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Abstract 

The research dealt with the topic of Grief in the Holy Quran, as well as its causes and treatment, 

as well as ways of preventing it and its impact on the individual and society, through three main 

chapters, the first chapter dealt with the definition of the terms of research, and the second chapter 

dealt with three requirements, the first: the purpose of the creation of man, , and the second: causes 

of Grief and abuse in the light of the Holy Quran, and the third: the purpose of Grief and abuse in 

the light of the Holy Quran, and then the third chapter addressed The impact of Grief , its treatment 

and Methods of prevention in the light of the Holy Quran through three requirements: the first: the 

effect of Grief on the individual and the community in the light of the Holy Quran, and the second: 

the treatment and prevention of Grief in the light of the Holy Quran, and the third: the coronavirus. 

The Grief of the modern era. The research has produced the desired results, including: knowing 

the causes of Grief in the Quranic curriculum, its impact on the individual and society, and 

identifying ways to treat and prevent it in the Quran. 

Keywords: Affliction - the Quran – treatment. 

 

 ملخص

قاية منه وأثره على الفرد والمجتمع، تناول البحث موضوع الغم في القرآن الكريم، وكذلك أسبابه وعالجه، فضالا عن طرق الو

وذلك من خالل ثالث فصول رئيسة، تناول الفصل األول التعريف بمصطلحات البحث، وتناول الفصل الثاني ثالثة مباحث، هي: 

ي فاألول: الغرض من خلق اإلنسان، والثاني: أسباب الغم والتنكيل في ضوء القرآن الكريم، والمبحث: الغرض من الغم والتنكيل 

ضوء القرآن الكريم، ثم تناول الفصل الثالث: أثر الغم وعالجه والوقاية منه في ضوء القرآن الكريم من خالل ثالثة مباحث، هي: 

األول: أثر الغم على الفرد والجماعة في ضوء القرآن الكريم، والثاني: عالج الغم والوقاية منه في ضوء القرآن الكريم، والثالث: 

مة العصر الحديث. وقد خرج البحث بالنتائج المرجوة، ومنها: معرفة أسباب الغم في المنهج القرآني، وأثره فيروس كورونا . غ

 .على الفرد والمجتمع، وتحديد طرقه عالجه والوقاية منه في القرآن الكريم

 العالج –القرآن  –االبتالء الكلمات المفتاحية: 
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 املقدمة:
لحلمدأهللألشذيأخةلقألإلنسثنأوكّيمه،أووهبهأفطيةألإلسالمأونّةمه،أورزقهألشقيآنأومثأشثءأوعةلمه،أولشصالةأولشسالمأعةلىأ

أدلةأوسةدألمليسةلني،أحممدأبنأعبدأهللاأوعةلىأآشهأووحبهأصمجةني..أصمثأبةد،،،رسل ألشةثملني،ألشيمح ألمله
ِْْْساَلِمأَوَمْنأعُيِْدأَصْنأ:أ﴿َفَمْنأعُيِِدألَّللهُأَصْنأعـَْهِدعَُهأَعْريَْحأَوْدرَهُأ-تةثىل–صثنثءأتدبيأآايتألشقيآنألشكيمي،ألسخلقفينأقلشهأ أِش

ُألشّيِْجَسأَعةَلىألشهذِأُعِضةلههُأََيَْةْلأَوْدرَهُأَضةًِّقثأَحيَأ َثأَعصهةهُدأِفألشسهَمثِءأَكَذِشَكأََيَْةلُألَّلله ِمُنلنَأًجثأَكَأَّنه ْْ أعـُ ،أ]125لألنةثم:[﴾ عَنأََ
ْل أعنألشغمأأوصسبثبهأِفألملنهجألشقيآين،أوعالقخهأابشغم ألشيتأ وشفتأنظييأكبثحثأمةىنأضةقألشصدر،أوجث أبذهينأس

أو أكلرو،ا،أفكثنتأمركةل ألشبحث.نةةرهثألشةلمأجيلءألنخرثرأفيأ
تنبعأمنأمةيف أصسبثبألشغمأِفألملنهجألشقيآين،أوصثيهأعةلىألشفيدأولجملخمعأِفأضلءألشقيآنألشكيمي،أكمثأمشكلة البحث:  

تنبعأمنأكةفة أتنثو ألملنهجألشقيآينأشطيقأعالجألشغمأوسبلألشلقثع أمنه،أوعالق ألشغم ألشيتأنةةرهثأجيلءأفيو أكلرو،اأ
 بذشك.

أتخمثلأِفألشكرفأعنأصسبثبألشغمأِفألملنهجألشقيآين،أوكذشكأصثيهأعةلىألشفيدأولجملخمع،أوطيقأألشلقثع أمهية البحث:  
منهأوعالجه،أولشيتأَيبأصنأعةيفهثأكلأمسةلم،أخثو أِفألشلقتألشيلهنأوحننأنةةشأغم أعثملة أجيلءألنخرثرأفيو أأ

 كلرو،ا.
 بثبألشغم ألشيلهن أومثهةخهثأوصثيهث.لهلدفألشةثم:ألشلقلفأعةلىأصسأهداف البحث: 

 األهداف اخلاصة: 
أتةيعفأمصطةلحثتأ)لشغمأولشخنكةلأولشخنزعل(أِفألشةلغ أولَوطالح.أ-
ألشكرفأعنأصسبثبألشغمأِفألملنهجألشقيآينأوطيقأعالجه.أ-
أبةثنأصثيألشغمأعةلىألشفيدأولجملخمعأِفأضلءألشقيآنألشكيمي.أأ-
أوملضلعألشبحث.حتدعدألشةالق أبنيأفيو أكلرو،اأأ-

 أسئلة البحث وفرضياته: 
أمثألشغمأوصسبثبهأِفأضلءألشقيآنألشكيمي؟أ-
أكةفأعثجلألملنهجألشقيآينألشغم؟أأأ-
أمثألثيألشغمأعةلىألشفيدأولجملخمعأِفأضلءألشقيآنألشكيمي؟أأ-
أمثأصسبثبألشغم ألشنثجت أأجيلءألنخرثرأفيو أكلرو،ا؟أأ-

عنللنأأيأِفأثال أفصل أرئةس أخبالفألشفصلألشخمهةدي،ألشذيأمشلتنثوشتأملضلعيألشبحثفصول البحث وخطته: 
 لشبحثأومقدمخهأومركةلخهأوصمهةخهأولهدلفهأوصسئةلخهأوفيضةثته،أوكذلأخطخهأومنهجهأونخثئجهأوتلوةثته،أكثشخثيل:
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 الفصل األول: تعريف مصطلحات البحث يف اللغة واالصطالح:
حثة أسللءأِفألشةلغ أصمأِفألَوطالح،أوصبدعتأوجه أنظييألشبوتنثوشتأِفأهذلألشفصلأمصطةلحثتألشبحثأابشخةيعفأ

أفةهث،أوذشكأمنأخال أثال أمبثحث،أهي:
ألملبحثألألو :ألمليلدأبكةلم أ)لشغم(أِفألشةلغ أولَوطالح.

ألملبحثألشثثين:ألمليلدأبكةلم أ)لشخنكةل(أِفألشةلغ أولَوطالح.أ
أالح.ألملبحثألشثثشث:ألمليلدأبكةلم أ)لشخنزعل(أِفألشةلغ أولَوط

 الفصل الثاين: أسباب الغم والغرض منه يف ضوء القرآن الكرمي:
بةدأتةيعفأمصطةلحثتألشبحثأتلجهتأإىلأملضلعألشبحثألشيئةس،أوهلألشغمأولشخنكةلأكمثأجثءأِفألشخنزعلأمنأحةثأ

تنثوشخهأوحتةلةةلهثأألألسبثبأولشغيضأمنه،أولشرتكةزأعةلىألشغمأِفألشقيآنألشكيميأكمخغيأمسخقلأمعأحصيألآلايتألشقيآنة ألشيت
،أمنأخال أطيحألشقل أِفأفةهثأمنأقبلأصبيزألملفسيعنأوصشهيهمأسللءأمنألشقدلمىأصمأمنألملةثويعن،أبغة أحتقةقأ تفسيايا

أفيضةثتألشبحثأوإجثب أصسئةلخهألملسخهدف أِفأهذألشفصل،أوذشكأمنأخال أثالث أمبثحث،أهي:
ألملبحثألألو :ألشغيضأمنأخةلقألإلنسثن.

أين:أصسبثبألشغمأولشخنكةلأِفأضلءألشقيآنألشكيمي.لملبحثألشثث
ألملبحثألشثثشث:ألشغيضأمنألشغمأولشخنكةلأِفأضلءألشقيآنألشكيمي.

 الفصل الثالث: أثر الغم وعالجه والوقاية منه يف ضوء القرآن الكرمي:
يدأولجملخمعأءأعةلىألشفبةدمثأكرفنثأعنأصسبثبألشغمأِفألشقيآنألشكيميأولشغيضأمنه،أكثنأشزلًمثأصنأنكرفأعنأصثيهأسلل

عةلىأحدأسللء،أومنأمثأنسخنبطأطيقألشلقثع أمنه،أمعأحتدعدألشةالق أبنيأملضلعألشبحثأوغم أكلرو،األحلثشة ،أولشيتأ
صضيتأابشةثملأصمجع،أشذلأتنثوشخهثأكـأَّنلذًجثأابشخةيعفأوبةثنأصسبثهبث،أشةلكرفأعنأعالقخهثأمبلضلعألشبحث،أوكةفة أولنأ

أسةمثأ ألملسةلمأمنأهذهألَبخالءلت،أوعةلىأهذلأكثنأشنثأثالث أمبثحث،أهي:وحفظألإلنسثنأَو
ألملبحثألألو :أصثيألشغمأعةلىألشفيدأولجلمثع أِفأضلءألشقيآنألشكيمي.

ألملبحثألشثثين:أعالجألشغمأولشلقثع أمنهأِفأضلءألشقيآنألشكيمي.
ألملبحثألشثثشث:أفيو أكلرو،اأ.أغم ألشةصيألحلدعث.

خندتأِفأاحثيأهذلأعةلىأصدولتألملنهجألشلوفيأِفأمجعألملةةللمثت،أوحتةلةةلهثأبغة أحصدأألسمنهج البحث واجراءاته: 
أكل

أمثأعخةةلقأابشغمأِفألشقيآنألشكيمي،أوعضةفأشةلبحث،أمثألسخندتأإىلألملنهجألَسخنبثطيأِفألسخنبثطأصسبثبألشغمأِفألشقيآن
 لشكيميأوصثيهأعةلىألشفيدأولجملخمع،أوعةلىأهذلألختذتأهذهألَجيلءلت:

أمجعألملةةللمثتأولألدش أمنأكالمأصهلألشةةلمأحل أمثأعخةةلقأابشغمأوصسبثبهأِفألشقيآنألشكيمي.أأ-
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أمجعأمثأعخةةلقأابشغمأوصسبثبهأمنأآايتأقيآنة أسللءأابشخصيعحأصوأابشخةلمةح.أ-
أعزوألآلايتألشقيآنة أابسمألشسلرةأورقمألآلع أِفأمنتألشبحث.أ-
أبألشغمأوطيقأعالجهأِفألملنهجألشقيآين.حتةلةلألآلايتألشقيآنة أبغة ألسخنبثطأصسبثأ-
أشةلخلثةقألشةةلمي.أAPAتلثةقألشرتلجمأولمليلجعأِفأخخثمألشبحثأوفقأمةثعيأأ-
أأتوةلأمنهجة أشضبطألشبحثأتنطةلقأمنأمجعألملةةللمثتأمثأحتةلةةلهثأمثألسخنبثطأمثأخيدمألشبحث.أ-
أتنثو أملضلعألشبحثأمنأخال أثالث أحمثورأكمثأوردأِفأخطخه.أأ-

ىألحلمدأهللأربألشةثملنيأفقدأخيجألشبحثأابشنخثئجألمليجلةأمنه،أحمقًقثأصهدلفهأابَجثب أعةلالبحث وتوصياته:  نتائج
 صسئةلخهأمنأخال أحمثورهألمللضلع أوخطخهأكمثأذكي،اأِفأخخثمألشبحث،أمثأتلوةثته.

الجهأولشلقثع أمنهأأِفأدعدأطيققهأعومنأهذهألشنخثئجأمةيف أصسبثبألشغمأِفألملنهجألشقيآين،أوصثيهأعةلىألشفيدأولجملخمع،أوحت
ألشقيآنألشكيمي.

صثنثءأاحثيأعنألشدرلسثتأصوألألاحث ألشيتأتنثوشتأملضلعألشغمأِفألشقيآنألشكيمي،أملأصجدأدرلس أصوأالدراسات السابقة: 
هثأناحثأتطيقأإىلأهذلألمللضلعأبركلأمسخقل،أوإَّنثأهيأصاحث أودرلسثتأتنثوشتأملضلعألحلزنأِفألشقيآنألشكيمي،أم

بةنللن"ألبنأعنقثءأحةثتهأوآاثرهأومنهجهأِفأكخثبه:أكرفألهلمأولشبأ أعنأآعيتأمثأ)صنز أعةلةهمأمنأبةدأأ(1)درلس ألشةميي
لشغم(أوأ)إذأعغرةكمألشنةث "،أولشذيأتنثو أفةهثأمنهجألبنأعنقثءأِفأكخثبهأ)كرفألهلمأولشبث (،أمخطيقًثأإىلألشغمأولحلزنأأ

 رتنيأِفألشةنللن.أكثبخالءأِفأنطثقألآلعخنيألملذكلأ
بةنللن"ألحلُزنأولحلََزنأِفألشقيآنألشكيمي"،أولشذيأتنثو أفةهثألملصطةلحنيأمنأ،احة ألشخةيعفألشةلغليأأ(2)درلس ألشةبةدي

أولَوطالحي،أمثأتطيقأإىلأصسبثبأكلأمنهمثأِفأضلءألملنهجألشقيآين،أوصاثرمهثأومنهجة ألشقيآنألشكيميأِفأعالجهمث.أ
ألملثشكي أ)لحلزن(أِفألملنهجألشقيآين،أبةنلأأ(3)درلس  أولشيتألخخصتأبةلفظ  أِفألشقيآنألشكيمي"، ألحلزنأودَشخهث أشفظ  لن"

أعخمةلكأ أِفألشقيآنألشكيميأكرةلر أعالجه أبركلأحتةلةةليأِفألشقيآنألشكيمي،أوكذشكأكةفة  أوصثيه أصسبثبه وتنثوشتأصعًضث
ألإلنسثنأعملًمثأولملسةلمأخصلًوث.

 
 يف اللغة واالصطالح: الفصل األول: تعريف مصطلحات البحث

 املبحث األول: املراد بكلمة )الغم( يف اللغة واالصطالح:
أولشغمأولشغم :أ ألشغم:أولحدألشغملم. ألشضةقأولشكيب،أوعقل أوثحبألشةلسثن:)أغمم: لشغمأِفألشةلغ أمنأغمم،أوهل:

ظةلم أوضةقأألأعبةد:أجمثزهثلشكيب؛ألألخيةأعنألشةلحةثين..أوِفألشخنزعلألشةزعز:أمثأَأعكنأصميكمأعةلةكمأغم ؛أقث أصب
أأ(4)وهم،أوقةل:أصيأمغطىأمسخلرل(.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) “241-269” 
 VOL: 7, NO 3, 2021 

246 
 

وِفألشقثمل ألحملةط:)ألشغم:ألشكيب،كثشغمثءأولشغم ،أابشضم،أج:أغملم.أوغمهأفثغخمأولنغم:أصحزنه،أومثأصغمكأيلأوإيلأ
أ(5)وعةلي،أمنألشغم،أشةلحزن(

أثمأولشغمثم أصي:ألشسحثب .وعةلىأهذلأفإنأكةلم أ)لشغم(أتةينألشكيبأولشضةقأولشسرتأصعًضث،أومنهثألشغم
أ(6)صمثأِفألَوطالحأفةلمأجندأتةيعفثتأشةلفظ أ)لشغم(أغيألشقةلةل،أمنهث:أصنهأكيبأعكلنأممثأقدأحصل.

أ:أ)ولشغمأكيبأحيد أشةلقةلبأبسببأمثأحصل(.أ(7)وقث أشةخألإلسالمألبنأتةمة 
أ.حدث له أتثري ""حالة شعورية أليمة نتيجة أمر وعيىألشبثحثأصنألشخةيعفألَوطالحيأشةلغم،أهل:أ

أوقليلأ)حثش أشةلرع (:أعةلدأشكلنهأإحسث أوشةلرأمخةةلقأبنفسة ألإلنسثنأوحثشخهألملزلجة .
وقليلأ)نخةج أصميأحد (:أعريأإىلأعالقخهأمبثأحصلأِفألملثضيأورمبثأِفألحلثضي،أشكنأَأعالق أشهأمبثأسةحد أ

أمسخقباًل.
أىألملغخمأسللءأكثنأهذلألألثيأمبثشيأصوأغيأمبثشي.وقليلأ)شهأأتثي(:أصشيأبهأَخخصثصألحلد أوصثيهأعةل

أ
 املبحث الثاين: املراد بكلمة )التنكيل( يف اللغة واالصطالح:

ألشخنكةلأِفألشةلغ أمنأ)َنَكَل(أصي:أنكصأوَجُُبَ،أونّكلألشيجلأتنكةاًلأصي:أجةةلهأعربةأوعّذبه،أوِفألشةلسثن:أ)نكلأعنه
ًَأ أإذلأجُبأعنهألجللهيينكصأوجُب.أوعقث :أ :كضيبأونصيأوعةلمأنكل َنكهلأبهأ :نكلألشيجلأعنألألميأعنكلأنكَل

ًَأوِعرْبةأشغيه أ.تـَْنِكةالًأِإذلأجةةلهأَنكث
أوَجِحةًمث﴾أ أشدعنثأصَْنكثًَ ولشنِّْكُل،أابشكسي:ألشقةدألشردعدأمنأَصيأشيءأكثن،أولجلمعأصَْنكث .أوِفألشخنزعلألشةزعز:أ﴿ِإنه

أ(8)(.؛أقةل:أهيأقةلدأمنأ،ار أ]12لملزمل:[
:أنكصأوجُب...أونكلأبهأتنكةال:أونعأبهأونةةثأحيذرأ وِفألشقثمل ألحملةط:أ)نكلأعنه،أكضيبأونصيأوعةلمأنكَل

أ(9)غيه(.
أوعةلىأهذلأعكلنألشخنكةلأِفألشةلغ أفةلأوونعأوحد أشةلةربةأولملذش .

بهأتنكةال"،أأن"،أفأ،اأصنّكلصمثأِفألَوطالحأفةةيفهألإلمثمألشطربيأ:)أو"لشخنكةل"أمصدرأمنأقل ألشقثئل:"نكةلتأبفال
أ(10)أإذلأصوجةخهأعقلب (.

وعقل ألإلمثمأطنطثويأِفأتةيعفألشخنكةل:أ)مصدرأمنأقل ألشقثئلأنكةلتأبفالنفأ،اأصنكلأبهأتنكةالأإذلأصوجةخهأعقلب ،أ
أأ(11)أوجةةلخهأعربةأشغيه.أوصوةلهألشخةذعبأابشنكلأوهلألشقةد(.

 املذلة.فعل أو حدث قائم على القسوة والتعذيب بغية العربة و ل:وعيىألشبثحثأصنأتةيعفألشخنكةلأِفألَوطالح،أه
 
أ
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 املبحث الثالث: املراد بكلمة )التنزيل( يف اللغة واالصطالح:
،ألشخنزعلأِفألشةلغ أمنألشخـهنَـُزِ أولألولأ)نـََزَ (أصي:أَحلهأوَهَبَط،أوِفألشقيآنألشكيميأ﴿تخنز ألملالئك ﴾أصي:أهتبطأوحتلأتبثًعث

أ(أصي:ألشقيآنألشكيمي،أوهلأكالمأهللاألشذيأنز أعةلىأحممدأولملخةبدأبخالوتهأكمثألتفقأمجهلرألشةةلم.ومنهأ)لشخنزعل
أشةلنهزِعل،أأُأوِفألشةلسثن:أ)ولشخنزُّ ألشنُّزو أِفأُمْهةل .أوعُقث :أتنزهَشتألشيمح .ألحملكم:أنزََشْتأعةلةهمألشيمح .ألجللهيي:أولشنـُّْز أمثأعهةهأ

أ(12)لأصَعضثً:ألشرتتةُب(.ولجلمعألألَْنزل ..ولشخنزع
أعةلىأُهبلطأشيءأووقُلعه..أولشخْنزعل:أتيتةبألشرهيءأووضُةهأ وِفأمقثعةسألشةلغ :)ألشنلنأولشزلءأولشالمأكةلمٌ أوحةح أتد ُّ

أ(13)أمْنزَِشه(.
أ.حوعةلىأهذلأعكلنألشخنزعلأِفألشةلغ أتيتةبألشريءأووضةهأمنزشه،أكمثأوردأعندألبنأمنظلرأولبنأفثر أولشيلزيأِفألشصحثأ

صمثأِفألَوطالحأفخةددتأتةيعفثتأكةلم ألشخنزعلأحسبألَخخصثص،أصمثأمثأخيصأجمث أاحثنثأفنذكيأبةضألشخةيعفثتأ
ألشللردةأمبصطةلحأ)لشخنزعل(،أكثشخثيل:أ

ةأوعيىأ)لشخنزعل(أِفألشقيآنألشكيميأمخسأعريأميّألسخصدمتأكةلم أعقل ألشدكخلرأحممدأعةليأِفأتةيعفأ)لشخنزعل(:أ)أ-
لمألشقيآنأولملفّسيونأصّنألمليلدأِفأسّخ أمنهثأهلألشقيآنألشكيمي،أفةمثأجثءتألَسخصدلمثتألأُلخيىأهلذهألشبثحثلنأِفأعةل

ثأجثءتأعةلىأَّنطأعبنّيأطبةة أهذلأ لشكةلم أعةلىأحنلأُعالمسألشقيآن،أوشكنأَأعةلىألشنحلألشذيأعُفهمأأبنّهألسمأشه،أوإَّنه
هلمثًأقثمألشةةلمألإلهليأإىلأميحةل ألألشفثظأولملفثهةمألشبريع ،أشةكلنأمفلشكخثبألإلهلي،أولحلقةق أهيأصّنألشقيآنأتنّز أمنأم

أأ(14)أشدىألشنث (.
أمنأعندأهللاأعّزأوجل(.أ- أ(15)أوعقل أحلّيأِفأمةىنألشخنزعل:أ)لشقيآنأوكلنهأمنَز
ممثأذكيأفةهأفأوعقل ألشيلغب:أ)لشخنزعلأخيخصأابمللضعألشذيأعريأإشةهأإنزلشهأمفيقث،أوميةأبةدأصخيى،أولإلنزل أعثم،أ-

أ(16)ألشخنزعلأقلشه:أنز أبهألشيوحألألمني(.
ونسخنبطأممثأسبقأتةيعفأمصطةلحأ)لشخنزعل(أحملألشبحث،أهلألشقيآنألشكيميألملنز أميتًبثأعةلىأحممدأبللسط ألألمنيأجربعلأ

أ.-جلأوعال–منأهللاأ
 
 
 
 
 
 
أ
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 الفصل الثاين: أسباب الغم والغرض منه يف ضوء القرآن الكرمي:
أكرفألشةةل أملةيف ألشدولء،أِفأهذلألش أفصلأسلفأنبحثأعنأصسبثبألشغمأولشغيضأمنهأكمثأجثءأِفألشقيآنألشكيمي،أحمثوًَ

أوذشكأمنأخال ألملبثحثألشخثشة :
أ

 املبحث األول: الغرض من خلق اإلنسان:
أعسخطةعألإلنسثنأصنأعةةلمألشغيضأمنأخةلقهأووجلدهأإَأأأأأ ّفهمأإذلأتإنألشغيضأمنأخةلقألإلنسثنأولضحأوجةلي،أَو

أصميعن،أمهث:أمةيفخهأحلقةقخه،أومةيف ألشغثع أمنأخةلقه،أعندئذ أعسخطةعأبةللغأوحتقةقألشغيضأمنأخةلقه.
إذأعقلشهأِفأكخثبهألشةزعزأ:﴿أَوَمثأأ–جلأوعالأأ–وأقدأجثءألشغيضأمنأخةلقألإلنسثنأولضحأوويعحأمنألمللىلأأأأأ

أشِةَـْةُبُدونِأ نَسأِإَه أ.]50شذلرايت:ل[﴾ َخةَلْقُتألجلِْنهأَولإْلِ
عقل ألإلمثمألشسةدي:أ)هذهألشغثع ،ألشيتأخةلقأهللاألجلنأولإلنسأهلث،أوبةثأمجةعألشيسلأعدعلنأإشةهثأ،أوهيأعبثدته،أأأأأ

،ألملخضمن أملةيفخهأوحمبخه،أولإل،اب أإشةهأولإلقبث أعةلةه،أولإلعيلضأعمثأسلله،أوذشكأعخضمنأمةيف أهللاأتةثىل،أفإنأمتثمألشةبثدة
ةيف أابهلل،أبلأكةلمثألزدلدألشةبدأمةيف أشيبه،أكثنتأعبثدتهأصكمل،أفهذلألشذيأخةلقأهللاألملكةلفنيأألجةله،أمخلقفأعةلىألمل

أ(17)أفمثأخةلقهمأحلثج أمنهأإشةهمأ(.
أ :وعقل أصعًضثأِفأغيأملضعأمنألشذكيألحلكةمأتةثىل أَخِبي أصََه ةَلْتأِمْنأَشُدْنأَحِكةم  ْةُبُدولأتَـأ﴿أِكخثٌبأصُْحِكَمْتأآايتُُهأمُثهأُفصِّ

أهللاَأ﴾أ َأَولْجَخِنُبللألشطهثُغلَتأ﴾أ :[،أوقث 1هلد:أ[ِإَه أَصِنألْعُبُدولألَّلله أصُمه  أَرُسلًَ [،أوقث أ36لشنحل:أ[﴿أَوَشَقْدأبـََةثْـَنثأِفأُكلِّ
أإَِشَهأإِأ :تةثىل أنُلِحيأإِشَْةِهأصَنهُهأََ أِإَه أَص،َاأفَثْعُبُدوِنأ﴾أ﴿أَوَمثأصَْرَسةْلَنثأِمْنأقـَْبةِلَكأِمْنأَرُسل   أ.أ]25لألنبةثء:أ[َه
عيضثهأسللءأوأ–تةثىلأ–وعخبنيأشنثأصنألشغيضأمنأخةلقألإلنسثنأهيألشةبثدة،أوهيأكةلم أجثمة أشكلأمثأحيبهأهللاأأأأأ

نأآابشقل أصوأابشفةل،أوعنبثقأمنأحتتأمظةل أهذهألشكةلم أ)لشةبثدة(أكلأمثأعقخضةهألملنهجألشيابينألمليسلمأشْنسثنأِفألشقيأ
لشكيميأوألشرثملأشةلقل ألشطةب،أولشةملألشنثفع،أولملةثمةل ألحلسن ،أولشبنثءأولشخرةةدأَألهلدمأولشخبدعد،أمنأهنثأأتيتأعمثرةأ

ألألرض،أوعكلنألإلنسثنأمسخحًقثأخلالفخهث،أكمثأسةخضحأفةمثأبةد.
قلأصنأشةلسمعأوهكذل،أصفُةةإنأكلأإنسثنأعةلىأعقنيأأبنأصعضثءهأُخةلقتأحلكم ،أفهذهألشةنيأشةلنظي،أوهذهألألذنأأأأأ

َثأخَأ-تةثىلأ–تكلنأصعضثؤهأخمةللقً أحلكم أ،أوعكلنأهلأبذلتهأخمةللقًثأعبثًثأ؟!أقث أ ُخْمأصَّنه ةَلْقَنثُكْمأَعبَـثًثأَوصَنهُكْمأ:﴿أصََفَحِسبـْ
أتـُْيَجُةلَن﴾أ َنثأََ ْمنلن:أ[إِشَةـْ أ[أ.115لمل

َلأصَنَرَأُكمأ:﴿هُأ-تةثىل–صَأوهلأإعمثرألألرض،أقث أأهذلأهلألشسببألشيئةسأمنأخةلقألإلنسثن،أوعنبثقأمنهأسببأآخي
َنألأْلَْرِضأَولْسخَـْةَميَُكْمأِفةَهث﴾ ،أصي:أخةلقكمأمنهثأولسخصةلفكمأعةلةهث،أومثأكثنألإلنسثنأخمةللقأشةةةشأِفأ]61هلد:[مِّ

سةمثأبةدأمحلألألمثن ،أإَّنثألألرضأكثنتأمقدرةأشخكلنأمأوله،ألألميألشذيأنسخد أعةلةهأمنأ -ةثىلت–قلشهألجلن أَو
أَجثِعٌلأِفألأْلَْرِضأَخةِلةَفً ..﴾ ةألشةبثد–،أوشكيأحيققألإلنسثنأهثتنيألملهمخنيأ]30لشبقية:[:﴿َوِإْذأقَثَ أَربَُّكأشةِْلَماَلِئَكِ أِإيّنِ
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أملنيهبثأعةلىألإلنسثن،أوكذشكأمنهجأكثشسيلجألأ-تةثىلأ–كثنأَبدأمنألشدعم،ألملخمثلأِفأكلأنةم أصنةمأهللاأأأ-ولإلعمثر
عةلىألشدربأِفأدلرألشةمل،أهذلألملنهجأنيلهأولضًحثأجةلةاثأبنيأدفيتألملصحفألشريعف،أولشذيأعُةدأمنأصجلألشنةمألشيتأ

أعةلىألإلنسثن،أملثذل؟أأ-تةثىل–صنةمأهبثأهللاأ
َذلألْشقُأأ:﴿َوَشَقْدأَويهفْـَنثأِفأ-تةثىل–صحصىأفةهأكلأشيء،أوجةةلهأتبةث،ًاأشكلأشيء،أقث أأ-تةثىل–ألنأهللاأ ْيآِنأشةلنهثِ أهََٰ

أَمَثل أ َذلألْشقُأ-تةثىل–،أوجثءأِفأسلرةألشيومأصعًضثأقلشهأ]54لشكهف:[..﴾ ِمنأُكلِّ أ:﴿َوَشَقْدأَضَيبـَْنثأشةلنهثِ أِفأهََٰ ْيآِنأِمنأُكلِّ
ةَأ-تةثىل–،أمثأنيىألشخصيعحألإلهليألشللضحأِفأقلشهأ]58لشيوم:[..﴾ َمَثل أ أَشْيء أَوُهًدىأ:﴿َونـَزهْشَنثأَعةَلْةَكألْشِكَخثَبأتِبـْ ث،ًاأشُِّكلِّ

أشةِْلُمْسةِلِمنيَأ صنةمأأ-تةثىل–،ألألميألشذيأعدعل،اأشةلخفكيأِفأسببة ألشغمأولشخنكةلأطثملثأصنأهللاأ]89لشنحل:[﴾ َوَرمْحًَ أَوُبْرَيىَٰ
أحُتصى،أوهذلأمثأسنبحثهأِفألملبحثألشخثيل. أعةلىألإلنسثنأابشةملمأتةلكألشنةمألشيتأَأتةدأَو

أ
 أسباب الغم والتنكيل يف ضوء القرآن الكرمي: املبحث الثاين:

عةقبألشفةلأصوألحلد أمبثشية،أحثش أشةلرع أمنألشضةقأولحلزنأتصةبألإلنسثن،أأ–تةثىلأ–إنألشغمألبخالءأمنأهللاأ
حمةلهثألشقةلب،أوعرثرأإشةهثأرمًزلأابشصدر،أتطل أصوأتقصيأمدهتثأعةلىأحسبأهل ألشفةلأصوألحلد ألشللقع،أوهذهألحلثش أ

شةلطبةةة ألإلنسثنة أابشةملمأمهمثأكثنأدعنهثأصوأمةخقدهث،أفثشغمأملأعرتكأاببأقةلبأإَأزلره،أبدلع أمنأصبةنثأآدمأأمالزم 
ْل ألشذيأعطيحأنفسهأهنث،أهل:أإذلأكثنأهللاأۏ) عةلىأأخةلقألإلنسثنأبةدعهأوفضةلهأ-تةثىل–(أوحىتأآخيأإنسثن،أولشس

أىأهذلألَسخفهثمأعةلةنثأصنأنخدبيألآلايتألشقيآنة ألآلتة :سثئيألملصةللقثت،أفةلمثذلأعبخةلةهأابشغم؟!أوشْجثب أعةل
ْساَلِمأَوَمْنأعُيِْدأَصْنأُعِضةلهُهأََيَْةْلأَوْدرَُهأَضةِّأ-تةثىل–قث أأ- ِْْ ُأَصْنأعـَْهِدعَهُأَعْريَْحأَوْدرَُهأِش َثأَعصهةهُدأ:﴿َفَمْنأعُيِِدألَّلله ًقثأَحَيًجثأَكَأَّنه

ِمُنلنَأِفألشسهَمثِءأَكَذِشَكأََيْةَأ ْْ أعـُ ُألشّيِْجَسأَعةَلىألشهِذعَنأََ أ.]125لألنةثم:[﴾ ُلألَّلله
أمُثهأ-تةثىل–قث أأ- أَمْدَعَن أِفأصَْهِل أِسِننَي أفـَةَلِبْثَت أفـُُخل،ًا أَوفـَخَـنهثَك ألْشَغمِّ أِمَن َنثَك ةـْ أفـََنجه أنـَْفًسث أَعةَلىأَقَدر أ:﴿َوقـَخَـةْلَت أِجْئَت

أ.]40طه:[﴾ اَيُملَسى
أصَأ:﴿وَأ-تةثىل–قث أأ- أإَِشَهأِإَه ْنَتأُسْبَحثَنَكأَذلألشنُّلِنأِإْذأَذَهَبأُمَغثِضًبثأَفَظنهأَصْنأَشْنأنـَْقِدَرأَعةَلْةِهأفـََنثَدىأِفألشظُّةُلَمثِتأَصْنأََ

أُكْنُتأِمَنألشظهثِشِمنَيأ) ِمنِأ87ِإيّنِ ْْ أوََكَذِشَكأنـُْنِجيألْشُم َنثُهأِمَنألْشَغمِّ َنثأَشُهأَوجَنهةـْ أ]88أ-87لألنبةثء:[نَي﴾(فَثْسَخَجبـْ
أِشَكةْأ-تةثىل–قث أأ- أتـَةْلُلوَنأَعةَلىأَصَحد أَولشيهُسلُ أعَْدُعلُكْمأِفأصُْخيَلُكْمأفََأاَثَبُكْمأَغماثأبَِغمّ  اَلأحَتَْزنُللأَعةَلىأَمثأ:﴿ِإْذأُتْصِةُدوَنأَوََ

ُأَخِبٌيأمبَثأتـَْةَمةُللنَأ أَمثأَصَوثَبُكْمأَولَّلله أ.]153عميلن:أآ [﴾ فَثَتُكْمأَوََ
أصََمَنً أنـَُةثًسثأعـَْغَرىأطَثئَِفً أِمْنُكمْأ-تةثىل–قث أأ- أ.]154آ أعميلن:[﴾ :﴿مُثهأصَنـَْزَ أَعةَلْةُكْمأِمْنأبـَْةِدألْشَغمِّ
أَصْكَيَمِنأ-تةثىل–قث أأ- ْنَسثُنأِإَذلأَمثألبـَْخاَلُهأَربُُّهأفََأْكَيَمُهأَونـَةهَمُهأفـَةَـُقلُ أَرّبِّ (أَوصَمهثأِإَذلأَمثألبـَْخاَلُهأفـََقَدَرأَعةَلْةِهأ15):﴿فََأمهثألإْلِ

أصََهثَنِنأ) أ.]16-15لشفجي:[﴾ (16رِْزَقُهأفـَةَـُقلُ أَرّبِّ
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ْساَلِم َوَمْن يُِرْد َأْن ُيِضلهُه ََيَْعْل صَ -تعاىل–أواًل: قوله  َحَرًجا   ْدرَُه َضيِقًقا:﴿َفَمْن يُرِِد اَّللهُ َأْن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلْْلِ
ُ الرقِْجَس َعَلى الهِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن﴾  َماِء َكَذِلَك ََيَْعُل اَّلله َا َيصهعهُد يف السه  : ]125األنعام:[َكَأمنه

عقل ألإلمثمألشسةدي:أ"وصنأعالم أمنأعيدأهللاأصنأعضةله،أصنأَيةلأودرهأضةقثأحيجث.أصي:أِفأغثع ألشضةقأعنألإلميثنأ
هأنغمسأقةلبهأِفألشربهثتأولشرهللت،أفالأعصلأإشةهأخي،أَأعنريحأقةلبهأشفةلألخليأكأنهأمنأضةقولشةةلمأولشةقني،أقدأل

أوشدتهأعكثدأعصةدأِفألشسمثء،أصي:أكأنهأعكةلفألشصةلدأإىلألشسمثء،ألشذيأَأحةةل أشهأفةه.
مح أولإلحسثن،ألشيأأوهذلأسببه،أعدمأإميثهنم،أهلألشذيأصوجبأصنأَيةلأهللاألشيجسأعةلةهم،أألهنمأسدولأعةلىأصنفسهمأابب

وهذلأمةزلنأَأعةل ،أوطيعقأَأعخغي،أفإنأمنأصعطىأولتقى،أوودقأابحلسىن،أعسيهأهللاأشةلةسيى،أومنأخبلأولسخغىنأ
أ(18)وكذبأابحلسىن،أفسةةسيهأشةلةسيى(.

وعقل ألإلمثمألشقيطيبأِفأتفسيه:)أ﴿ومنأعيدأصنأعضةله﴾أعغلعهأ﴿َيةلأودرهأضةقثأحيجث﴾أوهذلأردأعةلىألشقدرع .أ
أعكلنأذشكأوأ نظيأهذهألآلع أمنألشسن أقلشهأعةلةهألشسالم:أ)منأعيدأهللاأبهأخيلأعفقههأِفألشدعن(أصخيجهألشصحةحثن.أَو

إَأبريحألشصدرأوتنلعيه.أولشدعنألشةبثدلت،أكمثأقث :"أإنألشدعنأعندأهللاألإلسالمأ"أودشةلأخطثبهأصنأمنأملأعيدأهللاأبهأ
أ(19)أوهللاأصعةلم(.أخيلأضةقأودره،أوصبةدأفهمهأفةلمأعفقهه.

وعخضحأجةلةاثأمنألشخصيعحألإلهليألشذيأحتمةلهألآلع ألشكيمي ،أصنأمنأصسبثبألشغمأوضةقألشصدرأهلألشكفيأصوألشريكأابهللأ
لشهأبسببهألشكثفيأصوألملريكأبه،أوهذلأعُةدأمنأظةلمألإلنسثنأشنفسهأمصدلقًثأشقأ-تةثىلأ–،أولشذيأعبخةليأهللاأ-تةثىلأ–

أُتْريِْكأاِبَّللهِأأعةلىأشسثنأشقمثنأ-تةثىل بِْنِهأَوُهَلأعَِةظُُهأاَيُبيَنهأََ ْيَكأَشظةُْلٌمألحلكةمأوهلأعةظألبنه:﴿َوِإْذأقَثَ أُشْقَمثُنأَِ ألشرِّ أِإنه
،أوطثملثأصنألإلنسثنأمصيأعةلىأكفيهأصوأشيكهأمنأاببأعنثدهأصوأغيه،أفإنأهللاأمبخةلةهأابشغمأبغيضأ]13شقمثن:[﴾ َعِظةمٌأ

ْمنأابهللأوعخلجهأإشةه،أفإنأهللاألشخنكةلأبهأوإذَش ،أوعقذفأِفأقةلبهأعريحأودرهأشْسالمأ-تةثىلأ–ه،أعةلىأعكسأمنأع
ألشذيأَيةةلنثأ ألألمي أصشثرألإلمثمثنألشسةديأولشقيطيبأِفأقلهلمث، ألملسخقةمأكمث أشصيلطه أوهدلع  أمنه نلرألإلميثنأدعًمث

أشقلشه،أألنهأسببأرئةسأِفألنريلأ-جلأوعال–نسخرةيأقةم ألإلميثنأابهللأ –أحألشصدرأوزول ألشغمأولشكيبأمصدلقًث
،أعقل ألإلمثمألشطربيأِفأتفسيه:)أعقل أ]1لشريح:[﴾ ﴿صملَْأَنْريَْحأَشَكأَوْدَركَأ)ملسو هيلع هللا ىلص(:أخمثطًبثأرسلشهألملصطفىأأ-تةثىل

ثأمأتةثىلأذكيهأشنبةهأحممدأوةلىأهللاأعةلةهأوسةلم،أمذكِّيهأآَءهأعنده،أوإحسثنهأإشةه،أحثضثأشهأبذشكأعةلىأشكيه،أعةلى
صنةمأعةلةه،أشةسخلجبأبذشكألملزعدأمنه:أ)صملَْأَنْريَْحأَشَك(أايأحممد،أشةلهدىأولإلميثنأابهللأومةيف ألحلّقأ)َوْدرَِك(أفنةلِّنيأشكأ

أ(20)قةلبك،أوجنةةلهأوعثءأشةلحكم (.
َناَك ِمَن اْلَغمِق َوفَ تَ نهاَك فُ ُتواًن فَ َلبِ -تعاىل–اثنًيا: قوله  ي ْ ُُه ِجْئَت َعَلى ثْ :﴿َوقَ تَ ْلَت نَ ْفًسا فَ َنجه َت ِسِنَن يف َأْهِل َمْدَيَن 

 .]40طه:[َقَدٍر ََيُموَسى ﴾ 
(أعقل أتةثىلأذكيه:أفنجةنثكأمنأغمكأبقخةلكألشنفسألشيتأقخةلت،أإذأصرلدولأصنأ َنثَكأِمَنألْشَغمِّ ةـْ عقل ألشطربي:)أوقلشهأ)فـََنجه

أ(21)أإىلأقخةلكأوقلدك(.أعقخةللكأهبثأفصةلصنثكأمنهم،أحىتأهيبتأإىلأصهلأمدعن،أفةلمأعصةللل
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أ(أمغخًمثأحلثدث ألشقخلألشيتۏصمجةني،أإذأكثنأكةلةمأهللاأملسىأ))ڤ(أكذشكأقثشهأمجهلرأمنألشةةلمثءأكمجثهدأوسةةدأ
..أوإَّنثأقخلأعقل :".)ملسو هيلع هللا ىلص(أعنأعبدأهللاأبنأعميأقث :أمسةتأرسل أهللاأ)ملسو هيلع هللا ىلص(أوقةتأابخلطأأكمثأصخرب،اأرسلشنثألشكيميأ

أطأأفقث أهللاأعزأوجلأشهأ}وقخةلتأنفسثأفنجةنثكأمنألشغمأوفخنثكأفخل،ا{".ملسىألشذيأقخلأمنأآ أفيعلنأخ
لأصوألحلد أ(أ﴿َوقـَخَـةْلَتأنـَْفًسث﴾،أفإنألشفةۏملجًهثأإىلأكةلةمهأملسىأ)أ-تةثىل–ومنألخلطثبأِفألآلع ألشكيمي أمنأهللاأ

لغخمأأنألشفةلأوقع،أوهلأمث(أإبرلدتهأصوأمنأفةلألشرةطثنأكمثأثبت،أإَأصۏقدأوقعأسللءأمنأفةلأكةلةمأهللاأملسىأ)
﴾أص-تةثىلأ–(،أولشدشةلأعةلىأغمهأوضةقهأوكيبهأقلشهأۏبسببهأسةد،اأملسىأ) َنثَكأِمَنألْشَغمِّ ةـْ ي:أصخيجنثكأممثأ:أ﴿فـََنجه

أصوثبكأجيلءأفةةلكأمنأضةقأوغمأوحزنأشدعد.أ
ةًسثأِفأغمهأوأَأعكلنأسبًبثأرئوعةلىأهذلأعخبنيأشنثأمنأهذهألآلع ألشكيمي أصنأفةلألإلنسثنأوسةللكهأسللءأكثنأإبرلدتهأص

وكيبه،أوخنصأابشطبعأتةلكألألفةث أصوألشسةللكةثتألملرةن ،ألشيتأعنخجأعنهثأصذىأسللءأشةلفيدأنفسهأصوأشةلغي،أتةلكألشيتأ
أعةقبهثأحثش ألشضةقألشردعدأصوألشغم أوعثدةأعةقبهثألشرةلرأابشندم.أ

َماِت َأْن اَل ِإَلَه ِإاله َأْنَت ًبا َفَظنه َأْن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيِه فَ َناَدى يف الظُّلُ :﴿َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاضِ -تعاىل–اثلثًا: قوله 
َناُه ِمَن اْلَغمِق وََكَذِلَك نُ ْنِجي اْلُمْؤِمِنَن﴾87ُسْبَحاَنَك ِإينقِ ُكْنُت ِمَن الظهاِلِمَن ) َنا َلُه َوََنهي ْ  -87األنبياء:[(فَاْسَتَجب ْ

88[: 
حيىأ(،أوقدأمحةلخثأمرهًدلأمنألملرثهدألهلثم ،أولشذيأعةربأعنألشغمأصوأابألۏعخثنأنزشخثأِفأسةد،اأعلنسأبنأمىتأ)هثاتتألآل

–(،أقث أۏعنألحلثش ألشرةلرع ألألشةم ألشيتأعةةرهثألإلنسثنأجيلءأسةللكهأوفةةله،أوشكنأمثسببأغم أسةد،اأعلنسأ)
ة أصنهأخيجأتألشيولايتأبنيألثنخني،ألألوىلأصنهأخيجأمغثضًبثأشقلمه،أولشثثن:﴿َوَذلألشنُّلِنأِإْذأَذَهَبأُمَغثِضًبث﴾ألنقسم-تةثىل

أِفأخةلقهأوقدأكثنأعبًدلأوثحلًثأكمثأقث أمجهلرألشةةلمأصمثث أ مغثضًبثأشيبه،أشكنألشيولعخنيألتفقخثأصنهأخيجأمغثضًبثأشضةق 
،أوشثهد،اأصنأنيبأهللاأ-عةلةهمأمجةًةثأرضللنأهللا–لبنأعبث أوعيوةأبنألشزبيأوسةةدأبنألجلبيأولشضحثكأولحلسنأوغيهمأ

ْذنأشهأمنأهللاأۏعلنسأ) (أظّنثأمنهأصنهأۏ،أوهذلألشفةلألشذيأقثمأبهأنىبأهللاأعلنسأ)-تةثىل–(أقدأخيجأمغثضًبثأدونأصنأع
بغليأِفأش:﴿َفَظنهأَصْنأَشْنأنـَْقِدَرأَعةَلْةِه﴾أهلأسببأبالئهأولبخالئهأوغمهأفةمثأبةد،أعقل ألإلمثمأل-تةثىل–صميأعثدي،أقث أ

أ(22)أتفسيهأ:أ)قلشهأعزأوجلأ}فظنأصنأشنأنقدرأعةلةه{أصيأشنأنقضيأابشةقلب ،أقثشهأجمثهدأوقخثدةأولشضحثكأولشكةليب(.
أَصْنأَشْنأنـَْقِدَرأَعةَلْةِه﴾أبةثنأملثأظنهأعلنس-تةثىلأ-وعقل ألإلمثمأطنطثوي:)أوقلشه حنيأفثرقأأ-هألشسالمعةلةأ-:﴿َفَظنه
،أصى:أصنأعلنسأقدأخيجأغضبثنأعةلىأقلمهأشةدمألسخجثبخهمأشدعلتهأ-عزأوجلأ-نأربهقلمهأغثضبثأعةلةهمأبدونأإذنأم

فظنأصنأشنأنضةقأعةلةه،أعقثابأشهأعةلىأمفثرقخهأهلمأمنأغيأصمي،ا،أصوأفظنأصننثأشنأنقضيأعةلةهأبةقلب أمةةن أِفأمقثبلأ
أ(23)تيكهأشقلمهأبدونأإذننث..أفقلشه:أ﴿نـَْقِدَرأَعةَلْةِه﴾أمبةىنأنضةقأعةلةهأونةثقبه(.

ونسخنبطأمنأهذهألآلع ألشكيمي أصنأمنأصسبثبألشغمأسببنيأرئةسني،أمهث:ألشةجةل أِفألشقيلرأعندألشغضب،أولشسببألشثثينأ
أوتةةلةمثته.أأ-تةثىل–هلأخمثشف أصولميأهللاأ
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ا ِبَغمٍق ِلَكْياَل ا :﴿ِإْذ ُتْصِعُدوَن َواَل تَ ْلُووَن َعَلى َأَحٍد َوالرهُسوُل يَْدُعوُكْم يف ُأْخرَ -تعاىل–قوله  -رابًعا:  ُكْم فََأاَثَبُكْم َغمًّ
ُ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن ) ُُه َأنْ َزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَ ْعِد اْلَغمِق َأَمَنًة نُ َعاًسا يَ ْغشَ 153حَتَْزنُوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل َما َأَصاَبُكْم َواَّلله ى ( 

ُهْم َأنْ ُفُسُهْم َيظُنُّوَن ِِبَّللِه َغرْيَ اْْلَقِق َظنه اْْلَاِهِليهِة يَ ُقولُ طَائَِفًة ِمْنُكْم َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهه  وَن َهْل لََنا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َشْيٍء ت ْ
 :]154-153آل عمران:[(﴾ 154)

أ{عقل ألإلمثمألشسةدي:)أعذكيهمأتةثىلأحثهلمأِفأوقتألهنزلمهمأعنألشقخث ،أوعةثتبهمأعةلىأذشك،أفقث :أ}إذأتصةدون
أعنظيأإشةه،أبلأشةسأشكمأهمأإَأ أتةللونأعةلىأصحد{أصي:أَأعةلليأصحدأمنكمأعةلىأصحد،أَو صي:أجتدونأِفألهليبأ}َو

ألشفيلرأولشنجثءأعنألشقخث .
ولحلث أصنهأشةسأعةلةكمأخطيأكبي،أإذأشسخمأآخيألشنث أممثأعةليألألعدلء،أوعبثشيألهلةجثء،أبلأ}لشيسل أعدعلكمأِفأ

أعيجخمأعةلةه،أفثشفيلرأنفسهأملجبأشةللم،أودعلةصخيلكم{أصي:أممثأعةليألشق ألمأعقل :أ"إيلهأعبثدأهللا"أفةلمأتةلخفخللأإشةه،أَو
لشيسل ألمللجب أشخقدميهأعةلىألشنفس،أصعظمأَشْلًمثأبخصةلفكمأعنهث،أ}فأاثبكم{أصي:أجثزلكمأعةلىأفةةلكمأ}غمثأبغم{أصي:أ

وغمأصنسثكمأكلأغم،أوهلأمسثعكمأصنأحممدلأوةلىأغمثأعخبعأغمث،أغمأبفللتألشنصيأوفللتألشغنةم ،أوغمأابهنزلمكم،أ
أ(24)هللاأعةلةهأوسةلمأقدأقخل(.

لمئذ ،أوفيلرأمجٌعأأع)ملسو هيلع هللا ىلص(أهذهألآلع ألشكيمي أتفّصلأمرهًدلأمنأمرثهدأعلمأ)ُصُحد(،أولملخةةلقأمبصثشف ألشيمثةأألميأرسل أهللاأ
أعةلةهمألملريكلنأخبةلهلمأَو قخلأرسل أهللاأسةمثأبةدألنخرثرأخربأمكثيأمنألملسةلمنيأاتركنيأصرضألملةيك أبةدمثأحطه

أ،أونسخنبطأمنأهذهألآلع ألشكيمي أسببنيأرئةسنيأشةلغم،أمهث:أ)ملسو هيلع هللا ىلص(
سبًبثأرئةًسثأمنأأ)ملسو هيلع هللا ىلص(وصولميأرسلشهألشكيميأأ-تةثىل–حةثأصنألملةصة أولملصثشف أألولميأهللاأأأواًل: املعصية واملخالفة:

شقيآنألشكيمي،أمنأِفأغيأملضعأاب)ملسو هيلع هللا ىلص(أيةأوطثع أرسلشهألشكيميأصميأبطثعخهألملبثشأ-تبثركأوتةثىل–صسبثبألشغم،أفثهللأ
أ:أ-تةثىل–ذشكأقلشهأ

أ.]132آ أعميلن:[﴿َوَصِطةُةللألَّللهَأَولشيهُسلَ أَشَةةلهُكْمأتـُْيمَحُلَن﴾أ-
أَولشيهُسلِ أِإْنأأِإْنأتـََنثَزْعخُأ﴿اَيصَعُـَّهثألشهِذعَنأآَمُنللأصَِطةُةللألَّللهَأَوصَِطةُةللألشيهُسلَ أَوصُويلألأْلَْمِيأِمْنُكْمأفَأأ- أفـَُيدُّوُهأِإىَلألَّللِه ْمأِفأَشْيء 

أَولْشةَـْلِمألآْلِخِيأَذِشَكأَخْيٌأَوَصْحَسُنأأَتِْوعاًل﴾ ِمُنلَنأاِبَّللِه ْْ ُخْمأتـُ أ.أ]59لشنسثء:[ُكنـْ
ُخْمأفَأأ- َثأَعةَلىأَرُسلشَِنثألْشَباَلأ﴿َوَصِطةُةللألَّللهَأَوصَِطةُةللألشيهُسلَ أَولْحَذُرولأفَِإْنأتـََلشهةـْ أ.أ]92لملثئدة:أ[ُغألْشُمِبنُي﴾ثْعةَلُمللأصَّنه

وغيهثأمنألملللضع،ألألميألشذيأعربهنأشنثأعةلىأخطلرةأوضةنثألشيلهنأِفأزمننثأهذلألشذيأنةةرهألآلنأمعأكثيةألملصثشفثتأ
م ألإلسالمة أصثئبألشيتأتصةبألألولملةثويأولشذنلب،ألشيتأفثقتأكلأحد،أورغمأذشكأنخسثء أعنأسببألَبخالءلتأولمل

ِأَعةَلْةكُأأ-عقل :أأ-جلأوعالأ–لشةلم،أهللاأ أتـََفيهُقللأَولذُْكُيولأنِْةَمَتألَّلله ةًةثأَوََ ِأمجَِ ،أ]103آ أعميلن:أ[ْم﴾﴿َولْعَخِصُمللأاِحَْبِلألَّلله
وصحكثمهأأسالمي،أصولميهأوتةثشةمه،أوهذلأصميأمبثشيأابَشخزلمأابشدعنألإل-إَأمنأرحمأرّب–وحننأنبخةدأكثيًلأعنأهذلأ

رأِفأحنيأصنأمسثجد،اأتكثدأتكلنأمهجلرة،أوصبنثؤ،اأمنألشذكلأأ-جلأوعال–وتريعةثته،أصميأمبثشيأابشخمسكأبدعنأهللاأ
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أصجهزةأ أابسخصدلم ألشةنكبلتة  ألشربك  أسثعثتأوسثعثتأعةلى أشقضثئهم ألشكيمي، ألشقيآن أِفأتالوة ألإل،ا أخيطئلن صو
أملش أصوأغيهثأدونأرقةب.ألحلثسلبأصوألهلللتفألحمل

سببأرئةسأشةلغمأوشالبخالءأولشكيب،أفةللألشخزمألشيمثةأمنأجةشألملسةلمنيأعلمأأ–ومثأصكثيهثأِفأزمننثأهذلأ–إنألملةصة أ
جبيأأعةلةهمأابشنصي،أوشكنهمأخثشفللأوتيكللأصمثكنهمأإَأعبدأهللاأبنأ-تةثىلأ–،أألنةمأهللاأ)ملسو هيلع هللا ىلص()صُُحد(أأبولميأرسل أهللاأ

ل،أفةلمحهمأسةفأهللاألملسةلل أخثشدأبنألشلشةدأوعكيم أبنأصّبأجهل،أومهثأَزلَأعةلىألشريكأآنذلك،أفثشخفثأمنأونفيأقةلة
أحل ألجلبلأمعأفيسثهنم،أوهثمجللعةلىأملضعألشيمثة،أمثأشثعألهليجأولمليجأبةدئذ أِفأجةشألملسةلمنيأفُهزُِملل.

ثشفنيأتسأ أعنألآلخية،أفمثأتيكأغثشبة ألشيمثةأصمثكنهمأخم:أوطثملثأسةطيأحبألشدنةثأعةلىألشقةللبأفالأالثاين: حب الدنيا
ِدأَمثأصَرَلُكْمأ﴿ِمْنأبـَةْأأ-منأاببأتذكيهمأحةثأقث :أأ-تةثىل–إَألشغنثئمأولقخسثمهث،أوبرهثدةأهللاأ)ملسو هيلع هللا ىلص(أصولميأرسل أ

نـَْةثأَوِمْنُكْمأَمْنأعُيِعُدألآْلِخيََة﴾ ،أعقل ألإلمثمألشبغلي:)أ}منكمأمنأعيعدأ]152يلن:آ أعمأ[َمثأحتُِبُّلَنأِمْنُكْمأَمْنأعُيِعُدألشدُّ
لشدنةث{أعةين:ألشذعنأتيكللألمليكزأوصقبةلللأعةلىألشنهب،أ}ومنكمأمنأعيعدألآلخية{أعةين:ألشذعنأثبخللأمعأعبدأهللاأبنأجبيأ

زشتأنعيعدألشدنةثأحىتأكثنأعلمأصحدأوأ)ملسو هيلع هللا ىلص(أحىتأقخةلللأقث أعبدأهللاأبنأمسةلد:أمثأشةيتأصنأصحدلأمنأصوحثبألشنيبأ
أ(25)هذهألآلع (.

ْمن،أوقدأحذر،اأهللاأ ْمن،أبلأهيأبكلأزعنخهثأفخن أشةلم أ-جلأوعالأ–فمثأكثنتألشدنةثأبرهللهتثأوزعنخهثأعلًمثأمثأحةلةف ألمل
أَمَخثُعألْشُغُيوِر﴾-تةثىل–منهثأِفأغيأملضع،أمنهثأقلشهأ نـَْةثأِإَه أ،أوقدأووفهثأتفصةاًلأ]185آ أعميلن:أ[:﴿َوَمثألحْلََةثُةألشدُّ

َنُكْمأوَأ-تةثىل–ِفأسلرةأ)لحلدعد(أِفأقلشه نـَْةثأَشِةٌبأَوهَلٌْلأَوزِعَن ٌأَوتـََفثُخٌيأبـَةـْ َثألحْلََةثُةألشدُّ ِدأأ:﴿لْعةَلُمللأصَّنه َتَكثثـٌُيأِفألأْلَْمَللِ أَولأْلَْوََ
أصَْعَجَبألْشُكفهثَرأنـََبثتُهُأمُثهأعَِهةُجأَفرَتَلهُأُمْصَفيالأمُثهأ أَورِْضَللٌنأأَعُكلُنأُحطَثًمثأَوِفأَكَمَثِلأَغْةث  لآْلِخيَِةأَعَذلٌبأَشِدعٌدأَوَمْغِفيٌَةأِمَنألَّللِه

أَمَخثُعألْشُغُيوِر﴾ نـَْةثأِإَه أ،أشذلأفإنأحبألشدنةثأسببأرئةسأمنأصسبثبألشغم.]20لحلدعد:[َوَمثألحْلََةثُةألشدُّ
ْنَساُن ِإَذا َما اب ْ -تعاىل–قوله  -خامًسا:  ( َوَأمها ِإَذا َما 15َرَمِن )َتاَلُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َونَ عهَمُه فَ يَ ُقوُل َرّبِق َأكْ :﴿فََأمها اإْلِ

 .]16-15الفجر:[(﴾ 16ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه فَ يَ ُقوُل َرّبِق َأَهاَنِن )
عأعةلةهأ{أابملث أ}ونةمه{أمبثأوسعقل ألإلمثمألشبغلي:)}فأمثألإلنسثنأإذلأمثألبخاله{ألمخحنهأ}ربه{أابشنةم أ}فأكيمه

أ}فةقل أرّبأصكيمن{أمبثأصعطثين.
}وصمثأإذلأمثألبخاله{أابشفقيأ}فقدرأعةلةهأرزقه{أقيصأصبلأجةفيأولبنأعثميأ"فقدر"أبخردعدألشدل ،أوقيصألآلخيونأابشخصفةف،أ

ثنن{أصذشينأابشفقي.أصهأومهثأشغخثن،أصيأضةقأعةلةهأرزقه.أوقةل:أ"قدر"أمبةىنأقرتأوصعطثهأقدرأمثأعكفةه.أ}فةقل ،أرّب
أ(26)وهذلأعةينأبهألشكثفي،أتكلنألشكيلم أولهلللنأعندهأبكثيةألملث أولحلظأِفألشدنةثأوقةلخه(.

وكذلأقث ألإلمثمثنأطنطثويأولشسةدي،أشذلأنسخنبطأمنأهذهألآلع ألشكيمي أصنأزول ألشنةم أسببأرئةسأمنأصسبثبألشغمأ
،أإَأصنأسببأ-كمثأقث أبةضألملفسيعن–لآلع ألشكيمي أجنسهأصوألشكثفيأعندألإلنسثن،أوسللءألمليلدأبةلفظأ)لإلنسثن(أِفأ

ألشغمأولحدأِفألآلع أوهلأزول ألشنةم أصوأتقدعيهثأابشضةقأصوأابشخقطي.
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أ
 املبحث الثالث: الغرض من الغم والتنكيل يف ضوء القرآن الكرمي:

ءأفةلأصوأحد أمثأَأعسيأإطالقًث،أفةلمثذلأطثملثأصنألشغمأحثش أشةلرع أصشةم أمنألشضةقأولشكيب،أتصةبألإلنسثنأجيل
لشغم؟أوإنأكنثأعيفنثأصسبثبهأِفألملنهجألشقيآين،أفثآلنأعةلةنثألشبحثأعنأمقثودهأوصغيلضه،أخثو أوصنألإلنسثنأهلأصحبأ

أ،أوطثملثأصنهأكذشكأفالبدأمنأتكيميهأوتنةةمهأكيلم أهلذهألحملب ،أفةلمثذلأعغخمألإلنسثن؟!-جلأوعالأ–لملصةللقثتأهللأ
ألقعأصنألملنهجألشقيآينأعبنيأصنألشغمأعصةبألإلنسثنأشغيضنيألثنني،أمهث:أألشلأ

 أواًل: االختبار واالمتحان:
ثبةتأ،أوذشكأإمثأشةلخحققأمنأودقأإميثنهأابهلل،أوإمثأشخ-جلأوعالأ–ِفأكثيأمنألألحةثنأخُيخربألإلنسثنأمنأقبلأهللاأ

خية،أوهذلألَخخبثرأعكلنأِفألشدنةثأولآلأ-تةثىل–لبهأكبيأعندأهللاأدرجخهألإلميثنة أصوألرتقثئهث،أوِفأكالألحلثشخنيأعكلنأثلأ
اببخالئهأبغة ألشخأكدأهلأعُفنتأصمأَ؟أومنأمثأتكلنألشنخةج أفثألجي،أومنأَّنثذجألشغمأبغة ألَخخبثرأولَمخحثن،أذشكألشغمأ

قألشردعدأابشضة)ملسو هيلع هللا ىلص(أحث ألنقطثعألشلحيأِفأودرألشدعلة،أحةثأشةيأرسلشنثألحلبةبأ)ملسو هيلع هللا ىلص(ألشذيأصوثبأرسل أهللاأ
وملأعُفنت،أأ،أملأعزغأقةلبه-تةثىل–مخجًهثأشيبهأ)ملسو هيلع هللا ىلص(أولغخمأَنقطثعألشلحيأدونأصيأمقدمثت،أورغمأذشكأظلأرسل أهللاأ

 أمعأقل أتيكهأوختةلىأعنه،أخثوأ-تةثىل–ظنأصنأهللاأ)ملسو هيلع هللا ىلص(أومنأشدةألشضةقأوطل أفرتةألَنقطثعأزلدأغمه،أحىتأصنهأ
أ–(أبقلشهأۏوشكنهأَزل أعةلىأوعدهأشهأوعهدهأمةه،أحىتأنز أعةلةهألألمنيأجربعلأ)ألشكثفيعنأصنأحممًدلأختةلىأعنهأربه،

(أَوَشَسْلَفأ4(أَوَشْْلِخيَةُأَخْيٌأَشَكأِمَنألأْلُوىَلأ)3(أَمثأَودهَعَكأَربَُّكأَوَمثأقـَةَلىأ)2(أَولشةلهْةِلأِإَذلأَسَجىأ)1:أ﴿َولشضَُّحىأ)-تةثىل
َوىأ)(أصملَْأ5عـُْةِطةَكأَربَُّكأَفرَتَْضىأ) ْدَكأعَِخةًمثأفََ أفـََهَدىأ)6أَيَِ (أفََأمهثألْشَةِخةَمأ8(أَوَوَجَدَكأَعثِئاًلأفََأْغىَنأ)7(أَوَوَجَدَكأَضثَا

أ) أتـَْقَهْي أ)9َفاَل َهْي أتـَنـْ أَفاَل ألشسهثِئَل أَوصَمهث أ)10( أَفَحدِّْ  أَربَِّك أبِِنْةَمِ  أَوصَمهث ألإلمثمأ]11-1لشضحى:أ[(﴾11( أعقل  ،
ِفأصسبثبألشنزو :)أ)صخرب،اأصبلأمنصلرألشبغدلدي،أصخرب،اأصبلألحلسنيأصمحدأبنألحلسنألشسيلج،أحدثنثأ(15)لشنةسثبلري

ألحلسنيأبنألملثىنأبنأمةثذ،أحدثنثأصبلأحذعف ،أحدثنثأسفةثنألشثلري،أعنألألسلدأبنأقةس،أعنأجندب،أقث :
(أ2(أَولشةلهْةِلأِإَذلأَسَجىأ)1:﴿َولشضَُّحىأ)مثأصرىأشةطثنكأإَأ]قد[أودعك.أفنز )ملسو هيلع هللا ىلص(:أقثشتأ)لميصةأمنأقيعش(أشةلنيبأ

أ(27)(﴾.3َمثأَودهَعَكأَربَُّكأَوَمثأقـَةَلىأ)
أصعلبأ) أسةد،ا ألشثثين: أۏلشنملذج أقث  ألشرهْةطَثنُأ-تةثىل–(، أَمسهيِنَ أَصيّنِ أَربهُه أ،َاَدى أِإْذ أصَعُّلَب أَعْبَد،َا أ:﴿َولذُْكْي أبُِنْصب 

﴾ أعقل ألإلمثمأطنطث]41ص:أ[َوَعَذلب  أولذكي، ألشيسل ألشكيميأ-ويأِفأتفسيه:) ةهأعةلأ-حث أصخةكأصعلبأ-صعهث
فقث :أايأربأصنتأتةةلمأصىنأمسىنألشرةطثنأابهلملمألشردعدة،أوابآلَمألملربح ألشيتأأ-تةثىلأ-حنيأدعثأربهأ-لشسالم

أحةلتأجبسديأفجةةلخينأِفأهنثع ألشخةبأولمليض.
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:ألشغمأشةذلب،أشْشثرةأإىلأصنهأقدأصوةبأبنلعنيأمنألملكيوهِفأبةثنأمثأصوثبهأبنيأشفظيألشنصبأولأ-سبحثنهأ-ومجع
شذيأحلأجبسدهأولألملألشكثيأل«ألشنصب»لشردعدأبسببأزول ألخليلتألشيتأكثنتأبنيأعدعه،أوهلأمثأعريأإشةهأشفظأ

أ«أ..لشةذلب»بسببألألميلضأولألسقثم،أولشةةلل،أوهلأمثأعريأإشةهأشفظأ
-سبحثنهأ-حةثأصىبأصنأعنسبألشريأإشةهأ-عزأوجلأ-نأأتدابأمنهأمعأربهونسبأمثأمسهأمنأنصبأوعذلبأإىلألشرةطث

أ.-تةثىلأ-،أوإنأكثنألشكلأمنأخةلقأهللا
وِفأهذلألشندلءأمنأصعلبأشيبه،أصمسىأصشللنألألدبأولإلجال ،أإذألكخفىأِفأتضيعهأبريحأحثشهأدونأصنأعزعدأعةلىأذشك،أ

أ(28)شةئثأمةةنث(.شةئثأمةةنث،أصوأعطةلبأأ-عزأوجلأ-ودونأصنأعقرتحأعةلىأخثشقه
ثحبأمث أ،أإذأكثنأو-تةثىلأ–(أوغمه،أكثنأَخخبثرأوربهأوإميثنهأابهللأۏونسخد أعةلىأصنأمصثبأنيبأهللاأصعلبأ)

دأووح ،أمثأُصِخَذأكلأذشكأمنه،أفثغخمأووربأومحدأهللاأ وبةلغأألملثنحأولملثنع،أحىتأإذلأصحكمتأحةلقثهتث،أ-تةثىلأ–وصَو
عةلىأوربهأأفيفعأعنهأوصعطثهأمثأُصِخَذأمنهأوابركأشه،أثللاًبأمنأعندأهللاأ-تةثىل–ربهأألشضةقأمبةلغألَخخنثق،أفثشخكىأإىل

شيسلشنثألشكيميأأ-تةثىل–(أمثاًلأشةلصربأعةلىألشبالءأولشخحمل،أضيبهأهللاأۏوتقلله،ألألميألشذيأجةلأمنأنيبأهللاأصعلبأ)
أ.-جلأوعالأ–أابخلصلصأوشةلنث أابشةملمأبغة أتةةلمألشصربأوحتملألشردلئدأِفأسبةلأهللا)ملسو هيلع هللا ىلص(أ

لشنملذجألشثثشث:أمثأجيىأمعأطثشلتأوجةره،أإذأ،ا أمنهمألشةطشأمنثشه،أوكثنأفةهمألشصثدقأولشكثذبأولملنثفقأعةلىأ
:﴿فـَةَلمهثأ-تةثىل–بنهيأعذب،أمثأصوحىأشطثشلتأصنهأفخن أهلم،أفكثنأغمهم،أقث أأ-تةثىلأ–قل ألجلمهلر،أفثبخالهمأهللاأ

أَوَمْنأملَْأَعْطَةْمهُأَفَصَلأطَثُشلُتأاِبجْلُُنلِدأقَأ َخةِلةُكْمأبِنَـَهي أَفَمْنأَشِيَبأِمْنُهأفـَةَلْةَسأِمينِّ أَمِنألْغرَتََفأُغْيَفً أثَ أِإنهألَّللهَأُمبـْ أِإَه أفَِإنهُهأِمينِّ
ُهْمأفـَةَلمهثأَجثَوزَُهأُهَلأَولشهِذعَنأآَمُنللأَمَةهُأقَث أقةَِلةاًلأِمنـْ أطَثقَأبَِةِدِهأَفَريِبُللأِمْنهُأِإَه َ أشََنثألْشةَـْلَمأجِبَثُشلَتأَوُجُنلِدِهأقَثَ ألشهِذعَنأَعظُنُّلَنأُشللأََ

أَولَّللهُأَمَعألشصهثِبيِعنَأ أَكْمأِمْنأِفَئ  أقةَِلةةَل  أَغةَلَبْتأِفَئً أَكِثيًَةأإبِِْذِنألَّللِه ُْمأُماَلُقلألَّللِه ،أعقل ألإلمثمألشقيطيبأِفأ]249لشبقية:أ[﴾َصهنه
ولَبخالءألَخخبثر،أومةىنأهذلألَبخالءأصنهألخخبثرأهلم،أفمنأظهيتأطثعخهأِفأتيكألملثءأعةلمأصنهأمطةعأفةمثأعدلأتفسيه:أ)

ذشك،أومنأغةلبخهأشهلتهأ]ِفألملثء[أوعصىألألميأفهلأِفألشةصةثنأِفألشردلئدأصحيى،أفيويأصهنمأصتللألشنهيأوقدأ،اهلمأ
أفةلذشكأرخصأشةلم أولحلسن، ألشةذوب  أشيتفعأعنهمأصذىألشةطشأبةضألَرتفعطشأوهلأِفأغثع  ثعأطةةنيأِفألشغيف 

وشةكسيولأنزلعألشنفسأِفأهذهألحلث .أوبنيأصنألشغيف أكثف أضيرألشةطشأعندألحلزم ألشصثبيعنأعةلىأشظفألشةةشألشذعنأ
أ(29)مههمأِفأغيألشيفثهة (.

ولَمخحثنأمنأألشغيضأمنهألَخخبثرأوعةلىأهذهألشنمثذجأوغيهثأِفألملنهجألشقيآينأعخضحأصنألشغمألبخالءأوبالءأقدأعكلن
أثدهأوهلأصرحمألشيلمحني.سبحثنهأشطةفأبةبأ-تةثىل–شةبثده،أولملطةللبأوقخئذألشصربأولشخضيعأولشدعثءأهللأأ-جلأوعالأ–هللاأ
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 اثنًيا: العقاب واْلزاء: 
ة أودرج أفثعةلهثأة ألملةصلشغيضألشثثينأمنألشغمأِفألملنهجألشقيآينأهلألشةقثبأولجلزلء،أوتخلقفأدرج ألشةقثبأعةلىأنلع

لإلميثنة ،أوشةلألملنهجألشقيآينأصوردأشنثأَّنثذجأعةلىألشغمأبغة ألشةقثبأولجلزلء،أنلردأمنهثأَّنلذجنيألثننيأسبقألشخطيقأهلمث،أ
أومهث:أ

–(أحنيأصوثبهألشغمأنخةج أفةةلهأابشقخل،أعندمثأقخلألشيجلألشفيعلينأدونأقصد،أقث أۏسةد،اأملسىأ)أالنموذج األول:
أمُثهأِجْئَتأعَأ-تةثىل أَمْدَعَن أفـَةَلِبْثَتأِسِننَيأِفأصَْهِل أفـُُخل،ًا أَوفـَخَـنهثَك ألْشَغمِّ أِمَن َنثَك ةـْ أفـََنجه أاَيُملَسى﴾أ:﴿َوقـَخَـةْلَتأنـَْفًسث ةَلىأَقَدر 

يتأش،أوسللءأكثنأفةلألشقخلأحد أعمًدلأصمأَ،أفمثأعةنةنثأإَألألثيألشخثبعأشه،أوهلألحلثش ألشرةلرع ألألشةم أل]40طه:[
غمأهذهأمنهثأكمثأوردأِفألآلع ألشكيمي ،أوحثش ألشأ-تةثىلأ–(أجيلءأوقلعألشفةل،أولشيتأجنثهأهللاأۏصوثبتأسةد،اأملسىأ)

لشيتأصوثبتأكةلةمأهللاأكثنتأمنأاببأجزلءألشفةل،أإذأصنهأملأعخلقعأقخلألشيجلألشفيعلينأحنيأوخزهأبةصثه،أشذشكأقةلأصنهأ
أطأ.منأفةلألشرةطثنأوصنهأوقعأعنأطيعقألخل

أًبثأَفَظنهأَصنْأ:أ﴿َوَذلألشنُّلِنأِإْذأَذَهَبأُمَغثضِأ-تةثىل–(أحنيأذهبأمغثضًبث،أقث أۏسةد،اأعلنسأبنأمىتأ)أالنموذج الثاين:
أُكْنُتأِمَنألشظهثِشِمنَيأ) أصَْنَتأُسْبَحثَنَكأِإيّنِ أِإَشَهأِإَه َنثُهأِمَنأ(فَث87َشْنأنـَْقِدَرأَعةَلْةِهأفـََنثَدىأِفألشظُّةُلَمثِتأَصْنأََ َنثأَشُهأَوجَنهةـْ ْسَخَجبـْ

ِمِننَي﴾ ْْ أوََكَذِشَكأنـُْنِجيألْشُم أ.]88أ-87لألنبةثء:[لْشَغمِّ
قلشهأأ(أصعًضثأجيلءأفةلأوقع،أهذلألشفةلأمخمثلأِفۏحثش أشةلرع أصشةم أمنألشغمأولشضةقألشردعدأصوثبتأسةد،اأعلنسأ)

ثأسببأمهلرأِفأذهثبهأمغثضًبثأشقلمهأصمأشيبه،أومثأعةنةنثأصعضًأ:أ﴿َذَهَبأُمَغثِضًبث﴾،أولخخةلفأصهلألشةةلمأمنألجل-تةثىل–
وقلعألشفةل،أإَّنثأعةنةنثأهنثألشلقلعأنفسه،أوصنهأملأعنخظيألإلذنأمنأهللاأربألشةثملنيأابشذهثب،أبلأتصيفأمنأتةلقثءأنفسهأ

جأعنألملسثرأفهلأخيوأ(أصنهأصميأهني،أوهلأابشفةلأكذشكأإلنسثنأعثدي،أشكنأابشنسب أشبأنبةثءأولشيسلأۏعةلىأظنأمنهأ)
أ–لمليسلمأهلم،أوألهنمأقدوةأألقللمهمأوشةلنث أصمجةني،أفةكلنأتصيفأمثلأهذلأصميأجةلل،أَأمييأميورألشكيلم،أشذلأقث أ

أ:﴿أَفَظنهأَصْنأَشْنأنـَْقِدَرأَعةَلْةِه﴾،أفكثنألجلزلءأوهلألشخضةةقأعةلةهأومنأمثأكثنأغمهأوكيبه،أوكمثأعقل أربألشةثملني:أ-تةثىل
َةثُلَنأ)143أصَنهُهأَكثَنأِمَنألْشُمَسبِِّحنَيأ)﴿فـَةَلْلََأ ،أشكنأ]144أ-143لشصثفثت:[(﴾أ144(أشةََلِبَثأِفأَبْطِنِهأِإىَلأعـَْلِمأعـُبـْ

َنثأَشُهأَوجَنهةْـأ-تةثىلأ–لسخجثبأشهأوجنثهأمنأغمهأوكيبهأواتبأعةلةه،أقث أأ-تةثىل–هللاأ أوََكَذِشَكأ:﴿أفَثْسَخَجبـْ َنثُهأِمَنألْشَغمِّ
ِمِننَي﴾،أونةلحظأدَش أشفظ أ)وجنةنثه(أولشيتأتد أعةلىأشدةألشكيبأوحدته،ألشذيأكثنأفةهأسةد،اأعلنسأ)نـُْنجِأ ْْ (،أۏيألْشُم

َنثَكأِمَنأ:﴿َوقـَخَـةْلَتأنَـأ-تةثىل–(أِفأقلشهأۏوهلأنفسألشفةلأونفسألشةلفظ ألملسخصدم أصعًضثأمعأسةد،اأملسىأ) ةـْ ْفًسثأفـََنجه
أ..﴾ دأ،اشتأ(أقڽفظأنسخد أعةلىأصنأحثش ألشغمألشيتأعثشهثأكةلةمأهللاأملسىأوذوألشنلنأ)،أومنأدَش ألشةل]40طه:[لْشَغمِّ

أمثأمنهث.لسخسالًمثأاتًمث،ألسخلجبأمنأهللاأجندهتأ-تةثىلأ–(ألسخسةلمثأهللأڽمنهمثأمنثهلث،أوبةلغتأذروهتث،أحىتأصهنمثأ)
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ألشغمأقدأتكلنأمنأاببألجلزلءأولشةق أعةلىأصنأحثش  أقلشهأوعند،اأَّنثذجأصخيىأنسخد أمنهث :﴿ِإْذأ-تةثىل–ثب،أمنهث
أِشَكْةاَلأحتَْأ أتـَةْلُلوَنأَعةَلىأَصَحد أَولشيهُسلُ أعَْدُعلُكْمأِفأُصْخيَلُكْمأَفَأاَثَبُكْمأَغماثأبَِغمّ  أَمثأَصَوثَبُكْمأزَأُتْصِةُدوَنأَوََ نُللأَعةَلىأَمثأفَثَتُكْمأَوََ

ُأَخِبٌيأمبَثأتـَْةَمةُللَنأ) أوغيهث.أ]153آ أعميلن:[(أ﴾أ153َولَّلله
أ

 الفصل الثالث: أثر الغم وعالجه والوقاية منه يف ضوء القرآن الكرمي:
شةلغمأصثيأَشكأعةلىألشفيدأولجملخمع،أوهذلألألثيأعكلنأاحجمأحثش ألشغمأنفسهث،أشذلأسلفأنبحثأِفأهذلألشفصلأذشكأ

شكيمي،أشذلأفإنأذشكأِفأضلءألشقيآنأللألثيأعةلىألشفيدأولجملخمع،أكمثأسنبحثأعنأكةفة ألشةالجأوسبلألشلقثع أمنألشغم،أوأ
أشنثأمبحثثن،أمهث:

أ
 املبحث األول: أثر الغم على الفرد واْلماعة يف ضوء القرآن الكرمي:

ْثيأعةلىألإلنسثنأأتثيًلأابشًغث،أونسخةيضأ عندمثأعُبةليأهللاألإلنسثنأابشغم،أفإنأهذلألشبالءأعكلنأشسببأمثأوشغيضأمث،أوع
أمثأعةلىأمسخلىألجلمثع ،أكثشخثيل:أهذهألألاثرأعةلىأمسخلىألشفيدأص أوًَ

 أواًل: على مستوى الفرد:
أإنأأتثيألشغمأعةلىألجلسمألشبرييأخطي،أفخأثيهأقدأَأعصةبأعضًللأبةةنهأفقط،أبلأرمبثأقدأميخدأأتثيألشغمأشةصلأإىل

ْثيأسالم ألختثذألشقيلرأورجثحخهأِفأصغةلبألألحةثن،أولشغمأِفألشغ بخقدعيأنةمأهللاأأثشبأعكلنابقيأصعضثءألجلسم،أممثأقدأع
عةلىألإلنسثن،أوتقدعيألشنةمأصيألشخضةةقأعةلىألشةبدأاحيمثنهأتةلكألشنةمأصوأتقطيهث،أوأهذلأعةلىأحسبألشفةلألشذيأ

أعيتكبهألإلنسثنأوحجمهأومدىأضيره،أومنأصاثرألشغم:أ
 الضيق يف معناه املطلق:   -1

ولشضةقأولشخضةةقأعةلىألإلنسثنأكيب أوغم ،أصيأشةلرهأبقةل ألشسة أرغمأوجلدهثأسللءأكثنتأهذهألشسة أِفأنةم أمثأصوأ
أاِبحْلََةث-تةثىل–ِفألشللقعألشذيأعةةرهألإلنسثن،أقث أ أَوعـَْقِدُرأَوَفيُِحلل نـَْةثأَوَمثألحْلََةثُةأ:﴿لَّللهُأعـَْبُسُطألشّيِْزَقأِشَمْنأَعَرثُء ألشدُّ ِة

أَمَخثٌع﴾لشدُّأ ،أولشخقدعيأِفأهذلألشخصيعحألإلهليألشخضةةقأوهلأعكسألشبسط،أوِفأهذلألشخصيعحأ]26لشيعد:[نـَْةثأِفألآْلِخيَِةأِإَه
كمثأأأبةدهأمقثشةدأكلأشيء،أوهلأ-تةثىلأ–لإلهليأحكم أعظةم أَيبأعةلىأكلأإنسثنأصنأعدركهثأجةًدل،أوهيأصنأهللاأ

أغيألإلنسثنأهذهألحلقةق أوعةةهثأجةًدل،أفقدأتكيرأنفسألشخصيعحأِفأعةطيأعسخطةعأصنأعضةقأوعقبض،أوشكيأعفهم
أملضعأِفألشقيآنألشكيمي،أمنهث:أ

أ.]30لإلسيلء:[:﴿ِإنهأَربهَكأعـَْبُسُطألشّيِْزَقأِشَمْنأَعَرثُءأَوعـَْقِدُرأِإنهُهأَكثَنأبِِةَبثِدِهأَخِبيًلأَبِصيًل﴾-تةثىل–قلشهأأ-
أِذعَنأمَتَنـهْللأَمَكثنَُهأاِبأْلَْمِسأعـَُقلُشلَنأَوْعَكَأنهألَّللهَأعـَْبُسُطألشّيِْزَقأِشَمْنأَعرَأ:﴿َوَصْوَبَحألشهأ-تةثىل–قلشهأأ- ثُءأِمْنأِعَبثِدِهأَوعـَْقِدُرأَشْلََ

أعـُْفةِلُحألْشَكثِفُيوَن﴾ َنثأخلَََسَفأبَِنثأَوْعَكأَنهُهأََ ُأَعةَلةـْ أ.]82لشقصص:[َصْنأَمنهألَّلله
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أَشْيء أَعةِلةٌم﴾:﴿لَّللهُأ-تةثىل–قلشهأأ- أ.]62لشةنكبلت:[أعـَْبُسُطألشّيِْزَقأِشَمْنأَعَرثُءأِمْنأِعَبثِدِهأَوعـَْقِدُرأَشُهأِإنهألَّللهَأِبُكلِّ
حثنهأعبسطألشيزقأملنأسبأ-تةثىلأ–هذهأبةضألملللضعألشيتأمحةلتألشخصيعحألإلهليألشقثضيأأبنألشةطثءأولألخذأبةدأهللاأ

سخنبطأمنأهذهألحلكم ألشةظةم أصمهة ألشطثع أولَشخزلمأابملنهجألشقيآين،ألشذيأحيملأعرثءأوأعقدرهأعةلىأمنأعرثء،أوأن
ويلطأهللاألملسخقةمألمليسلمأشْنسثنأطةةل أرحةلخهألشدنةلع أبغة ألشةبلرألآلمن،أوذشكأطمًةثأفةمثأعندأهللاأمنأخي،أوطةلًبثأ

أةثأبالأتقدعيأصوأتضةةق.شيضللنهأورمحثته،أوكذشكأبسطألشيزقأشْنسثنأطثملثأعخنفسأِفأهذهألشدن
 اْلالة النفسية السيئة:  -2

منأصاثرألشغمأعةلىألإلنسثنألحلثش ألشنفسة ألشسةئ ،أولشيتأتصلأحدألَكخئثب،ألألميألمليتبطأابشخللزيأمعأحثشخهألملزلجة ،أ
 أعكلنأفثقدألشقدرةأشومنأمثألشخأثيألشسةليبأعةلىألشخفكيأولشقدرةأعةلىألختثذألشقيلرلت،أمبةىنأصنألإلنسثنأصثنثءأتةلكألحلث

ْثي،أوتسةطيأحثش ألشغمأعةلىأ عةلىأإودلرألألحكثمأمبلضلعة أصوحةثدع ،أبلأدلئًمثأعصحبهثألشرةلرأابشندمأجيلءألشفةلألمل
أشالكخئثبأوهلأميضأنفسيأقدأعهدمأحةثةألإلنسثنأوعهةلكهث،أوهذهألحلثش ألشنفسة أ لإلنسثنأوتزعدأسلءًأمعألشلقتأوولًَ

:أ﴿َوقـَخَـةْلَتأنـَْفًسثأ-ةثىلت–(أحنيأقخلألشيجلألشفيعلين،أِفأقلشهأۏسةطيأعةلىأكةلةمأهللاأملسىأ)لشسةئ أهيألشيتأكثنتأت
َنثَكأِمَنألْشَغمِّأ..﴾ ةـْ ﴾أصي:أصنقذ،اكأمنألشغمألشذيأكثنأعسةطيأ]40طه:[فـََنجه َنثَكأِمَنألْشَغمِّ ةـْ ،أشذلأقث أربألشةثملنيأ﴿أفـََنجه

شةثملنيأ(أحنيأصدركأفةةلهأولشخقمهألحللت،أشذلأقث أربألۏأعلنسأبنأمىتأ)عةلةك،أوهيأنفسألحلثش ألشيتأكثنتأعندأسةد،ا
ِمِننَي﴾ ْْ أوََكَذِشَكأنـُْنِجيألْشُم َنثُهأِمَنألْشَغمِّ َنثأَشُهأَوجَنهةـْ َنثُهأِمَنأ]88لألنبةثء:[﴿فَثْسَخَجبـْ ،أومتألسخصدلمأنفسألجلمةل أصعًضثأ﴿َوجَنهةـْ

﴾أشةلدَش أعةلىأمدىأسلءأحثشخهألشنف أسة أولملزلجة أآنذلك.ألْشَغمِّ
ولملغملمأدلئًمثأمثأعصثحبهألشرةلرأابحلسيةأوخةب أألألمل،أوميةلأوجههأشةلسللدأتةبيًلأعنأسلءأحثشخهألشنفسة أولملزلجة ،أأ

أ(30)أعقل ألشنحث أ:)أولشةيبأتقل أهذلأشكلأمغملمأقدأتغيأشلنهأمنألشغمأصسلدأوجهه(.
 اخلوف وفقدان األمن:  -3

ةل ألألاثرألشسةلبة أشةلغمأعةلةلىألإلنسثن،أوهلألخللفأوفقدلنألألمن،أوهذلأمثأنسسخد أعةلةهأمنأقلشهأصثيأسةليبأآخيأمنأمج
ُهمْأ-تةثىل– أصََمَنً أنـَُةثًسثأعـَْغَرىأطَثئَِفً أِمْنُكْمأَوطَثئَِفٌ أَقْدأَصمَههخـْ أصَأأ:أ﴿مُثهأصَنـَْزَ أَعةَلْةُكْمأِمْنأبـَْةِدألْشَغمِّ َغْيَأنـُْفُسُهْمأَعظُنُّلَنأاِبَّللِه

أَظنهألجْلَثِهةِلةهِ أعـَُقلُشلَنأَهْلأَشَنثأِمَنألأْلَْمِيأِمْنأَشْيء أ) ،أعقل ألجلصثص:)أمثأصنز أعةلةكمأ]154آ أعميلن:أ[(﴾أ154لحلَْقِّ
منأبةدألشغمأصمن أنةثسثأعغرىأطثئف أمنكمأقث أطةلح أوعبدألشيمحنأبنأعلفأولشزبيأبنألشةللمأوقخثدةأولشيبةعأبنأصنسأأ

مأصحدأبةدأهزمي أمنألهنزمأمنألملسةلمنيأوتلعدهمألملريكلنأابشيجلعأفكثنأمنأثبتأمنألملسةلمنيأحتتأكثنأذشكأعلأ
ْمننيأفنثمللأدونألملنثفقنيألشذعنأصرعبهمألخللفأشسلءألشظنأقث أ لحلجفأمخأهبنيأشةلقخث أفأنز أهللاأتةثىلألألمن أعةلىألمل

مهخهنأمنألشنةث أوملأعصبألملنثفقنيأذشكأبلأصصوحثبألشنيبأوةلىأهللاأعةلةهأوسةلمأفنمنثأحىتألوطفقتألحلجفأ
أه (1405، 2/328)اْلصاص،أأ(31)أصنفسهم(.
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ْثيأهذلأابشخبةة أعةلىألشرةلرأابشثق أصعًضث،أوشذشكأعكلنأمضطياًبأ إنألإلنسثنألملغملمأعفقدألشرةلرأابألمنأولشطمأنةن ،أوع
ْثيأعةلىأحةثتهأبيمخهثأسللءألشرصصة أصم أ.لملهنة أكمثأسنخنثو أِفألألثيألشخثيلأقةلًقثأمنألخللف،ألألميألشذيأع

 عدم الرغبة يف العمل وضعف االنتاج:  -4
ْثيألشغمأعةلىألحلةثةألملهنة أشْنسثنألملغملم،أوذشكأبسببأمثأعةثنةهأمنألضطيلبأوتلتيأوعدمألشقدرةأعةلىألشخفكيأ ع

حلثش أبسةط أَسخسالمأإذلأكثنتأللشسةلةم،أإذأصنأتفكيهأعكلنأِفأسببأحثش ألشغمأعنده،أوكةفة ألشخصةلصأمنهثأوعدمأل
وشسببأفةلأبسةطألألثيأولشضير،أصمثأإذلأكثنتألحلثش أشدعدةأشسببأقلي،أفإنألإلنسثنألملغملمأَأعسخطةعألشخصةلصأ
منهثأبسهلش ،أوشةلألشسببأعيجعأإىلأمثأعصثحبهثأمنأشةلرأابَحبثطأوخةب ألألمل،أفخخطلرألحلثش أإىلأحزنأوضةق،أ

يلحةله،أولشذيأقدأعهةلكأحةثةألإلنسثنألملغملم،أابشخثيلأفهلأصقيبأإىلأعدمأوالحةخهأملمثرس أعنجمأعنهمثألَكخئثبأمب
أعمةلهأوقدرتهأعةلىألَنخثج.

 اثنًيا: على مستوى اجملتمع: 
أعكلنألشغمأمجثعيأإَأِفأحثش أولحدة،أ صمثأعةلىأمسخلىألجملخمعأفخكلنأصاثرألشغمأبركلأصوسعأوعةلىأمسخلىأصعم،أَو

َنثَهثأ:أ﴿وََكأَعِّْنأِمْنأقـَْيعَ  أَعَخْتأَعْنأصَْمِيأَرهبَِّأ-تةثىل–ي،أكمثأوردأِفألملنهجألشقيآينأقلشهأوهيألشغضبألإلهل ثأَوُرُسةِلِهأَفَحثَسبـْ
بـَْنثَهثأَعَذلاًبأنُْكيًلأ) ،أوتخجةلىأ]9-8:ألشطالق[(﴾أ9(أَفَذلَقْتأَواَبَ أصَْميَِهثأوََكثَنأَعثِقَب ُأصَْميَِهثأُخْسًيلأ)8ِحَسثاًبأَشِدعًدلأَوَعذه

حثش ألشغمألجلمثعيأِفألَبخالءألشةثم،أوسببهأبالشكألَبخةثدأعنألملنهجألإلهلي،أوألَحنيلفأعنألشصيلطألملسخقةم،أوِفأ
لآلع ألشسثبق أتصيعحأإهليأعبنيأذشك،أعقل ألإلمثمألشطربي:أ)حدثينأعلنس،أقث :أصخرب،األبنأوهب،أقث ،أقث ألبنأزعد،أ

عختأعنأصميأرهبثأورسةلهأفحثسبنثهثأحسثابأشدعدل(أقث :ألشةخلأهثهنثألشكفيأولملةصة ،أعخلل:أأأِفأقلشه:أ)وكأعنأمنأقيع 
أ(32)كفيل،أوعختأعنأصميأرهبث:أتيكخهأوملأتقبةله(.

أ–منأهللاأأ،أوطثملثأصوثبتأقلمأأبمي-تةثىل–ونسخد أمنألشخصيعحألإلهليأِفألآلع ألشكيمي ،أصنألشغم ألبخالءأمنأهللاأ
أ.أسبحثنه–أمنأهللاأبأولحلزنأعقثابًألحنيفللأعنأويلطهألملسخقةمأوعصله،أومنأمثأعسةطيأعةلةهثألشكيأأ،أفذشكأألهنم-تةثىل

،أبلأوَيثهيأ-تةثىلأ–ولشخصيعحألإلهليأحيملألشفةلأوسببهأوكذشكألجلزلء،أوحننأِفأعصي،األحلثضيألشكثيأمنثأعةصيأهللاأ
سةلطأعةلةهمألشةذلبأعقثاًبأعأ-تةثىلأ–نهمألشرةطثن،أفإنأهللاأابملةصة ،أوملثأتزعدألملةثويأولشذنلبأِفألجملخمع،أوعخمكنأم

:أ-تةثىل–هلم،أوهذلألشةذلبأقدأعكلنأابألميلضأولألوبئ أصوأإبرسث أجندأمنأجنلدأهللاأربألشةثملني،أكمثأجثءأِفأقلشهأ
أفَثْسَخكْأ﴿فََأْرَسةْلَنثأَعةَلْةِهُمألشطُّلفَثَنأَولجْلَيَلَدأَولْشُقمهَلأَولشضهَفثدَِعأَولشدهَمأآايَأ أُمَفصهاَلت  لألعيلف:أ[رَبُولأوََكثنُللأقـَْلًمثأجُمْيِِمنَي﴾أت 

أ،أومبثأصنألشغمألجلمثعيأعقثبأمنأهللا،أفإنأمنأصاثرهأذشكأعةلىألشقلمأصوألجملخمع:أ]133
أ
 
أ
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 التضييق عليهم يف الرزق:  -1
نثع أولشخجثرةأوغيأدع ،أمثلألشزرلع أولشصولشخضةةقأِفألشيزقأابشنسب أشةلمجخمع،أصيألشنقصأولشخقةلةلأِفأمللردهألَقخصث

،أومثلأذشكأقلشهأ-تةثىلأ–ذشك،أهبدفألحنسثرألشدخلألشةثمأشةلمجخمع،أومنأمثأتضةقأمةةرخهأعسىأعيجةلنأإىلأهللاأ
أِمَنألشثهَميَلِتأَشَةةلهُهْمأعَذهكهُيوَن﴾أ-تةثىل– ِننَيأَونـَْقص  أ.أ]130عيلف:ألأل[:أ﴿َوَشَقْدأَصَخْذ،َاأآَ أِفْيَعْلَنأاِبشسِّ
 اخلوف واالضطراب:  -2

ْديأإىلأفيطألَضطيلبأبنيأصفيلدأ منأصاثرألشغمأصعًضثأعةلىألجملخمعألنخرثرألخللفأوسةطيتهأعةلىألشقةللب،ألألميألشذيأع
أِمَنأل-تةثىل–لجملخمعأخةرً أممثأهلأصسلص،أكمثأقث أ أِمَنألخْلَْلِفأَولجْلُلِعأَونـَْقص  ةُلَلنهُكْمأِبَرْيء  ْمَللِ أَولأْلَنـُْفِسأأْلَأ:أ﴿َوشَنَـبـْ

ِيألشصهثِبيِعَن﴾أ ْذنأصنأكلأبالءأأ-كمثأقث ألشزخمرييأأ-،أعقل ألإلمثمأطنطثوي:)أوإَّنثأقةلل]155لشبقية:أ[َولشثهَميَلِتأَوَبرِّ شة
عبخةلةهمأمنأأ-بحثنهسأ-وإنأجلأففلقهأمثأعقلأإشةهأوشةصففأعةلةهمأوعيعهمأصنأرمحخهأمةهمأِفأكلأحث أَأتزلعةلهم،أوصنه

أهألملصثئبأبقدرأمثأميخثزأبهألشصثبيونأمنأغيألشصثبيعن.هذ
ولخْلَْلِفأغمأعةلحقألشنفسأشخلقعأمكيوه،أومنأصشدأمثأتضطيبأشهألشنفل أمنألخللف،أخرةخهثأصنأتقعأحتتأعدأعدوأ

أىلأطةثم.إأَأهمأشهأإَأإعذلؤهثأمبثأتكيه،أولجْلُلِعأضدألشربع،أولمليلدأمنهألشقحط،أوتةذرأحتصةلألشقلت،أولحلثج ألملةلح 
-لشبقيأولشغنموهيألإلبلأوأأ-ولأْلَْمللِ أمجعأمث ،أوهلأمثأميةلكأممثأشهأقةم ،أوجيىأشةلةيبأعيفأابسخةمثشهأِفألشنةمأخثو 

أ(33).ولشثهَميلِت:أمجعأمثيةأوهيأمحلألشرجي،أوقدأتطةلقأعةلىألشرجيأولشنبثتأنفسه(.
طيلبأبنيأصفيلده،أإَأصنأهذلأَأعةينأزعزع ألألمنأومنأشأنأهذلألشخأثيأعةلىألجلثنبألألمينأشةلمجخمعأمعأوجلدألَض

أصكثيأمنألحلذرألشردعدأجيلءألخللفألشكثمنأِفألشصدور.
 الرتقب واْلذر:  -3

إنأمنأصاثرألشغمأعةلىألجملخمعألشرتقبأولحلذرأبنيأصفيلده،أإذأصنأحثش ألشغمأحنيأتسةطيأعةلىألجملخمعأجيلءأوقلعأمصةب أمثأأ
أمنأهللاأأكمثأنةةشأهذهألألايم،أفإنأهذل حىتأأ-ةثىلتأ–عفيضأحثش أمنألشرتقبأولحلذر،أوعكلنألشرتقبأولحلذرأصوًَ

خزعدألشغم ،أوعقعأمثأهلأفأ-تةثىلأ–عيفعألشكيبأوعفيجه،أواثنًةثأبنثءأعةلىألخللفأمنألجملهل ،أخرة أصنأعزعدأعقثبأهللاأ
أصسلص.

ْثيأبدورهأعةلىأكثف أقطثعثتألألعمث أِفألجملخمع،ألشيتأت ،أوِفأصثبأاحثش أمنألشرةللألجلزئيأصوألشكةليلألميألشذيأع
ألحلثشخنيأتكلنألخلسثئيأشدعدةأعةلىأحسب.أ

أمنجىأمنأكلأهذلأإَأهللاأ أولشيجلعأإشةه،أكمثأسنخنثو أِفألملبحثألشخثيل.أأ-جلأوعالأ–َو
أ
أ
أ



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) “241-269” 
 VOL: 7, NO 3, 2021 

261 
 

 املبحث الثاين: عالج الغم والوقاية منه يف ضوء القرآن الكرمي:
يأظثهيةألشغم،أصوردأصعًضثأكةفة ألشلقثع أمنهثأوكذشكأعالجهث،أولألميأبيمخهأمخةةلقأَأشكأصنألملنهجألشقيآينألشذيأذك

أبريءأولحدأصسثسيأعنبثقأمنهأفيوعأاثنلع ،أنلردهثأكثشخثيل:أ
 : -تعاىل–أواًل: طاعة هللا 

نةعأأليأصذى،أملوتقللهأمبثثب ألحلصنألأ-تةثىلأ–هذلأهلألألميألشيئةسأشةللقثع أمنألشغمأوعالجهأإذلأوقع،أألنأطثع أهللاأ
ىألشلحةدأمنه،ألملنجأ-تةثىلأ–هذلأإذلأكثنألشغمأمنأاببألشةقثبأصوأمنأاببألَخخبثر،أففيألحلثشخنيأمتثلأطثع أهللاأ

أصوألخخةثر،أوكذشكأجتنبأ أإتبثعألألولميأولشخةةلةمثتألإلهلة أِفألملنهجألشقيآينأدونأتفيق  ولملقصلدأبطثع أهللاأوأتقلله
(أِفأمللضعأأ)ملسو هيلع هللا ىلص،أوقدأوردألألميأبطثع أهللاأوكذشكأبطثع أرسلشهألشصثدقألألمنيأ-تةثىلأ–لشنللهيألشيتأتغضبأهللاأ

أ:أ-تةثىل–كثيةأِفألملنهجألشقيآين،أنذكيأمنهثأعةلىأسبةلألملثث أَألحلصيأقلشهأ
أ.]132آ أعميلن:أ[﴿َوَصِطةُةللألَّللهَأَولشيهُسلَ أَشَةةلهُكْمأتـُْيمَحُلَن﴾أأ-
أفـَُيدُّوأأ﴿اَيصَعُـَّهثألشهِذعنَأأ- أَولشيهُسلِ أِإْنأأآَمُنللأصَِطةُةللألَّللهَأَوصَِطةُةللألشيهُسلَ أَوصُويلألأْلَْمِيأِمْنُكْمأفَِإْنأتـََنثَزْعُخْمأِفأَشْيء  ُهأِإىَلألَّللِه

أَولْشةَـْلِمألآْلِخِيأَذِشَكأَخْيٌأَوَصْحَسُنأأَتِْوعاًل﴾أ ِمُنلَنأاِبَّللِه ْْ ُخْمأتـُ أ.]59لشنسثء:أ[ُكنـْ
َثأَعةَلىأَرُسلشَِنثألْشَباَلغُأأ- ُخْمأفَثْعةَلُمللأصَّنه أ.]92لملثئدة:أ[ْشُمِبنُي﴾ألأ﴿َوَصِطةُةللألَّللهَأَوصَِطةُةللألشيهُسلَ أَولْحَذُرولأفَِإْنأتـََلشهةـْ

(،أ12قمأ)رأأوهذلألشخصيعحألإلهليألألخيألشللردأِفأسلرةأ)لملثئدة(أقدأتكيرأميةأصخيىأِفأسلرةأ)لشخغثبن(،أومحةلخهألآلع 
ُخْم﴾أصي:أفإنألنصيفخمأعنأ-تةثىل–ولملخدبيأِفأآايتألشقيآنألشكيميأسلفأعقفأعندأقلشهأ لشطثع أأبيأشكلأأ﴿فَِإْنأتـََلشهةـْ

َثأَعةَلىأَرُسلشَِنثألْشَباَلُغألْشُمِبنُي﴾أصي:أفثعمةلللأوتذكيولأجةًدلأصنألشيسل أصبةلغكمأوصنذركم نأمأمنألألشكث ،أ﴿أفَثْعةَلُمللأصَّنه
للقب،أوهذهألآلع أحتملأتصيعحأهثمأجًدلأمبنأعةيأوعدرك،أألهنثأتبنيأمبنخهىألشسهلش أطلقألشنجثةأشْنسثنأِفأرحةلخهألشة

-تةثىل–لشدنةلع أوهلألشطثع أولَشخزلم،أوابشخثيلألشلقثع أولشنجثةأمنأصيأسلءأمبثأِفأذشكأمسببثتألشغمأولشضةق،أفقدأقث أ
ةلأحيملأوعًدلأمنهأملنأعطةةهأوعخقةهأأبنأَيأ-تةثىلأ–،أتصيعحأمنأهللاأ]2لشطالق:أ[خَمَْيًجث﴾أأ:﴿َوَمْنأعـَخهِقألَّللهَأََيَْةْلأَشهُأ

أعخصةلىأعنهأصبدل. أشهأخميجأدلئًمثأَو
 اثنًيا: االستقامة واالعتدال: 

أ-لأوعالج–صميأمنبثقأمنألألولأوهلألشطثع ،أحةثأمنألشطثع أولَشخزلمأأتيتألَسخقثم أولَعخدل ،أوقدأمدحأهللاأ
أثللهبمأِفألحلةثةألشدنةثأولآلخية،أقث أ ُأمُثهأ-تةثىل–منأآمنأولسخقثم،أوبنيه ألْسخَـَقثُمللأتـَخَـنَـزهُ أَعةَلْةِهُمأ:أ﴿ِإنهألشهِذعَنأقَثُشللأَربُـَّنثألَّلله

ُخْمأتُلَعُدونَأ أحَتَْزنُللأَوصَْبِرُيولأاِبجْلَنهِ ألشهيِتأُكنـْ أخَتَثُفللأَوََ نـَْةثأَوِفألآْلِخيَِةأَوَشُكمْأ30)ألْشَماَلِئَك ُأصََه أِفةَهثأ(أحَنُْنأصَْوشَِةثؤُُكْمأِفألحْلََةثِةألشدُّ
أِفةَهثأَمثأَتدهُعلَنأ) أَوَشُكْم ،أولَسخقثم أولَعخدل أوسطة ،أوهيأضدأ]31-30فصةلت:أ[(﴾أ31َمثأَتْرَخِهيأصَنـُْفُسُكْم

أبهأهللاألإلسيلفأولَحنيلف،أولشلسطة أمبدصألشدعنألإلسالميألحلنة –ذأقث أصم أحممد،أإأ-تةثىل–ف،أوهلأشأنأخصه
أشَِخُكلنُللأُشَهَدلَءأَعةَلىألشنهثِ أَوَعُكلَنألشيهُسلُ أَعةَلْةُكْمأَشِهةًدل﴾أ-تةثىل ،أ]143لشبقية:أ[:أ﴿وََكَذِشَكأَجَةةْلَنثُكْمأصُمهً أَوَسطًث
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لشكةب أوسطألألرضأكذشكأجةةلنثكمأصم أوسطث،أعقل ألإلمثمألشقيطيب:)أوكذشكأجةةلنثكمأصم أوسطث"ألملةىن:أوكمثأصنأ
صيأجةةلنثكمأدونألألنبةثءأوفلقألألمم.أولشلسط:ألشةد ،أوصولأهذلأصنأصمحدألألشةثءأصوسطهث.أوروىألشرتمذيأعنأصّبأ

ِفأقلشهأتةثىل:"أوكذشكأجةةلنثكمأصم أوسطث"أقث :أ)عدَ(.أقث :أهذلأحدعثأحسنأ)ملسو هيلع هللا ىلص(أسةةدألخلدريأعنألشنيبأ
أ(34)ل:"أقث أصوسطهمأ"أصيأصعدهلمأوخيهم(.وحةح.أوِفألشخنزع

ولشلسطة أبنيألإلسيلفأولشخقصيأصوألشخقطي،أومهثأوفخثنأمذملمخثنأِفأدعننثألإلسالميألحلنةف،أولشلسطة أفةهثألشلقثع أ
أ-تةثىل–،أومثأكثنأهللاأ-جلأوعال–منألشغمأومسببثته،أألهنثألعخدل أولسخقثم ،أمتثلأجثنبأهثمأمنأجللنبأطثع أهللاأ

نـَْةثأَوِفألآْلِخيَِة﴾.:أ﴿أحَنُْنأصَْوشَِةثؤُُكْمأِفألحلَْأ-سبحثنه–رًكثأعبًدلأآمنأبهأولسخقثمأولشخزمأبصيلطهألملسخقةم،أشذلأقث أات أَةثِةألشدُّ
 اثلثًا: اخلريية والتناصح: 

ُخْمأ-تةثىل–قث أأ،،أقثئم أعةلىألشخنثوحأفةمثأبةنهم)ملسو هيلع هللا ىلص(صم أحممدأأ-تةثىل-ولخليع أصفضةلة ،أوهيأنةم أمّةزأهبثأهللاأ :﴿ُكنـْ
أ﴾أ ِمُنلَنأاِبَّللِه ْْ َهْلَنأَعِنألْشُمْنَكِيأَوتـُ ،أعقل ألشسةدي:)أ]110آ أعميلن:[َخْيَأصُمه  أُصْخيَِجْتأشةلنهثِ أأَتُْمُيوَنأاِبْشَمْةُيوِفأَوتـَنـْ

ثنألملسخةلزمأشةلقةثمأفسهمأابإلميميدحأتةثىلأهذهألألم أوخيربأصهنثأخيألألممألشيتأصخيجهثأهللاأشةلنث ،أوذشكأبخكمةةلهمأألن
بكلأمثأصميأهللاأبه،أوبخكمةةلهمأشغيهمأابألميأابملةيوفأولشنهيأعنألملنكيألملخضمنأدعلةألخلةلقأإىلأهللاأوجهثدهمأعةلىأ
أخيأصم أصخيجتأشةلنث ،أملثأكثنتألآلع أ أفبهذلأكثنلل ذشكأوبذ ألملسخطثعأِفأردهمأعنأضالهلمأوغةهمأوعصةثهنم،

:أ}وشخكنأمنكمأصم أعدعلنأإىلألخليأوأيميونأابملةيوفأوعنهلنأعنألملنكي{أصميلأمنهأتةثىلأهلذهألألم ،ألشسثبق أوهيأقلشه
ولألميأقدأميخثةلهألملأملرأوعقلمأبه،أوقدأَأعقلمأبه،أصخربأِفأهذهألآلع أصنألألم أقدأقثمتأمبثأصميهثأهللاأابشقةثمأبه،أولمخثةلتأ

أ(35)صميأرهبثأولسخحقتألشفضلأعةلىأسثئيألألمم(.
ولشخنثوحأبنيأصفيلدأهذهألألم ألإلسالمة أفةهأدفعأشةلبالءأولشغم،أألهنمأهبذلألشخنثوحألشرثملألألميأابملةيوفأولشنهيأعنأ

جلأ–لملنكيأَزلشللأحيعصنيأعةلىأدعنهمألإلسالميألحلنةف،أولَشخزلمأمبنهجهأولشسيأعةلىأويلطهألملسخقةمأويلطأهللاأ
أعقل أ-وعال ألألميأحتدعًدل ولشذيأنفسيأبةدهأشخأمينأابملةيوفأوشخنهلنأعنألملنكيأصوأ)ملسو هيلع هللا ىلص(:"أرسل أهللاأ،أوِفأهذل

أ(36)شةلشكنأهللاأصنأعبةثأعةلةكمأعقثابأمنهأمثأتدعلنهأفالأعسخجثبأشكم."أ
عقل ألإلمثمألبنأابز:"أعةين:أتيكألألميأابملةيوفأولشنهيأعنألملنكيأمنأصسبثبأحةلل ألشةقلابت،أومنأصسبثبأعدمأ

أ(37)"أ.إجثب ألشدعثء
 رابًعا: ِذكر هللا: 

أمي،اأهبفيأقلشه:،أفقدأص-تةثىل–َشكأصنأِفأذكيأهللاأدولءأشةلقةللبأوشفثءأشةلصدور،أولشذِكيأصعًضثأمنبثقأمنأطثع أهللاأ
أَشَةةلهأ أَولذُْكُيولألَّللهَأَكِثيًل ،أأ]10لجلمة :أ[ْمأتـُْفةِلُحلَن﴾أكُأ﴿فَِإَذلأُقِضَةِتألشصهاَلُةأفَثنـَْخِرُيولأِفألأْلَْرِضأَولبـْخَـُغللأِمْنأَفْضِلألَّللِه

أَتْكُفُيوِن﴾أ لطمئنثنأوسكةن أأ-تةثىل–،أألنأِفأذكيأهللاأ]152لشبقية:أ[وقث أصعًضث:أ﴿فَثذُْكُيوينأصَذُْكيُْكْمأَولْشُكُيولأيلأَوََ
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أقـُةُللأ-تةثىل–شةلقةللب،أوفةهأصعًضثأكرفأشةلغمأولهلمأولشكيب،أشقلشهأ أهبُُأ:أ﴿لشهِذعَنأآَمُنللأَوَتْطَمِئنُّ أِبذِْكِيألَّللِه أصَََ ْمأِبذِْكِيألَّللِه
أ،أتصيعحأإهليأمبثشيأنسخد أمنهأعةلىأقلشنثأأبمهةة أذكيأهللاأِفأعالجألشغممأولشلقثع أمنه.أ]28لشيعد:أ[َتْطَمِئنُّألْشُقةُللُب﴾أ

أالعالج القرآين للغم وتفريج الكرب: 
ْمننيأ-تةثىل–إنأهللاأ ألشه:أإبزلح ألشغمأوفكألشكيب،أمنأهذهألآلايتألملبثركثت،أققدأوعدأِفأكثيأمنألآلايتأعبثدهألمل

أَقيِعٌب﴾أأ- أِإنهأَنْصَيألَّللِه أصَََ أعـَُقلَ ألشيهُسلُ أَولشهِذعَنأآَمُنللأَمَةُهأَمىَتأَنْصُيألَّللِه ،أعقل ألبنأكثيأ:)أصي:أ]214لشبقية:أ[﴿َحىته
هللاأأدأضةقألحلث أولشردة.أقث أهللاأتةثىل:أ}صَأإنأنصيعسخفخحلنأعةلىأصعدلئهم،أوعدعلنأبقيبألشفيجأولملصيج،أعن

أ[أ.6،أ5قيعب{أكمثأقث :أ}فإنأمعألشةسيأعسيلأإنأمعألشةسيأعسيل{أ]لشريح:أ
أ(38)وكمثأتكلنألشردةأعنز أمنألشنصيأمثةلهث؛أوهلذلأقث أتةثىل:أ}صَأإنأنصيأهللاأقيعب{(.

ةُكْمأِمْنأظةُُلَمثِتألْشرَبِّأَولأ- (أُقِلأ63ُكلَننهأِمَنألشرهثِكيِعَنأ)ْشَبْحِيأَتْدُعلنَُهأَتَضيًُّعثأَوُخْفَةً أشَِئْنأَصجْنَث،َاأِمْنأَهِذِهأشَنَأ﴿ُقْلأَمْنأعـَُنجِّ
أمُثهأصَنـُْخْمأُتْريُِكلَنأ) أَكْيب  َهثأَوِمْنأُكلِّ ةُكْمأِمنـْ ُأعـَُنجِّ قلأمنأعنجةكمأمنأ)،أعقل ألشقيطيبأ:)أ]64-63لألنةثم:أ[(﴾أ64لَّلله

ربأولشبحي(أصيأشدلئدمهث،أعقث :أعلمأمظةلمأصيأشدعد.أقث ألشنحث :أولشةيبأتقل :أعلمأمظةلمأإذلأكثنأشدعدل،أظةلمثتألش
فإنأعظمتأذشكأقثشت:أعلمأذوأكللكب،أومجع"ألشظةلمثت"أعةلىأصنهأعةينأظةلم ألشربأوظةلم ألشبحيأوظةلم ألشةلةلأوظةلم أ

أ(39):ألشغمأأيخذأابشنفس،أعقث أمنه:أرجلأمكيوب(.لشغةم،أصيأإذلأصخطأمتألشطيعقأوخفخمألهلالكأدعلمتله...أولشكيب
أَمَعألْشُةْسِيأُعْسيًلأ)أأ- أَمَعألْشُةْسِيأُعْسيًلأ)5﴿فَِإنه ،أعقل ألشطربي:)أعنأعبدأهللاأبنأمسةلد،أ]6-5لشريح:أ[(﴾أ6(أِإنه

لشةسيأعسيل(أأمعأقث :أشلأدخلألشةسيأِفأجحي،أجلثءألشةسيأحىتأعدخلأعةلةه،أألنأهللاأعقل :أ)فإنأمعألشةسيأعسيلأإن
أ(40)،أوعنأجمثهد،أقلشه:أ)إنأمعألشةسيأعسيل(أقث :أعخبعألشةسيألشةسي(.

وقث ألشرةخأعميوألشلردلينأصمنيألشفخلىأبدلرألإلفخثءألملصيع :)أصنأهللاأعزأوجلأنز أهذلألشقيصنأكةلهأشفثءأشةلصدورأوشكنأ
دألنأتقيصأولشفثحت أبلألنأبةضألشةةلمثءأقثشللأصنهأَبأهنثكأسلرأجميب أشفكألشكيبأوإزلش ألهلمأولشغمأمثلأقيلءةأسلرةألشبقية

لشفثحت أسبعأميلتأإلزلش ألشكيبأولهلم،أوصشثرألىلأصنهأكذشكأمنألشسلرألشقيآنة ألشىتأتزعلألحلزنأولشكيبأسلرألإلخالص،أ
لشكيوبأوعزعلأأمولشفةلق،أولشنث ،أوصع ألشكيسيأمْكدلأصنألملدلوم أعةلىأتةلكألشسلرأجتةلألإلنسثنأىفأوقثع أوعفيجأهللاأهب

أأ(41)أهبمألهلملم(.
لءأمبثأِفأمنأصيأشيأوأمنأكلأسأ-إبذنأهللا–وخالو ألملبحثأصنألشطثع أولَشخزلمأبخةثشةمألملنهجألشيابينأهيألملنجىأ

أننسىأقلشهأ أِإَذلأَدَعثُهأَوَعكْأ-تةثىل–ذشكألشغمأولشلقثع أمنهأكمثأوضحنثأسةلًفث،أَو ةُبألْشُمْضَطيه لشسُّلَءأِرُفأ:أ﴿صَمهنأَيُِ
َقةِلةاًلمهثَتذَكهُيوَن﴾أ َةثشةلههِِۚ ٌمه أ.أ]62لشنمل:أ[َوََيَْةةُلُكْمأُخةَلَفثَءألأْلَْرِضأۗصَِإهلََٰ

أ
أ
أ
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 املبحث الثالث: فريوس كوروان . غمة العصر اْلديث:
غم أعثملة ،أأبخمةللقأدقةقأجًدل،أَأعُيىأابشةنيألجمليدة،أتسببأِفأإوثب ألملالعنيأووفثةألآلَفأعةلىأمسخلىألشةثمل،أوسب

أوكيب أعةلىأمسخلىألشرةلبأولشدو ،أإنهأفيو أكلرو،األشقثتلألخلفي.
 أواًل: ما هو فريوس كوروان: 

ألمليضأشةلحةللنأ أتسبب أقد ألشيت ألشفيوسثت أمن أفصةةل أكبية أهي أفيوسثتأكلرو،ا ألشةثملة :) ألشصح  أمنظم  تقل 
حأشدىألشبريأحثَتأعدوىألجلهثزألشخنفسيألشيتأترتلوأأومنألملةيوفأصنأعدًدلأمنأفيوسثتأكلرو،اأتسببأأولإلنسثن.

تألشربدألشرثئة أإىلألألميلضألألشدأوخثم أمثلأمخالزم ألشريقألألوسطألشخنفسة أولملخالزم ألشخنفسة أ حدهتثأمنأنَز
ْخيلًأميضأفيو أكلرو،اأكلفةد كخرفأم

ُ
أ.19-لحلثدةألشلخةم أ)لشسثر (.أوعسببأفيو أكلرو،األمل

ْخيلً.أوملأعكنأهنثكأصيأعةلمأبلجلدأهذلألشفيو أأ19-ميضأكلفةد كخرفأم
ُ
هلأميضأمةدأعسببهأفيو أكلرو،األمل

أأ(42).)2019وهذلألمليضألملسخجدعنأقبلألندَعألشفثشة أِفأمدعن أعلهثنألشصةنة أِفأكثنلنألألو /أدعسمربأ
 اثنًيا: أسباب انتشار فريوس كوروان: 

أتنخقلأمنأشصصأآلخيأعنأطيعقألهلللءأصوألشخالمس،أومركةل أهذلألشفيو أفيو أكلرو،اأمنألشفيوسثتألهلللئة ألشيت
أصنهأعسخطةعألشةةشأِفألهلللءأصوأعةلىألألسطحأشسثعثت،ألألميألشذيأَيةلألشكثيأمنألشنث أعيض أشْوثب أبه.

ْل ألشذيأعطيحأنفسهأهنث،أهل:أهلأفيو أكلرو،اأعقثبأصمألخخبثر؟ أولشس
ْل أَبدأ ،أ-عالجلأوأ–صنأنبحثأِفأحثشنثأعنألشدعنألإلسالميألحلنةف،ألشذيأهلأدعنأهللاأشْجثب أعةلىأهذلألشس

أوسنجدألآليت:أ
 البعد عن تعاليم املنهج القرآين:  -1

نةم،أفإننثأنالحظأصنألشكثيأمنثأِفأثبثتأعنأتةثشةمألشدعنألإلسالميألحلنةف،أوعبخةدأعنألملنهجألشقيآينأوألملنهجألشنبلي،أ
وفأصوأوفني،أولملنثهجألشدرلسة أتةملأِفألشةدعدأمنألشبةلدلنألشةيبة ألشرتبة ألشدعنة ألإلسالمة ،أأفثملسثجدأفثرغ أإَأمن

وتغفلأعنأمنظلم ألشقةمألإلسالمة ،أووسثئلألإلعالمأتكخظأمبثأعنثِفألآلدلبألإلسالمة أسللءأمنأصغثينأومظثهيألشفلحشأ
أصوأحىتأشثبأَيهلولشخةييأوغيهث،أوابملقثرن أجندأصنأنسب ألشربلمجألشدعنة أف صول ألشفقهأأةهثأضةئةل أجًدل،أفكمأمنأطفل 

أصوأحىتأشثبأمسةلمأَيهلأتالوةألشقيآنألشكيميأصوأحفظه!أابملقثرن أفهلأحيفظألألغثينأولهليلءأ لإلسالمي!أوكمأمنأطفل 
ألشخلل أمللقع أ،اهةكأعن أبسببألشقنللتألشفضثئة ، أشثشثتألشخةلفثز أعةلى ألشسثع  أمدلر أعةلى أعُبثأوعُذلع لأولشذي

ألَجخمثعيألملنخريةأعةلىألشربك ألشةنكبلتة .
 التقليد األعمى:  -2

أإذلأنظي،اأِفأحثشنثألشةلمأسنجدأصنأمةظمأشبثبنثأعقةلدأصبنثءألشغيبأتقةلةًدلأصعمى،أبلأوعطثشبلنأابملزعدأحتتأمسمىألحليع ،أ
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ِفأشبسأولرتدلءأأحةثء،أوعخنثفسنولألغيبأمنأهذلأسنجدألشكثيأمنألملسةلمثتأصوبحنأعخربجنأوعخزعنأعةث،ًاأبةث،ًاأدونأ
كمأآايته:أعقل أِفأحمأ-جلأوعال–لملالبسألشضةق أصوألشةثرع أدونأرلدعأصوأزلجيأحتتأمسمىألمللض أوغيأذشك،أوهللاأ

َلصَِقْمَنثشصهاَلَةَوآتِةَنثشزهَكثَةوَأ ٰۖ
أَترَبهْجَنأَترَبَُّجألجْلَثِهةِلةهِ ألأْلُوشَىَٰ أ]33لألحزلب:أ[ِطْةَنثشةلهَهَلَرُسلَشُه﴾أصَأ﴿َوقـَْيَنأِفأبـُُةلِتُكنهأَوََ

 التناصح بن الناس على وشك االنتهاء: -3
صوشكألشنث أصنأعغفةلللألألميأابملةيوفأولشنهيأعنألملنكي،أوصنألشةدعدأمنألشبالدألشةيبة أصغفةلتأهةأةألألميأابملةيوفأ

ًفثأدورأكثيأمنأبالدألملسةلمني،أوقدأصورد،اأسةلولشنهيأعنألملنكي،أبلأولألكثيأمنأذشكأصنأمثلأتةلكألهلةأةأَأتلجدأِفأأ
أصُمهٌ أ:﴿-تةثىل–لألميأابملةيوفأولشنهيأعنألملنكيأوفضةلهأِفأوصيفألشبالءأعنأبالدألملسةلمني،أشقلشهأ نُكْم َوْشَخُكنأمِّ

ألْشُمنَكِيأَِۚوصُوشََِٰئَكهُأ أَعِن َهْلَن أاِبْشَمْةُيوِفأَوعـَنـْ أَوأَيُْمُيوَن أِإىَلألخلَْْيِ ،أبلألشةلمأجندأ]104آ أعميلن:أ[ُمثْشُمْفةِلُحلَن﴾أعَْدُعلَن
أولَكخفثءأابشقيآنألشكيمي،أوقدأنسللأصنألملسةلمنيأمجةةهمأمطثشبلنأبطثع أهللا)ملسو هيلع هللا ىلص(أصوللتأتنثديأبرتكأسن أرسل أهللاأ

أأ-تةثىل– أوبطثع أرسلشه أقلشهأ)ملسو هيلع هللا ىلص( أومنهث أسةلًفث، أوردأِفأغيأملضعأِفألشقيآنألشكيميأوقدأذكي،اه :أ-تةثىل–كمث
أَعةَلىأَرُسلشَِنثألْشَباَلغُأ َث ُخْمأفَثْعةَلُمللأصَّنه ،أوحيثربلنأ]92لملثئدة:أ[ْشُمِبنُي﴾ألأ﴿َوصَِطةُةللألَّللهَأَوصَِطةُةللألشيهُسلَ أَولْحَذُرولأفَِإْنأتـََلشهةـْ

بضأعةلىأدعنهأأثلآلميأابملةيوفأولشنثهيأعنألملنكيألشةثملأحتتأمظةل أحكلمة أودعنة أشيعة أكأنهأعدو،أوصوبحألشةلمألشق
كثشقثبضأعةلىأمجيةأمنألشنثر،أوجمخمةثتنثألإلسالمة أِفأبالد،األشةيبة أتخحل أحنلألشةةلمثنة أولشةلةربلشة أوغيهثأحتتأمسمىأ

ألحلضثرةأولملدنة .
 كثرتنا كغثاء السيل:   -4

أ1,9ل ألشةثملأبةلغأم،أفإنأعددألملسةلمنيأح2015صجيعتأعثمأأ(22)فإذلأنظي،اأِفأحثشنثألشةلمأسنجدأصنهأوفًقثأشدرلس 
منأسكثنألشةثمل،أوهمأكلأعلمأِفأزايدة،أوشكنهمأكغثثءألشسةل،أألهنمأِفأفيق أوشةسللأأ%24مةلةثرأمسةلم،أوعركةللنأحنلأ

جمخمعأولحد،أبلأهمأِفأدو أمخةددةأوجمخمةثتأمخفيق ،أوصغةلبهمأمسخضةفلنأوِفألضطهثدأوظةلم،أورغمأصهنمألشقلةأ
ِفأضةفأشدعد،أفمثأعخةيضأشهألملسةلملنأِفألشةدعدأمنأمنثطقألشةثملأصمثث أمسةلميأألشبريع ألألكربأِفألشةثملأإَأصهنم

لإلعغلرأصوأمسةلميألشيوهةنجث،أعقثبةلهألملرثهدةأولشفيج أمنأابقيأمسةلميألشةثملأخثو ألشبالدألشةيبة ،أبلأصنألشغيعبأصنأ
َْ ألشصةنةنيأصوأءألملسةلمنيأمنألشبلذعنيهنثكأبةضألشبالدألشةيبة ألإلسالمة أحىتأملأتطةلقأتصيعحأإدلنهأملثأحيد أهل

لهلندو ،أوقدأسبقهمأفةمثأحيد أهلمألآلنأمسةلملألشبلسن أعةلىأعدألشصيبأِفأتسةةنةثتألشقينألملنصيم،أوقدأتنثسىأ
أتـََفيهُقللأِۚ﴾-تةثىل–لملسةلملنأقل أهللاأ أَوََ ةًةث أمجَِ ألَّللِه أاِحَْبِل َثأإ﴿أ:-تةثىل–،أوقلشهأ]103آ أعميلن:أ[:أ﴿َولْعَخِصُملل َّنه

أَصَخَلْعُكْمأَِۚولتـهُقلللشةلهَهةَلَةةلهُكْمرُتْمَحُلَن﴾ أَبنْيَ أفََأْوةِلُحلل ِمُنلَنأِإْخَلٌة ْْ أِفأمهه،أمةلخزًمثأابحلدودأ]10لحلجيلت:أ[لْشُم ،أبلأصنأكالا
ه،أوشكنأصعنأدلشيتأوضةهثأشنثألشغيبأشخمزعقأوتفيق أبالدألشةيبأولملسةلمني،أوحةحأصنألشكثيأمنثأعزعزأكيميأِفأبةخهأوبةل

َأعَنُصيُْكْمأَوعـُثـَبِّْتأصَْقَدلَمُكْم﴾أ-تةثىل–قلشهأ ،أوشلأحىتأابشكةلم ،أ،اهةكأ]7حممد:أ[:أ﴿اَيأصَعُـَّهثألشهِذعَنأآَمُنللأِإنأتَنُصُيولألَّلله
أعنأكمألألحثدعثألشنبلع ألشصحةح ألشيتأوردتأِفألشخكثتفأولشخَذرأولَحتثدأونصيةألملظةللمأوغيأذشك.
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بةدأهذلأفمنألملسخبةدأصنأتكلنأغم أفيو أكلرو،اأمنأاببألَخخبثرأولَمخحثنأصكثيأمنأصنأتكلنأمنأاببأصعخقدأصنأ
بدأشنثأ ماًلأولَشخفثفأحلشهأدعنهألإلسالميألحلنةف،أعأ-تةثىل–منألشةلدةأإىلأهللاأأ-حقةق ًأأ–لشةقثبأولشةذلب،أَو

أتَـأأ:-تةثىل–ابألميألإلهليألشصثدرأِفألشخصيعحألإلهليأِفأقلشهأ ةًةثأَوََ ِأمجَِ أ.]103آ أعميلن:أ[َفيهُقلل﴾أ﴿َولْعَخِصُمللأاِحَْبِلألَّلله
 النتائج والتوصيات:

أهللألشفضلأفقدأحققألشبحثأصهدلفه،أوخيجأابشنخثئجألمليجلة،أوهي:أ
أتةيعفأمصطةلحثتألشبحثأ)لشغمأولشخنكةلأولشخنزعل(أِفألشةلغ أولَوطالح.أأ-
أجألشقيآينأوطيقأعالجه.ألشكرفأعنأصسبثبألشغمأِفألملنهأ-
أحتدعدأصثيألشغمأعةلىألشفيدأولجملخمعأِفأضلءألشقيآنألشكيمي.أأ-
ألشكرفأعنأطيقألشلقثع أمنألشغمأِفألملنهجألشقيآين.أ-
أبةثنأكةنلن أفيو أكلرو،اأوصسبثبألنخرثره.أ-
أبةثنأصسبثبأغم أفيو أكلرو،اأعةلىألملسةلمني.أ-

ألشخثشة :أأِبلتوصياتوخيجألشبحثأ
أ أ)لشغمأوصسبثبهأوصثيه(أِفألملنهجألشنبلي.أدرلسأ-
أدرلس أأتوةةلة أملنثهجألشرتبة ألشدعنة أِفألمليلحلألشدرلسة ألملصخةلف .أ-
أضيورةألشنظيأِفأإرسثءأدعثئمأوقةمألشدعنألإلسالميألحلنةفأعةلىألملنصصثتألإلعالمة ألملصخةلف أخثو ألمليئة أمنهث.أ-

 
أ
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