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 في القرآن الكريم ه التربويةقيمانفعال الحزن عند األنبياء عليهم السالم و 
 ملخص البحث

من خالل النظر في انفعال , يقوم هذا البحث على دراسة الجانب النفسي عند األنبياء عليهم السالم
 .واإلفادة منه في مسيرة الدعوة المعاصرة, الحزن وانعكاساته على األقوال واألفعال والسلوك, وتحليل هذا الجانب

وقد عرض القرآن الكريم بعض المواقف التي حصل فيها الحزن عند األنبياء عليهم السالم, وبّين أسبابه 
كان يمثل حالة عاطفية, إمَّا أنه , وتبين أن الحزن الذي حصل لبعض األنبياء عليهم السالم. واآلثار المترتبة عليه

ما أنه ,جانبباعتبار األنبياء بشرًا يعتريهم ما يعتري البشر في هذا ال على واقع األمة, وموقف األقوام  احزنً  كان وا 
في واقع , يمكن اإلفادة منها وفي الحالتين لمس الباحث وجود جوانب تربوية مهمة .من الدعوة إلى دين اهلل تعالى

 .الحياة االجتماعية
 الحزن, القرآن, التفسير الموضوعي, علم النفس: الكلمات الدالة

 
PROPHETS’ SADNESS AND ITS EDUCATIONAL EFFECTS IN THE HOLY QURAN 

ABSTRACT 

This research is set out to study the prophets’ (peace be upon them) psychological aspects 

through the phenomenon of sadness and its implications on prophets’ actions, deeds and 

behaviors; the study intent also to analyze and benefit from this aspect in the process of 

contemporary Islamic Dawah (call). The holy Quran has introduced some situations in which 

the sadness of the prophets took place, and demonstrated its causes and implications. It is 

found that the sadness feelings that has happened to some of the prophets (peace be upon 

them) either represented the emotional state of the prophets, bearing in mind that the 

prophets are human beings, and these feelings are being instilled in every human being. Or 

represented the saddened feeling elevated by the reality of the condition of Islamic Ummah 

and people toward the Islamic Dawah. In both cases, the researcher did find some important 

educational aspects and effects that we can benefit from them in social life. 

Keywords: (Quran, Subjective interpretation, Psychology, sadness) 
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 ه التربويةقيمانفعال الحزن عند األنبياء عليهم السالم و 
 في القرآن الكريم

 مقدمـة
 .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ...وبعد  
ى اإلنسدددان وأودي فيددده عجاتدددب قدرتددده وأسدددرار خلقتددده, وأوجدددد فيددده المشددداعر واألحاسددديس فقدددد خلدددع اهلل تعدددال

, فيتددرثر أو يددفثر فددي األحددداث والوقدداتع, لتكددون همددزة الوصددل والتفاعددل بيندده وبددين اآلخددرين, والغراتددز واالنفعدداال 
, ويتفددداءل أو فيضدددحك أو يبكدددي, ويفدددرح أو يحدددزن, ويرضدددى أو يغضدددب, ويدددرمن أو يخددداف, والمناسدددبا  والمشددداهد

 .ييرس
فقددد تفدداعلوا مددع  ,وأنمددوذا العنصددر اإلنسدداني, ولّمددا كددان األنبيدداء علدديهم السددالم هددم خالصددة الجددنس البشددري

ولقددد قددهلّل اهلل تعددالى علينددا فددي كتابدده . األحددداث والوقدداتع التددي واجهوهددا أو واجهددتهم بهددذا االنفعدداال  واألحاسدديس
وانعكسدد  علددى , الكددريم الكثيددر مددن األحددداث والصددور والمشدداهد التددي واجهدد  األنبيدداء علدديهم السددالم فتفدداعلوا معهددا

 .محهمأو على وجوههم ومال, سلوكهم وتصرفاتهم
عندد األنبيداء  الحدزن وهذا البحث هو عبارة عدن تتبدعل لهدذا المشداهد فدي القدرآن الكدريم والتدي بدرز فيهدا انفعدال

أو حتددى , أو علددى سددلوكهم وتصددرفاتهم, سددواء علددى أقددوالهم وأفعددالهم, وانعكدداس هددذا االنفعددال علدديهم, علدديهم السددالم
وتحليدل موقفده تجداا , نبي أو ذاك على ضوء هذا االنفعدالثم دراسة شخصية هذا ال. على قلوبهم أو مالمح وجوههم

 .ومن ثّم استخالهلل العبر والدروس والقيم التربوية المستفادة, هذا االنفعال
سديدنا يعقدوب القرآنيدة أن القدرآن الكدريم تحددث عدن انفعدال الحدزن عندد  ويظهر من خدالل اسدتقراء النصدوهلل

البحددث سيقتصددر علددى دراسددة هددذا االنفعددال عنددد هددذين النبيددين  هددذا, ومددن هنددا فدد ن السددالم اوسدديدنا محمددد عليهمدد
 .الكريمين

ويرتي هذا البحث بهدف التعرف على الكيفيدة التدي مدن خاللهدا تحددث القدرآن الكدريم عدن انفعدال الحدزن عندد 
اة الددعاة األنبياء عليهم السالم, وما يتضمنه ذلك من لفتا  وقيم تربوية يمكن اإلفادة منها في واقدع األمدة, وفدي حيد

 .والمربين
 :ويحاول هذا البحث اإلجابة على التسافال  اآلتية

 ما مدى اهتمام القرآن الكريم بموضوي االنفعاال  النفسية عند األنبياء عليهم السالم ؟  -1
 كانفعال نفسي عند األنبياء عليهم السالم ؟ تطرع القرآن الكريم لموضوي الحزن كيف -2
 ؟  في حال الحزن ما القيم التربوية التي يمكن استخالصها من مواقف األنبياء عليهم السالم -3

 :وقد اقتضْ  طبيعُة هذا الموضوي أْن يكوَن في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة, على النحو اآلتي
 مفهوم الحزن وداللته النفسية: المبحث األول -
 نبياء عليهم السالممشاهد انفعال الحزن عند األ: المبحث الثاني -
 القيم التربوية النفعال الحزن عند األنبياء عليهم السالم: المبحث الثالث -
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 المبحث األول
 مفهوم الحزن وداللته النفسية

 
 الحزن في اللغة واالصطالح : المطلب األول

وذلددك أن  ,2الهددمّ : ويددرتي بمعنددى. 1وخددالف السددرور, نقدديض الفددرح: اتفقدد  معدداجم اللغددة علددى أن الحددزن هددو 
أصدل , الحداء والدزاي والندون: "قدال ابدن فدارس. خشدونة الشديء: كمدا يدرتي بمعندى. الحزن غالبًا ما يقترن بالهّم والغدمّ 

: قددال تعددالى. وهددذا الخشددونة والشددّدة تحصددل فددي الددنفس بسددبب الهددّم والغددمّ . 3"وهددو خشددونة الشدديء وشددّدة فيدده, واحددد
 .4أي الغمّ  ,[33/فاطر]{ َهَب َعنَّا اْلَحَزنَ َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأذْ }
. وليس على آثارا الظداهرة فقدط, فقد ترّكز  تعريفا  العلماء للحزن على الجانب النفسي منه: أما اصطالحا 

: وعّرفده النسدفي برنده. 5"هو ضرب من آالم النفس يجدا اإلنسان عند فو  ما يحدب: الحزن: "قال محمد رشيد رضا
ألدم يلدّم بددالنفس عندد فقدد محبددوب أو : الحددزن: "وعّرفده رشديد رضددا بتعريدف جدامع فقدال. 6"اع المحبددوبألدم القلدب بفدر "

 .7"امتناي مرغوب أو حدوث مكروا
 الحزن عند علماء النفس: المطلب الثاني

وأندده رد  ,عاطفيددةال ال تمددس مقدددرا  اإلنسددان األخددرى مشدداعرُ : "عددّرف الدددكتور محمددد عبددد العلدديم الحددزن برندده 
 .8"فعل لظرف سلبي

ألن , ومعلدوم أن االكتتداب انفعدال يختلدف عدن الحدزن. 9وأحياندًا يطلدع علمداء الدنفس االكتتداب علدى الحدزن 
  .قد يلتقي به في مرحلة متقدمة من الحزنو  االكتتاب من اآلثار المترتبة على الحزن

جملددة مددن األعددراض التددي : "بددرن االكتتددابوقددد فددّرع الدددكتور محمددد عبددد العلدديم بددين االكتتدداب وبددين الحددزن  
 .  10" وحتى قيمته ك نسان , وتفثر سلبًا على عواطفه وتفكيرا وتواصله , تفقد اإلنسان فعاليته

رأيندا أن , متعددد األسدباب  أيًضدا واقعدي بدل انفعدالال , وحيث إن الحزن انفعال اعتيادي في حياة الفرد بشدكل عدام    
 . عريفه أو توصيفه كما فعلوا مثاًل مع انفعال الخوف أو الغضب أو القلع علماء النفس لم يتعمقوا في ت

 : 11ومن أهم مسببا  الحزن  
 .القلع الشديد من المستقبل  -1
 .تعرض الفرد أو أحد أفراد األسرة أو األصدقاء إلى حادث أو وفاة أو إصابة بمرض  -2
 .وهو الحزن بدون سبب : الهاجس النفسي  -3
وهذا حزن مفق  سرعان , وذلك من خالل مشاهدة الفرد أو سماعه لمشهد أو لخبر محزن . العقل الباطني  -3

 .ما يزول 
 

 أقسام الحزن: المطلب الثالث
 :  بالنظر إلى ما يخالط الحزن أو ينتج عنه يمكن تقسيمه إلى قسمين هما 



5 

 

وقدد يندتج . ي ال تنفّك عدنهموجعله من الغراتز الت, عليهوهو الحزن الذي فطر اهلل تعالى الخلع . حزن مباح: األول
 لم إذا صاحبه يرثم ال: "بقوله تيمية ابن عنه عبر ما وهو .12"ر اهللدمع العين ورّقة القلب من غير سخط ألم"عنه 
 .13"المصاتب على يحزن اكم محرم؛ بحزنه يقترن

َقدْد َنْعَلدُم ِإنَّدُه َلَيْحُزُندَك }: منهدا قولده تعدالى, القدرآن الكدريمفي غيدر مدا موضدع مدن  وقد أثبته اهلل تعالى لنبّيه محمد  
 :, فددي قولدده تعددالىَفقددِد ابندده يوسددف عليدده السددالم عندددمايعقددوب عليدده السددالم  ولنبيدده .[33/األنعددام]{  الَّددِذي َيُقولُددونَ 

دْ  َعْيَنداُا ِمدَن اْلُحدْزِن  َوَقاَل َيا} كمدا ثبد  فدي البخداري أن النبدي . [43/يوسدف]  {َفهُدَو َكِظديمال َأَسَفى َعَلى ُيوُسَف َواْبَيضَّ
 نددا , وال نقددول إال مددا يرضددي ربنددا, قلددب يحددزنوال, إن العددين تدددمع: "ندده إبددراهيم وقددالحددزن وبكددى حددين مددا  اب وا 

 .14"بفراقك يا إبراهيم لمحزونون
ويخالطده فدي . وال رضدى بقضداء اهلل وقددرا ,هدو الحدزن الدذي ال صدبر لددى صداحبه .حزن مـمموم أو حـرام: الثاني

م عدن الغالب أو ينتج عنه ما حّذر منه الشاري الحكيم من لطم الخدود وشّع الجيوب وغيرها من السدلوكيا  التدي تدن
 .عدم الرضا بقضاء اهلل وقدرا

َواَل َتْحَزُندوا َوَأْندتُُم اأْلَْعَلدْوَن ِإْن َواَل َتِهُندوا }: فمن الحزن المذموم ما أدى إلى الهوان والعجز, كمدا يددل عليده قولده تعدالى
وهمددا أمددران  -ومعنددى النهددي عددن الددوهن والحددزن : "أبددو زهددرةمحمددد  يقددول الشددي . [131/رانمددع ال] {ُكْنددتُْم ُمددْفِمِنين

اَل تسترسددلوا فددي الهددم واأللددم ممددا كددان يددوم : هددو النهددي عددن االسترسددال فددي األلددم ممددا أصددابهم, والمغددزى -نفسدديان 
, ف ن ذلك يفدي إلدى ضدعفكم عدن القتدال, فلديس النهدي منصدبا علدى أصدل الدوهن والحدزن, ولكنده منصدب علدى أحد

 .15"سببهما الذي هو في قدرة المفمن وهو االسترسال في الوهن والحزن
                                        

 
 المبحث الثاني

 مشاهد انفعال الحزن عند األنبياء عليهم السالم
 
فمددن هددذا , وبددّين أسددباب هددذا الحددزن, ذكددر القددرآن الكددريم انفعددال الحددزن عنددد بعددض األنبيدداء علدديهم السددالم 

وهدذا الحدزن ال يظهدر إال مدن أصدحاب , ومنه ما كدان لغيداب اإلسدالم عدن واقدع األمدة, األسباب ما كان لفقد حبيب
 .نبينا محمد  وعند وفي هذا المبحث سرتكلم عن انفعال الحزن عند يعقوب . الكماال 

   مشاهد الحزن عند يعقوب عليه السالم : المطلب األول
َفَبشَّدْرَناَها ِبِ ْسدَحاَع }: قدال تعدالى. هو النبي الوحيد الذي بّشر  المالتكة به جدا قبدل والدة أبيده يعقوب  

وقد ورد ذكرا فدي القدرآن الكدريم فدي . 17اهللومعناا عبد , 16وسّماا اهلل إسراتيل ,[11/هود] {َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَع َيْعُقوبَ 
 :ومن أبرز مالمح شخصيته. 18ستة عشر موضعاً 

لنددرى . متفدداتاًل داتمددا بدداهلل تعددالى, مطمتنددًا حددع االطمتنددان إلددى موعددود ربدده, قددوي الثقددة بدداهلل تعددالى  كددان  -1
َلْ  }, وهو يخاطب أوالدا حين أخبروا أن ابنه سرع   يعقوب  َلُكدْم َأْنُفُسدُكْم َأْمدًرا َفَصدْبرال َجِميدلال َعَسدى َقاَل َبدْل َسدوَّ

َيدا َبِنديَّ اْذَهُبدوا َفَتَحسَُّسدوا }: ثم يقدول بكدل ثقدة واطمتندان [43/يوسف]{ ماللَُّه َأْن َيْرِتَيِني ِبِهْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكي
 [41/يوسف]{ ِه ِإنَُّه اَل َيْيَتُس ِمْن َرْوِح اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُرونَ ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َواَل تَْيَتُسوا ِمْن َرْوِح اللَّ 
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وهدو , فحدين وصدله خبدر أكدل الدذتب يوسدف ,  وخاصدة علدى بدالء فقددان ولددا , صابرًا على الدبالء  كان  -2
وحدين وصدله خبدر  [14/يوسدف]{ َلدى َمدا َتِصدُفونَ َفَصدْبرال َجِميدلال َواللَّدُه اْلُمْسدَتَعاُن عَ }: موقن أنهدا مكيددةال مدن أوالدا قدال

 [43/يوسف] {َفَصْبرال َجِميلال َعَسى اللَُّه َأْن َيْرِتَيِني ِبِهْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيمُ } :ولدا الثاني قال
. ه يقلددع قلبدده والخددوف علددى مسددتقبل بنيدد, والغيددرة علددى الدددين تعمددر فددفادا , كددان الحددرهلل الشددديد يمدد  نفسدده  -3

 :قدال تعدالى. وهدذا المعدالم , ما كان يشغل باله ونفسده إال هدذا المعداني , على فراش موته  فحين كان يعقوب 
َلددَه َأْم ُكْنددتُْم ُشددَهَداَء ِإْذ َحَضددَر َيْعقُددوَب اْلَمددْوُ  ِإْذ َقدداَل ِلَبِنيددِه َمددا َتْعُبددُدوَن ِمددْن َبْعددِدي َقدداُلوا َنْعُبددُد إِ }  َآَباِتددَك ِإْبددَراِهيمَ َلَهددَك َواِ 

ْسَحاَع ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ  ْسَماِعيَل َواِ   [133/البقرة]{ َواِ 
تددل علدى هدذا النفسدية  وقصدته مدع ولددا وحبيبده يوسدف . ونفسّية رقيقدة شدّفافة, ذا عاطفة جّياشة كان  -3

َوَقداَل َيدا َأَسدَفى َعَلدى ُيوُسدَف }: قدال تعدالى. يوسدفمدن شددة حزنده وبكاتده ووجددا علدى  لقد عمدي . وهذا العاطفة
ْ  َعْيَناُا ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمال  ويوم فصل  العير في طريدع عودتهدا مدن مصدر ومعهدا قمديهلل  [43/يوسف]{ َواْبَيضَّ

دا َفَصدَلِ  اْلِعيدُر َقداَل َأُبد}: قدال تعدالى. يوسف شم راتحته وهو بعيد عنده متدا  األميدال وُهْم ِإنِّدي أَلَِجدُد ِريدَح ُيوُسدَف َوَلمَّ
 [.13/يوسف]{َلْواَل َأْن تَُفنُِّدونِ 

وتعدّد هدذا السددورة . فدي ثالثدة مشداهد مددن سدورة يوسدف وذكدر القدرآن الكدريم انفعدال الحدزن عنددد يعقدوب  
ظهددارًا النفعددال الحددزن علددى  وب كمددا أنهددا السددورة الوحيدددة التددي صددّور  نفسددية يعقدد. أكثددر سددور القددرآن إبددرازًا وا 

. وكنبدّي موصدول بربده ومتفاتدل ثقدة بده, ورسمتها بواقعيتها كوالد ملهوف على ولدا ينفعل حزنًا وخوفًا عليده, حقيقتها
 :والمشاهد الثالثة هي

 حزن يعقوب عليه السالم على فراق يوسف عليه السالم: أوالا 
نَّدا َلدُه َلَناِصدُحوَن }: ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى       َأْرِسدْلُه َمَعَندا  *َقاُلوا َيا َأَباَنا َما َلَك اَل تَْرَمنَّدا َعَلدى ُيوُسدَف َواِ 

نَّددا َلددُه َلَحدداِفُظوَن  { َعْنددُه َغدداِفُلونَ  َقدداَل ِإنِّددي َلَيْحُزُنِنددي َأْن تَددْذَهُبوا ِبددِه َوَأَخدداُف َأْن َيْرُكَلددُه الددذِّْتُب َوَأْنددتُمْ  *َغددًدا َيْرتَددْع َوَيْلَعددْب َواِ 
 [.13-11/يوسف]

كمدا ,  انفعال حزن مقرون بالخوف على ولددا يوسدف  فهذا المشهد يكشف الستار عن انفعال يعقوب      
 .به يكشف عن مدى تعلع يعقوب 

حتدى بددأ الحدزن , معهدم فدي رحلدة الرعدي  أبداهم الصدطحاب أخديهم يوسدف  فما إن راود أوالد يعقوب      
هدذا إذا ... وال أطيدع فرقتده , ألني ال أصبر عن رفيتده  هيحزنني أن تذهبوا ب" بل إنه صرح لهم أنه , هرا عليه ظا

 . 19"فكيف ومع هذا أخاف أن يركله الذتب .. كان الحال سالمته 
ثباتده الم. حزندًا ظداهرًا محققدًا "أي , (نِّي َلَيْحُزُنِنيإِ : )وقوله      والدالم .  20"االبتدداء  بمدا أشدار إليده إظهدارا الندون وا 
نَّ َربَّدَك َلدَيْحُكُم َبْيدَنُهْم َيدْوَم اْلِقَياَمدةِ } :الم االبتداء كقوله" (َلَيْحُزُنِني)في  ودخولهدا أحدد مدا ذكدرا سديبويه [ 123/النحدل]{َواِ 

أخبددرهم أندده يحددزن لغيبددة يوسددف  .ولتخصدديهلل المضدداري بالحددال, للتركيددد"وأتددي بهددذا الددالم . 21"مددن سددببي المضددارعة
 . 22"عنه لفرط محبته له وخوفه عليه 

كمدا يفكدد مددى تعلدع الوالدد . منده  لحظدة طلدبهم يوسدف  وهذا يفكد حصول انفعال الحزن عند يعقوب     
 .بولدا



7 

 

( ُزُنِنديَلَيحْ ): "فدي هدذا المشدهد حيدث يقدول بينما نجد أن أبدا حّيدان ينكدر حصدول انفعدال الحدزن عندد يعقدوب     
وهددو المسددبب , ألن المضدداري إذا  أسدند إلددى متوقددع  تخلدهلل لالسددتقبال ألن ذلددك المتوقدع مسددتقبل , مسدتقبل ال حددال

 . 23"فالحزن لم يقع , فالذهاب لم يقع , فمحال أن يتقدم األثر عليه , ألثرا 
فدد ن الحددزن والغددّم : "ال قددات مفكدددًا حصددول انفعددال الحددزن عنددد يعقددوب , وقددد رّد اآللوسددي علددى هددذا الددرأي     

, أو تقددير, وال حاجدة إلدى ترويدل , في فروقه  24هالل أبو كالسرور والفرح يكون بالشيء قبل وقوعه كما صّرح به 
أو اللسدان , أو االكتفاء به ف ن مثله ال يعرفده أهدل العربيدة , أو تنزيل للوجود الذهني منزلة الخارجي على القول به 

 . 25" فيه فليكن من التجّوز في النسبة إلى ما يستقبل لكونه سببًا للحزن اآلن  ف ن أبْي  إال اللجاا, 
  :تيةفي هذا المشهد وذلك ل سباب اآل انفعل حزنًا وغّمًا على يوسف  وأنا أميل إلى أن يعقوب     
 ,  26وهذا ما رّجحه الزمخشري. قصر  الفعل على الحال ( َلَيْحُزُنِني)أن الم االبتداء في : أوال

النفسددية انتابهددا الحددزن فددي الوقدد  الددذي طلددب أوالدا  أن حالددة يعقددوب : والمعنددى .  28واآللوسددي,  27والشددوكاني
 .معهم ذهاب يوسف 

ال يمندع , أو االبتعداد عنده , وعددم قدرتده أو تحملده فراقده , وشّدة تعلقه به , لولدا  إن فرط محبة يعقوب : ثانيا
 . من حصول الحزن عندا 

توقدع حصدول المكدروا  فد ن يعقدوب , مدا دام أن الحدزن ألدم نفسدي يحددث لفقددان محبدوب أو وقدوي مكدروا : ثالثـا
حيددث إندده لددو , لكندده كددتم الحددزن مددع الهددّم والغددّم كددي ال يزيددد األمددر تعقيدددًا مددع أوالدا , مددن إخوتدده  علددى يوسددف 

وخططدد  إلبعددادا , شددر مسددبقًا ال أظهددر لهددم الحددزن لتغلغددل الحسددد واشددتعل فددي نفوسددهم التددي أضددمر  ليوسددف 
 .عن أبيه 

 حزن يعقوب عليه السالم على فقدان يوسف عليه السالم : ثانياا 
َقاُلوا َيا َأَباَنا ِإنَّا َذَهْبَنا َنْستَِبُع َوَتَرْكَنا ُيوُسَف  *َوَجاُءوا َأَباُهْم ِعَشاًء َيْبُكوَن }: ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى       
َلْ  َلُكْم  *ِعَنا َفَرَكَلُه الذِّْتُب َوَما َأْنَ  ِبُمْفِمنل َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقيَن ِعْنَد َمتَا َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدمل َكِذبل َقاَل َبْل َسوَّ

                                .[14-11/يوسف]{ َأْنُفُسُكْم َأْمًرا َفَصْبرال َجِميلال َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ 
, والهدّم والغدّم , تخفي في داخلهدا الحسدرة واألسدى  وهذا الكلما  التي خرج  من فم يعقوب , فهذا المشهد     

 .  والحزن العميع على فقدان ولدا يوسف 
وأنهدم دّبدروا لده مكيددة مدا , أن يوسف لدم يركلده الدذتب , ومن نداء قلبه , أدرك من دالتل الحال  " ويعقوب     
, فددواجههم بددرن نفوسددهم قددد حّسددن  لهددم أمددرًا منكددرًا , ويصددفون لدده حددااًل لددم تكددن , وأنهددم يلفقددون لدده قصددًة لددم تقددع , 

مسددتعينًا بدداهلل علددى مددا , وال يفددزي وال يشددكو  وأندده سيصددبر مددتحماًل مددتجماًل ال يجددزي, وذّللتدده ويّسددر  لهددم ارتكابدده 
 29"يلفقونه من حيلل وأكاذيب 

فرمري الذي أعتصم به تجاا مكيدتكم هو صبر جميل على حزندي الدذي ال أبددي " أي , (َفَصْبرال َجِميلال ): وقوله     
قدوة للدنفس علدى احتمدال : الصدبر : " وقدال القاسدمي .  30" وال أقول فيه إال ما يرضي ربي , فيه تضّجرًا وال جزعًا 

ووقوفدًا , رضدًا بقضداء اهلل , والجميل منه هو ما ال شكوى فيه إلى الخلدع وال جدزي . اآلالم كالمصاتب إذا عرض  
 . 31"مع مقتضى العبودية 
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حددًا مدنكم وال من هدذا المصديبة ال أسدتعين علدى احتمالهدا غيدرا أ", أي (َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ ): وقوله    
 . 32"من غيركم 

وكدددرن الحدددزن لدددم يظهدددر علدددى , لكنددده كتمددده وكظمددده فدددي نفسددده , حدددزن حزندددًا عميقدددًا  فالحاصدددل أن يعقدددوب     
 .واكتفى بالشكوى إلى اهلل تعالى والصبر واالحتساب على مصابه , قسما  وجهه 

مدا يددل علدى قدوة , (َفَصدْبرال َجِميدلال ): بعدد قولده  (ِصدُفونَ َواللَُّه اْلُمْسَتَعاُن َعَلدى َمدا تَ ):  ويبدو من قول يعقوب     
وبدددين داعدددي , والتدددي تددددعوا إلظهدددار الجدددزي  المغالبدددة بدددين دواعيددده النفسدددية المتحرقدددة حزندددًا وهّمدددًا علدددى يوسدددف 

 . 33فكان ال بد من االستعانة باهلل تعالى على لجم دواعيه النفسية . الرحمن الذي يرمرا بالصبر والرضا 
 حزن وبكاء يعقوب عليه السالم على فاجعة يوسف وأخيه: ثالثا  

اْرِجُعوا ِإَلى َأِبيُكْم َفُقوُلوا َيا َأَباَندا ِإنَّ اْبَندَك َسدَرَع }: ويبدأ هذا المشهد من قوله تعالى على لسان إخوة يوسف      
نَّدا َلَصداِدُقوَن  *يَن َوَما َشِهْدَنا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُكنَّا ِلْلَغْيِب َحاِفظِ  َواْسَرِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيَر الَِّتي َأْقَبْلَنا ِفيَهدا َواِ 

َلْ  َلُكددْم َأْنُفُسددُكْم َأْمددًرا َفَصددْبرال َجِميددلال َعَسددى اللَّددُه َأْن َيددْرِتَيِني ِبِهددْم َجِميًعددا ِإنَّددُه ُهددوَ  * َوتَددَولَّى  *يُم اْلَعِلدديُم اْلَحِكدد َقدداَل َبددْل َسددوَّ
دْ  َعْيَنداُا ِمدَن اْلُحدْزِن َفهُدَو َكِظديمال  َقداُلوا تَاللَّدِه تَْفتَدُر تَدْذُكُر ُيوُسدَف َحتَّدى َتُكدوَن  *َعْنُهْم َوَقاَل َيا َأَسدَفى َعَلدى ُيوُسدَف َواْبَيضَّ

-48/يوسدف]{ ِإَلدى اللَّدِه َوَأْعَلدُم ِمدَن اللَّدِه َمدا اَل َتْعَلُمدونَ  َقداَل ِإنََّمدا َأْشدُكو َبثِّدي َوُحْزِندي *َحَرًضا َأْو َتُكدوَن ِمدَن اْلَهداِلِكيَن 
41.] 

مددع الحددزن الكمددد  عفقددد جمدد. وهددذا المشددهد هددو أبددرز مشدداهد انفعددال الحددزن فددي القددرآن الكددريم علددى اإلطددالع       
 .ونتج عنه ضعف البصر جّدا. والبكاء والبّث والشكوى إلى اهلل تعالى , والهّم 
 : حتى وصل إلى أربع مراحل هي كشف هذا المشهد عن تطور انفعال الحزن عند يعقوب وقد      

 وهي مقدمة للحزن بل جزء منه, مرحلة الهّم المكبوت في داخل النفس : المرحلة األولى
حتدى , ما إن أخبدرا أوالدا بمدا جدرى ألخديهم مدع عزيدز مصدر مدن احتجدازا بسدبب سدرقة المكيدال فيعقوب       
َلْ  َلُكدْم َأْنُفُسدُكْم َأْمدًرا َفَصدْبرال َقد} :التي قالها حين جافوا بخبر أكل الذتب ألخيهم يوسدف نفَسها كلما قال ال اَل َبدْل َسدوَّ
 .والهم والغم المكبو  في القلب, وهذا الكلمة تخفي في داخلها الشك من كالم أوالدا, {َجِميلال 

 مرحلة الحزن الشديد المقرون بتمكر أحزان الماضي وأشجانه :المرحلة الثانية
تاركددا , أو انصددرف عددنهم , لقددد هجددر الندداس واعتددزل : " يقددول الدددكتور أحمددد نوفددل وهددو يصددف هددذا المرحلددة     

ر حزنددا ويددا لهددا مددن كلمددة تقطدد, (َيددا َأَسددَفى َعَلددى ُيوُسددفَ ): قدداتال, ممتلتددا حزنددا , خاليددا إلددى نفسدده , قددولهم وتركيددداتهم 
ال يقصدد بهدا حقيقدة , ويدا ويلتدي , وهذا الكلمة ومثيالتها في اللغدة العربيدة مثدل يدا حسدرتي , وحرقة ولهفة , ومرارة 
نما هي مجاز كرنه ينادي األسف أن يسعفه , النداء   .34"وا 
َيدا َأَسدَفى )حزيندة يندبده بهدذا الصدرخة ال, اعتزل النداس لينددب وحددا مدن لدن ينسداا أبدداً : "وقال محمد جواد مغنية    

ددْ  َعْيَندداُا ِمددَن اْلُحددْزنِ ), وبكدداءًا علددى بكدداء, وزادا فددراع ولدددا الثدداني حزنددًا علددى حددزن, (َعَلددى ُيوُسددفَ  أصدديبتا , (َواْبَيضَّ
يتجدري , (َفهُدَو َكِظديمال )كمدا يتدنفس مدن رتتيده باآلهدا  والحسدرا  , بالقرحة من آثار البكاء فهو يتنفس منهما بالدموي 

كراهددًة لمددا سددمع " قددد كددانَ وأمددا سددبب إعراضدده عددن أوالدا ف. 35"تجلددد ولكددن علددى حسدداب جسددمه وأعصددابهالغدديظ وي
 .36"منهم
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وندداء . 37"بدل من يداء اإلضدافة فواألل, أشد الحزن والحسرة إلى نفسه: "األسف, (َيا َأَسَفى َعَلى ُيوُسفَ )وقوله     
وأضدداف األسددف إلددى ضددمير , فهددذا أوان حضددورك أحضددر: نددّزل األسددف منزلددة مددن يعقددل فيقددول لده. مجدداز"األسدف 

يدا رب ارحدم أسدفي علدى : "وقيدل معنداا. 38"نفسه ألن هذا األسف جزتي مختهلل به مدن بدين جزتيدا  جدنس األسدف
 .39"يوسف
قال يعقوب هذا المقالة لما بلد  منده الحدزن غايدة مبالغدة بسدبب فراقده يوسدف وانضدمام فراقده : " قال الشوكاني و     

 . 40"ألخيه 
وجعدل شدّدة حزندده ووجددا عليده دون أخيده مدع أن المشددهد ,  بولددا يوسدف  ولكدن مدا الدذي ذّكدر يعقددوب     

 ؟  جاء في سياع الحديث عن ولدا وليس عن يوسف 
وألن الدرزء فدي يوسدف , أن الدرزء فيده مدع تقدادم عهددا كدان غّضدا عنددا طرّيدا : " والسبب كما يقول الزمخشدري     

وأمددا .  41"فكددان األسددف عليدده أسددفًا علددى مددن لحددع بدده , التددي ترتبدد  عليهددا الرزايددا فددي ولدددا  كددان قاعدددة مصدديباته
 : 42عند هذا المشهد وهي  الرازي فقد ذكر أربعة وجوا لعظم حزنه على مفارقة يوسف 

 .والقرح إذا وقع على القرح كان أوجع  ,أن الحزن الجديد يقّوي الحزن القديم الكامن -1
وربمددا كاندد  المشددابهة بينهمددا فددي الصددورة والصددفة أكمددل فكددان يعقددوب , اا كانددا مددن أّم واحدددة أن يوسددف وأخدد  -2

 43.فلما وقع ما وقع زال ما يوجب الّسلوة فعظم األلم والوجد , يتسّلى برفيته عن رفية يوسف 
ألسدف عليده وكدرن ا, المصيبة في يوسف كاند  أصدل مصداتبه التدي عليهدا ترتبد  سداتر المصداتب والرزايدا  أنَّ  -3

 .على الكل  أسفال 
أن المصدداتب الجديدددة كاندد  أسددبابها جاريددًة مجددرى األمددور التددي يمكددن معرفتهددا والبحددث عنهددا أضددف إلددى أن  -3

  .وال للمصيبة فيه كيفية , أما يوسف فلما يعلم يعقوب له مكانا , مكان من فقد مفخرًا معلوم 
يشددير إلدددى أن  هللوكددرن الدددن{ , يوسددف}و{ األسدددف}لمتددي وهددذا المرحلددة مدددن الحددزن فيهدددا تجددانس جميددل بدددين ك    

 ويقدع", 44"ممدا يزيدد الدنظم الكدريم بهجدة"وهدذا . يوسدف بفقددان  كاَند الحزن الشديد والكبير والعظديم والفاجعدة الكبدرى
 . 45"مطبوعًا غير مستعمل فيملح ويبدي

 مهاب البصر من شّدة الحزن والبكاء والكمد: المرحلة الثالثة 
ْ  َعْيَناُا ِمَن اْلُحْزنِ ): تعالىفقوله   وعندي أن ابيضاض العينين كنايدة عدن عددم : "قال ابن عاشور, (َواْبَيضَّ

ف ن تدوالي إحسداس الحدزن علدى الددماأ قدد أفضدى , وأن الحزن هو السبب لعدم اإلبصار كما هو الظاهر. اإلبصار
 .46" يستغرب صدورا من نبيعلى أن البكاء من الحزن أمر جبّلي فال, إلى تعطيل عصب اإلبصار

وهكدذا تهجدم لوعدا  األسدى والحسدرة : " وقال الشدي  عبدد الكدريم الخطيدب وهدو يصدف هدذا المرحلدة مدن الحدزن     
, الدذي أبدى علدى عينيده أن تبللهمدا قطدرا  الددموي , حتى لقد ابيض  عيناا من الحزن الددفين , على الشي  الكبير 

 .  47"وأحالته رمادا , حتى أت  على فحمة سوادهما , وأن تطفئ النار المشتعلة فيهما 
. 49"مخددرا الددنفس: الكظددم: "وقددال األصددفهاني. 48الددرّد والحددبس: الكظددم فددي اللغددة, (َفهُددَو َكِظدديمال ): وقولدده تعددالى    

 . 50"فهو مملوء من الغيظ على أوالدا وال يظهر ما يسوفهم : " والمعنى 
 .51يفسرونها بممتلئ القلب من الحزن الشديد الذي ال يظهرا للناسفي حين نجد أن جمهرة المفسرين     
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هدددذا بوالغدديظ الشددديد علدددى أوالدا الددذين تسدددّببوا لدده ,  وال يمنددع أن يكددون قلبددده مملددوءًا بدددالحزن علددى يوسدددف     
 .52"وأشّدا قسوة , الحزن أفدح الحزن"وكظم الحزن الشديد في القلب وحبسه في الصدر هو . المواجع واألحزان

َيددا )فاللسددان كددان مشددغواًل بقولدده , أن أشددرف أعضدداء اإلنسددان كاندد  غريقددة فددي الغددّم : " وهددذا المرحلددة أظهددر      
والقلدب بدالغّم الشدديد الدذي يشدبه الوعداء المملدوء الدذي ُشدّد وال يمكدن خدروا المدداء , والعدين بالبكداء والبيداض , (َأَسدَفى
 . 53"وهذا مبالغة في وصف ذلك الغّم , منه 

 قطع الشكاية بالحزن والبّث إال إلى اهلل تعالى: المرحلة الرابعة
فدراأ الهمدوم واألحدزان والغدّم والهدّم وأسدبابها , ف ن الحزن واألسدى يمكدن أن يخدّف أو ينتهدي ببثّده إلدى النداس        وا 

هدذا األحدزان  أمدا إذا بقيد . إليهم مما يريح النفس ويجلدي الصددر خاصدة إذا بثده إلدى أهدل الصدالح أو التخصدهلل 
 .فهذا قمة مراحل الحزن , مرسورة في القلب بعد أن جف  العين من البكاء 

}: وقولدده                 ,} أصددعب الهددّم الددذي ال يصددبر عليدده صدداحبه : البددّث : " قددال أبددو السددعود

الشدكوى التدي يصدرح بهدا الشداكي بلسدانه عدن أوجاعده  :والبدث : " وقدال الميدداني . 54"أي ينشدرا , فيبثه إلى النداس 
 . 55"وآالمه المادية والمعنوية 

 ؟الكن هل هناك فرع بين البث والحزن ؟ أم أن بينهما اشتراكً     
ذا ذكدرا لغيدرا كدان بثّدا, لحزن إذا سترا اإلنسدان كدان هّمدافا: " يجيب على ذلك اإلمام الرازي بقوله   البدّث : وقدالوا, وا 

 . 56"والحزن أشّد الهمّ , حزنأشّد ال
إنمددا : "الشددكاية إلدى اهلل وحدددا دون سددواا وكرندده يقددول فيدده قددد حصددر, (ِإنََّمددا َأْشددُكو َبثِّددي َوُحْزِنددي ِإَلدى اللَّددهِ ): فقولده     

وذلددك أن البددّث هددو الحددزن العظدديم . 57"ومددا دوندده مددن الحددزن إلددى اهلل ال إلددى غيددرا مددن الندداس, أشددكو حزنددي العظدديم
 .ما دونهوالحزن 

مددا أشددكو حددالي وضددعفي ومرضددي : فددالمعنى , وعطددف الحددزن علددى البددّث يقتضددي المغددايرة : " وقددال الميددداني    
 .  58"وال أشكو ألحد سواا , وحزني إال إلى اهلل بيني وبينه 

. مسدديءالهددّم الشددديد وهددو التفكيددر فددي الشدديء ال: البددثّ : "حيددث يقددول أن ثمددة عالقددة بينهمددا,ابددن عاشددور  ويددرى     
ألندده كددان  وقددد اجتمعددا ليعقددوب , ّم والحددزن العمددوم والخصددوهلل الددوجهيفبددين الهدد. األسددف علددى فاتدد : والحددزن

 . 59"رب في غربته وكان آسفا على فراقهوما يعترضه من الك مهتما بالتفكير في مصير يوسف 
 .   حل الحزن كلهاوأنه جمع مرا, وهكذا نرى أن هذا المشهد أكثر مشاهد القرآن الكريم حزنُا     

 مشاهد الحزن عند نبينا محمد عليه الصالة والسالم: المطلب الثاني 
وكدان سدبب هدذا الحدزن أمدرين ,  بّين القرآن الكريم في أكثر من عشر آيا  حصدول الحدزن عندد نبيندا محمدد     

 : اثنين هما
   لجاحدين عليهحزنه عليه الصالة والسالم على افتراءات وتقّوالت المكمبين وا: األول
. { َيْجَحُدونَ َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفِ نَُّهْم اَل ُيَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبَآَياِ  اللَّهِ }: قال تعالى   
 [33/األنعام]
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هدذا الحدزن إثباتدًا مفكددا بتعلدع علمده التنجيدزي  وقدد أثبد  تعدالى لرسدوله : " يقول رشيد رضدا عندد هدذا اآليدة     
 . 60" مع ضمير الشرن وبالالم  نَّ  وب,  أي عندما كان يعرض عليه , به في بعض األحيان 

 .62" وتركيد العلم بما ذكر " ,  61" تحقيع للخبر الفعلي " , (َقْد َنْعَلمُ ) :وقوله تعالى   
اَل َيْحُزْندَك َقدْوُلُهْم و }: كمدا قدال تعدالى. 63"سداحر كدّذاب"إنده  من قدولهم عدن النبدي  ,(الَِّذي َيُقوُلونَ ) :وقوله تعالى   

وَن َوَمدا ُيْعِلُندونَ }: تعالى الَ وق [16/يونس] .{ ِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ   َفاَل َيْحُزْنَك َقْوُلُهْم ِإنَّا َنْعَلُم َما ُيِسدرو

 [16/يس] .{
ومدا يقولونده لدك مدن تكدذيب , قد نعلم أيها الرسول إنه ليحزنك ويفلم نفسدك مدا عليده هدفالء القدوم " ومعنى اآلية     

 . 64"وهذا نفسك الطاهرة تترلم , وتنفير للعرب عن دعوتك , وطعن 
معاويدة  حددثنا أبدو: قدال, حددثنا هّنداد: "قدال, وقد ذكر اإلمام الطبدري روايدة صدحيحة فدي سدبب ندزول اآليدة 

 {َقددْد َنْعَلددُم ِإنَّددُه َلَيْحُزُنددَك الَّددِذي َيُقولُددوَن َفددِ نَُّهْم اَل ُيَكددذُِّبوَنكَ }: فددي قولدده, عددن أبددي صددالح, عددن إسددماعيل بددن أبددي خالددد
كدددّذبني :  مددا يحزنددك؟ فقددال: فقدددال لدده, ذا  يددوم وهددو جددالس حددزين جدداء جبريددل إلددى النبدددي : قددال[ 33/األنعددام]

 .65"(َوَلِكنَّ الظَّاِلِميَن ِبَآَياِ  اللَِّه َيْجَحُدوَن ), إنهم ال يكذبونك هم يعلمون أنك صادع: فقال له جبريل :قال. هفالء
عدددن الحدددزن الدددذي أصدددابه بسدددبب هدددذا التكدددذيب وهدددذا التقدددوال   وقدددد جددداء  هدددذا اآليدددة تسدددليًة وترنيسدددًا للنبدددي     

نمددا يكددذبون اهلل بجحددود "حمددد وكرنهددا تقددول لدده يددا م, واإلشدداعا  حولدده وحددول دعوتدده هددم ال يكددذبونك فددي الحقيقددة وا 
ن هم كذبوك وأن  صادع وليشغلك عن ذلك ما هو أهم. آياته  .66"فاله عن حزنك لنفسك وا 

 حزن النبي عليه الصالة والسالم لعدم إيمان قومه بدعوته   : الثاني 
 .{ا ِبدددِه َأْزَواًجدددا ِمدددْنُهْم َواَل َتْحدددَزْن َعَلدددْيِهْم َواْخِفدددْض َجَناَحدددَك ِلْلُمدددْفِمِنينَ اَل َتُمددددَّنَّ َعْيَنْيدددَك ِإَلدددى َمدددا َمتَّْعَنددد}: قدددال تعدددالى    

ددددا َيْمُكددددُرونَ }: وقددددال تعددددالى [44/الحجددددر]  .{َواْصددددِبْر َوَمددددا َصددددْبُرَك ِإالَّ ِباللَّددددِه َواَل َتْحددددَزْن َعَلددددْيِهْم َواَل تَددددُك ِفددددي َضددددْيعل ِممَّ
 [121/النحل]
َيدا َأيوَهدا } :كمدا قدال تعدالى. 67"لكفدرهم وعددم هددايتهم"عن الحزن علدى الكدافرين  النبي  وهذا اآليا  تنهى 

ُسوُل اَل َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقداُلوا َآَمنَّدا ِبدَرْفَواِهِهْم َوَلدْم تُدْفِمنْ  والمعندى  [31/الماتددة. ]{ ُقلُدوُبُهمْ الرَّ
ال تهدددتم وال تبدددال بهدددفالء المندددافقين الدددذين يسدددارعون فدددي الكفدددر أي فدددي إظهدددارا بدددالتحّيز إلدددى أعدددداء المدددفمنين مدددن "

 .68"أهله
كمدا قدال , أن يهلك نفسه غّمًا وهّمًا وحزنًا وألمًا على عددم اسدتجابة الكفدار لدعوتده األمر بالنبي  لوقد وص      
كددان " وذلددك أن النبددي   [1/الكهددف. ]{ْفَسددَك َعَلددى َآثَدداِرِهْم ِإْن َلددْم ُيْفِمُنددوا ِبَهددَذا اْلَحددِديِث َأَسددًفاَلَعلَّددَك َبدداِخعال نَ فَ }: تعددالى

ويحددزن ويرسددف , يفددرح ويسددّر بهدايددة المتدددّين فكددان , سدداعيًا فددي ذلددك أعظددم السددعي, حريصددًا علددى هدايددة الخلددع
 .69"رحمًة بهمو , على الكافرين الضالين شفقًة منه عليه السالم عليهم

 .  70" مهلك نفسك بحزنك عليهم " , (َباِخعال َنْفَسكَ )ومعنى      
ويخفدف عنده مدا يجددا فدي نفسده مدن الحدزن علدى عددم إيمدان قومده  يعاتب اهلل تعدالى رسدوله "وفي اآلية  

إثددر رفددض  أي فلعلددك يددا رسددولنا قاتددل نفسددك علددى. ومددا يقترحوندده عليدده مددن اآليددا , واشددتدادهم فددي الكفددر والتكددذيب
 .71"فال تفعل, وجزعًا منهم, حزنًا عليهم, قومك لإليمان بك وبكتابك وما جت  به من الهدى

 .72"فرط الحزن والغضب " وهو , (َأَسًفا): شّدة الحزن بقوله تعالى: وقد تضمن  اآلية ذكر األسف وهو      
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عدددن إهدددالك نفسددده الشدددريفة حزندددا علدددى فدددي أكثدددر مدددن موضدددع فدددي القدددرآن الكدددريم  وقدددد نهدددى اهلل تعدددالى نبّيددده      
َفداَل تَدْذَهْب َنْفُسدَك } :وقولده تعدالى [3/الشدعراء. ]{أال يكوندوا مدفمنينَلَعلََّك َبداِخعال َنْفَسدَك }: منها قوله تعالى , الكافرين 

 [4/فاطر] .{ َعَلْيِهْم َحَسَرا ل ِإنَّ اللََّه َعِليمال ِبَما َيْصَنُعونَ 
: حتدى قدال رشديد رضدا. ندهع ألن اهلل تعدالى نهدى نبيده , تفكد على أن الحزن غير مرغوب فيهوهذا اآليا       

 .73"لهذا نهى اهلل عنه, ذموم طبعًا وشرعًا مهما كان سببهوالحزن م"
انفعدال فطدري  ألن الحدزن ,الحدزن مدذموم طبعدًا وشدرعًا مهمدا كدان سدببهوالقدول بدرن , وأنا لس  مع هذا التعميم     

نما الذي ينهى عنه ه, وطبعي في المخلوقا  وكذلك الحدزن المدفدي إلدى هدالك , و لوازمه ونتاتجه المخالفة للشريوا 
حتدى إن أوالدا شدعروا بدرن أبداهم فدي خطدر بسدبب حزنده ووجددا  وليعقدوب ,  النفس كما حصدل للنبدي محمدد 

 [46/يوسف] .74{ ُيوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكينَ  تَاللَِّه تَْفتَُر َتْذُكرُ }: قاتلين له على يوسف 
 

 المبحث الثالث
 التربوية النفعال الحزن عند األنبياء عليهم السالم القيم

     
وكشدددف عدددن مكنوندددا  نفوسدددهم تجددداا سدددبب هدددذا , ذكدددر القدددرآن الكدددريم حدددزن بعدددض األنبيددداء علددديهم السدددالم 

ومدنهم مدن كدان حزنده علدى واقدع أمتده ومدآل قومده ,  حزنده عاطفيدًا بحتدًا كحدزن يعقدوب  نفمنهم من كا ,الحزن
كمدا يجعدل منهمدا وسديلة تدرس واقتدداء , وكال النوعين يفيد أبنداء هدذا األمدة,  في الدنيا واآلخرة كحزن نبينا محمد 

 :نبياء عليهم السالمفمن أهم القيم التي نستفيدها من وقوي الحزن عند األ, في التربية
جعلده والضدحك  بدل, وجعلده غريدزة فيده, وذلك أنده انفعدال طبيعدي فطدر اهلل اإلنسدان عليده, أصل الحزن جاتز :أوالا 
فهددو سددبحانه خددالع الضددحك والبكدداء وخددالع [ 33/الددنجم] { َوَأنَّددُه ُهددَو َأْضددَحَك َوَأْبَكددى} :قددال تعددالى, مددن آياتدده  نِ يْ آيتدد

 .75والبكاء ال يرتي عادة إال بعد حزن ,أسبابهما
وال كيدف تقعدان فدي , وهما من أسرار التكوين البشري ال يدري أحد كيف هما: "قال سيد قطب عن الضحك والبكاء 

والدذي تتدداخل المدفثرا  , الذي ال يقل تركيبده وتعقيددا النفسدي عدن تركيبده وتعقيددا العضدوي, الجهاز المركب المعقد
حداث البكاء النفسية والمفثرا  بل إن الحزن مظهر مدن مظداهر . 76"العضوية فيه وتتفاعالن في إحداث الضحك وا 
 . وسر من أسرار خلع هذا اإلنسان , قدرة اهلل عز وجل

فهددذا . وتعدددد مسددبباته, نواعدده وأشددكالهبرأصددابهم الحددزن _ لكددونهم بشددرًا _ وأنبيدداء اهلل ورسددله علدديهم السددالم  
بكدى بكداًء شدديدًا لشددة  حتدى كدان كلمدا ذكدر يوسدف . وملدك الحدزن ذاتده وكيانده ,حزن حزنًا شدديداً  يعقوب 

  {تَاللَِّه تَْفتَُر َتْذُكُر ُيوُسَف َحتَّدى َتُكدوَن َحَرًضدا َأْو َتُكدوَن ِمدَن اْلَهداِلِكينَ قالوا } وجدا وحزنه عليه حتى كاد البكاء يودي به
َلَعلَّدَك َبداِخعال فَ }الحدزن يقتلده كمددًا وأسدى علدى قومده الكدافرين  وكداد, حدزن حزندًا شدديداً  ونبينا محمدد  [46/يوسف]

 [1/الكهف] {َنْفَسَك َعَلى َآثَاِرِهْم ِإْن َلْم ُيْفِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِديِث َأَسًفا
وذلدك أن الحدزن انفعدال عدابر لظدرف طدارو ال يجدوز . الحزن ال يحمل على الركون والقعود والضعف والدعة :ثانياا 

 77"واألسدى حالدة مزاجيدة"ألن الحزن إن الزم اإلنسان أيامدًا وأسدابيع يصدبح أسدى . أن يالزم اإلنسان وخاصة المسلم
 .ة من الزمنغير قصير  ةً وتشغل فكرا فتر , وتثبط همته, تقعد اإلنسان عن العمل
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َواَل َتِهُندوا }: قدال تعدالى, من هنا جاء النهدي عدن الحدزن الدذي يدفدي إلدى القعدود أو النكدوهلل علدى األعقداب 
ال تحزنددوا علددى مددن قتددل "أي  (َواَل َتْحَزُنددوا) ومعنددى [131/آل عمددران] .{َواَل َتْحَزُنددوا َوَأْنددتُُم اأْلَْعَلددْوَن ِإْن ُكْنددتُْم ُمددْفِمِنينَ 

لمداذا نهداهم عدن الدوهن بمدا عدرض لهدم والحدزن علدى مدا فقددوا فدي أحدد : وقدد يقدال هندا: "ل رشديد رضداوقدا. 78"منكم
أن المدراد بدالنهي : وكل من الوهن والحزن كان قد وقع وهو أمر طبيعي فدي مثدل الحدال التدي كدانوا عليهدا؟ والجدواب

كرنده يقدول انظدروا فدي سدنن مدن قدبلكم , ما يمكدن أن يتعلدع بده الكسدب مدن معالجدة وجددان الدنفس بالعمدل ولدو تكلفداً 
ولددم يظلمددوا أنفسددهم فددي , تجدددوا أندده مددا اجتمددع قددوم علددى حددع وأحكمددوا أمددرهم وأخددذوا أهبددتهم وأعدددوا لكددل أمددر عدتدده

وولوها جهدة مدا , فحولوا وجوهكم عن جهة ما خسرتم , وعوضوا مما خسروا , إال وظفروا بما طلبوا, العمل لنصرته
والحزن إنما يكون على فقدد مدا ال عدوض , مع التوكل على اهلل عز وجل , بالعزيمة والحزم وانهضوا به , يستقبلكم 

ن لكم خير عوض مما فقدتم  .79"منه وا 
؟ ألديس مدن  حدين أخبدرا أوالدا بركدل الدذتب يوسدف  لمداذا أقعدد الحدزن يعقدوب , نتساءل أْن ويحع لنا      

ألدديس مددن واجبدده أن يتحقددع مددن خبددر أوالدا ؟ ثددم يقدديم  ؟ ثددم الواجددب عليدده أن يددذهب ويبحددث عددن ولدددا يوسددف 
 القصاهلل عليهم بسبب فعلتهم ومكيدتهم ومحاولة قتل أخيهم ؟

ال جدواب عنده إال أن يقددال إنده سدبحانه وتعددالى منعده عددن : " ويجيدب علدى هددذا التسدافل الفخدر الددرازي حيدث يقددول  
لعلدده عددرف بقددراتن األحددوال أن أوالدا أقويدداء وأنهددم ال  وأيضدداً , وتغليظددًا ل مددر عليدده , للمحنددة عليدده  االطلددب تشددديدً 

علدم أن  وأيضدًا لعلده , وأنه لدو بدال  فدي البحدث فربمدا أقددموا علدى إيذاتده وقتلده , يمّكنونه من الطلب والتفحهلل 
ثددم لددم يددرد هتددك أسددتار سددراتر أوالدا ومددا , اهلل تعددالى يصددون يوسددف عددن الددبالء والمحنددة وان أمددرا سدديعظم بدداآلخرة 

إذا ظلددم اآلخددر وقددع األب فددي العددذاب الشددديد ألندده إن لددم ينددتقم  نِ يْ دَ َلددرضددي ب لقدداتهم فددي ألسددنة الندداس ألن أحددد الوَ 
ن انددتقم ف نده يحتددرع قلبده علدى الولددد الدذي ينددتقم منده  فددي  فلمدا وقددع يعقدوب , يحتدرع قلبده علددى الولدد المظلدوم وا 

 . 80" الصبر والسكو  وتفويض األمر إلى اهلل تعالى بالكلّية  هذا البلّية رأى أن األصوب
والتحقيددع مددع أوالدا بشددرنه أحددد أمددرين  وأنددا أميددل إلددى أن السددبب فددي عدددم القيددام بواجددب البحددث عددن يوسددف    

 :اثنين
هلل وهددذا األمددر مرجددوح ألندده ال يوجددد ندد.  أن اهلل تعددالى منعدده عددن البحددث والعمددل علددى اسددتنقاذ يوسددف : األول

ثم إن هذا القضية المهمة متعلقة بحيداة إنسدان فلدو , وهذا قضية غيبّية تحتاا إلى نهلل , قرآني أو نبوي يفكد ذلك 
ولدم يبينهدا اهلل , والحاجدة هندا ماّسدة, منعه اهلل تعالى لبّين ذلك سريعًا ألنه ال يجوز تدرخير البيدان عدن وقد  الحاجدة 

 .سبحانه
كدان يستشدعر أن عالقدة  فيعقدوب ,  قطع الصلة بالكلّيدة بينده وبدين أوالدا في لم يرغب  يعقوب  نَّ أ: الثاني

وتكدذيب راويدتهم , التحقيدع معهدم  فمن هندا لدو أراد يعقدوب , أوالدا به متوترة ويسودها الشك والرْيب وعدم الثقة 
مدن هندا , بيدنهم ولقطدع جسدر الوصدل بينده و , لهددم هدذا العالقدة بالكلّيدة  والقيدام بالبحدث عدن يوسدف , صراحة 

بدددليل قولدده ليوسددف , وسدديكون لدده شددرن عظدديم , مددع تيقندده أن اهلل تعددالى سدديحفظ ولدددا ويرعدداا , الزم الصددبر والحددزن
  ى َوَكَذِلَك َيْجتَِبيَك َربوَك َوُيَعلُِّمَك ِمْن تَْرِويدِل اأْلََحاِديدِث َوُيدِتمو ِنْعَمتَدُه َعَلْيدَك َوَعَلد} :وهو يطمتنه على مستقبل مشرع

ْسَحاَع ِإنَّ َربََّك َعِليمال َحِكيمال  َها َعَلى َأَبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِإْبَراِهيَم َواِ   [1/يوسف. ]{َآِل َيْعُقوَب َكَما َأَتمَّ
 . فقد كان الحزن دافعًا له على العمل والدعوة والنشاط والهّمة والتحرك المستمر أما نبينا محمد   
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 ومدع ذلدك جداءا النهدي اإللهدي, إال أن هذا الحزن بقي داخليدًا فدي نفسده ,   صحيح أن الحزن أوشك أن يقتله    
وهددذا الحددزن القاتددل كددان مددن أجددل هدايددة  [4/فدداطر] {َفدداَل تَددْذَهْب َنْفُسددَك َعَلددْيِهْم َحَسددَرا ل ِإنَّ اللَّددَه َعِلدديمال ِبَمددا َيْصددَنُعونَ }

دخالهم إلى اإلسالم   . الناس وا 
 :ما يرتيمن أهم وساتل دفع الحزن التي نتلمسها من انفعال الحزن عند األنبياء : اثالثا 
واستشدعار معّيددة , هتوالصدبر علدى قضددا, واالسدتعانة بدده , واالطمتنددان إليده , واالتصــال بـه, التوجـه إلــى تعـالى -1
 .ويكون التوجه إلى اهلل في كل األحوال, في الشدة والرخاء .اهلل
, مدن خدالل صدلته بربده عدز وجدل , نا أروي األمثلدة فدي دفدع أحزانده والتخفيدف مدن آالمده يعطي فهذا يعقوب    

َفَصدْبرال َجِميدلال َواللَّدُه اْلُمْسدَتَعاُن }: قدال فحدين جداءا خبدر أكدل الدذتب ولددا يوسدف , واالسدتعانة بده , وتوكله عليده 
وحدين وصدله نبدر فقدد ولددا الثداني كدّرر نفدس . إليده ئُ لتِجدأبداهلل و  نُ يسدتعأو  أي أصدبرُ , [14/يوسدف]{ َعَلى َما َتِصُفونَ 

َفَصْبرال َجِميلال َعَسى اللَُّه َأْن َيدْرِتَيِني ِبِهدْم }: مضيفًا إليها بارقة أمل باللقاء ولم الشمل قاتالً , الوسيلة لنجاعتها وأهميتها
خالقهدددا ممدددا يخفدددف عدددن  واحتسددداب األحدددزان والهمدددوم عندددد, ثدددم بدددّين أن الشدددكاية هلل تعدددالى, [43/يوسدددف]{ َجِميًعدددا

 [.41/يوسف] {ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَّهِ } :قاتالً , ويهّون عليه األحزان , المصاب
وال , وجهدده ربدده سددبحانه أن يجعددل صددبرا فددي ذلددك عليدده , حزنددًا علددى عدددم إيمددان قومدده  وحددين انفعددل النبددي    

دا َيْمُكدُرونَ َواْصدِبْر َوَمدا َصدْبُرَك }: قاتاًل , يحزن ولقدد , [121/النحدل]{ ِإالَّ ِباللَّدِه َواَل َتْحدَزْن َعَلدْيِهْم َواَل تَدُك ِفدي َضدْيعل ِممَّ
 [38/التوبة].{ال تحزن إنَّ اهلَل مَعَنا} :الناجحة بقوله ةرفيع دربه في الهجرة الى هذا الوسيل وجه الرسول 

نّفدس عدن  المحدزون إنْ  حيدث إنَّ , التخفيف من األحزان  وهي من الوساتل العملية في.  المكاشفة والمصارحة -2
 .ف نه يخفف عنه حزنه , وكشف ما في نفسه واإلفصاح عنه , أحزانه ببيان سبب حزنه 

عددن حددزن حزندده أو دمعددة نزلدد  مندده إال وصدددرح  لُ سددرَ فمددا كدددان يُ , هددذا األسددلوب كثيددرًا  لقددد اسددتعمل الرسددول   
 .للساتل عن سببها 

جدداء  أن جبريددل ", [33/األنعددام] {َقددْد َنْعَلددُم ِإنَّددُه َلَيْحُزُنددَك الَّددِذي َيُقولُددونَ }: بب نددزول قولدده تعددالى فقددد جدداء فددي سدد  
فخفددف عندده , " كددذبني قددومي: "فكشددف لدده وصددارحه بقولدده, وهددو حددزين فسددرله عددن سددبب حزندده إلددى رسددول اهلل 

 .  81..."إنهم ال يكذبونك : جبريل بقوله
 فقال له , ذرف  عيناا  أنه  كما ثب  في البخاري في قصة مو  إبراهيم ابن النبي    

 . 82"يا ابن عوف إنها رحمة : " وأن  يا رسول اهلل ؟ فقال : عبد الرحمن بن عوف مستغربًا ومستفسرًا 
   
 الخاتمة 

ل أهدم النتداتج التدي تدم بعد هذا الجولة مع انفعال الحزن عند األنبياء عليهم السالم, ف نه يجدر ب نا أْن نسدجِّ
 :التوصل إليها

وعليدده فددالحزن فددي , يصدداحبها تغيددرا  فسدديولوجية ونفسددية معدداً , انفعددال الحددزن عبددارة عددن حالددة وجدانيددة داخليددة -1
 . أو يّصوب مَ َقوَّ ولكن ما ينتج عن هذا االنفعال يمكن أن يُ , أصله عملية طبيعية في اإلنسان

, فدي ثنايدا سدورا وآياتده, ذكر القرآن الكدريم انفعدال الحدزن عندد األنبيداء علديهم السدالم مدن خدالل بعدض المشداهد -2
 .وبّين المفثرا  واألسباب لهذا الظاهرة وذكر اآلثار المترتبة عليها
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وعظمتهددا فددي التفاعددل مددع  ,وقددوي الحددزن مددن األنبيدداء علددى بعددض األمددور, يدددل علددى شددفافية أرواحهددم  ورّقتهددا -3
 .األحداث المحيطة

,  فمددنهم مددن كددان حزندده عاطفيددًا بحتددًا كحددزن يعقددوب , كشددف القددرآن الكددريم عددن سددبب الحددزن عنددد األنبيدداء -3
 . ومنهم من كان حزنه على واقع أمته ومآل قومه في الدنيا واآلخرة كحزن نبينا محمد 

وذلدك أن الحدزن انفعددال عدابر لظددرف طدارو ال يجددوز . ف والدعددةالحدزن ال يحمدل علددى الركدون والقعددود والضدع -6
 .ويشغل فكرا, ويثبط همته, ألن الحزن إن الزم اإلنسان يقعدا عن العمل. أن يالزم اإلنسان وخاصة المسلم

, واالتصددال بدده, التوجدده إلددى تعددالى: مددن أهددم وسدداتل دفددع الحددزن التددي نتلمسددها مددن انفعددال الحددزن عنددد األنبيدداء -1
وهدددي مدددن . والمكاشدددفة والمصدددارحة. واستشدددعار معّيدددة اهلل, والصدددبر علدددى قضددداته, واالسدددتعانة بددده, متندددان إليدددهواالط

وكشددف مددا , حيددث إن المحددزون إن نّفددس عددن أحزانده ببيددان سددبب حزندده, الوسداتل العمليددة فددي التخفيددف مددن األحدزان
 .ف نه يخفف عنه حزنه, في نفسه واإلفصاح عنه
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. 1: ط. مدج18. تـاا العـروس: محمدد مرتضدى, الزبيدديو . 13هلل. 1111. دار الكتداب العربدي. بيدرو . 1:ط. الصحاح
 .113هلل 1ا. هد 1381. دار مكتبة الحياة: بيرو 

هلل  3ا . بدال تدداري . دار الجيدل: بيدرو . بدال طبعدة. مدج3. القـاموس المحـيط: الفيروزآبدادي, محمدد بدن يعقدوب: انظدر 2
 . 311هلل  1ا . بال تاري  . مكتبة لبنان : بيرو  . بال طبعة. مج2. قطر المحيط: بطرسو , البستاني. 216

مطبعدة : القداهرة. 2:ط. عبد السالم هارون: تحقيع. مج1. مقاييس اللغةمعجم : أبو الحسين أحمد بن فارس, ابن فارس 3
 . 63هلل  2ا . 1111. مصطفى البابي الحلبي

بددال . واتددل أحمددد عبددد الددرحمن: راجعدده. المفــردات فــي  ريــب القــرآن: الراغددب األصددفهاني, أبددو القاسددم الحسددين بددن محمددد 4
 .123هلل . بال تاري . المكتبة التوفيقية :القاهرة. طبعة 

 .341هلل  1ا . بال تاري  . دار الفكر: بيرو . 2:ط. مج12. تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد, رضا 5
بال . دار المعرفة: بيرو . بال طبعة. مج2.مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركا  عبد اهلل بن أحمد, النسفي 6

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي, السعود اأب: وانظر. 1هلل 3ا. تاري 
, الطبرسيو . 318هلل 3ا. م1111. دار الكتاب العربي: بيرو . 1:ط. عبد اللطيف عبد الرحمن: وضع حواشيه. مج1

 . 23هلل  3ا . 1111. مكتبة الحياة دار: بيرو . بال طبعة. مج1. مجمع البيان في تفسير القرآن: الفضل بن الحسن
. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه, الزحيلي: وانظر. 311هلل 1ا. تفسير القرآن الحكيم: رضا 7

معارا التفكر : عبد الرحمن حسن حبّنكة, الميدانيو . 142هلل 1ا. 1114. دار الفكر المعاصر: بيرو . 1ط. مج16
 .123هلل  18ا . م2882, دار القلم: دمشع. 1:ط. مج16. ودقائق التدّبر
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 : انظر.لماذا يرتي على بعض الناس أحوال يحبون فيها الحزن؟: "بعنوان , مقال على االنترن  للكاتب محمد عبدالعليم  8
     http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294    

 :انظر " . االكتتاب " بعنوان , مقال على االنترن  غير مذكور اسم كاتبه 9
      http://ar.wikipedia.org/wiki  
 :انظر.لماذا يرتي على بعض الناس أحوال يحبون فيها الحزن؟" :بعنوان, مقال على االنترن  للكاتب محمد عبدالعليم  10 
     http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294             
 : انظر. مرض العصر... الكآبة:" بعنوان, تبهمقال على االنترن  غير مذكور اسم كا 11

     http://www.albawaba.com/ar/health,Mental_ Wellbeing/270990 
قددام . محمدد فددفاد عبدد البداقي: تدرقيم. مدج13. فــتا البـارر شــرح صـحيا البخــارر: أحمدد بددن علدي بدن محمدد, ابدن حجدر12 

 . 113هلل 3ا. بال تاري . عرفة للطباعة والنشربيرو , دار الم. بال طبعة. ب خراجه محب الدين الخطيب
 .32هلله, 1311القاهرة, المطبعة السلفية,  ,أمراض القلوب وشفاؤها: , أبو العباس أحمدابن تيمية 13
محمددد فددفاد عبددد : بتبويددب وتددرقيم. مددج3. (صــحيا البخــارر)الجــامع الصــحيا المســند: محمددد بددن إسددماعيل, البخدداري 14

) رقدددم الحدددديث ". إندددا بدددك لمحزوندددون" بددداب قدددول النبدددي . كتددداب الجنددداتز. 2883. مكتبدددة الصدددفا :القددداهرة. 1:ط. البددداقي
واهلل يدا , وال نقول إال ما يرضي ربنا, تدمع العين ويحزن القلب: "وقد رواا مسلم في صحيحه بلفظ. 268هلل 1ا(.  1383

رقمه وعلع عليه محمد فدفاد عبدد . مج6. مسلمصحيا : مسلم بن الحجاا القشيري, مسلم: انظر". إبراهيم إنا بك لمحزونون
, الصدددبيان والعيدددال بددداب رحمدددة . كتددداب الفضددداتل. 1143طبعدددة . دار الفكدددر للنشدددر والتوزيدددع: بيدددرو . بدددال طبعدددة.البددداقي

 .1484هلل 3ا(. 2316) رقم الحديث . وتواضعه وفضل ذلك
 .1321هلل 3العربي, ازهرة التفاسير, دار الفكر : محمد بن أحمد بن مصطفىأبو زهرة,  15
َل }: قددال تعددالى 16 َم ِإْسددَراِتيُل َعلَددى َنْفِسددِه ِمددْن َقْبددِل َأْن تَُنددزَّ سددورة آل . ]{التَّددْوَراةُ ُكددلو الطََّعدداِم َكدداَن ِحددالي ِلَبنِددي ِإْسددَراِتيَل ِإالَّ َمددا َحددرَّ

 [.13اآلية . عمران
 1ا. بدال تداري . دار الفكدر: بيدرو . بدال طبعدة. مدج22. نالجامع ألحكام القـرآ: القرطبي, أبو عبد اهلل محمد بن أحمد 17
 .331هلل
,  (43)اآليددة: واألنعددام , (113)اآليددة: والنسدداء, (43)اآليددة: وآل عمددران, (138,131,133,132)اآليددا : البقددرة: وهددي 18

, (21)اآليددة: والعنكبددو , (12)اآليددة: واألنبيدداء, (31,1)اآليتددان: ومددريم,  (14,34,1)اآليددا : ويوسددف, (11)اآليددة: وهددود
 (.36اآلية: وهلل 

عبد اللطيف حسن عبد : عّلع عليه. مج 3. لطائف اإلشارات: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك, القشيري 19
 .11هلل  2ا .  2888. دار الكتب العلمية : بيرو  .  1: ط . الرحمن 

. عبدد الدرزاع المهددي : تحقيدع. مدج 4. تناسـب اييـات والسـور نظـم الـدرر فـي: أبو الحسن إبراهيم بدن عمدر, البقاعي 20
 .16هلل  3ا . 1116. دار الكتب العلمية: بيرو . 1:ط

: حققده. مدج3. الكّشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل فـي وجـوي التأويـل: جار اهلل محمود بن عمر, الزمخشري 21
  381هلل  2ا . 1112. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالداشركة مكتبة و : القاهرة. بال طبعة. محمد الصادع قمحاوي

: بيدرو . بدال طبعدة. مدج6. فتا القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم التفسـير: محمد بن علي, الشوكاني 22
 .18هلل  3ا  .بال تاري . دار المعرفة

http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294
http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294
http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294


17 

 

                                                                                                                                                         

هلل  6ا . دار الكتدب العلميدة: بيرو , 1:ط. عادل عبد الموجود: تحقيع. البحر المحيط: محمد بن يوسف, أبو حّيان 23
بدال . دار سدحنون للنشدر والتوزيدع: تدونس. بدال طبعدة. مدج12. التحرير والتنـوير: محمد الطاهر, ابن عاشور: وانظر. 241
 . 121هلل  18ا .  معارا التفكر: الميدانيو . 231هلل 6ا . تاري 
مدن " عسدكر مكدرم"نسدبته إلدى . لده شدعر, عالم باألدب. أبو هالل ,الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد العسكري: هو 24

تددوفي سددنة .  وغيرهددا, والفددرع فددي المعدداني, جمهددرة األمثددال:  ولدده. والفددروع, التلخدديهلل: مددن كتبدده فددي اللغددة. كددور األهددواز
 .   111هلل  2ا  .1143. دار العلم للماليين : بيرو  .  1:ط . مج 4.  األعالم: خير الدين, الزر كلي: انظر. هد 316
. بددال طبعددة, مددج16,روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني: شددهاب الدددين السدديد محمددود, اآللوسددي 25

 . 116هلل  12ا . بال تاري  . دار إحياء التراث العربي: بيرو 
 . 381هلل 2ا .  الكّشاف :الزمخشري  26
 . 18هلل 3ا .  فتا القدير: الشوكاني  27
 . 116هلل  12ا .  وح المعانير : اآللوسي  28
 . 1111هلل  3ا .. 1112دار الشروع : القاهرة, بيرو  .  11:ط. مج 1. في ظالل القرآن:  سيد, قطب 29
 . 133هلل  18ا .  معارا التفكر: الميداني  30
. بال طبعة. محمد ففاد عبد الباقي: رّقمه وخّرا أحاديثه .  مج18. محاسن التأويل:  محمد جمال الدين, القاسمي 31

 .3621هلل  1ا . بال تاري . دار إحياء الكتب العربية: القاهرة
 . 211هلل  12ا .  تفسير القرآن الحكيم: رضا 32
هلل  14ا . 1141. دار الفكر: بيرو . 1:ط. مج11. مفاتيا الغيب: فخر الدين محمد بن عمر, الرازي: انظر 33

181 . 
 .611هلل . 1141. دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان. 1:ط . سورة يوسف دراسة تحليلية: أحمد, نوفل 34
 . 331هلل  3ا . 1148. دار العلم لماليين : بيرو  . 2:ط . التفسير الكاشف: محمد جواد, مغنية 35
 . 323هلل  3ا .  إرشاد العقل السليم: أبو السعود  36
 .334 هلل 2ا .  لكشافا: الزمخشري  37
 . 32هلل  1ا .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  38
. بال طبعة. مج3. الفتوحات اإللهية بتوضيا تفسير الجاللين للدقائق الخفية: سليمان بن عمر العجلي, الجمل 39

 . 316هلل  2ا .  بال تاري . دار الفكر للطباعة والنشر : بيرو 
 .34هلل  3ا .  فتا القدير: الشوكاني  40
 . 334هلل  2ا .  الكشاف :الزمخشري  41
 .  111هلل  14ا .  مفاتيا الغيب: الرازي  42
وحيث ال يوجد هذا الدليل ف ن هذا السبب يكون من اإلسراتيليا  المسموح التعامل معها , هذا السبب بحاجة إلى دليل 43

: إسماعيل بن عمر, ابن كثير: انظر . منهم ابن كثير , لعدم معارضتها نصوهلل الوحيين على منهج كثير من المفسرين
 .  4هلل  1ا . دار الفكر:  بيرو  . 2:ط . مج1.  تفسير القرآن العظيم

 . 323هلل  3ا .  إرشاد العقل السليم: أبو السعود  44
 .  334هلل  2ا . الكشاف : الزمخشري  45
 . 33هلل  1ا .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  46
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 . 33هلل  1ا . بال تاري . دار الفكر: بيرو . بال طبعة. مج16. للقرآن التفسير القرآني: عبد الكريم, الخطيب 47
 . 113هلل  3ا .  القاموس المحيط: الفيروز آبادي  48
 . 333هلل .  المفردات في   ريب القرآن: الراغب األصفهاني  49
 .  331هلل  2ا .  الكشاف :الزمخشري  50
. 2:ط. أحمد البكري وآخرين:  تحقيع. مج18. القرآن جامع البيان عن تأويل آر: محمد بن جرير, الطبري: انظر 51

.  231هلل  1ا . الجامع ألحكام القرآن: القرطبيو .  3181هلل  1ا 2881. دار السالم للطباعة والنشر. القاهرة
: عبد الرحمن بن ناصر, السعديو .  34هلل 3ا .  فتا القدير: الشوكانيو .   288هلل  14ا.  مفاتيا الغيب: الرازي و 

 .  631هلل  1ا . 1111. مطبعة النور: فلسطين. 1:ط. مج2. الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير 
 .  36هلل 1ا .  التفسير القرآني للقرآن: الخطيب  52
 .  288هلل  14ا .  مفاتيا الغيب: الرازي  53
 . 323هلل  3ا .  إرشاد العقل السليم: أبو السعود  54
 .  123هلل  18ا .  معارا التفكر: الميداني  55
 .  282هلل  14ا .  مفاتيا الغيب: الرازي  56
 . 31هلل  3ا .  فتا القدير: الشوكاني  57
 .  123هلل  18ا .  معارا التفكر: الميداني  58
 .  36هلل  1ا .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  59
 . 311هلل  1ا .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  60
 . 111هلل  3ا .  التحرير والتنوير: ابن عاشور  61
 .  331هلل  2ا .  إرشاد العقل السليم: أبو السعود  62
 . 13هلل  2ا .  الكّشاف: الزمخشري  63
 1ا .  1111. مطبعددة االسددتقالل الكبددرى : القدداهرة .  1: ط . مددج  3.  التفســير الواضــا: محمددد محمددود , حجدازي  64
 .  68هلل 
فهّندداد . وهددذا الروايدة صدحيحة السدند إلدى أبدي صدالح.  3111هلل 3ا(. 13221)رقدم الروايدة . جـامع البيـان: الطبدري 65

رجـال : محمدد صدبحي بدن حسدن, حداّلع: انظدر. ثقة من شيوخ البخاري ومسدلم: هو ابن السّري بن مصعب الدارمي التميمي
أبددو , وأبددو معاويددة هددو محمددد بددن حددازم . 213هلل. 1111. دار ابددن حددزم: بيددرو . 1: ط. تفســير الطبــرر جرحــاا وتعــديالا 

: حققده وعلّدع. مدج  2. تقريـب التهـميب : أحمدد بدن علدي, ابدن حجدر: انظدر. ثقة روى له الجماعة. ية الضرير الكوفيمعاو 
سماعيل بن خالد.  161هلل  2ا . 1116. دار المعرفة : بيرو  .  2: ط . عليه عبد الوهاب عبد اللطيف  من كبار . وا 

تدابعي . وأبو صالح هو مولى أم هدانئ بند  أبدي طالدب. 14هلل 1ا. تقريب التهميب: ابن حجر: انظر. التابعين, ثقة ثب 
 .     213هلل. رجال تفسير الطبرر: حاّلع: انظر. ثقة
 .  13هلل  2ا .  الكّشاف :الزمخشري  66
 .  3448هلل  18ا .  محاسن التأويل: القاسمي  67
 .  341هلل  1ا .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  68
 .  132هلل  1ا .  تيسير الكريم الرحمن: السعدي  69
 .  6هلل  4ا .  لسان العرب: ابن منظور : وانظر .  311هلل  3ا .  تفسير القرآن العظيم: ابن كثير  70
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 2ا. 1141. راسم للدعاية واإلعالن: جّدة. 2: ط. مج3. أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير: أبو بكر جابر, الجزاتري 71
 . 133هلل
 . 21هلل .  المفردات في  ريب القرآن: األصفهاني : وانظر .  3823هلل  18ا .  محاسن التأويل: القاسمي  72
 .  341هلل  1ا .  تفسير القرآن الحكيم: رضا  73
 . 46اآلية : سورة يوسف  74
بكدداء : والثدداني . بكدداء الرحمددة والرأفددة: أحدددها : والبكدداء أنددواي : " حيددث قددال , قّسددم ابددن القدديم البكدداء إلددى أنددواي عشددرة 75

بكداء الجدزي مدن ورود المدفلم : والخدامس . بكداء الفدرح والسدرور: والرابدع . بكداء المحبدة والشدوع: والثالدث . الخدوف والخشدية 
أن بكداء الحدزن يكدون علدى مدا مضدى مدن حصدول , والفرع بينه وبين بكداء الخدوف. بكاء الحزن: والسادس . وعدم احتماله 

وبكدداء , والفددرع بددين بكدداء السددرور والفددرح, مسددتقبل مددن ذلددكوبكدداء الخددوف يكددون لمددا يتوقددع فددي ال, أو فددوا  محبددوب, مكددروا
, هدو قدرة عدين: والقلدب حدزين ولهدذا يقدال لمدا يفدرح بده , ودمعدة الحدزن حدارة, والقلدب فرحدان, أن دمعة السرور بداردة, الحزن

بكدداء :والثددامن. بكدداء الخددوف والضددعف: والسددابع . وأسددخن  اهلل عيندده بدده ,هددو سددخينة العددين: ولمددا يحددزن, اهلل بدده عيندده قددرَّ أو 
زاد : محمددد بددن أبددي بكددر الزرعددي , ابددن القدديم.  بكدداء الموافقددة: والعاشددر. بكدداء المسددتعار والمسددترجر عليدده: والتاسددع. النفدداع

مفسسددة : بيددرو . 3:ط .شددعيب األرنددفوط و عبددد القددادر األرنددفوط: حقددع نصوصدده. مددج 1. المعــاد فــي هــدر خيــر العبــاد 
 . 114 -111هلل 1ا. 1114. الرسالة

 . 3316هلل 1ا . في ظالل القرآن : قطب 76
. م1142. المكتب المصري الحديث للنشر والتوزيع: اإلسكندرية. 18: ط. أصول علم النفس: أحمد عز . د, راجح 77
 .163هلل
 . 144هلل  3ا .  محاسن التأويل: القاسمي  78
 . 131-136هلل  3ا .  يمتفسير القرآن الحك: رضا  79
 . 181-181هلل  14ا .  مفاتيا الغيب: الرازي   80
 .سبع تحقيع الرواية 81
 1ا(.  1383) رقم الحديث " إنا بك لمحزونون: " باب قول النبي . كتاب الجناتز. صحيا البخارر: البخاري 82
 . 268هلل
 
 

 قائمة المراجع
 
 .ه1311القاهرة, المطبعة السلفية,  ,وشفاؤهاأمراض القلوب : , أبو العباس أحمدابن تيمية .1
شددعيب : حقددع نصوصدده. مددج 1. زاد المعــاد فــي هــدر خيــر العبــاد : محمددد بددن أبددي بكددر الزرعددي , ابددن القدديم .2

 . 1114. مفسسة الرسالة: بيرو . 3:ط. األرنفوط و عبد القادر األرنفوط
محمددد فددفاد عبددد : تددرقيم. مددج13. فــتا البــارر شــرح صــحيا البخــارر: أحمددد بددن علددي بددن محمددد, ابددن حجددر .3

 .بال تاري . بيرو , دار المعرفة. بال طبعة. قام ب خراجه محب الدين الخطيب. الباقي
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 2: ط . عليده عبدد الوهداب عبدد اللطيدف : حققده وعّلدع. مدج  2. تقريب التهـميب : أحمد بن علي, ابن حجر .3
 . 1116. دار المعرفة : بيرو  . 

بدال . دار سدحنون للنشدر والتوزيدع: تدونس. بدال طبعدة. مدج12. حريـر والتنـويرالت: محمدد الطداهر, ابن عاشدور .6
 .تاري 

. 2:ط. عبددد السددالم هددارون: تحقيددع. مددج1. معجــم مقــاييس اللغــة: أبددو الحسددين أحمددد بددن فددارس, ابددن فددارس .1
 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة

 .دار الفكر:  بيرو  . 2:ط . مج1.  تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر, ابن كثير .1
 .بال تاري . دار صادر: بيرو . بال طبعة. لسان العرب: ابن منظور, جمال الدين محمد بن مكرم .4
 ., دار الفكر العربيزهرة التفاسير: محمد بن أحمد بن مصطفىأبو زهرة,  .1

. مج1. الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي, أبو السعود .18
 . م1111. دار الكتاب العربي: بيرو . 1:ط. عبد اللطيف عبد الرحمن: وضع حواشيه

 .دار الكتب العلمية: بيرو , 1:ط. عادل عبد الموجود: تحقيع. البحر المحيط: محمد بن يوسف, أبو حّيان .11
بددال , مددج16,المثــاني روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع: شددهاب الدددين السدديد محمددود, اآللوسدي .12

 . بال تاري  . دار إحياء التراث العربي: بيرو . طبعة
محمدد فدفاد : بتبويدب وتدرقيم. مدج3. (صـحيا البخـارر)الجامع الصحيا المسـند: محمد بن إسدماعيل, البخاري .13

 .2883. مكتبة الصفا: القاهرة. 1:ط. عبد الباقي
 .بال تاري  . مكتبة لبنان : بيرو  . بال طبعة. مج2. قطر المحيط: بطرس, البستاني .13
عبدد الددرزاع : تحقيدع. مدج 4. نظــم الـدرر فـي تناسـب اييــات والسـور: أبدو الحسدن إبدراهيم بدن عمدر, البقداعي .16

 .1116. دار الكتب العلمية: بيرو . 1:ط. المهدي 
. راسدم للدعايدة واإلعددالن :جدّدة. 2: ط. مددج3. أيســر التفاسـير لكــالم العلـي الكبيـر: أبدو بكدر جدابر, الجزاتدري .11

 . 133هلل 2ا. 1141
بال . مج3. الفتوحات اإللهية بتوضيا تفسير الجاللين للدقائق الخفية: سليمان بن عمر العجلي, الجمل .11

 .  بال تاري . دار الفكر للطباعة والنشر : بيرو . طبعة
. أحمدد عبدد الغفدار عطدار: تحقيدع. مدج1. الصحاح تاا اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد, الجوهري .14

 .1111. دار العلم للماليين: بيرو . 2:ط
 .1111. مطبعة االستقالل الكبرى: القاهرة. 1: ط. مج3. التفسير الواضا: محمد محمود, حجازي .11
 .1111. دار ابن حزم: بيرو . 1: ط. رجال تفسير الطبرر جرحاا وتعديالا : محمد صبحي بن حسن, حاّلع .28
 .بال تاري . دار الفكر: بيرو . بال طبعة. مج16. التفسير القرآني للقرآن: عبد الكريم, الخطيب .21
 .م1142. المكتب المصري الحديث: اإلسكندرية. 18: ط. أصول علم النفس: أحمد عز , راجح .22
 . 1141. دار الفكر: بيرو . 1:ط. مج11. مفاتيا الغيب: فخر الدين محمد بن عمر, الرازي .23
 .1111. دار الكتاب العربي. بيرو . 1:ط. مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ,الرازي .23
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ــرآن: الراغددب األصددفهاني, أبددو القاسددم الحسددين بددن محمددد .26 ــب الق ــردات فــي  ري واتددل أحمددد عبددد : راجعدده. المف
 .بال تاري . المكتبة التوفيقية: القاهرة. بال طبعة . الرحمن

 .بال تاري  . دار الفكر: بيرو . 2:ط. مج12. قرآن الحكيمتفسير ال: محمد رشيد, رضا .21
 .هد 1381. دار مكتبة الحياة: بيرو . 1: ط. مج18. تاا العروس: محمد مرتضى, الزبيدي .21
. دار الفكر المعاصر: بيرو . 1ط. مج16. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه, الزحيلي .24

1114. 
 .1143. دار العلم للماليين : بيرو  .  1:ط . مج 4.  األعالم: خير الدين, الزر كلي .21
ــل فــي وجــوي التأويــل: جددار اهلل محمددود بددن عمددر, الزمخشددري .03 . الكّشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاوي

شددركة مكتبدددة ومطبعددة مصددطفى البددابي الحلبدددي : القدداهرة. بددال طبعددة. محمددد الصددادع قمحددداوي: حققدده. مددج3
 .1112. وأوالدا

: فلسددطين. 1:ط. مددج2. تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــالم المنــان: عبددد الددرحمن بددن ناصددر, يالسددعد .31
 .1111. مطبعة النور

. بدال طبعدة. مدج6. فتا القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسـير: محمد بن علي, الشوكاني .02
 .بال تاري . دار المعرفة: بيرو 

. دار مكتبة الحياة: بيرو . بال طبعة. مج1. جمع البيان في تفسير القرآنم: الفضل بن الحسن, الطبرسي .33
1111 . 

. 2:ط. أحمد البكري وآخرين:  تحقيع. مج18. جامع البيان عن تأويل آر القرآن: محمد بن جرير, الطبري .33
 2881. دار السالم للطباعة والنشر. القاهرة

 . بال تاري . دار الجيل: بيرو . بال طبعة. جم3. القاموس المحيط: الفيروزآبادي, محمد بن يعقوب .36
بال . محمد ففاد عبد الباقي: رّقمه وخّرا أحاديثه . مج 18. التأويل نمحاس:  محمد جمال الدين, القاسمي .31

 .بال تاري . دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. طبعة
بددال . دار الفكددر: بيددرو . ال طبعددةبد. مددج22. الجــامع ألحكــام القــرآن: القرطبدي, أبددو عبددد اهلل محمددد بدن أحمددد .31

 .تاري 
عبدد اللطيدف : عّلدع عليده. مدج 3. لطائف اإلشـارات: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك, القشيري .34

 . 2888. دار الكتب العلمية : بيرو  .  1: ط . حسن عبد الرحمن 
 .1112الشروع  دار: القاهرة, بيرو  .  11:ط. مج 1. في ظالل القرآن:  سيد, قطب .31
. بدال طبعدة.رقمده وعلدع عليده محمدد فدفاد عبدد البداقي. مدج6. صحيا مسـلم: مسلم بن الحجاا القشيري, مسلم .38

 . 1143طبعة . دار الفكر للنشر والتوزيع: بيرو 
 .1148. دار العلم لماليين : بيرو  . 2:ط . التفسير الكاشف: محمد جواد, مغنية .31
  http://ar.wikipedia.org/wiki". االكتتاب"بعنوان , مقال على االنترن  غير مذكور اسم كاتبه .32
 .مرض العصر... الكآبة:" بعنوان, مقال على االنترن  غير مذكور اسم كاتبه .33
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                                              http://www.albawaba.com/ar/health,Mental_ 
Wellbeing/270990 

لماذا يرتي على بعض الناس أحوال يحبون فيها : "بعنوان , مقال على االنترن  للكاتب محمد عبدالعليم  .33
    http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294.     الحزن؟

, دار القلم: دمشع. 1:ط. مج16. معارا التفكر ودقائق التدّبر: عبد الرحمن حسن حبّنكة, الميداني .36
 . م2882

دار : بيرو . بال طبعة. مج2.مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركا  عبد اهلل بن أحمد, النسفي .31
 . بال تاري . المعرفة

 . 1141. دار الفرقان للنشر والتوزيع: عمان. 1:ط . سورة يوسف دراسة تحليلية: أحمد, نوفل .31
 

http://www.islamweb.net/ver2/istisharat/details2.php?reqid=274294

