيٍنتيٍم مٍُّؤًمًنُتى  {: خالفتم األمر صار لكم ما صار؛ فقد صدقت القضية ُب قوؿ اهلل

كأيضا فإنكم لو نظرًب إىل اؼبعركة نفسها لوجدًب أف عدكٌكم َل يبق ُب أرض اؼبعركة, بل أنتم الذين بقيتم ُب 
كأين ذىب ىو؟ أذىب إىل موقع آخر يناؿ فيو غلبة كنصرا؟ َل يكن ىناؾ إال اؼبدينة, كاؼبدينة . موضع اؼبعركة

. ليس فيها أحد, كَل يذىب عدككم إىل ىناؾ, كإمبا ذىب ناحية مكة, إذف فهو الذم ىرب
كبعد ذلك ماذا حدث؟ أَل يؤذف مؤذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب الناس كيطلب العدٌك مرىبان لو ليظنوا 

بو القوة, كإف الذم أصاهبم َل يوىنهم عن عدكىم؟ 
.   كلقد خرج رسوؿ اهلل, مع من؟ أجاء حبامية َل تشهد اؼبعركة؟ ال

, فالذين شهدكا اؼبعركة سبعمائة, جرح منهم " إيٌل عباد اهلل : " بل قاؿ عليو الصالة كالسالـ مناديا اؼبسلمُت
الكثَت كقتل منهم طبسة كسبعوف, فمنهم ضبزة, كمصعب بن عمَت, كعبد اهلل بن جحش, كمشاس بن عثماف, 

ىؤالء مطركحوف من العدد الذم شاىد , كسعد موىل عتبة, ىؤالء طبسة من اؼبهاجرين, كالباقي من األنصار
أكؿ اؼبوقعة,حىت أف رسوؿ اهلل َل يأخذ بدالن منهم من اؼبدينة من القـو الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع اعبيش 
الذم يطارد قريشان, بل آثر الرسوؿ أف يذىب دبن ذىب معو إىل اؼبعركة أنفسهم, كَل يكن منهم بطبيعة اغباؿ 

. الشهداء أك اعبرحى
الذم َل . كىو سيدنا جابر بن عبد اهلل. َل يقبل الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فبن َل يشهد اؼبعركة إال كاحدان 

ىبرج ُب معركة أيحيد كاعتذر إىل رسوؿ اهلل بأف أباه عبد اهلل بن عمرك بن حراـ قد خٌلفو على بنات لو سبع كقاؿ 
: لو

يا بٌٍت إنو ال ينبغي يل كال لك أف نًتؾ ىؤالء النسوة ال رىجىل فيهن كلست بالذم أكثرؾ باعبهاد مع رسوؿ اهلل 
كأذف لو فخرج , صلى اهلل عليو كسلم على نفسي فتخٌلٍف على أخواتك فتخلف عليهن فقبل رسوؿ اهلل عذره

معو كطاردىم رسوؿ اهلل كمن معو إىل ضبراء األسد, أما كالده عبد اهلل بن عمرك فقد استشهد ُب أحيد كمع 
كذلك لنعلم أف اهلل . ذلك فقد طلب من رسوؿ اهلل على الرغم من استشهاد أبيو أف ىبرج إىل ضبراء األسد

[ 31: اؼبدثر]{كىمىا يػىٍعلىمي جينيودى رىبِّكى ًإالا ىيوى  }:يقوؿ
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ىذا كإف كاحدان من اؼبشركُت الذين كانوا موضع سر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كمن حلفائو كىو معبد 
أما كاهلل لقد عز علينا ما : يا ؿبمد: اػبزاعي, مىرا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعد أيحد كقاؿ لو

أصابك, ٍب لقي أبا سفياف بن حرب كمن معو بالركحاء كقد أصبعوا الرجعة إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
ؿبمد قد خرج ُب أصحابو يطلبكم ُب صبع َل أر مثلو, : ما كراءؾ يا معبد؟ قاؿ: كأصحابو فقاؿ لو أبو سفياف

كَل يزؿ هبم حىت ثٌت أبا سفياف كمن معو فولوا كجوىهم إىل مكة خائفُت مسرعُت, كقد ذىب رسوؿ اهلل إىل 
إذف . ضبراء األسد فلم هبد أحدان فعسكر رسوؿ اهلل ثالثة أياـ ىناؾ, كمعٌت ذلك أهنم ىم الذين فركا من اؼبعركة

 .انتهى كالمو رضبو اهلل((.( ًإٍف كيٍنتيٍم مٍُّؤًمًنُتى )))فأنتم األعلوف, كلكن ال حظوا الشرط 

,  من اجل ىزيبتهم ككثرة الشهداء كاعبرحى فيهماُب ىذه اآلية يرفع اهلل من شأف عباد اهلل اجملاىدين باف ال وبزنو
 .فالنصر ؽبم بتمسكهم باإليباف كاتباع اكامر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

 

هي ًإٍذ ربىيسُّونػىهيٍم بًًإٍذنًًو حىىتا ًإذىا فىًشٍلتيٍم كىتػىنىازىٍعتيٍم ُب اأٍلىٍمًر كىعىصىٍيتيٍم ًمٍن بػىٍعًد ))قاؿ تعاىل- 2 كىلىقىٍد صىدىقىكيمي اللاوي كىٍعدى
نٍػيىا كىًمٍنكيٍم مىٍن ييرًيدي اآٍلًخرىةى ٍبيا صىرىفىكيٍم عىنػٍهيٍم لًيىٍبتىًليىكيٍم كىلىقىٍد عىفىا عىٍنكيٍم كىاللاوي  بُّوفى ًمٍنكيٍم مىٍن ييرًيدي الدُّ مىا أىرىاكيٍم مىا ربًي

ًإٍذ تيٍصًعديكفى كىالى تػىٍلويكفى عىلىى أىحىدو كىالراسيوؿي يىٍدعيوكيٍم ُب أيٍخرىاكيٍم فىأىثىابىكيٍم غىمًّا ًبغىمٍّ ( 152)ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى 
 سورة اؿ عمراف(153()ًلكىٍيالى ربىٍزىنيوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىالى مىا أىصىابىكيٍم كىاللاوي خىًبَته دبىا تػىٍعمىليوفى 

 تفسَت اآلية 

هي  }كنعرؼ أف ُب  , كالثاِن  {صىدىقىكيمي  }: األكؿ ىو ضمَت اؼبخاطبُت ُب قولو: مفعولُت {صىدىقىكيمي اللاوي كىٍعدى
قد أحدث كعدان, - سبحانو - فهو " اهلل " اؼبضاؼ إىل الضمَت العائد على لفظ اعباللة " كىٍعد " ىو قولو 

امىكيٍم  }:لقد قاؿ اغبق. كالواقع جاء على كفق ما كعد [ 7: ؿبمد]{ًإف تىنصيريكاٍ اللاوى يىنصيرٍكيٍم كىيػيثىبٍِّت أىٍقدى
نىا ؽبىيمي اٍلغىالًبيوفى  }:كقاؿ سبحانو [ 173: الصافات]{كىًإفا جيندى

                                                           

  سورة اؿ عمراف139 تفسَت اآلية 1201ص1ج,اؼبوسوعة الشاملة, انظر تفسَت الشعراكم
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فهل كقع الوعد أك َل يقع؟ لقد كقع, كمىت؟ .. كاآليتاف تؤكداف قضية كعدية, بعد ذلك جاء التطبيق العملي
فهل يشَت اغبق ُب ىذه اآلية إىل موقعة بدر؟ 

ىو اغبواس اػبمس, كمعٌت : أم تيذىبوف اغبس منهم, كاغبس {ربىيسُّونػىهيٍم  }ك . {ًإٍذ ربىيسُّونػىهيٍم بًًإٍذنًًو  }
كقد حدث, كسبكنتم منهم؛ تقتلوهنم كتأسركهنم, أك  {ًإٍذ ربىيسُّونػىهيٍم  }. أذىبت حسو يعٍت أفقدتو تلك اغبواس

فحينما  {ًإٍذ ربىيسُّونػىهيٍم بًًإٍذنًًو  }ىو الصوت الذم ىبرج من اإلنساف, كما داـ فقد اغبس يعٍت انتهى, : اغبس
. صدقتم لقاءكم لعدككم على منهج اهلل صدؽ اهلل كعده؛ ىذا ُب بدر

أمر { كىتػىنىازىٍعتيٍم ُب األىٍمًر كىعىصىٍيتيٍم } . أم جبنتم { ًإذىا فىًشٍلتيٍم حىت }: أما ىنا ُب أيحد فقد جاء فيكم قولو
بُّوفى  }الرسوؿ  نٍػيىا كىًمنكيم مان ييرًيدي اآلًخرىةى  }كىي الغنائم,  {مِّن بػىٍعًد مى  أىرىاكيٍم ماا ربًي . {ًمنكيم مان ييرًيدي الدُّ

معركة فيها صدؽ كعد اهلل, كفعال انتصرًب, كأيضا صدؽ كعد اهلل : كأنو سبحانو يعطينا العربة من معركتُت
إذف فاؼبسألة مبسوطة أمامكم بالتجربة الواقعية, ليس . حينما زبليتم عن أمر الرسوؿ فحدث لكم ما حدث

. بالكالـ النظرم كليس باآليات فقط, بل بالواقع
ىو يدكر ُب أيحد كدع بدرا ىذه, حينما دخلتم أيها اؼبسلموف أكؿ : أك أف األمر كلو دائر ُب أيحد, نقوؿ فرضا

األمر انتصرًب أـ َل تنتصركا؟ لقد انتصرًب, كطلحة بن أيب طلحة الذم كاف وبمل الراية للكفر قتل ىو كبضعة 
كىلىقىٍد  }: كعشركف, الراية الكافرة قد سقطت ُب أكؿ اؼبعركة, كحامل الراية يقتل كىذا ما كضحو قولو تعاىل

هي ًإٍذ ربىيسُّونػىهيٍم بًًإٍذنًًو  لنبق ُب أرض : فجماعة تقوؿ { ًإذىا فىًشٍلتيٍم كىتػىنىازىٍعتيٍم ُب األىٍمًر حىتصىدىقىكيمي اللاوي كىٍعدى
فتأٌب النكسة, كلو َل وبدث ما حدث . كرأيتم الغنائم فحدث منكم كذا ككذا. ننسحب: اؼبعركة, كصباعة تقوؿ

لكاف من حقكم أف تتشككوا ُب ىذا الدين, إذف فما حدث دليل على صدؽ ىذا الدين, كأنكم إف زبليتم 
. عن منهج من مناىج اهلل فال بد أف يكوف م لكم الفشل كاػبيبة كاؽبزيبة

نذىب إىل : نظل كما أمرنا الرسوؿ, كصباعة قالوا: , فجماعة قالوا { ًإذىا فىًشٍلتيٍم كىتػىنىازىٍعتيٍم ُب األىٍمًر حىت} 
نٍػيىا كىًمنكيم مان ييرًيدي اآلًخرىةى  }الغنائم  لنتمسك : كما دمتم قد تنازعتم كقالت صباعة.. {ًمنكيم مان ييرًيدي الدُّ

لنذىب إىل الغنائم, إذف فالذم أراد مواصلة القتاؿ إمبا يريد اآلخرة كَل تلهو : دبواقعنا, كقالت صباعة أخرل
. لنذىب إىل الغنائم: الغنائم, كالقسم الذم أراد الدنيا قاؿ
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كاهلل ما كنت أعلم أف أحدان من صحابة رسوؿ اهلل يريد الدنيا : كُب ىذه اؼبسألة قاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو
. حىت نزؿ فينا ما نزؿ يـو أيحد

أم أنو َل يكن يتصور أف من بُت الصحابة من يريد الدنيا, بل كاف يظن أهنم صبيعا يريدكف اآلخرة, فلما نزؿ 
نٍػيىا كىًمنكيم مان ييرًيدي اآلًخرىةى  {: قوؿ اهلل عرؼ ابن مسعود أف من الصحابة من تتقلب بو } ًمنكيم مان ييرًيدي الدُّ
كذلك ال يقدح فيهم؛ ألهنم رأكا النصر, فظنوا أف اؼبسألة انتهت؛ لقد سقطت راية الكفر, كقتل . األغيار

- كلقد عفا اهلل عن اؼبؤمنُت كغفر ؽبم ما بدر منهم من ـبالفة ألمر رسولو . اؼبؤمنوف عددا من صناديد قريش
-. صلى اهلل عليو كسلم 

 نعم ألنكم كنتم مشغولُت بقتاؽبم قبل أف تنظركا إىل الغنائم, فلما نظرًب إىل { ٍبيا صىرىفىكيٍم عىنػٍهيٍم لًيىٍبتىًليىكيٍم }
ٍبيا  {الغنائم اذبو نظركم إىل مطلوب دنياكم, فانصرفتم عنهم, كَل ذبهزكا عليهم كَل تتم لكم ىزيبتهم كقهرىم, 

كابتالؤكم ُب ىذه الغزكة إمبا ىو رياضة كتدريب على اؼبنهج, كأهنم غزكة مقصودة  }صىرىفىكيٍم عىنػٍهيٍم لًيىٍبتىًليىكيٍم 
كبعد ذلك قبحت التجربة, فبعد ىذه اؼبعركة َل ينهـز اؼبسلموف ُب معركة . لالبتالء, فًتكف منها كل ما حدث

. قط
لنفرض أف كلدان : كاؼبثاؿ على ذلك. الدرس الذم يعلم النصر ُب الكثَت ال يعترب ىزيبة ُب القليل: كلذلك يقولوف

من األكالد رسب سنة, ٍب ضبل ذلة الرسوب, قبده يناؿ بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بُت العشرة 
. األكائل,إذف فالرسوب األكؿ لو كاف خَتا

ألنو كاف لكم كجهة نظر أيضا عندما تصورًب أف اؼبعركة انتهت بسقوط راية الكفر كمقتل } كىلىقىٍد عىفىا عىٍنكيٍم  {
طلحة بن أيب طلحة كمقتل بعض من الصناديد ُب معسكر الكفر, فظننتم أف اؼبسألة انتهت, لكن كاف هبب 

اثبتوا ُب مراكزكم كأماكنكم حىت لو رأيتمونا نتبع القـو إىل مكة, كلو رأيتموىم : أف تذكركا أف الرسوؿ قاؿ لكم
. يدخلوف اؼبدينة

 كسبحانو جل كعال َل ىبرجهم من اغبظَتة { كىاللاوي ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلميٍؤًمًنُتى }؟ !أيوجد ربذير أكثر من ذلك
 أحىدو كىالراسيوؿي يىٍدعيوكيٍم على ًإٍذ تيٍصًعديكفى كىالى تػىٍلويكفى }: كيقوؿ اغبق من بعد ذلك. اإليبانية هبذا القوؿ اغبكيم

 { ...ُب أيٍخرىاكيمٍ 
ىنا جاء ؽبم بلقطة من اؼبعركة, حىت إذا ظبع كل كاحد منهم ىذا الكالـ  { أحىدو علىًإٍذ تيٍصًعديكفى كىالى تػىٍلويكفى  }

" تيصًعد " , كفيو " تىٍصعد " , فيو  {ًإٍذ تيٍصًعديكفى  }يستحضر الصورة اؼبخزية اليت ما كاف يصح أف ربدث, 
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أم ذىب ُب الصعيد, كالصعيد األرض اؼبستوية حىت تعينو " أنصعد " , ك " أىٍصعىد " من  {تيٍصًعديكف  }كىنا 
كىم ساعة أرادكا أف يفركا . ربتاج إىل أف يكوف ىناؾ مكاف عاؿو يصعدكف إليو" صىًعدى " إمبا . على سرعة الًفرار

ًإٍذ تيٍصًعديكفى كىالى  }جىرىٍكا إىل األرض السهلة كمىشىوا, فكل منهم ال يريد أف يتعثر ىنا أك ىناؾ, إذف فاؼبناسب ؽبا 
. كالفار ال ينظر ىنا أك ىناؾ؛ ليس أمامو إال األرض السهلة { أحىدو علىتػىٍلويكفى 

أم ال تعرجوف على شيء, كاألىم من ذلك أف ىناؾ تنبيها من القائد األعظم كىو  { أحىدو علىكىالى تػىٍلويكفى  }
أم يناديكم من مؤخرتكم طالبا " كالرسوؿ يدعوكم ُب أخراكم " الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم الذم يدعوكم 

أنتم غىمىٍمتيم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بأنكم خالفتم ". فأثابكم غما بغم " منكم العودة إىل ميداف القتاؿ 
. أكامره, فوقفكم اهلل ىذا اؼبوقف

ًن ًبغىمٍّ  }كلمة  فىأىثىابىكيٍم  }كلكنو سبحانو يأٌب هبا مغلفة حبناف األلوىية . عاقبكم: كأنو يقوؿ {فىأىثىابىكيٍم غىٌمان
أم أف اغبق سبحانو كتعاىل بربوبيتو كبألوىيتو؛ يعلم أف ىؤالء مؤمنوف فلم يػىٍقسي عليهم, .. إذف فهي ثواب. {

ًن ًبغىمٍّ  }: قاؿ . فكأف ما حدث لكم زبليص حق {فىأىثىابىكيٍم غىٌمان
كلو َل ربدث مسألة اغبزف كاػبزم كالذلة لشغلتكم مسألة أنكم فاتتكم الغنائم  { مىا فىاتىكيٍم علىلِّكىٍيالى ربىٍزىنيواٍ  }

كأف الغم الذم حدث إمبا جاء ليخرج من قلبكم . كالنصر, كلظل بالكم ُب الغنائم؛ ألهنا ىي السبب ُب ىذا
ًن ًبغىمٍّ لِّكىٍيالى ربىٍزىنيواٍ  }كما أصابكم من القتل كاؽبزيبة, . لقطة سيل اللعاب على الغنيمة  مىا علىفىأىثىابىكيٍم غىٌمان

أم أنو سبحانو يقدر ما الذم استوىل عليكم, ألف من اعبائز  {فىاتىكيٍم كىالى مى  أىصىابىكيٍم كىاللاوي خىًبَته دبىا تػىٍعمىليوفى 
كىو  {كىاللاوي خىًبَته دبىا تػىٍعمىليوفى  }أهنم َل يسمعوا النداء من ىوؿ اؼبعركة,  {كىالراسيوؿي يىٍدعيوكيٍم ُب أيٍخرىاكيٍم  }

 انتهى كالمو رضبو اهلل. سبحانو خبَت بكل فعل كإحساس
كلنا درس ُب ـبالفة , نستفيد من ىذه اآليات إف اهلل يغفر كيعفو فيجب علينا التوبة هلل من كل الذنوب

اجملاىدين امر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كفشلوا فمن خالف امر الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب كل ما جاء 
 .بو فسيخسر كيفشل كوبزف كيأتيو اؽبم من كل مكاف

 
 
 

                                                           

  سورة اؿ عمراف153-152 تفسَت اآلية 1237-1235ص1ج,اؼبوسوعة الشاملة, انظر تفسَت الشعراكم
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ٍلًفًهٍم أىالا خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم )قاؿ تعاىل - 3 فىرًًحُتى دبىا آىتىاىيمي اللاوي ًمٍن فىٍضًلًو كىيىٍستىٍبًشريكفى بًالاًذينى َلٍى يػىٍلحىقيوا هًبًٍم ًمٍن خى

اؿ عمراف (171)يىٍستىٍبًشريكفى بًًنٍعمىةو ًمنى اللاًو كىفىٍضلو كىأىفا اللاوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنُتى ( 170)كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى 
170-171 

 
 تفسَت اآلية

بهم . كالعدؿ يتحقق بُت البشر بأف كال منهم يبوت  كلكن الفضل أف يعجل اهلل انقضاء اغبياة ُب الدنيا ؼبن وبي
كليس ىذا فقط , بل إننا قبد  {فىرًًحُتى دبى  آتىاىيمي اهلل ًمن فىٍضًلًو  }باالستشهاد كينقلهم إىل رضوانو كنعيمو 

األخوة اإليبانية قد بقيت فيهم كليست كخاصية األحياء بل أنقى كأبقى من خاصية األحياء , فاػباصية 
ب لنفسو , كالشهداء ُب حياهتم عند رهبم كذلك , فبا يدؿ على  ب اؼبؤمن ألخيو ما وبي اإليبانية تقتضي أف وبي

أف اغبياة اليت وبياىا الشهداء ىي حياة نامية فيها رزؽ كمواجيد كفرح , ككل شهيد يعترب أف ىذا فضل من اهلل 
يا ليتهم يأتوف : كلذلك فالشهيد يستبشر بالذم َل يأت من بعده من إخوانو اؼبؤمنُت كيقوؿ . قد فضلو بو 
. لَتكا ما نراه 

 }من البيشرل , كالبشرل ىي اػبرب الٌسار  {كىيىٍستىٍبًشريكفى  }:  {كىيىٍستىٍبًشريكفى بالذين َلٍى يػىٍلحىقيواٍ هًبًم  } 
إهنم سيأتوف لنا كما داموا : كيلحقوا أم يأتوا بعدىم , فالشهداء يقولوف  {كىيىٍستىٍبًشريكفى بالذين َلٍى يػىٍلحىقيواٍ هًبًم 

ب أف يكونوا معنا ُب النعيم كاػبَت الذم كبيا فيو  ككل منهم يشعر باحملبة ألخيو , ألنو . سيأتوف لنا فنحن كبه
ب لنفسو » : يعلم قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  ب ألخيو ما وبي كعن . « ال يكمل إيباف أحدكم حىت وبي

ؼبا أصيب إخوانكم يـو أحد جعل اهلل أركاحهم ُب » : قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم : ابن عباس قاؿ 
أجواؼ طَت خضر ترد أهنار اعبنة كتأكل من شبارىا , كتأكم إىل قناديل من ذىب ُب ظل العرش , فلما كجدكا 

ليت إخواننا يعلموف ما صنع اهلل بنا لئال يزىدكا ُب اعبهاد كال : طيب مأكلهم كمشرهبم كحسن فضلهم قالوا 
ا الذين  }: أنا أبلغهم عنكم , فأنزؿ اهلل ىذه اآليات - : عز كجل - فقاؿ اهلل . ينكلوا من اغبرب  كىالى ربىٍسىَبى

ٍم يػيٍرزىقيوفى  ًبيًل اهلل أىٍموىاتان بىٍل أىٍحيىاءه ًعندى رىهبًِّ . كما بعدىا  {قيًتليواٍ ُب سى
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عادة ىو الفرحة , كىي تبدك عىلىى بشىرة اإلنساف , فساعة يكوف اإلنساف فرحا , » الًبٍشرى « كنعرؼ أف 
بشار شيئا من الفرح فبا » البشارة « فالفرحة تظهر كتيشرؽ ُب كجهو كلذلك نيسميها 

ي
, ألهنا تصنع ُب كجو اؼب

. يعطيو بريقا كؼبعانا كجاذبية 
ٍلًفًهٍم أىالا خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  }  أم أف الذين َل يلحقوا  {كىيىٍستىٍبًشريكفى بالذين َلٍى يػىٍلحىقيواٍ هًبًم مٍِّن خى

هبم من خلفهم أال خوؼ عليهم , فهؤالء الذين َل يستشهدكا بعد قد ىبوضوف معركة ما , فيقوؿ اغبق على 
.  {أىالا خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  }ال زبف ألنك ستذىب ػبَت ُب اغبياة : لساف الشهداء لكل منهم 

 {. . . يىٍستىٍبًشريكفى بًًنٍعمىةو مِّنى اهلل كىفىٍضلو  }: كبعد ذلك يقوؿ اغبق 
 

 .انتهى كالمو رضبو اهلل.إف اغبق سبحانو ال يضيع أجر ىؤالء الذين قاتلوا ُب سبيل اهلل 

ىذه بشرل من اهلل ؼبن هباىد ُب سبيلو كيستشهد ُب القتاؿ من اجل رفع راية ال الو اال اهلل كالذكد عن 
 .االسالـ كاؼبسلمُت فلهم البشرل من اهلل كال خوؼ عليهم كال ىم وبزنوف ألهنم شهداء عند اهلل

 

ٍيئنا ييرًيدي اللاوي أىالا هبىٍعىلى ؽبىيٍم حىظًّا )قاؿ تعاىل - 4   كىالى وبىٍزيٍنكى الاًذينى ييسىارًعيوفى ُب اٍلكيٍفًر ًإنػاهيٍم لىٍن يىضيرُّكا اللاوى شى
 176سورة اؿ عمراف  (ُب اآٍلىًخرىًة كىؽبىيٍم عىذىابه عىًظيمه 

 تفسَت اآلية

تفُت كمستورين , ٍب ظهرت منهم بادرة االلبذاؿ ُب أيحيد فكانوا أقرب إىل  لقد كاف اؼبنافقوف ُب أكؿ اؼبعركة ـبي
الكفر منهم إىل اإليباف , كلكنهم من بعد ذلك سارعوا إىل الكفر , فكأف ىناؾ من يالحقهم بسوط ليتسابقوا 

. إىل الكفر 
كىا ىو ذا اغبق سبحانو قد حٌدد عناصر اؼبعركة , أك قول اؼبعركة , أك ميداف اؼبعركة أك جنود اؼبعركة فينبو رسولو 

لن يضرككم شيئا؛ ألف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم : كَل يقل  {كىالى وبىٍزينكى الذين ييسىارًعيوفى ُب الكفر  }: 
                                                           

  سورة اؿ عمراف171-170 تفسَت اآلية 1275ص1ج,اؼبوسوعة الشاملة, انظر تفسَت الشعراكم
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 }: كصحابتو اؼبؤمنُت ليسوا طرفان ُب اؼبسألة , فعداء الذين يسارعوف ُب الكفر ىو عداء هلل؛ لذلك يقوؿ اغبق 
ٍيئان  كلكنها معركة الكافرين مع اهلل , كما دامت . كأف اؼبعركة ليست مع اؼبؤمنُت .  {ًإنػاهيٍم لىن يىضيرُّكاٍ اهلل شى

بٍػهيمي اهلل بًأىٍيًديكيٍم  }: اؼبعركة مع اهلل فاؼبؤمنوف جند اهلل؛ كىم الصورة اليت أرادىا اهلل ؽبزيبة الكافرين  قىاتًليوىيٍم يػيعىذِّ
 . [14: التوبة ]  {كىىبيٍزًًىٍم كىيػىٍنصيرٍكيٍم عىلىٍيًهٍم كىيىٍشًف صيديكرى قػىٍوـو مٍُّؤًمًنُتى 

كال وبزنك الذين يسارعوف ُب الكفر إهنم لن يضرككم : فلو كانت معركة الكفر مع اؼبؤمنُت باهلل فقط لقاؿ اهلل 
شيئا , لكن اؼبسألة ليست ىكذا , لقد أراد معسكر الكفر كالنفاؽ أف يدخل معركة مع اهلل , كال توجد قوة 
قادرة على ذلك , كؽبذا يطمئن اهلل اؼبؤمنُت أكثر , ليزدادكا ثباتان على اإليباف؛ ألف الكل من البشر مؤمنُت 

ككفاران أغيار , كقد يتحوؿ بعض من البشر اؼبؤمنُت األغيار عن اؼبنهج قليالن ,  
فعندما تكوف اؼبعركة بُت بشر كبشر فقد يغلب أحد الطرفُت بقوتو كمن أجل اؼبزيد من االطمئناف الكامل نقل 

كاؼبهم . اهلل اؼبعركة مع الكفر إىل مسألة أخرل , إنو ِباللو ككمالو كجربكتو ىو الذم يقف ضد معسكر الكفار 
فهل رسوؿ اهلل صلى . كالرسوؿ كاف وبزنو أف ييسارع البعض إىل الكفر . فقط أف يظل اؼبؤمنوف ُب حضانة اهلل 

على - صلى اهلل عليو كسلم - إنو يعلم كلكنو كاف وبرص . اهلل عليو كسلم ال يعلم أنو إمبا جاء مهبٌلغنا فقط؟ 
أف يؤمن الناس صبيعان ليذكقوا حالكة ما جاء بو , ىذا اغبرص ىو الذم يدفع اغبيزف إىل قلب الرسوؿ , كعندما 
يرل كاحدان ال يتذكؽ حالكة اؼبنهج , فالرسوؿ يأمل أف يذكؽ الناس كلهم حالكة اإليباف؛ ألنو صلى اهلل عليو 

كدليل ذلك أف جاءه  {كىمى  أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالا رىضٍبىةن لٍِّلعىالىًمُتى  }كسلم رءكؼ رحيم باؼبؤمنُت , بل كبالناس صبيعا 
ثػىٍتوي أىنػاهىا قىالىٍت لًرىسيوًؿ اللاًو - صلى اهلل عليو كسلم-أىفا عىاًئشىةى زىٍكجى الناِبِّ ». التخيَت  - صلى اهلل عليو كسلم-حىدا

لىقىٍد لىًقيتي ًمٍن قػىٍوًمًك كىكىافى أىشىدا مىا لىًقيتي » يىا رىسيوؿى اللاًو ىىٍل أىتىى عىلىٍيكى يػىٍوـه كىافى أىشىدا ًمٍن يػىٍوـً أيحيدو فػىقىاؿى 
ٍبًٌت ًإىلى مىا أىرىٍدتي فىاٍنطىلىٍقتي كىأىنىا  ًمنػٍهيٍم يػىٍوـى اٍلعىقىبىًة ًإٍذ عىرىٍضتي نػىٍفًسى عىلىى اٍبًن عىٍبًد يىالًيلى ٍبًن عىٍبًد كيالىؿو فػىلىٍم هبًي
ا  ابىةو قىٍد أىظىلاٍتًٌت فػىنىظىٍرتي فىًإذىا ًفيهى مىٍهميوـه عىلىى كىٍجًهى فػىلىٍم أىٍستىًفٍق ًإالا ًبقىٍرًف الثػاعىاًلًب فػىرىفػىٍعتي رىٍأًسى فىًإذىا أىنىا ًبسىحى
عى قػىٍوؿى قػىٍوًمكى لىكى كىمىا رىدُّكا عىلىٍيكى كىقىٍد بػىعىثى إًلىٍيكى مىلىكى اعٍبًبىاًؿ  ًجرٍبًيلي فػىنىادىاىًن فػىقىاؿى ًإفا اللاوى عىزا كىجىلا قىٍد ظبًى

عى قػىٍوؿى قػىٍوًمكى لىكى كىأىنىا . لًتىٍأميرىهي دبىا ًشٍئتى ًفيًهٍم قىاؿى فػىنىادىاىًن مىلىكي اعٍبًبىاًؿ كىسىلامى عىلىىا  ٍبيا قىاؿى يىا ؿبيىمادي ًإفا اللاوى قىٍد ظبًى
بػىٍُتً  فػىقىاؿى لىوي . «مىلىكي اعٍبًبىاًؿ كىقىٍد بػىعىثىًٌت رىبُّكى إًلىٍيكى لًتىٍأميرىىًن بًأىٍمرًؾى فىمىا ًشٍئتى ًإٍف ًشٍئتى أىٍف أيٍطًبقى عىلىٍيًهمي األىٍخشى
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ٍيئنا » - صلى اهلل عليو كسلم-رىسيوؿي اللاًو  هي الى ييٍشرًؾي ًبًو شى بىٍل أىٍرجيو أىٍف ىبيٍرًجى اللاوي ًمٍن أىٍصالىهًبًٍم مىٍن يػىٍعبيدي اللاوى كىٍحدى
 .   انتهى كالمو رضبو اهلل.ركاه مسلم«

 

 

 :االستفادة من اآليات  

طاعة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فيما امر بو كاالنتهاء عما هنى عنو كىذا ليس ألىل معركة احد كامبا - 1
 .للناس كافة حىت يومنا ىذا

 .البشرل من اهلل للمؤمنُت باهنم منصوركف- 2

 .البشرل للشهداء حىت اهنم يتمنوف اف يلحق هبم بقية اجملاىدين لَتكا النعيم- 3

 .عدـ اغبزف على الكفار كعدـ استجابتهم للدعوة الف مصَتىم العذاب- 4

 

 

 

 

 

                                                           

  181ص5ج4754باب ملقي النيب صلى اهلل عليو كسلم من اذل اؼبشركُت رقم اغبديث , اؼبوسوعة الشاملة, انظر صحيح مسلم مشكوؿ كموافق للمطبوع
,  اؼبوسوعة الشاملة, انظر تفسَت الشعراكم  سورة اؿ عمراف176 تفسَت اآلية 1284ص1ج
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 الباب الثالث

 عالج الحزن من السنة النبوية

اعبدير بالذكر ىنا إف ُب القرآف كالسنة الوقاية كالعالج غباالت اغبزف كاالكتئاب , كخاصة ما كاف منها 
ألسباب خارجية , كىذا من رضبة اهلل سبحانو كتعاىل بعباده  إذ أنو  سبحانو كتعاىل جعل القرآف شفاءن كرضبة 

 . للمؤمنُت , كما عليهم سول العودة إليو كإىل سنة اؼبصطفى ليفوزكا بالسعادة كالراحة ُب الدارين

الذم يعلمنا فيو نبينا صلى كَب عقيدتنا كبن اؼبسلمُت ُب القضاء كالقدر سبنعنا من اغبزف الشديد ففي اغبديث 
اهلل عليو كسلم عندما كاف يرافقو حرب ىذه االمة  عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما كيلقنو كلمات لو كلكل 

 :االمة عامة فإليك اغبديث

حدثنا عبد اهلل حدثٍت أىب ثنا يونس ثنا ليث عن قيس بن اغبجاج عن حنش الصنعاِن عن عبد اهلل بن عباس )
انو حدثو انو ركب خلف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم يوما فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم يا 

احفظ اهلل وبفظك احفظ اهلل ذبده ذباىك كإذا سألت فلتسأؿ اهلل كإذا استعنت : غالـ إِن معلمك كلمات 
فاستعن باهلل كاعلم اف األمة لو اجتمعوا على اف ينفعوؾ َل ينفعوؾ اال بشيء قد كتبو اهلل لك كلو اجتمعوا على 

 (اف يضركؾ َل يضركؾ اال بشيء قد كتبو اهلل عليك رفعت األقالـ كجفت الصحف

فعندما يعلم اإلنساف أف األمور مفركغ منها كمكتوبة , فإنو ال وبزف , ككيف وبزف كىو يعلم بأف ىؤالء البشر 
 .الذين حولو ال يستطيعوف أف يضركه كال أف ينفعوه إال بقدر اهلل ؟ فلم القلق إذف , كَل اغبزف الشديد

 

 

                                                           

 293ص1 ج2269باب مسند عبداهلل بن العباس رقم اغبديث , اؼبوسوعة الشاملة, انظر مسند اضبد بن حنبل
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اللهم ال سهل إال ما جعلتو سهالن , كأنت :ك عن أنس رضي الٌلو عنو أف رسوؿ الٌلو صلى الٌلو عليو كسلم قاؿ 
 (ت إذا شئ سهالذبعل اغبزف

أف كل شيء ال هبعلو اهلل سهال لإلنساف فإنو لن يكوف سهالن لو ألف اليسَت ما يسره اهلل عز كجل : كمعناه
كاغبزف أم الشديد العسَت إذا أراد اهلل عز كجل جعلو سهالن يسَتان كما أف اليسَت إذا شاء اهلل تعاىل جعلو صعبان 

عسَتان ألف األمور كلها بيد اهلل عز كجل كمضموف ىذا الدعاء أف اإلنساف يسأؿ اهلل أف ييسر لو األمور 
 .العسَتة

ثػىنىا يىزًيدي ٍبني ىىاريكفى , عىن فيضىٍيًل ٍبًن مىٍرزيكؽو قىاؿى )كما اصاب عبدا قط ىم كال حزف فقاؿ ىذا اغبديث  : حىدا
ثػىنىا أىبيو سىلىمىةى اعبٍيهىًٍتُّ , عىًن اٍلقىاًسًم ٍبًن عىٍبًد الراضٍبىًن , عىٍن أىبًيًو , عىًن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى  قىاؿى رىسيوؿي اهلًل صلى : حدا

اللاهيما إِنِّ عىٍبديؾ اٍبني عىٍبًدؾى اٍبني أىمىًتكى , نىاًصيىيًت : مىا قىاؿى عىٍبده قىطُّ إذىا أىصىابىوي ىىم  , أىٍك حىزىفه : اهلل عليو كسلم 
بًيىًدؾى , مىاضو ُب حيٍكميك عىٍدؿه ُب قىضىاؤيؾ , أىٍسأىليك ًبكيلِّ اٍسمو ىيوى لىكى ظبىاٍيت ًبًو نػىٍفسىك , أىٍك أىنٍػزىٍلتو ُب ًكتىاًبكى 

ا ًمٍن خىٍلًقكى , أىك اٍستىٍأثػىٍرت ًبًو ُب ًعٍلًم اٍلغىٍيًب ًعٍندىؾى أىٍف ذبىٍعىلى اٍلقيٍرآفى رىبًيعى قػىٍليب كىنيورى صىٍدرًم  , أىٍك عىلاٍمتو أىحىدن
لىوي مىكىافى حيٍزنًًو فػىرىحنا , قىاليوا  يىا رىسيوؿى اهلًل , يػىٍنبىًغي لىنىا أىٍف : كىجىالءى حيٍزِن كىذىىىابى نبىِّي ًإالا أىٍذىىبى اللاوي نبىاوي كىأىٍبدى

عىهينا أىٍف يػىتػىعىلامىهينا : نػىتػىعىلامى ىؤالء اٍلكىًلمىاًت ؟ قىاؿى   .(أىجىٍل , يػىٍنبىًغي ًلمىٍن ظبًى

 

كبذلك نكوف قد انتهينا حبمد اهلل كفضلو ككرمو من الكالـ عن تفسَت آيات من القراف الكرمي ُب مواضيع اغبزف 
 .كالسالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو, فللو اغبمد كاؼبنة كالفضل ُب االكىل كاالخرة

 

 

                                                           

  255ص3 ج974مطابق باب االدعية رقم اغبديث, اؼبوسوعة الشاملة, انظر صحيح ابن حباف بتحقيق االرناؤكط
 253ص1 ج29930ماقالوا ُب الرجل ما يدعوا بو اذا اصابو ىم اك حزف رقم اغبديث -25باب , اؼبوسوعة الشاملة, مصنف ابن ايب شيبة
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 الخاتمة
       

  إن هذا البحث المتواضع جدا والمبسط اردنا منه تبيين الحزن ومعرفته والتوجيه القرآني لعدم الحزن 
بتفسير بعض اآليات التي ورد فيها الحزن و ليلعلم الجميع ان الجنة دار النعيم  ال حزن فيها وال نصب 

  34فاطر ( كىقىاليوا اغبٍىٍمدي لًلاًو الاًذم أىٍذىىبى عىناا اغبٍىزىفى ًإفا رىبػانىا لىغىفيوره شىكيوره - )وال تعب قال اهلل تعالى 

 .اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين من اهل دار النعيم واجمعنا بالنبيين والصديقين في جنات الفردوس

واخيرا فما كان من توفيق فمن اهلل وما كان من خطأ او زلل او نسيان فمنى ومن الشيطان واهلل ورسوله منه 
 .براء

 .سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ال اله اال انت أستغفرك واتوب اليك

 

 

 الفقير لعفو ربه

 عمرو بن نافع بن مطر العمري الحربي

 المدينـــــــــــــة المنـــــــــــــــــــــورة

 1434-02-13الموافق 

26-12-2012 
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