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 b 
 ةـــــامكدم

احٛد ه رب ا٤ًٕعل، واًّاة واًًام قغ أوْؾ ا٤ٌٟٕٞء واعرؾٚل ٤ٌٜٟٞ 
 حٛد، وقغ آًف وصحٌف واًت٤سٕل هؿ س٢ط٤ًن إم يقم اًديـ.

 دــــا بعـأم

إَن اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم ظٚؼ اًٜٗس اإ٦ٟٞ٤ًٟ وؾقاه٤ ذ أطًـ ش٘قيؿ، وأودع 
شتجغ ذ ٤ُ يٓرأ ق٤ٝٞٚ ُـ شٖػات و٤ٝٞ جٛقق٦ ُـ اع٤ِقر وا٤ٕٟٗٓٓت ، 

 وًٞقًقض٦ٞ داظ٦ٞٚ ، وشٌٕػات ض٦ًٞٛ ظ٤رض٦ٞ .
وإذا ي٧ٟ٤ اع٤ِقر وا٤ٕٟٗٓٓت هل اع١ًو٦ً قـ اح٦ً٤ ا٦ًًٜٞٗ واعزاض٦ٞ 
ًإ٤ًٟن ، وٛـ اعٝؿ ًِٚخص أن يٙت٥ً ٤ُٝرات اًتٌٕػ قـ هذه ا٤ٕٟٗٓٓت 

 سٓري٦٘ إج٤س٦ٞ .
٘رة ذ اًٜٗس ، وهذه ا٤ٕٟٗٓٓت اعتقـ٦ٜ ، ؿٕقر وُـ سل شٚؽ اع٤ِقر اعًت

احزن اًذي ي٥ّٞ اإ٤ًٟن  سل احل وأظر:س٥ًٌِ اًدواظؾ وإًقارض 
ُد ُـ ا٤ٕٟٗٓٓت ذات إًقاى٥ اًقظ٦ٛٞ ، اًتل ش٥ًٌ اًٙثػ ُـ  َٕ اع٤ّط٦ٌ ًف ، وُي
إُراض إًْقي٦ وا٦ًًٜٞٗ ، ظ٤ص٦ وأن يثًػا ُـ ا٤ًٜس ًٞس ًدهؿ ُـ 

ًققل ِواًتُّقر هذا إًِقر ، ٤ُ جٕٚٝؿ حًٜقن وٝٛف وجٞدون اًت٤ُٕؾ ُٕف ذ ا
 طدود اًٗٝؿ اًّحٞح اعنوع .

وُـ اح٦ٛٙ اإه٦ٞ ، وا٤ًٓٚئػ اًرس٦ٟٞ٤ ، أن ضٕؾ هذا ا٤ٕٟٗٓل ُـ اع٤ِقر 
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اًتل شت٤ٜوب ذ اًت٤ٗقؾ ُع اإ٤ًٟن قغ وضف ا٤ًٕرض ٓ قغ وضف اًديٛق٦ُ ، وإٓ  
اإ٤ًٟن سدوام اح٤ل، وا هق إٓ أم يٚحؼ س٤ًٜٗس: وهذا م ي٠ت ذ اً٘رآن هٚؽ 

٤ًٞ قٜف.  اًٙريؿ إٓ ُٜٝ
وً٘د اهتؿ اًديـ اإؾاُل س٤ج٥ٟ٤ اًٜٗز، وأوم اً٘رآن اًٙريؿ شٚؽ 
ا٦ًْٞ٘ ق٤ٜي٦ ظ٤ص٦، وهذا ٤ُ دوع قٚاء اعًٚٛل إم آهتام سف ظ٤ص٦ وسٕٚؿ 

٤ُ٤ٝت ى٦ٛٞ ذ اًدراؾ٤ت ا٦ًًٜٞٗ أصرت ش٠صًػا يًٌػا ذ اًٜٗس ق٦ُ٤، و٤ٙن هؿ إؾ
 اًٗٙر اًٖري.

وع٤ ي٤ن احزن ُـ أيثر إُراض ا٦ًًٜٞٗ اٟت٤ًِرا ، و٘د دق٧ اح٤ض٦ 
عٕرو٦: إؾ٤ٌب اح٦ٞ٘ٞ٘ ًٚحزن، وُقىػ اإؾام ُٜف، وآص٤ره قغ  -دراؾتف

٦ احزن دراؾ٦ وًٗٚوي٤ن ذًؽ ح٧ قٜقان: -اإ٤ًٟن، ويٞػ ق٤جف اإؾام
 .ح٦ٞٚٞٚ

 . سبب اختقار هذا ادوضوع  *
ً٘د ي٤ن وراء اظت٤ٞري هذا اعقوقع سقاق٨ ودواوع يثػة شآزرت وش٤ٕو٧ٟ 

 : قغ دوٕل ٓظت٤ٞره، أم٤ٝ
يِػ اًٚث٤م قـ إؾ٤ٌب اح٦ٞ٘ٞ٘ وراء ؾ٘قط اعرء وري٦ً ذ ؿ٤ٌك  : أولا 

 إطزان. 
اًره٦ٌ ذ س٤ٞن سراق٦ اًديـ اإؾاُل وشٗقىف ذ ٤ًُقدة اإ٤ًٟن وخّٚٞف  : ثاكقاا 

 ُـ داء احزن اخ٨ٌٞ.
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قغ ط٦ً٤ اإ٤ًٟن ا٦ًًٜٞٗ  -ظ٤ص٦ احزن اًتٌٜٞف قغ ظٓر ا٤ٕٟٗٓٓت  : ثالثاا  
 . واجًدي٦

ا وؾٌؾ  - هذه اح٦ً٤ ذ - وشِخ٤ّٞت خت٦ٗٚ اًتٕرف قغ آراء واد٤ه٤ت : رابعا
 اخاص ٤ُٜٝ. 

ا  شٙقيـ صقرة صحٞح٦ قـ اإ٤ًٟن وط٤ٞشف ا٦ًًٜٞٗ ذ اًؽاث اإؾاُل. : خامسا
ا  ح٤و٦ً إج٤د دراؾ٤ت ضديدة ذ قٚؿ اًٜٗس ذات شقضف إؾاُل. : سادسا

ا : يؼز هذا اًٌح٨ وْؾ اًًٌؼ ًٕٚاء اعًٚٛل قغ اح٤ْرة اًٖرس٦ٞ اًتل  سابعا
ى٧ُ٤ وه٧ْ قغ أؾ٤س ُـ ضٝقد ه١ٓء، ًٞس ذ قٚؿ اًٜٗس وح٥ً، 

 سؾ ذ مٞع وروع اعٕرو٦ اإ٦ٟٞ٤ًٟ.
 ادـفج ادتبع ي هذا البحث :  *

 إن اع٩ٜٝ هق: آًريؼ اع١دى إم اًِٙػ قـ اح٦٘ٞ٘ سقاؾ٦ٓ ـ٤ئ٦ٗ ُـ
اً٘قاقد ا٦ُ٤ًٕ اًتل هٞٛـ قغ ؾػ إً٘ؾ، وحدد ق٤ٞٚٛشف طتك يّؾ إم ٟتٞج٦ 

 .   ُٕٚق٦ُ
وع٤ ي٤ن اعٜٓؼ يدرس صقر اًٗٙر وـرق آؾتدٓل اًًٚٞؿ، و٘د اؾتخدم 

 اًذي وٞف يٜت٘ؾ ا٤ًٌط٨ ُـ اع٘د٤ُت إم اًٜت٤ئ٩."اع٩ٜٝ آؾت٤ٌٜـل"
                                                 

ا٦ًْٜٝ  م، دار1963، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ ٤ُٜ5ه٩ اًٌح٨ إًٚٛل، اًديتقر/ قٌد اًرمـ سدوى، صـ (  1)
 إًرس٦ٞ، ٍُ.
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وأؾس هذا اع٩ٜٝ اجقهري٦ هل اًتٕري٤ٗت: ٕن ا٤ًٌط٨ يٌدأ ستحديد ٤ُٕي  
 ا٤ًٕٗظ اعًتخد٦ُ ذ سحثف، ودائًا ٤ُ يت٥ٚٓ هذا اع٩ٜٝ اؾتخدام اع٤ٜه٩ اًت٦ًٞ٤:  

٤،  -أ  ً٘ ٤ دىٞ ًٗ اع٩ٜٝ اًقصٗل:وهدف هذا اع٩ٜٝ إم وصػ أًقاهر وص
٤ ويًا، ُٝتًا ساوٞٝ ًٗ وهذا اع٩ٜٝ   ٤ وط٤ره٤ وًُت٤ٌٝٚ٘حدًدا ظ٤ّئ٤ّٝ يٞ

هق ا٤ً٘ئؿ ستح٘ٞؼ وش٘ديؿ دراؾ٦ ق٦ٞٛٚ ًٚٔقاهر دون أن يتدظؾ ذ طدوص٤ٝ، 
 س٤قت٤ٌره اعختص سدراؾ٦ اًقوع اًراهـ وح٤و٦ً شًٗػ هذا اًقوع . 

اًذي يٕٜك ستًٗػ اًّٜقص وأراء اخ٤ص٦ س٤عقوع، :اع٩ٜٝ اًتحٚٞك -ب
٤ جٚق اًٖٛقض ق٤ٜٝ.وح٤ٝٚٞٚ حًٚٞا دىٞ ً٘ 

يا اؾتخدم ا٤ًٌط٨ اع٩ٜٝ اًذاي أو آؾت٤ٌٓي: وهق ي٘قم قغ اًت٠ُؾ  -ج
ا٤ًٌـٜل أو اعاط٦ٔ اًداظ٦ٞٚ، ويٕتؼ أىدم ٤ُٜه٩ قٚؿ اًٜٗس وأم٤ٝ: ًٙقن 
اح٤ٓت إًِقري٦ داظ٦ٞٚ ٓ ظ٤رض٦ٞ ٤ُدي٦، ختؼه٤ اًٗرد سًٜٗف، وحس ه٤ 

وجقهر هذا اع٩ٜٝ هق اعاط٦ٔ اًذاش٦ٞ، ط٨ٞ ي٘قم اًٗرد   إط٤ًًؾ٤ ٤ًٌُذا
سٛاط٦ٔ ذاشف، ويًٜ٘ؿ ذ ذات اًقى٧ إم ُاطظ وُاَطظ، وٝق اًذي يرصد ٤ُ 

 يدور سداظٚف ُـ أو٤ٙر و٤ُِقر وا٤ٕٟٗٓت، وهق اًذي حدص٤ٜ ق٤ٜٝ .
                                                 

، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ ٤ُٜ26ه٩ اًٌح٨ اًًٗٚٗل، اًديتقر/ حٛد أمد ُّٓٗك اًني٤ىقس، صـ (  1)
 م، دار اًث٤٘و٦  ًٜٚن، ا٤ً٘هرة.1995

م، 2001، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ ٤ُٜ39ه٩ اًٌح٨ ذ قٚؿ اًٜٗس، اًديتقر/ طٚٛل اعٚٞجل، صـ (  2)
 ٤ًٌٜن. سػوت 
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قرض هذا اعقوقع و٤ُٕجتف  هذه هل اع٤ٜه٩ اعًتخد٦ُ ذ اًٌح٨، أ٤ُ 
  اًٜحق اًت٤ز:و٤ٙن قغ

يدور حقر هذا اًٌح٨ ذ اًدرض٦ إوم طقل ٤ُ يٕؽي اإ٤ًٟن ُـ أطزان، 
 وأن ص٦ٛ ققاُؾ هل اعًئق٦ً قـ ذًؽ، ج٥ اخاص ٤ُٜٝ.

وطقل هذه اًٗٙرة ى٧ُ٤ دق٤ئؿ هذا اًٌح٨، ًتث٧ٌ آراء قٚاء اعًٚٛل ذ 
٤ًن ُـ ٤ُِقر احزن هذه ا٦ًْٞ٘، و٤ُ ض٤ء سف اًقطل اًنيػ، وي٦ٞٗٞ خٚٞص اإٟ

واًٙآس٦، وذًؽ ذ ضد وشريٞز وشًًٚؾ وشراسط، يٛ٘د٤ُت ٦ُٜٞ٘ٓ روري٦ هذه 
 اًٜتٞج٦.   

و٤ًّٗؾ إول وهق يتحدث قـ  ٤ُه٦ٞ احزن، وشٕري٤ٗشف اعخت٦ٗٚ قٜد قٚاء 
اعًٚٛل قغ اظتاف آرائٝؿ واد٤ه٤هؿ، حٛؾ ذ ـ٤ٞشف ٤ُ يدًؾ قغ اعٕٜك 

ٜد اًٗاؾ٦ٗ وقٚاء اًٜٗس واًّقو٦ٞ، يا يت٤ٜول اًتٛٝٞد ذح اح٘ٞ٘ل ًٚحزن ق
وشّٗٞؾ ًأوص٤ف واعرادو٤ت اعخت٦ٗٚ ٦ًٛٚٙ طزن، واًٗروق اًٖٚقي٦ سٜٞٝؿ، صؿ 
شّٜػ هذه اح٘قل اًد٦ًٞٓ ط٥ً ىقه٤ وق٤ٝ٘ٛ، وش٠صػه٤ ذ اًٜٗس، ُـ إدٟك 

 إم إقغ.
أ٤ُ اًّٗؾ اًث٤ي، و٤عٌح٨ إول وٞف يٛٞط اًٚث٤م قـ طقاوز وسقاق٨ ا٤ٕٟٗل 
احزن وإؾك: ٕن يؾ أم ٓ يٕرف ؾٌٌف ٓ يرضك ؿ٤ٗؤه، يا ي٘قل وًٞٚقف 

اح٦ٚٞ ًدوع "ذ رؾ٤ًتف  "أسق يقؾػ يٕ٘قب سـ إؾح٤ق اًٜٙدي"إًرب
اًث٤ي، وُقىػ أ٤ُ ُقىػ اإؾام ُـ هذا اًداء، وٝق حقر اعٌح٨ "إطزان
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اإؾام يتجغ ُـ ظال اً٘رآن اًٙريؿ، وا٦ًًٜ اًٌٜقي٦، وُـ ظال إً٘ؾ  
واعٜٓؼ، واًٗٓرة ا٦ًًٛٞٚ، وٝذه إُقر هل اعٞزان اًذي شٕتٛده هذه ا٦ًْٞ٘: ٕه٤ 
ُٞزان ق٤م، وؿ٤ُؾ ٓ ختص سديـ دون آظر أو س٘قم دون ؾقاهؿ، س٤إو٤و٦ إم 

تخدا٤ُٝ، وهك ُٚز٦ُ ًٚجٛٞع، وا ي٤ٕرض و٤ٝٞ إٓ ذًؽ هل ذ إ٤ُٙن ا٤ًٌط٨ اؾ
 ض٤طد ٤ُٕٟد، واع٤ٕٟدون ٓ وزن هؿ. 

وٛـ اًذي يٜٙر إً٘ؾ؟ وهق اع٦ٙٚ اعٛٞزة اعدري٦ اًتل اُتـ اه ه٤ قغ 
اإ٤ًٟن ًٙل يدرك سف احؼ ويٛٞز سف اخ٨ٌٞ ُـ ا٥ًٞٓ؟ وُـ اًذي يٜٙر اعٜٓؼ 

ىقاقده، وى٤ْي٤ه، وُ٘د٤ُشف يّؾ اإ٤ًٟن  وهق اًذي خ٤ـ٥ اًٗٙر؟وس٤ًٛقدة
 إم اًٜتٞج٦ اًّحٞح٦.

وُـ اًذي يٜٙر اًٗٓرة، وهك اً٘قة اعدري٦ ًٚحؼ ؟ وٝل اًٜقر اًرس٤ي          
اًذي ي٘ذوف اه ذ ى٥ٚ اإ٤ًٟن، وهك اًن اإهل اًذي وٓر اه ا٤ًٜس ق٤ٝٞٚ، و٢ذا 

 ؼ واضت٥ٜ ا٤ًٌـؾ.م شٚقث هذه اًٗٓرة أدرك اإ٤ًٟن اخػ واح
أ٤ُ اًّٗؾ اًث٨ً٤، و٤عٌح٨ إول يرصد أًقاهر وأص٤ر اًتل ي٤ًٌٌٝ 
احزن، وُدى ش٠صػه٤ قغ ط٤ًتل اإ٤ًٟن ا٦ًًٜٞٗ واجًدي٦، وه٤ٜ ي٠ي دور إًاج 
ًًٞجؾ ٤ًٜ اعٌح٨ اًث٤ي ٤ُ ض٤ء سف اإؾام ُـ قاج ىٌؾ اإص٤س٦ هذا اًداء 

سدؾتقريف  -٤ٝ آـٛئ٤ٜن وا٤ًًٕدة، وي١يد قغ ؾٌ٘ف وسٕده٤، ًٞٙٗؾ ًٌٚني٦ يٚ
يؾ أًٜري٤ت وا٤ًًٗٚٗت اًتل ض٤ء ه٤ قٚاء  -اً٘رآن وا٦ًًٜ، وقٚائف اًٙرام 

 اًٜٗس.  
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 أ٤ُ اخ٤م٦ و٘د ش٧ْٜٛ ظاص٦ ٤ُ شقصؾ إًٞف اًٌح٨ ُـ ٟت٤ئ٩. 
وًدراؾ٦ هذا اعقوقع دراؾ٦ ق٦٘ٞٛ وُريزة ذ وقء هذا اع٩ٜٝ ى٧ًٛ 

 وظ٤م٦. إم ُ٘د٦ُ وصاص٦ وّقلاًٌح٨ 
و٤ُ٠ اع٘د٦ُ واًتل ٟحـ سّدده٤ وتتٙقن ُـ أؾ٤ٌب اظت٤ٞري ًٚٛقوقع 

 وأمٞتف، واع٩ٜٝ اعتٌع وٞف وظ٦ٓ اًٌح٨.
 وأ٤ُ اًّٗؾ إول وٕٜقاٟف: ٤ُه٦ٞ احزن وشّٗٞؾ أوص٤وف.

 ويتٙقن ُـ ٌُحثل:
 اعٌح٨ إول: شٕريػ احزن ٦ًٖ واصٓاًط٤.

 : شّٗٞؾ أوص٤ف احزن.اعٌح٨ اًث٤ي
 اًّٗؾ اًث٤ي: أؾ٤ٌب ودواوع احزن، وُقىػ اإؾام ُٜف.

 ويتٙقن هذا اًّٗؾ ُـ ٌُحثل:
 اعٌح٨ إول: أؾ٤ٌب ودواوع احزن.

 اعٌح٨ اًث٤ي: ُقىػ اإؾام ُـ احزن.
 اًّٗؾ اًث٨ً٤: أقراض احزن وآص٤ره، وقاج اإؾام ًف

 ويتٙقن هذا اًّٗؾ ُـ ٌُحثل:
 ٌح٨ إول: أقراض احزن وآص٤ره.اع
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 اعٌح٨ اًث٤ي: قاج اإؾام ًٚحزن. 
 اخ٤م٦: وو٤ٝٞ ٟت٤ئ٩ اًٌح٨ ووقائده.

ىقل رس٤ٜ ش٤ٌرك  هذا وٓ يًع ا٤ًٌط٨ إٓ أن يردد ُع ٌٟل اه ؾٚٞان 
 ┑ ┐ ┏ ┎ ┍ ┌ ┋ ┊ ┉   ┈ ┇ ┆ ┅ ザوش٤ٕم

┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ゴ    .
 

                                                 
 .19ٔي٦:ؾقرة اًٜٛؾ، ا (  1)
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 ل اأّلـــــفصال
 ُــٔل أّصافــّتفص زٌــة احــٍٔما

 
 ويتكون من مبحثن

 تعرٓف احزٌ لغة ّاصطاًحا. : ح اأّلـامبخ

 زٌ.ـــاف احــٔل أّصـــ: تفص امبخح الجاىٕ
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 ل اأّلــفصال 
 ُــٔل أّصافــّتفص زٌ ــة احــمأٍ

 . اـــًة ّاصطاحــلغ زٌ ــاح رٓف ــ: تع ح اأّلــامبخ

 : تعريف احزن لغة:  أولا 
٤ ُـ اً٘رآن  "طزن"وردت ٤ُدة  ًٕ و٤ُ يِتؼ ٤ُٜٝ ذ اصٜل وأرسٕل ُقو

٤ قغ ص٦ٖٞ اع٤ْرع، وذ مس ُقاوع    اًٙريؿ ًٕ ٤ُٜٝ ؾٌع وصاصقن ُقو
                                                 

٤ ذ آي٤ت ُد٦ٟٞ، ووردت س٦ّٖٞ (  1) ًٕ  "حزن"٤ُٜٝ مس وقنون ذ آي٤ت ٦ُٞٙ، وؾٌع قنة ُقو
-13اًّ٘ص:-70اًٜٛؾ:-40ـف: -127اًٜحؾ:-88احجر:-40ذ ؾٌع ؾقر: )اًتقس٦:

 30و٧ّٚ :  - 153،  139ذ صاص٦ ُقاوع: ) آل قٛران :  "حزٟقا"( وس33٦ّٖٞإًٌٜٙقت:
ذ  "حزي "( وس٦ّٖٞ  68اًزظرف :  49ذ ُقوٕل : ) إقراف :  "قن حزٟ "( وس٦ّٖٞ 

َْٞحُزَن  "( وس٦ّٖٞ  7اًّ٘ص :   24ُقوٕل : ) ُريؿ :   10ذ ُقوع واطد : ) اعج٤د٦ً :  "ًِ
  33ا٤ٕٟٕم :   41اع٤ئدة :   176ذ ؾت٦ ُقاوع : ) آل قٛران :  "حزٟؽ  "( وس٦ّٖٞ 

(  33ُقوع واطدة : ) إطزاب :  "حزن  "( وس٦ّٖٞ  76يس :   33 ً٘ان :  65يقٟس : 
ذ ُقوع  "حزهؿ "( وس٦ّٖٞ 13ذ ُقوع واطد : )يقؾػ: "ًٞحزٟٜل "وس٦ّٖٞ 

، 112،262، 38،62ذ صاث قنة ؾقرة: )اًٌ٘رة :  "حزٟقن"( وس٦ّٖٞ 21واطد:)ا٤ٌٟٕٞء:
 62يقٟس :   35إقراف :   ٤48م : إٟٕ  69اع٤ئدة :  -170آل قٛران :  -277، 274

( 84ذ ُقوع واطد : )يقؾػ: "اْحُْزنِ "( وس٦ّٖٞ اعّدر  13إط٤٘ف :   61اًزُر :  
ذ ُقوع واطد:  "اْحََزنَ "( وس٦ّٖٞ 86ذ ُقوع واطد: )يقؾػ: "طزي"وس٦ّٖٞ 

٤ًٟ"( وس٦ّٖٞ 34)و٤ـر:  ( 8اًّ٘ص :   92ذ ُقوٕل : ) اًتقس٦ :  "طز
، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  200،  199اعٕجؿ اعٗٝرس ٤ًٕٗظ اً٘رآن اًٙريؿ، حٛد و١اد قٌد ا٤ًٌىل ، ص  (  2)

 هـ ، دار اًٙت٥ اعٍي٦ . 1364
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قغ ص٦ٖٞ اعّدر، وىد ض٤ءت صٞغ اع٤ْرع قغ أؾٚقي اًٜٗل واًٜٝل: ًتٕٓل  
واًتحذير ذ اح٤ر واعًتٌ٘ؾ، ُع إًٚؿ س٠ن اًٜٝل ه٤ٜ ًٞس قغ  د٦ًٓ اًٙراه٦ٞ

 ┉ ザ:  ط٘ٞ٘تف: ًٙقن احزن ٓ حّؾ س٤ٓظت٤ٞر، وإٟا اعّ٘قد ذ ُثؾ ىقًف ش٤ٕم

┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐            ┑  ┒ ゴ   وىقًف ؾٌح٤ٟف  :ザ ┬ 

┭ ┮ ┯   ┰┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ゴ     
 . اًت٤ٕـل واًريقن إم أؾ٤ٌسف وإم ٤ُ يقرصف ويًٌٙفإٟا هق اًٜٝل قـ 

 أ٤ُ ٤ُ ض٤ء ُـ هذه اع٤دة قغ اعّدر، و٢ٟا يدل قغ ُٓٚؼ احزن، ي٘قًف ش٤ٕم
: ザ ┘ ┙ ┚ ┛ ├  ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ゴ   وىقًف ش٤ٕم : 

ザ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦      ゴ   :وىقًف ش٤ٕم ザ ┵ ┶     ┷ ┸ 

┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ゴ   وىقًف ش٤ٕم : ザ ﾘ 

ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ﾝ ﾞﾟ ゴ    وىقًف ش٤ٕم : ザ ゴ ザ ジ ズ 
                                                 

 .139ؾقرة آل قٛران، أي٦: (  1)
 .127ؾقرة احجر، أي٦: (  2)
، ح٘ٞؼ/صٗقان قد٤ٟن 231أٟر اعٗردات ذ هري٥ اً٘رآن، اًراه٥ إص٤ٝٗي، صـ (  3)

 ٤ًٌٜن. دُِؼ، سػوت هـ ، دار اً٘ٚؿ، اًدار ا1412،٦ُٞ٤ًِا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ  اًداودي،
 .92ؾقرة اًتقس٦، أي٦: (  4)
 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  5)
 .86ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  6)
 .8ؾقرة اًّ٘ص، أي٦: (  7)

١٤٢٢



   
 13   «دراســة حلٔلٔة  »فلشـــفة احـزٌ                    

 ゼ ゾ ダヂ ヅ デ ド バ パ ゴ   . 
ٗقا، ي٤٘ل: أص٤سف  واحُْزُن واحََزُن: ّٗ قا ظ ّٛ ٚقا وتحقا، وإذا و ّ٘ ًٖت٤ن إذا ص

ُٟٜل و٤ٟ٠ حزون... إذا  ُز َٟٜل إُُر َحْ ض٤ء َطَزٌن ؿديٌد، وُطْزٌن ؿديد ، وي٤٘ل: َطَز
قه، َٛ  ザ : ى٤ل اه قز وضؾ احََزُن ُّٜقس٤ً َوَتحقه، وإذا ض٤ء ًُٙقرًا أو ُروقق٤ً َو

┡ ┢ ┣ ┤ゴ  وى٤ل ش٤ٕم  :ザ ┙ ┚ ┛ ├  ┝ 

ゴ   قز وضؾ وىقًف : ザ ┶     ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ゴ   قا اح٤َء ه٤ٜ ُٛ َو
ّٟف جرور ذ اؾتٕال إًٗؾ، وإذا أورُدوا  ْنة اًٜقن، ي٠ َٙ ٌر ً ُْ َر ى٤ًقا: أ ُْ ْقَت وإ َّ اً

 .  ُحزن وَصْقٌت حُزن وٓ ي٤٘ل: ط٤زن
٤ًٟ وح٤َزَن  ُٟ٘ٞض اًَٗرح وهق ظاُف اًُنور، واحُْزُن: وىد َطِزَن س٤ًٙن َطَز

َٟف وٝق  ٤ وَأْطَز ًٟ ُٟف ُطْز ُز َٟف إَُُر َحْ وَحَزن ورضؾ َطْز٤ٌٟن وِحْزاٌن، ؿديد احُْزِن وَطَز
ـُ واحُزو٦ُٟ  ِِ ـٌ وَطِزٌن ... واحَْزُن اع٤ُٙن اًٖٚٞظ وهق اخَ َحْزوٌن وُحَْزٌن وَطِزي

 . اخُِق٦ٟ
                                                 

 .34ؾقرة و٤ـر، أي٦: (  1)
 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  2)
 .92اًتقس٦ أي٦  ؾقرة (  3)
 .86ؾقرة يقؾػ أي٦  (  4)
،ح٘ٞؼ اًديتقر/ قٌد احٛٞد اهٜداوي، ا٦ًٌٕٓ 313صـ1إًل، اخٚٞؾ سـ أمد اًٗراهٞدي، ضـ (  5)

 ٤ًٌٜن. هـ، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 31324-م2003إوم ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن. -، سػوتوم، دار ص٤در، ا٦ًٌٕٓ ا111ٕص 14حٛد سـ ُٙرم سـ ُٜٔقر، ضـ٤ًًن إًرب،  (  6)
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َٟف ٦ًٖ َمٞؿ، وَطَزٟف ٦ًُٖ ُىَريش،  ُٚظ ُـ إَرض  واحَْزن: وُىرئ ها، وَأْطَز ٤ُ َه
 .  وو٤ٝٞ ُطُزو٦ٟ

: ظِق٦ٟ ذ إرض وظِق٦ٟ ذ  احُْزن واحََزن ":  ي٘قل اإ٤ُم اًراه٥
 .   "ع٤ حّؾ وٞف ُـ اًّٖؿ، وي٤ّْده اًٗرح اًٜٗس

ا ثاكقاا  . : تعريف احزن اصطاحا
هق ق٤ٌرة قا حّؾ ًقىقع ُٙروه، أو وقات حٌقب ذ  واحُْزُن اصٓاًط٤:

٤:  اع٤ي ًْ  .  هٌؿ ُيٚحؼ ُـ وقات ٤ٟوع أو طّقل و٤ر  وهق أي
                                                 

ه، دار 1412إوم ؾ٦ٜ  ، ح٘ٞؼ/يقؾػ اًِٞخ حٛد، ا72٦ًٌٕٓخت٤ر اًّح٤ح، اًرازي، صـ (  1)
 سػوت. -اً٘ٚؿ، اًدار ا٦ُٞ٤ًِ، دُِؼ

هق احًل سـ حٛد سـ اعْٗؾ، أسق ا٤ً٘ؾؿ إص٤ٝٗي اعٕروف س٤ًراه٥ أدي٥ ُـ احٙاء  (  2)
٤ٝٗن ؾٙـ سٖداد، واؿتٝر طتك ي٤ن ُي٘رن س٤إ٤ُم اًٖزاز، ًف ٤ًٗ١ُت قديدة إًٚاء ُـ أهؾ أص

، 279صـ 2م.)إقام، ظػ اًديـ سـ حٛقد سـ حٛد اًزر يغ، ضـ674 -هـ52شقر ؾ٦ٜ 
م، ـ٦ٌٕ دارا ًٕٚؿ ًٚٛايل: وراضع ذ شرمتف ؾػة أقام 1986ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًس٦ٕ ٤ُيق ؾ٦ٜ 

، ح٘ٞؼ ؿ٥ٕٞ إر٤ٟؤوط وحٛد ٟٕٞؿ 120،121، صـ13ضـاًٌٜاء، اإ٤ُم /اًذهٌل، 
 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤(1990 -هـ1410إًرىقؾك، ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًس٦ٕ ؾ٦ٜ ، 

 .231اعٗردات ذ هري٥ اً٘رآن، صـ (  3)
-هـ1403، ح٘ٞؼ/م٤ق٦ ُـ إًٚاء، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 86اًتٕري٤ٗت، اجرض٤ي، صـ (  4)

 ٤ًٌٜن. م،دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 1998
، ح٘ٞؼ/قد٤ٟن درويش وحٛد اعٍي، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 671ا٤ًٞٚٙت، ٕي ا٤ًٌ٘ء اًٙٗقي، ص  (  5)

 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ1998.٦ً٤-هـ1419

١٤٢٤



   
 15   «دراســة حلٔلٔة  »فلشـــفة احـزٌ                    

س٤ًْؿ، اًٖؿ اح٤صؾ ًقىقع ُٙروه أو  واحُْزنُ " :  اإ٤ُم اع٤ٜويوى٤ل  
 .  "وقات حٌقب ذ اع٤ي وي٤ْده اًٗرح

وُاز٦ُ اًٙآس٦  هق اٟخاع قـ اًنور، " :  وى٤ل اإ٤ُم اسـ اً٘ٞؿ
 وهق ُـ ٤ُٜزل إًقام ٕن وٞف ٤ًٟٞن اع٦ٜ، ًت٠َؾػ قـ و٤ئ٧ أو شقضع عٛتٜع،

وهق ذ ٤ًًُؽ اخقاص طج٤ب: ٕن ُٕرو٦ اه ضا ٟقره٤  ٤َء ذ رق آًٌع،واًٌ٘
 .  "يؾ ف٦ٛٚ، ويِػ هوره٤ يؾ ه٦ٛ

  

                                                 
ا٤ًٕرول سـ قغ سـ زيـ ا٤ًٕسديـ احدادي صؿ اع٤ٜوي ا٤ً٘هري، زيـ  حٛد قٌد اًرؤوف سـ ش٤ج (  1)

اًديـ، وًد ؾ٦ٜ اصٜل ومًل وشًٕائ٦ ُـ اهجرة اعقاوؼ اخ٤ُس وإرسٕل ومس ٤ُئ٦  سٕد 
 ٤، ٤ُٜٝ ًٗ إًػ، ُـ ي٤ٌر إًٚاء س٤ًديـ واًٜٗقن، اٟزوى ًٌٚح٨ واًتّٜٞػ ًف ٟحق صاٟل ُّٜ

ًت٤م وا٤ًٜىص ق٤ش ذ ا٤ً٘هرة، وشقر ه٤ ؾ٦ٜ إطدى وصاصل وأًػ ُـ اًٌٙػ واًّٖػ وا
 (204صـ 6اهجرة، اعقاوؼ اًث٤ي وإًنيـ وؾتائ٦ وأًػ) إقام، ضـ 

-هـ1410، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ139٦ٜاًتقىٞػ قغ ُٝات اًت٤ٕريػ، قٌد اًرؤوف اع٤ٜوي، صـ (  2)
 ٍُ. م، دار ق٤م اًٙت٥، ا٤ً٘هرة1990

اسـ اً٘ٞؿ هق: حٛد اسـ أسك سٙر اسـ أيقب اسـ ؾٕد اًزرقك اًدُِ٘ل أطد ي٤ٌر إًٚاء ُقًده  (  3)
وو٤شف ذ دُِؼ شتٚٛذ ًِٞخ اإؾام اسـ ش٦ٞٛٞ وًف ٤ُّٜٗت يثػة ُٗٞدة، شقر ؾ٦ٜ إطدى 

، إذاف 450صـ 1ومًل وؾٌع ٤ُئ٦ ُـ اهجرة)اعقؾقق٦ اًث٤٘و٦ٞ ًأقام، ضـ
 م، ـ٦ٌٕ دار ا٥ًِٕ(.1972ٞد، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜاًديتقر/طًل ؾٕ

هـ،دار 1394، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ 378ـريؼ اهجرشل وس٤ب ا٤ًًٕدشل ، اسـ ىٞؿ اجقزي٦، ص  (  4)
 ا٦ًًٞٗٚ، ا٤ً٘هرة، ٍُ
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 اُحْزُن ي عؾم الـػس. 
٤:ا٤ٕٟٗل  هق ط٦ً٤ ١ُىتف ُـ اًٖؿ واهٌقط اعٕٜقي ًْ يقي ًف  وهق أي

شٌٕػات حددة قغ اًقضف ي٤ٝٛٝٗ يؾ اًٌن، إذ ٓ خٓئ إًل اًِخص احزيـ ُـ 
شٌ٘ٓٞف ط٤ضٌٞف، ووٞؼ قٜٞٞف، ورسا ارد٤ف اًذىـ سٕض اًٌء يا شّح٥ ا٤ًٌَٙء 
٤ًٌ يؾ هذه اًتٌٕػات، و٤ًٌٙ٤ء إؿ٤رة واوح٦ ًٚتٌٕػ قـ احزن وـ٥ٚ اع٤ًقدة  ه٤ً

 .  ُرض اًروح، يا أن إم ُرض اًٌدن واحزن:  ُـ أظريـ
ويٛٙـ أن ٟ٘قل: إن احزن ق٤ٌرة قـ ط٦ً٤ ا٦ًٞ٤ٕٟٗ يّح٤ٌٝ شٖػ ذ اح٦ً٤ 
اعزاض٦ٞ واًّح٦ٞ شًتٛر طتك يزول اع٥ًٌ، وهذا ٤ُ أؿ٤ر إًٞف اًذير احٙٞؿ، وٛـ 

ا٦ًٞ٤ٕٟٗ، احزي٦ٜ وضد٤ٟ أه٤: ط٦ً٤  "يٕ٘قب"ظال أًٜرة اًتِخ٦ّٞٞ ح٦ً٤ ؾٞد٤ٟ 
 ┱   ┰ ┯ ┮ ┭ ┬ ┫ ┪ ┩ ザ : و٘قل إس٤ٜء ٕسٞٝؿ

┲ ┳ ゴ   ،يث٧ٌ ذًؽ وا ي١دي إم اهاك إٓ ا٤ٕٟٗٓٓت ا٦ًًٜٞٗ
٤ قغ ٤ُ ذ ًٟٗف ُـ هٞظ، وهل ط٦ً٤ وضدا٦ٟٞ يِػ إ٤ًٝٞ  ًٙ صؿ ٟجده ُٖتًا ومً

                                                 
م، اع٦ٌٕٓ 2003، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 42صـ1ُٕجؿ قٚؿ اًٜٗس واًؽس٦ٞ، جٛع ا٦ًٖٚ إًرس٦ٞ، ضـ (  1)

 إُري٦ ، ٍُ.
، شرم٦/ق٦ٌٚ ققدة، ُراض٦ٕ د/ أمد ظريس ، ا٦ًٌٕٓ 147زن اخ٨ٌٞ، ًقيس وًؼت، صـاح (  2)

 م ، هٞئ٦ أسق فٌل ٤ًًٞٚط٦ واًث٤٘و٦ ، اإ٤ُرات إًرس٦ٞ اعتحدة .2014 -هـ 1435إوم ؾ٦ٜ 
، ح٘ٞؼ/قٌد اًٗت٤ح حٛد احٚق، 181اًتٛثٞؾ واعح٤رة، قٌد اعٚؽ سـ حٛد اًث٤ًٌٕل، صـ (  3)

 م ، اًدار إًرس٦ٞ ًٚٙت٤ب .1981 -هـ ٦ٌٕ1401 اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ آً
 .85ؾقرة يقؾػ، أي٦:  (  4)
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 ┠ ┟ ┞ ┝ ├ ┛ ザ ُـ ىقًف ؾٌح٤ٟف ザ  ┦ ゴ اًتٌٕػ س٦ٛٚٙ 
┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┧┦ ゴ   وىد أدى ذًؽ إم اقتال

اًٌدن، و٤س٧ْٞ ق٤ٜٞه واؾتٛر ذًؽ إم أن زال اع٥ًٌ، وهق ه٤ٞب ؾٞد٤ٟ يقؾػ 
وٕٜدئذ شٖػت اح٦ً٤، وقٚٞف اظت٧ٗ أقراض احزن و٤ُ شرش٥ قٚٞف ُـ آص٤ر، ي٘قل 

 ザ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺｻ ｼ  ｽ ｾ ｿ ﾀ : اه ش٤ٕم
ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ ﾅ ﾆ ﾇ ゴ   . 

ا٦ًًٜٞٗ وإًْقي٦ اًتل طذر ٤ُٜٝ إـ٤ٌء ُقضقدة ذ يت٤ب  و٠ُراض احزن
رس٤ٜ ىد قرو٤ٝ اً٘رآن اًٙريؿ طتك يّت٤ٝٞ٘ اعرء، وهذه هل إًاى٦ سل ا٤ٕٟٗٓٓت 

 ا٦ًًٜٞٗ وإُراض إًْقي٦.
 حؼقؼة احزن عـد الصوفقة.

: أن ٤ُ يٗقت اإ٤ًٟن ىد  واعٕٜك  شقضع ٤ًٗئ٧ أو ش٠ؾػ قغ متٜع هق
يٙقن ُ٘دوًرا ًف، وىد ٓ يٙقن، و٢ن ي٤ن ُ٘دوًرا شقضع ًٗقشف، وإن ي٤ن هػ ُ٘دور 

٤  واعٕٜك   ش٠ؾػ ُٓت٤ٜقف ًْ أن ط٦٘ٞ٘ احزن ش٠م ا٤ًٌــ س٦ًًٌٜ٤ إم ٤ُ أي
                                                 

 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  1)
 .96ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  2)
 -، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت٤ُٜ25زل ا٤ًًئريـ، قٌد اه سـ حٛد ا٤ّٟٕري اهروي، صـ (  3)

 ٤ًٌٜن.
  ، 503 ص1 ، ضـ ، اسـ ىٞؿ اجقزي٦ سل ٤ُٜزل إي٤ك ٌٟٕد وإي٤ك ًٟتٕلُدارج ا٤ًًًٙل  (  4)

م، دار اًٙت٤ب 1996 -هـ1416ح٘ٞؼ/حٛد اعٕتّؿ س٤ه اًٌٖدادي، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن.-إًري، سػوت
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أو و٤ئ٧ يٛتٜع  - ي٤ْ٘ء ا٤ًّٞم واًّاةإ٤ُ ٤ًٗئ٧ يٛٙـ شداريف ٣ُ: وذًؽ  
 .  واعراد ه٤ٜٝ إول -إرادة طٞقشفي٤ًت٠ؾػ قغ اع٧ٞ و شداريف 

: ا٤ًٟٙر  وهق  وهق ط٤ل يٌ٘ض ا٥ًٚ٘ قـ اًتٗرق ذ أودي٦ ا٦ًٖٚٗ     
ا٥ًٚ٘ وظِققف، وقاُتف ا٤ًٟٙر اجقارح ا٤ًٔهرة ُـ ا٤ًٌٟٓط، ٤ًٟٙٓر 

طٍ اًٜٗس قـ  " : احزن  وى٤ل اسـ ظٗٞػ  ا٤ًٌــ، اًذي ج٥ٚ احزن
 .  " ذ آًرباًٜٝقض 

ىٌض سٓرق ا٥ًٚ٘ يٜٕٛف ُـ ا٤ًٌٟٓط ، وىد يٙقن  قٜدهؿ أٟف: وط٘ٞ٘تف
                                                 

، ح٘ٞؼ/ حًـ سٞداء ور، 102ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، يال اًديـ قٌد اًرازق ا٤ً٘ؾ٤ي، صـ (  1)
 ؾ٦ً اًت٤ريخ إًٌل، ودار طقاء.١ُ

، ح٘ٞؼ اإ٤ُم/ اًديتقر قٌد احٚٞؿ حٛقد واًديتقر 267اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦، اًِ٘ػي، صـ (  2)
 حٛقد سـ اًنيػ، دار اع٤ٕرف، ا٤ً٘هرة.

، ح٘ٞؼ/ 260، أمد اًٌِٜٜ٘دي اخ٤ًدي، صـ"آًرق اًّقو٦ٞ" ض٤ُع إصقل ذ إو٤ًٞء (  3)
 ٤ًٌٜن. م، ١ُؾ٦ً آٟت٤ِر إًري، سػوت 1997، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ أدي٥ ٍٟ اًديـ

ٌِّل ا٤ًٗرد اًِػازي، وًد ؾ٦ٜ ؾ٧ وؾٌٕل  (  4) َْ أسق قٌد اه حٛد سـ ظٗٞػ سـ إؾ٤ِٙٗذ اً
 ي٤ن ق٤ع٤ً سٕٚقم ا٤ًٔهر، وقٚقم اح٤٘ئؼ، أوطد اع٤ِيخ ر ؿٞخ اًّقو٦ٞ، و٤ُئتل ُـ اهجرة،

٤، ٤ُت ؾ٦ٜ إطدى وؾٌٕل وصاصائ٦ ُـ اهجرة.) ـ٤ٌ٘ت اًّقو٦ٞ،  ً٘ ، وقًٚا، وظٚ ًٓ وىتف ط٤
، ح٘ٞؼ/ُّٓٗك قٌد ا٤ً٘در ق٤ٓ، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 345أسق قٌد اًرمـ اًًٚٛل، صـ

ضـ  ٤ًٌٜن: ؾػة أقام اًٌٜاء، اًذهٌل، م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت1998 -هـ1419
جٛقق٦ ُـ اعح٘٘ل س٢ذاف ؿ٥ٕٞ إر٤ٟؤوط، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ ،ح٘ٞؼ/342صـ 16

 ٤ًٌٜن( م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، سػوت 1985 -هـ  1405
 .268اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦، صـ (  5)
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ُٕف أم وىد يٙقن هٛك، وًذا يٜٛع ُـ إًِقر س٤ٕم، ويٙقن ؾٌٌف ًٟٔرا ذ أُر  
أو ٟزول ُٙروه ١ُم ذ  ٤ُض، أو اؾت٤ِٕر وقات حٌقب ط٤صؾ أو مٙـ احّقل،

 .   اعًتٌ٘ؾ
٤ قٜدهؿ: ا٤ًٟٙر ا١ًٗاد ًٗقات اعراد، وىٞؾ: زوال ىقة ا٥ًٚ٘ وهق  ًْ أي

 .  ًدوام وارد اًٙرب
 تعريف الػاسػة لؾحزن.

وه٤ٜ ي٧ٗٚ   أم ٤ًٟٗي يٕرض ًٗ٘د اعحٌقس٤ت، ووقت اعٓٚقس٤تهق 
اًٜٙدي ا٤ٟٕٔر إم أن اعرهقس٤ت واعحٌقس٤ت ُـ إؿ٤ٞء اع٤دي٦ اح٦ًٞ ذ ق٤م 

٤دة، ؾ٥ٌ ًِٕقر اإ٤ًٟن س٤حزن وإم: ًٙقه٤ قرو٦ ًاوٛحال اًِٝ
واًزوال، وٞحزن اعرء ٤ًًٗده٤ وو٤ٞق٤ٝ، أ٤ُ اًث٤س٧ اًذي ٓ يٓرأ قٚٞف ا٤ًًٗد 
٤ًٌ ٤ُ شٙقن دائ٦ٛ وص٤ستف، وقٚٞف وٛـ  واًتٖػ، و٤عحٌقس٤ت واعٓٚقس٤ت ا٦ًٕٞٚ٘، و٤ًٖ

وٚٞجٕؾ ُرهقس٤شف وُٓٚقس٤شف اعح٦ٌٌ ذ أراد اًراط٦ وا٤ًًٕدة، وشقىل احزن وإم، 
                                                 

م، اعٕٝد 1953، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 22ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، حٛقد سـ طًـ اًٗري٤وي ا٤ً٘دري، صـ (  1)
 ٤ً٘٤هرة.ا٤ًٕز اًٗرٟز ًمص٤ر اًنى٦ٞ س

، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 40ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، قٌد اعٕٓل سـ أي اًث٤ٜء اًٚخٛل آؾٜٙدري، صـ (  2)
 م، اعٕٝد ا٤ًٕز اًٗرٟز ًمص٤ر اًنى٦ٞ س٤ً٘٤هرة.1954

 .139اًتقىٞػ قغ ُٝات اًت٤ٕريػ، صـ (  3)
ؼ/قٌد اًرمـ وٛـ رؾ٤ئؾ و٦ًٞٗٚ مع وح٘ٞ "ذ اح٦ٚٞ ًدوع احزن" رؾ٦ً٤ اًٜٙدي (  4)

 ٤ًٌٜن. سػوت  م، دار إٟدًس،1983، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ 6سدوي،صـ
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 . ا٤ًٕم إً٘ك ٓ ا٤ًٕم احز 
 ٕن : حٌقس٤شف مٞع إطد أٟل سٛٛٙـ ًٞس و٢ٟف " :  ي٘قل اًٜٙدي      

ًّذي– اح٤ٞة اًد٤ٟٞ - وا٤ًًٗد اًٙقن ق٤م ذ ُٕد٤ُن واًدوام اًث٤ٌت  وإٟا وٞف ٟحـ ا
 مٙـ هق اًذي – ٤ُ سٕد اعقت -إً٘ؾ ق٤م ذ اوٓراًرا ُقضقدان واًدوام اًث٤ٌت

 ٤ِٟهد أن وٌٜٖٞل ـ٤ٌٚش٤ٜ شٗقش٤ٜ وٓ حٌقس٤ش٤ٜ ٟٗ٘د ٓ أن أط٤ٌٌٜ و٢ن ٤ُِهدشف ٤ًٜ
 أ٤ُٜ ذًؽ و٤ٜٕٚ و٢ن وإرادش٤ٜ ُٜف، " مت٤ٙٚش٤ٜ "وُى٤ٜٞش٤ٜ  حٌقس٤ش٤ٜ وشّػ إً٘ك ا٤ًٕم

 أو٤ت ش٤ٜه٤ ٓ إذ ٤ُٜٝ أط٤ٌٌٜ ٤ُ ٟٕدم وأن يد ق٤ٜٞٚ م٤ٝٙٚ أو أطد ى٤ٜٞش٤ٜ ي٤ٌّٜٖ أن
 وٓزائ٦ٚ ُتحري٦ هػ واى٦ٗ ا٦ًٕٞٚ٘ ع٥ً٤ٓ اذا ، ا٦ًٌِٚٓ شٗقش٤ٜ وٓ اعات يٚح٤ٝ٘ وٓ

 اح٦ًٞ وا٤ًٌٚٓت اح٦ًٞ واعحٌقس٤ت اح٦ًٞ ا٦ًٜٞ٘ و٤ُ٠ ، و٤ئت٦ هػ ُدري٦ وٝل ،
 و٤ًده٤ ي١ُـ وٓ ح٤ّٜٝٞ يٛٙـ ٓ يد ًٙؾ و٤ُٜل أطد ًٙؾ ُقىقو٤ت و٢ه٤

 .  " وزواه٤
وإذا ي٤ن إُر يذًؽ، وا يٌٜٖل ًإ٤ًٟن أن حزن: ٕن ًق طزن ًٙؾ      

ُٓٚقب يّ٘ده، وًٙؾ ُرهقب يٗقشف، ٤ًٙن دائؿ إطزان، وهذا ٤ُ أؿ٤ر إًٞف 
                                                 

اًٜٙدي: أسق يقؾػ يٕ٘قب سـ إؾحؼ اًٜٙدي، وًدي س٤ًٙقو٦ ذ ُٓٚع اً٘رن اًث٤ُـ اعٞادي،  (  1)
وشقذ ذ سٖداد ؾ٦ٜ صاث وؾٌٕل وصان ٤ُئ٦ ُـ اعٞاد، وهق ُـ ى٦ٌٚٞ يٜدة إًرس٦ٞ، و٥٘ٚ 

ًقف إًرب، ق٤ش ذ زُـ اع٠ُقن واعٕتّؿ، سرع ذ : اًٗٚؽ وا٦ًًٗٚٗ وا٤ًٞٛٞٙء سٗٞٚ
واًٗٞزي٤ء وا٥ًٓ واًري٤و٦ واعقؾ٦٘ٞ وقٚؿ اًٜٗس، وىد ؿٖؾ سؽم٦ يت٥ اًٞق٤ٟن)ُٕجؿ 

 ٤ًٌٜن( -م، دار ا٦ًٕٞٚٓ، سػوت 2006،ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ 528اًٗاؾ٦ٗ، ضقرج ـراسٌٞ، صـ
 .7ذ اح٦ٚٞ ًدوع إطزان، وٛـ رؾ٤ئؾ و٦ًٞٗٚ، صـ اًٜٙدي، رؾ٦ً٤ (  2)
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وٌٜٖٞل إذن أن ٓ ٟحزن قغ ا٤ًٗئت٤ت، وٓ و٘د اعحٌقس٤ت، وأن  "اًٜٙدي س٘قًف: 
 .  "٤دة اج٦ٚٞٛ، راو٦ٞ سٙؾ ط٤ل: ًٜٙقن ُنوريـ أسًداٟجٕؾ أ٤ًٜٟٗ س٤ًٕ

شٕجؾ أم وُٙروه قغ ٤ُ ٓ جدي احزن إًٞف  " :  وي٘قل ًُٙقي٦     
وهق ٟٗس   "س٤ٓئؾ، وى٤ل: هق أم ٤ًٟٗي يٕرض ًٗ٘د حٌقب أو وقت ُٓٚقب

 شٕريػ اًٜٙدي.
س ي٤ٝٚ ويرادوف: اهؿ، واًٖؿ، واحزن قٜد اًٗاؾ٦ٗ هق: أم ٤ًٟٗي يٖٛر اًٜٗ

٤: إؾػ، إؾك، آستئ٤س،   واًٙآس٦ ًْ وًٞس هذا وح٥ً، سؾ يرادوف أي
 ، اًٙٛد، ا٨ًٌ، وسل هذه اعؽادو٤ت وروق ًٖقي٦ ٟقوح٤ٝ وٞا يك: اًٙرب
 

                                                 
 .9اعرضع ا٤ًًسؼ، ص  (  1)
أمد سـ حٛد سـ يٕ٘قب ًُٙقيف، أسق قك، ١ُرخ سح٤ث، أصٚف ُـ اًري وؾٙـ أص٤ٝٗن،  (  2)

ًٓٞػ ا٤ًٕٗظ، ؾٝؾ اع٠ظذ، ُِٝقر اع٤ٕي ؿديد اًتقىل، وٕٞػ اًؽىل، يت٤ٓول ضٝده صؿ 
إً٘ؾ ًِٖٗف س٤ًٞٛٞٙ٤ء، أًػ يت٤ًٌ ٤ٟو٦ٕ، وشقذ س٠ص٤ٝٗن ؾ٦ٜ إطدى يٍ٘، وهق ط٤ئؾ 

 (211صـ 1ٕقام، ضـ: 34ُٕجؿ اًٗاؾ٦ٗ، صـوقنيـ وأرسٕائ٦ ُـ اهجرة.)
، ح٘ٞؼ/قاد اهاز، ا٦ًٌٕٓ إوم 429،432هذي٥ إظاق وشٓٝػ إقراق، ًُٙقيف، صـ (  3)

 ٤ن.ًٌٜ -م ، ُِٜقرات اجٛؾ، سػوت2011ؾ٦ٜ
م، 1994 -هـ 1414، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 466صـ1اعٕجؿ اًًٗٚٗل، اًديتقر/ مٞؾ ص٤ٌٞٚ، ضـ (  4)

 ٤ًٌٜن. -اًني٦ ا٤ًٕع٦ٞ ًٚٙت٤ب، سػوت
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 ٕــاىـح الجــامبخ 
 زٌــاح اف ــٔل أّصــتفص

 . هــ: اه أًّا

ا٥ًٚ٘ إن ي٤ن ع٤ يًتٌ٘ؾ أورصف اهؿ، وإن ي٤ن ع٤ إن اعٙروه اًذي يرد قغ 
 و٤حزن قغ اع٤ي، واهؿ ًًٚٛتٌ٘ؾ.  ٣ُ أورصف احزن

و٢ن اهؿ ُـ ط٨ٞ إن شريٌٞف أصؾ ذ  اًٗرق ذ اًِدة وإًْػ، وىٞؾ:
ي٤٘ل: أمٜل اعرض سٕٜٛك أذاسٜل، وؾ٤ٜم ُٝٛقم ُذاب، وؾٛل سف ٤ُ  اًذوس٤ن،

ؿدائد اًٖؿ: ٕٟف سٌدٟف أسٚغ وأؿد ُـ احزن اًذي أصؾ يٕؽي اإ٤ًٟن ُـ 
 .  وهق ود اً٘درة واًّ٘قر قـ وٕؾ اًٌء، اخِق٦ٟ،

اهؿ هق اًٗٙر ذ إزا٦ً اعٙروه واضتاب " ي٘قل ص٤ط٥ اًٗروق اًٖٚقي٦:
اعحٌقب...وىد ؾٛل احزن اًذي شٓقل ُدشف طتك يذي٥ اًٌدن ًم٤ واؿت٤٘ىف ُـ 

 .  " أذاسف إذا وَمفُ  ذاب إذا حؿاًِ ىقًؽ اّهَؿ
 . هــ: الغ اـًثاىٔ

ً٘د ض٤ء اًٖؿ ذ ؾ٦ٌٕ ُقاوع ُـ اً٘رآن اًٙريؿ قغ ص٦ٖٞ اعّدر و٘ط، 
 ┖ ┕ └ ┓ ザ : ًٞدل قغ ؿدة احزن، ي٘قل اه ش٤ٕم

                                                 
 .501ُدارج ا٤ًًًٙل سل ٤ُٜزل إي٤ك ٌٟٕد وإي٤ك ًٟتٕل، صـ (  1)
ح٘ٞؼ/ أمد ، 191صـ2وٞض اً٘دير ذح اج٤ُع اًّٖػ، حٛد قٌد اًرؤوف اع٤ٜوي ، ضـ (  2)

 ٤ًٌٜن. -م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت1994 -ه1415قٌد اًًام، ا٦ًٌٕٓ آوم ؾ٦ٜ 
، ح٘ٞؼ/حٛد إسراهٞؿ ؾٚٞؿ، دار إًٚؿ 266،267اًٗروق اًٖٚقي٦، ٕي هال إًًٙري، صـ (  3)

 واًث٤٘و٦، ا٤ً٘هرة.
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 ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ゴ  
 : وي٘قل ؾٌح٤ٟف   ザ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ゴ : وي٘قل ؾٌح٤ٟف

ザ カ ケ ヴ ガ ギ   グ ゲゴ ゴ  وي٘قل ؾٌح٤ٟف : ザ ┄ ┅ 
┆ ┇ ┈┉ ┊ ┋ ┌   ┍ ゴ  :وي٘قل ؾٌح٤ٟف ザ ┛ 

├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ゴ    ٤ًٌ ًٌٕض وىد يٙقن اًٖؿ ٤ُّط
-قـ ؾٞد٤ٟ ُقؾك - ش٤ٕم -ي٤خقف وا٥ًْٖ واًٜدم، ي٘قل اه ا٤ٕٟٗٓٓت:

- وى٧ هروسف وىد اٟت٤سف ط٦ً٤ ُـ احزن واخقف ザ カ ケ ヴ ガ 
ギ   グ ゲゴ ゴ  وي٘قل ؾٌح٤ٟف قـ ؾٞد٤ٟ يقٟس--  وىد أص٤سف ٟقس٦ ُـ

 ザ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ パ ビ ピ ブ : ا٥ًْٖ واًٜدم
プ ベ ペ ボ ポ   ｠ 〝 〞     ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ 

┆ ┇ ┈┉ ┊ ┋ ┌   ┍ ゴ   و٤ح٤ًت٤ن إن دًت٤ قغ رء
 واًًٞٓرة قٚٞف.و٢ٟا شدٓن قغ طزن ؿديد ٌُٓؼ، م يًت٤ٕٞٓ اًتخٚص ُٜف، 

                                                 
 .153ؾقرة آل قٛران، أي٦: (  1)
 .154ؾقرة آل قٛران، أي٦: (  2)
 .40ؾقر ـف، أي٦: (  3)
 .88ؾقرة ا٤ٌٟٕٞء، أي٦:  (  4)
 .22ؾقرة اح٩، أي٦: (  5)
 .40ؾقر ـف، أي٦: (  6)
 .88، 87ؾقرة ا٤ٌٟٕٞء، أي٦:  (  7)
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إن اًٖؿ ا٤ٕٟٗل ٟٗز يدل قغ احزن اًِديد اعٌٙقت  يٛٙـ أن ٟ٘قل: 
 اع٤ّط٥ ًٚخقف واًٜدم، ُع وضقد ط٦ً٤ ُـ ا٥ًْٖ ذ سٕض إط٤ٞن.

اًٖؿ هق إم اًذي ي٤ٗضئ اإ٤ًٟن قٜد  " :  وي٘قل اإ٤ُم حٛد قٌده
 .  " ذًؽ ويًتٛر ز٤ًُٜ ٟزول اع٦ٌّٞ، وأ٤ُ احزن وٝق إم اًذي يٙقن سٕد

واًٖؿ ىد ٓ يٕرف ؾٌٌف، وٓ شتٌل ط٘ٞ٘تف سخاف احزن، وهذا ٤ُ يدل قٚٞف 
٤ُدشف، و٢ه٤ شدل قغ اخ٤ٗء واًًؽ، ش٘قل: َهَؿ اًٌء إذا أظ٤ٗه، وهٛل قغ اعريض 

 : د، وُٜف ىقًف ش٤ٕمـال م يره أطـؿ اهـؽ ق٘ٚف، وهؿ قٚٞٝـإذا هٌ قٚٞف ي٠ٟف ؾ
ザ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ ゴ  . 

اًٖؿ أظص ُـ احزن وهق ؿ٤ُؾ جٛٞع أٟقاع اعٙروه٤ت، واًٖؿ  وىٞؾ:
                                                 

اإ٤ُم حٛد قٌده: وًد ذ ىري٦ ح٦ٚ ٍٟ س٤ًٌحػة ق٤م م٦ً وأرسٕل وصاٟائ٦ وأًػ ُـ اعٞاد،  (  1)
س٤ج٤ُع إمدي، صؿ أرؾٚف أسقه إم اج٤ُع إزهر إم أن ض٤ء اًًٞد م٤ل اًديـ إو٤ٖي اًتحؼ 

و٠ظذ قٜف اإ٤ُم اًٙثػ طتك أصٌح ذا ٦ٟ٤ُٙ س٤رزة، شقم سٕض اع٤ٜص٥ ٤ُٜٝ: رئٞس حرير 
ر اًقى٤ئع اعٍي٦، صؿ ُديرًا ًٌٚٛٓقق٤ت اعٍي٦ طتك ٟٗك إم ا٤ًِم، صؿ ق٤د وٕل ُٗت٤ًٞ ًٚدي٤

اعٍي٦، شقر ؾ٦ٜ مس وشًٕائ٦ وأًػ ُـ اعٞاد.) ش٤ريخ إؾت٤ذ اإ٤ُم اًِٞخ/ حٛد قٌده، 
هـ، ٦ٌُٕٓ اع٤ٜر: ويذًؽ يت٤ب أقام 1324، اًًٞد حٛد رؿٞد رو٤، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 19صـ 3ضـ

م ، دار اًث٤٘و٦ ًٜٚن 1991، ـ٦ٌٕ ؾت44٦اًٗٙر اإؾاُل، اًديتقر/ قثان أُل، صـ
 واًتقزيع(

م، اهٞئ٦ اعٍي٦ ا٦ُ٤ًٕ 1990، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 151صـ4شًٗػ اع٤ٜر، إًا٦ُ/ حٛد رؿٞد رو٤، ضـ (  2)
 ًٚٙت٤ب.

 .71ؾقرة يقٟس، أي٦: (  3)
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سح٥ً ٤ُ يّده، واحزن ٤ُ يٚح٘ف س٥ًٌ طّقل ُٙروه ذ اع٤ي، واًٖؿ قغ  
 .  اعًتٌ٘ؾ

وهذه اح٦ً٤ ُـ احزن اًِديد يٛٙـ قاض٤ٝ س٤خٚقد إم اًٜقم يا أرؿد 
و٤ُٕـ   ザ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ゴ : ىقًف ش٤ٕماً٘رآن اًٙريؿ ذ 

 يٙقن ُع زوال ؾ٥ٌ اًٖؿ وهق اخقف، وً٘د أُٜٝؿ اه يقُئذ س٤ٕٜس ي٤ِٖهؿ.
 ة.ــ: الكآب اـًثالج

وٝل أصر ًٚحزن   هل ؾقء اهٞئ٦ وا٤ًٟٙٓر ُـ احزن ذ اًقضف ظ٤ص٦
َٚتف يآس٦ وٓ ي٤٘ل:  قاه طزن أو يرب: ٕن ا٤ًٌدي قغ اًقضف، وُـ صؿ ي٤٘ل َق

احزن ٓ يرى وًٙـ دًٓتف قغ اًقضف، وشٚؽ اًدٓٓت شًٛك يآس٦، وا٤ًِهد ىقل 
 :  ُـ آًقيؾ  ا٤ًٜس٦ٖ

                                                 
جٛع سح٤ر إٟقار ذ هرائ٥ اًتٜزيؾ و٤ًٓئػ إظ٤ٌر، م٤ل اًديـ اًٙجراي ،  (  1)

 س دائرة اع٤ٕرف إًثا٦ٟٞ.م، ٦ٌُٕٓ ج1967ٚ -هـ1387،ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ66٦ٜصـ4ضـ
 .154ؾقرة  آل قٛران، أي٦: (  2)
، ح٘ٞؼ/ حٛد طًـ آل ي٤ؾل، ا٦ًٌٕٓ 344صـ6اعحٞط ذ ا٦ًٖٚ، ا٤ًّط٥ سـ ق٤ٌد، ضـ (  3)

 ٤ًٌٜن. -م، دار ق٤م اًٙت٥، سػوت1994-هـ1414إوم ؾ٦ٜ 
ق أ٦ُ٤ُ، ؿ٤قر ض٤هك، ُـ ا٦ًٌ٘ٓ إوم، زي٤د سـ ٤ُٕوي٦ سـ و٤ٌب اًذس٤ّٞي ا٤ًّٖٗٓي اعيي، أس (  4)

ُـ أهؾ احج٤ز، ي٧ٟ٤ شيب ًف ى٦ٌ ُـ ضٚد أمر سًقق ق٤ٙظ وتّ٘ده إًِراء وتٕرض قٚٞف 
٤ًٞ قٜد اًٜٕان سـ  أؿ٤ٕره٤، وي٤ن إقِك وط٤ًن واخ٤ًٜء مـ يٕرض ؿٕره قٚٞف، وي٤ن طٔ

 (55صـ3ٌؾ اهجرة)إقام، ضـاعٜذر، هق أطد إذاف ذ اج٤ه٦ٞٚ، ٤ُت ؾ٦ٜ صان قنة ى
٤ ، ٓ جزوًءا وٓ ُِٓقًرا وٓ ُٜٝقًي٤ ، وىٞؾ ؾٛل ـقيًا :  (  5) ًُ ؾٛل آًقيؾ ـقيًا ٕٟف ي٠ي ش٤

                = 
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 إذا َحللللللرض  للللللِ أْص احَتضلللللل      للللللَ َ     

    كئي لللل ه  غللللغر   اللللِ  لللل    ِ للللرْ    

   
 .  ا٤ًِهد أٟف ضٕؾ اًٙآس٦ ه٤ٜ ذ اًقضف

 . فــ: اأس اــًرابع
وردة ٤ُدة أؾػ و٤ُ يِتؼ ٤ُٜٝ ذ م٦ً ُقاوع ُـ اً٘رآن اًٙريؿ، أؾٜدت 

 .  أرس٦ٕ ٤ُٜٝ إم اًٜٗس اإ٦ٟٞ٤ًٟ، سٜٞا أؾٜد اعقوع اخ٤ُس إم اه ش٤ٕم
 ┇ ┆ ザ : و٘قًف ش٤ٕم  وهل شٕٜل: اع٦ًٖ٤ٌ ذ احزن وا٥ًْٖ

                                                                                                                        
ٕن قدد طرووف يٌٚغ اًثا٦ٟٞ وإرسٕل ذ ط٦ً٤ اًتٍيع أي ذ ط٦ً٤ يقن إًروض واًيب 

 ٦ّٞ سحر قغ هذا آًراز ، وؾئؾ اخٚٞؾ قـ ُـ ٟٗس اًقزن وا٤ً٘و٦ٞ ، وًٞس سل سحقر إًرس
ـْ  ًُ ْق ُٕ ِقْيؾ : َو َٓ ؾ٥ٌ ش٦ًٞٛ آًقيؾ ـقيًا ، و٤٘ل : ٕٟف ـ٤ل ستام أضزائف ، وزن اًٌحر اً

ـْ ، وٓ يًتٕٛؾ هذا اًٌحر إٓ ش ُٚ ْٞ ٤ِْق َٗ َُ ـْ  ًُ ْق ُٕ ـْ َو ُٚ ْٞ ٤ِْق َٗ َُ ـْ  ًُ ْق ُٕ ـْ ... َو ُٚ ْٞ ٤ِْق َٗ َُ ـْ  ًُ ْق ُٕ ـْ َو ُٚ ْٞ ٤ِْق َٗ َُ٤ ًُ ٤ 
، ا٦ًٌٕٓ إوم 29وضقًس٤ )إًروض اًقاوح وقٚؿ ا٤ً٘و٦ٞ، اًديتقر/ حٛد قك اه٤ؿٛل، صـ

 هـ ، دار اً٘ٚؿ، دُِؼ(1412 -م1991ؾ٦ٜ 
، ح٘ٞؼ/ حٛد أسق اًْٗؾ إسراهٞؿ، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤، دار اع٤ٕرف، 147ديقان ا٤ًٜس٦ٖ اًذس٤ٞي، صـ (  1)

.ٍُ 
 .267اًٗروق اًٖٚقي٦، صـ (  2)
ؾقرة إقراف،    پ پ ژ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶژ اعقاوع اخ٦ًٛ هل : ىقًف ش٤ٕم :  (  3)

ؾقرة   ژ ﾏڤ ڤ ڤ ڤ  ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊژ ، وىقًف ش٤ٕم : 150أي٦:
ؾقرة ـف،   ژ ┞┝ ├ ┛ ┚ ┙ ┘ژ ، وىقًف ش٤ٕم :  6اًٙٝػ ، أي٦ : 

،  84ؾقرة يقؾػ، أي٦:  ژ ┠ ┟ ┞ ┝ ├ ┛ژ ، وىقًف ش٤ٕم :  86أي٦:
 .55ؾقرة اًزظرف، أي٦:  ژ ┉ ┈ ┇ ┆ژ وىقًف ش٤ٕم : 

 .5صـ٤ًً9ن إًرب، ضـ (  4)
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 ┈ ┉ ゴ        ا٥ًْٖ  وإؾػ قغ وضٝل " :  ي٘قل آًؼي :
ع٤  - ري اه ق٤ٜٝ - ، ُـ طدي٨ اًًٞدة ق٤ئ٦ِ وذ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦  واحزن

ُروا  --ُرض رؾقل اه  ُُ ٤َل:  َ٘ َاِة َو َّ ُف س٤ًِ ُٟ ُروف اًذي ٤ُت وٞف َأَش٤ُه سَِاٌل ُيقِذ
ٍر َرُضٌؾ أَ  ْٙ ٧ُْٚ: إَِن َأَس٤ َس ِؾ ُى َّ ُٞ ْٚ ٍر َو ْٙ ِدُر َقَغ َأَس٤ َس ْ٘ ٌِْٙل َوَا َي َؽ َي َُ ٤ َ٘ َُ ْؿ  ُ٘ ِؾٌٞػ إِْن َي

َراَءةِ  ِ٘ ًْ  : هيع احزن وا٤ًٌٙء. يٕٜل  " ا
ذ ًُٜده ُـ   اًذي رواه اإ٤ُم أمد " ُقت اًٗج٠ة" وذ طدي٨

                                                 
 .55ؾقرة اًزظرف، أي٦: (  1)
حٛد سـ ضرير سـ يزيد آًؼي، أسق ضٕٗر:اع١رخ اعٗن اإ٤ُم، وًد ذ آُؾ ـؼؾت٤ن ؾ٦ٜ أرسع  (  2)

سٖداد وشقر ه٤ًٗ١ُٜٛ،٤شف:أظ٤ٌر إُؿ واعٚقك، وض٤ُع  وقنيـ و٤ُئتل ُـ اهجرة،واؾتقــ
ا٤ًٌٞن ذ شًٗػ اً٘رآن، واظتاف ا٤ًٝ٘ٗء،واعًؽؿد ذ قٚقم اً٘رآن وهػهؿ،شقر ؾ٦ٜ قن 

 (69، صـ6وصاصائ٦ ُـ اهجرة)إقام، ضـ
ؿ٤ير، ا٦ًٌٕٓ ، ح٘ٞؼ/أمد حٛد 350صـ18ض٤ُع ا٤ًٌٞن ذ ش٠ويؾ اً٘رآن، اإ٤ُم آًؼي، ضـ (  3)

 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، ٍُ.2000 -هـ 1420إوم ؾ٦ٜ 
٤ِم، ضـ (  4) َُ ٌَِػ اْإِ ْٙ َع ا٤ًََٜس َش َٛ ـْ َأْؾ َُ ََذاِن، س٤ب:  ْٕ : وس٤ب: 143صـ 1صحٞح اًٌخ٤ري، يت٤ب: ا

قِم،ضـ ُُ ٤ِم َوَي٠َْشُؿ ا٤ًَُٜس س٤ِع٠َْْ َُ ٤َِٞء، س٤ب: َىْقِل ـ: يت٤ب: َأَط٤دِ 144ص1اًَرُضُؾ َي٠َْشُؿ س٤ِْإِ ٌِ ْٟ َ ْٕ ي٨ِ ا
٤َم  َٕ  4، ضـ  7ؾقرة يقؾػ ، أي٦ :  ژ ﾟ ｀       ヰ ヱ ヮ  カ ケ ヴژ اهَِ َش

هـ ، دار ـقق اًٜج٤ة: 1422: ح٘ٞؼ/حٛد زهػ سـ ٤ٟس ا٤ًٜس، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ149٦ٜص 
ٍر  َٗ َرٍض َوَؾ َُ ـْ  ُِ ُف ُقْذٌر  ًَ ٤ِم إَِذا َقَرَض  َُ َاِة ، س٤ب: اْؾتِْخَاِف اْإِ َّ صحٞح ًُٚؿ، يت٤ب: اً

٤، ضـ ِمَ  -قٌد ا٤ًٌىل، دار إط٤ٞء اًؽاث إًري، سػوت ،ح٘ٞؼ/حٛد و١اد311، ص1َوَهْػِ
 ٤ًٌٜن.

أسق قٌد اه  -قٚٞٝا اًًام  -هق أمد سـ طٌٜؾ يٜتٝل ًٌٟف إم إؾاقٞؾ سـ إسراهٞؿ اخٚٞؾ  (  5)
                = 
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ِْٞد سـ ظ٤ًد " طدي٨  ٌَ ْج٠َِة َأْظَذُة " : َى٤ل -- وي٤ن ُـ َأصح٤ب "  ُق َٗ ًْ ْقُت ا َُ
ـِ اًٌَِِٜل  "َأَؾٍػ  َرًة َق َُ ٤ٌن، ي٤٘ل: أِؾَػ    َوَطَدَث سِِف  ْْ ٥ أو َه َْ أي: أظذة َه

 .  ي٠َؾُػ أَؾ٤ًٗ وٝق آِؾٌػ إذا َه٥ْ
٤، وىد ي٤٘ل: ًٙؾ واطد ُٜٝا قغ آٟٗراد،  ًٕ و٤ٕؾػ: احزن وا٥ًْٖ ُ
وط٘ٞ٘تف: صقران دم ا٥ًٚ٘ ؿٝقة آٟت٤٘م وٛتك ي٤ن ذًؽ قغ ُـ دوٟف اٟتن و٤ّر 
٤ًٟ: وًذًؽ ع٤ ؾئؾ اسـ ق٤ٌس قـ  ٤ًٌ، وُتك ي٤ن قغ ُـ وقىف اٌٟ٘ض و٤ّر طز هْ

، وٛـ ٤ٟزع ُـ ي٘قى قٚٞف خرضٝا واطد، واًٚٗظ ختٚػ"احزن وا٥ًْٖ ى٤ل:
                                                                                                                        
ا٤ًٌِٞي اعروزي صؿ اًٌٖدادي  ىدم سف أسقه ُـ ُرو ُدي٦ٜ سخرؾ٤ن  وهق مؾ وقوٕتف أُف سٌٖداد 

ع وؾتل و٤ُئ٦ وشقر أسقه وهق اسـ صاث ؾٜل وٙٗٚتف أُف شقر ؾ٦ٜ ذ رسٞع إول ؾ٦ٜ أرس
إطدى وأرسٕل و٤ُئتل وًف ُـ إًٛر ؾٌع وؾٌٕقن  ؾ٦ٜ رم٦ اه ) اًٌداي٦ وا٤ًٜٝي٦ ، اسـ يثػ، 

 -هـ1423، ح٘ٞؼ اًديتقر/أمد قٌد اًقه٤ب وتٞح ،ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًدؾ٦ ؾ352٦ٜصـ10ضـ ٩ُ5
 رة(م ،دار احدي٨ ، ا٤ً٘ه2002

ِزُي، وي٤٘ل قٌدة سـ ظ٤ًد، وقٌٞد سـ ظ٤ًد، وصقاسف قٌٞد ٤ُٝضري،  (  1) ْٝ ٌَ ًْ ّل ا ِٛ َٚ ًُ قٌٞد سـ ظ٤ًد اً
يٜٙك أس٤ قٌد اه، ؾٙـ اًٙقو٦، وروى قٜف م٤ق٦ ُـ اًٙقوٞل،ُٜٝؿ ؾٕد اسـ قٌٞدة، ومٞؿ سـ 

اسـ قٌد ؾ٦ٛٚ، ؿٝد صٗل ُع قك ري اه قٜف. )آؾت٤ٕٞب ذ ُٕرو٦ إصح٤ب، 
م، دار 1992 -هـ  1412،ح٘ٞؼ/قك حٛد اًٌج٤وي،ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 1016صـ3اًؼ،ضـ

 اجٞؾ، سػوت (
، ح٘ٞؼ/ ؿ٥ٕٞ 253صـ24إؾ٤ٜده صحٞح ورض٤ًف ص٤٘ت رض٤ل اًِٞخل، اعًٜد، ضـ (  2)

 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ2001.٦ً٤ -هـ1421إر٤ٟؤوط، ق٤دل ُرؿد وآظرون، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
، ح٘ٞؼ/ ـ٤هر أمد اًزاوي، حٛقد 108صـ1ا٤ًٜٝي٦ ذ هري٥ احدي٨ وإصر، اسـ إصػ، ضـ (  3)

 ٤ًٌٜن. م، اعٙت٦ٌ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت1979 -هـ1399حٛد ا٤ًٜٓطل، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 
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٤ًٟ وضزًق٤  ٤ًٌ، وُـ ٤ٟزع ُـ ٓ ي٘قى قٚٞف، أفٝره طز ٤ًٔ وهْ  .   "أفٝره هٞ
 :  ُـ اًًٌٞط  وهذا أًٜر ى٤ل اعتٌٜل

َه َأ زللللللللفه  للللللللِ حباْ  َ     للللللللَ        َغللللللللَبا

    ف لللب    كلللرض  نلللخ حلللب     نللل  اح َ للل       

   
احزن اًِديد ا٤ًًٌغ ُٜز٦ً وراء ا٥ًْٖ وأؿد و٤ٕؾػ ط٦ً٤ شٕٙس ٤ُِقر 

طل اٟت٤ستف ط٦ً٤ ُـ احزن  -  -قـ ؾٞدن ُقؾك -ش٤ٕم-ُٜف، ي٘قل اه 
 ┚ ┙ ┘ ザ : وا٥ًْٖ: ٤ًٌٕدة سٜل إهائٞؾ إًجؾ واخ٤ذه إه٤ً ُـ دون اه

┛ ├ ┝┞ ┟  ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥┦ ┧ ┨ ┩ ┪ 
┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ゴ   وا طدث ُـ ه١ٓء

                                                 
 .75اعٗردات ذ هري٥ اً٘رآن، صـ (  1)
أسق ا٥ًٞٓ أمد سـ احًل اجٕٗل، ا٤ًِقر اعٕروف س٤عتٌٜل، وًد س٤ًٙقو٦، ؾ٦ٜ صاث وصاصائ٦  (  2)

ُـ اهجرة ، و٠ِٟ س٤ًِ٤م، وأى٤م س٤ًٌ٤دي٦، وـ٥ٚ إدب وقٚؿ إًرس٦ٞ، ؤٟر ذ أي٤م ا٤ًٜس، 
قٍه، وش٤ٕـك ىقل إًِر ذ طداصتف، طتك سٚغ وٞف ا٤ًٖي٦، وأهل وٞف ا٤ًٜٝي٦، وو٤ق وٞف أهؾ 

شقذ ؾ٦ٜ أرسع ومًل وصاصائ٦، ذ ظاو٦ اعٓٞع.)ٟزه٦ ا٤ًٌٕء ذ ـ٤ٌ٘ت إدس٤ء، أسق اًؼي٤ت 
م، ُٙت٦ٌ 1985 -هـ1405، ح٘ٞؼ/ إسراهٞؿ ا٤ًًُرائل، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ 219ا٤ٌٟٕري، صـ
 إردن( اع٤ٜر، اًزرى٤ء 

ْٞط هذا آؾؿ: ٤ًٌٟٓط أؾ٤ٌسف ، (  3) ًِ ٌَ ًْ أي شقا٤ًٝٞ ذ ًُتٝؾ شٕٗٞاشف ا٤ًًٌق٦ٞ، وىٞؾ:  ؾٛل ا
٤ًٌٟٓط احري٤ت ذ َقُرْووف ورسف ذ ط٦ً٤ ظٌٜٝا : إذ شتقام وٞٝا صاث طري٤ت ، ويًتٕٛؾ 
ـْ  ُٚ ـْ َو٤ِْق ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ـْ **  ُٚ ـْ َو٤ِْق ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ـْ  ُٚ ـْ َو٤ِْق ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ش٤ُ٤ وجزوًءا ، وزن اًٌحر اًًٌٞط : 

تَ  ًْ ـْ )إًروض اًقاوح وقٚؿ ا٤ً٘و٦ٞ ، صـُُ ُٚ ـْ َو٤ِْق ُٚ ِٕ ْٗ42) 
 م ، دار سػوت .1983 -هـ 1403، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 436ديقان اعتٌٜل، صـ (  4)
 .86ؾقرة ـف، أي٦: (  5)
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٤ وم٤ ذ اح٦٘ٞ٘ ُت٤٘رس٤ن:  يًتدقل احزن اًِديد وح٥ً، ٓ  ًْ سؾ وا٥ًْٖ أي
ٕن ا٥ًْٖ ُـ احزن واحزن ُـ ا٥ًْٖ، و٢ذا ض٤ءك ٤ُ شٙره مـ هق دوٟؽ 
 ٤ًٟ ه٧ٌْ، وإذا ض٤ءك مـ هق أقغ طز٧ٟ، وتًٛل إطدى ه٤شل اح٤ًتل طز

٤ًٌ، وٕغ هذا ي٤ن ُقؾك ق٤ٌدهؿ ه٤ٌْن قغ ىقُف ٕضؾ --وإظرى هْ
٤ طزي٤ًٜ ًٗ  ┐ ۓ ザ : ى٤ل ًف -ش٤ٕموىد ي٤ن وتٜٝؿ-ش٤ٕم-ٕن اه : إًجؾ، أؾ

┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ゴ     . 
 . ىــ: اأس اــًخامش

و٤ُ يِتؼ ٤ُٜٝ ذ أرس٦ٕ ُقاوع ُـ اً٘رآن اًٙريؿ  "أؾك "ض٤ءت ٤ُدة 
 س٤ؾت٤ٝٗم.وي٤ٝٚ قغ ص٦ٖٞ اع٤ْرع اعٜٗل إٓ واطدة هل اًتل ؾ٧ٌ٘ 

: أؾ٧ٞ قغ اًٌء  ، ي٤٘ل : هق احزن اًِديد قغ رء م يتح٘ؼ وإؾك
ُـ   ، ى٤ل إًّج٤ج : طز٧ٟ ًف ، وىد أؾ٧ٞ ًٗان أي : طز٧ٟ قٚٞف آد أي

                                                 
 .85ؾقرة ـف، أي٦: (  1)
دار م ، 2000 -هـ 1421، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ  10صـ٤ُٗ15شٞح ا٥ًٖٞ، اإ٤ُم/ اًرازي ، ضـ  (  2)

 ٤ًٌٜن . اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ ، سػوت 
رؤس٦ سـ قٌد اه إًج٤ج سـ رؤس٦ اًتٛٞٛل إًًدي، أسق اجّح٤ف َأو َأسق حٛد، راضز، ُـ  (  3)

اًّٗح٤ء اعِٝقريـ، ُـ خيُل اًدوًتل إُقي٦ وا٤ًٌٕؾ٦ٞ،ي٤ن أيثر ٤ُُ٘ف ذ اًٌٍة، 
قًقن س٤ُ٢ُتف ذ ا٤ُ،٦ًٖٚت ذ ا٤ًٌدي٦ وىد وأظذ قٜف أق٤ٞن أهؾ ا٦ًٖٚ وي٤ٟقا حتجقن سِٕره وي٘

ـّ ؾ٦ٜ مس وأرسٕل و٤ُئ٦،وع٤ ٤ُت رؤس٦ ى٤ل اخٚٞؾ:دو٤ٜ إًِر وا٦ًٖٚ وا٤ًّٗط٦.)وو٤ٞت  أؾ
،ح٘ٞؼ/ إط٤ًن ق٤ٌس، ا٦ًٌٕٓ إوم 303صـ2إق٤ٞن وأ٤ٌٟء أس٤ٜء اًز٤ُن، اسـ ظ٤ٙٚن، ضـ

 ٤ًٌٜن( -م، دار ص٤در، سػوت 1900ؾ٦ٜ 
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 :  اًرضز 
 .  واْكَحَؾَبْت َعْقـَاُه مْن َفْرِط اأَسى

وهذه اح٦ً٤ ا٦ًٞ٤ٕٟٗٓ ه٤ ققاُؾ داظٚٞف،   وط٘ٞ٘تف: إش٤ٌع ا٤ًٗئ٧ س٤ًٖؿ
٤ًٌ  -ش٤ٕم وققاُؾ ظ٤رض٦ٞ يحزن وأؾك ا٤ٌٟٕٞء قغ أىقاُٝؿ يا ذ ىقل اه  خ٤ـ

 ゚ : ザ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖﾗ ﾘ ﾙﾚ ﾛ ﾜ ﾝﾞؾٞد٤ٟ ُقؾك

｀ ヰ ヱ ヮ カ ゴ    ٤ًٌ ؾٞد٤ٟ رؾقل اه  : وىقًف ؾٌح٤ٟف خ٤ـ
ザ パ ビ ピ ブ プ ベ ペ ボ ポ ｠ 〝 〞 ─ ━ 

│┃ ┄ ┅      ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑ ┒  ┓  

                                                 
ذ ؾ٥ٌ ش٦ًٞٛ هذا اًٌحر هذا آؾؿ ، و٘ٞؾ : ٓوٓراسف وهق ٠ُظقذ ُـ ا٤ًٜى٦ اًتل  اظتٚػ (  1)

يرشٕش وخذاه٤ ، وؾ٥ٌ اوٓراسف ضقاز طذف طرول ُـ يؾ ش٦ٕٚٞٗ ُـ شٕٗٞاشف، ويثرة 
٤ًٌ وا يٌ٘ك قغ ط٤ل  إص٤ستف س٤ًزط٤و٤ت وإًٚؾ، وآًِر واجزء واًٜٝؽ: وٝق أيثر اًٌحقر ش٘ٚ

٤رب أضزائف وى٦ٚ طرووف، وىٞؾ: ٕن ا٤ًِئع ُٜف اعِٓقر ذو اًثاص٦ إضزاء واطدة، وىٞؾ: ًت٘
وٝق هذا ؿٌٞف س٤ًراضز ُـ اإسؾ وهق ٤ُ ؿد إطدى يديف وس٘ل ى٤ئا قغ صاص٦ ىقائؿ، وزن اًٌحر 

 ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ـْ  ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ـْ  ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ـْ **  ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ـْ  ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ ـْ  ُٚ ِٕ ْٗ َت ًْ ُُ  ـْ اًرضز 
٤ وُِٓقًرا وجزوًءا وُٜٝقًي٤ . ًُ  ويًتٕٛؾ سحر اًرضز ش٤

، ح٘ٞؼ اًديتقر/قزة طًـ، 156ديقان إًج٤ج، رواي٦ قٌد اعٚؽ سـ ىري٥ إصٕٛل، صـ (  2)
 م،1995-هـ1416ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 

 .77اعٗردات ذ هري٥ اً٘رآن، صـ (  3)
 .26ؾقرة اع٤ئدة، أي٦: (  4)
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 └ ゴ   وطل اؿتد طزن ؾٞد٤ٟ ؿ٥ٕٞ--  ح٤ل ىقُف، أدرك أن طزٟف ذ
هػ حٚف، وٝؿ ًًٞقا أهًا ًاهتام:ًٙٗرهؿ واؾتح٤٘ىٝؿ ٤ُ ٟزل هؿ، ي٘قل اه 

 ┤ ┣┢ ┡ ┠ ┟ ┞ ┝ ├ ┛ ┚ ┙ ザ : ش٤ٕم

┥ ┦ ┧ ┨       ┩ ゴ    ٤ًٌ ًٚثقاب، وٓ وطتك ٓ حزن اإ٤ًٟن ٤ًٟ ُذه طز
٤ًٌ ٤ًٕ٘ٚب، ى٤ل اه ش٤ٕم  └ ┓ ┒ ┑ ┐ ┏  ┎ ┍ ザ : يٗرح ورًط٤ ُقض

┕ ┖ ┗ ┘  ┙ ┚ ┛ ├┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢    ┣ ┤ ┥ 
┦ ┧ ┨ ┩  ┪ ┫ ┬┭ ┮ ┯ ┰ ┱          ┲ ┳ ┴ ゴ   . 

 . اسـ: اابتئ اـًادســس

يٙرهف  اوت٤ٕل ُـ ا١ًٌس وهق احزن، ي٤٘ل: است٠س اًرضؾ: إذا سٖٚف رء
 ┵ ┴ ┳   ┲ ┱ ザ : ويٖٛف، وآستئ٤س طزن ذ اؾت٦ٟ٤ٙ، ي٘قل اه ش٤ٕم

┶ ┷ ┸ ┹     ┺ ┻ ┼  ┽ ┾ ┿ ╀          ╁ ╂ ゴ   وي٘قل ؾٌح٤ٟف 
: ザ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁╂ ╃ ╄  ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ 

╊ ╋ ′ ゴ   . 
                                                 

 .68ؾقرة اع٤ئدة، أي٦: (  1)
 .93ؾقرة إقراف، أي٦: (  2)
 .23، 22ؾقرة احديد أي٦: (  3)
 .36ؾقرة هقد، أي٦: (  4)
 .69ؾقرة يقؾػ، أي٦:  (  5)
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وا حزن طزن س٤ئس ًُتٙل، وآستئ٤س: اوت٤ٕل ُـ  "ي٘قل اإ٤ُم اًًٜٗل: 
 ُـ اًًٌٞط:  وي٘قل ط٤ًن سـ ص٤س٧  "ا١ًٌس وهق احزن واًٗ٘ر

ؿُ  ٤ُ ًِ ْ٘ ٌَْؾ  اهُ َي ٌْتَِئسٍ  هػَ  َأْى دْ  *** ُٜف ُُ ُٕ    ا٤ًٌلِ  ٤ِٟقؿَ  يِر٤ًُ  وَأْى
 . ربــ: الك ابًعاــس

 ザ ペ : وردة ٤ُدة يرب ذ أرس٦ٕ ُقاوع ُـ اً٘رآن اًٙريؿ، ي٘قل اه ش٤ٕم

ボ ポ ｠ 〝 〞   ─            ━ │ ┃ ┄ ゴ   وي٘قل ؾٌح٤ٟف : ザ ﾝ ﾞ 

ﾟ ` ヰ ヱ ヮ カ ケ ヴ ガ ギ   グ ゴ  
                                                 

، ح٘ٞؼ/يقؾػ قك 57صـ2ُدارك اًتٜزيؾ وط٤٘ئؼ اًت٠ويؾ، اإ٤ُم/ أسق اًؼي٤ت اًًٜٗل،ضـ (  1)
 ٤ًٌٜن. ا٥ًٞٓ، سػوتم، دار اًٙٚؿ 1998 -هـ1419سديقي، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ

ط٤ًن سـ ص٤س٧ سـ اعٜذر سـ طرام سـ قٛرو سـ زيد سـ قدى سـ قٛرو سـ ٤ًُؽ سـ اًٜج٤ر،  (  2)
ؾٞد إًِراء اع١ُٜل، اع١يد سروح اً٘دس، وي٤٘ل: أسق اح٤ًم، ا٤ّٟٕري اخزرضل اًٜج٤رى 

ـ، شقر زُـ ٤ُٕوي٦، وص٤طٌف، يٜٞتف أسق قٌد اًرم-اعدي، اسـ اًٗري٦ٕ، ؿ٤قر رؾقل اه
: آؾت٤ٕٞب ذ ُٕرو٦ 512،صـ2ؾ٦ٜ أرسع ومًل ُـ اهجرة)ؾػة أقام اًٌٜاء، ضـ

:اإص٤س٦ ذ مٞٞز اًّح٤س٦، اإ٤ُم/اسـ طجر إًً٘اي، 341،صـ1إصح٤ب،ضـ
هـ، 1415، ح٘ٞؼ: ق٤دل أمد قٌد اعقضقد وقغ حٛد ُٕقض، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 62،صـ2ضـ

 (175، صـ٤ًٌٜ2ن: وإقام ، ضـ ٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوتدار اًٙت
م، 1994-ه،1414، ح٘ٞؼ/قٌد أ . ٤ُٜٝ، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ 191ديقان ط٤ًن سـ ص٤س٧، صـ (  3)

 ٤ًٌٜن. -دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت
 .64ؾقرة ا٤ٕٟٕم، أي٦: (  4)
 .76ؾقرة ا٤ٌٟٕٞء، أي٦:  (  5)
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 ザ ヂوي٘قل ؾٌح٤ٟف   ザ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁    ╂ ゴ وي٘قل ؾٌح٤ٟف 

ヅ デ ド バ パ ビ ピ ブ プ ベ   ペ ゴ    ويؾ
 ":  هذه أي٤ت شدل قغ احزن اًِديد اًذي يْٞؼ سف اًّدر، ي٘قل اسـ و٤رس

 . ا٤ًٙف واًراء وا٤ًٌء، أصؾ صحٞح يدل قغ ؿدة وىقة
واًٙرب هق: احزن واًٖؿ اًذي ي٠ظذ س٤ًٜٗس، ومٕف يروب، وَيَرسف إُر 

٤:  يٙرسف يرًس٤ اؿتد قٚٞف وٝق ُٙروب، وآؾؿ اًٙرس٦ ًْ اًِدة اعقض٦ٌ  وهق أي
 .  ًٚحزن، وأم اجًد واًٜٗس

و٠ٙن اًٙرب طٌؾ أو   ِد قغ اًدًقوأصؾ اًٙرب: احٌؾ اًذي يُ 
                                                 

 .76أي٦:ؾقرة ا٤ًّو٤ت،  (  1)
 .115ؾقرة ا٤ًّو٤ت، أي٦: (  2)
أمد سـ و٤رس زيري٤ سـ حٛد سـ ط٥ٌٞ  أسق احًل، اًٖٚقي اعحدث، اإ٤ُم إًا٦ُ، (  3)

اعٕروف س٤ًرازي، اع٤ًٙل، ُـ أئ٦ٛ ا٦ًٖٚ وإدب، ىرأ قٚٞف اًٌديع اهٛذاي  اً٘زويٜل،
وأى٤م ُدة ذ مذان، صؿ اٟت٘ؾ  ُـ ىزويـ،وا٤ًّط٥ اسـ ق٤ٌد وهػم٤ ُـ أق٤ٞن ا٤ًٌٞن، أصٚف 

 (103صـ17ؾ٦ٜ شًٕل وصاصائ٦ وإ٤ًٝٞ ًٌٟتف)ؾػة أقام اًٌٜاء، ضـ إم اًري وتقذ و٤ٝٞ،
،ح٘ٞؼ/قٌد اًًام حٛد ه٤رون، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 174صـ٤ُ٘5يٞس ا٦ًٖٚ، أمد سـ و٤رس، ضـ (  4)

 ٤ًٌٜن. م، دار اًٗٙر، سػوت 1979 -هـ1399
 .411صـ1إًرب، ضـ ٤ًًن (  5)
، ا٦ًٌٕٓ اخ٦ًُ٤ ؾ٦ٜ 72صـ2أين اًت٤ٗؾػ ًٙام إًك اًٌٙػ، أسق سٙر اجزائري، ضـ (  6)

 اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ إًًقدي٦ -م، ُٙت٦ٌ إًٚقم واحٙؿ، اعدي٦ٜ اعٜقرة2003-هـ1424
 .711صـ٤ًً1ن إًرب، ضـ (  7)
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ؾ٦ًٚٚ شِد قغ اإ٤ًٟن ؿًدا ُتٙرًرا دون شقىػ، وٝق وٖط قغ اًٜٗس اإ٦ٟٞ٤ًٟ  
س٤ؾتٛرار ُـ دء إم أؾقأ، وهذه اع٤ٕي هل ٤ُ حدث ق٤ٜٝ اً٘رآن اًٙريؿ ذ 
أي٤ت ا٤ًًس٦٘،وٝل شتحدث قـ أطداث ١ُع٦ ُتاط٦٘، ُـ هرق، وىتؾ، صؿ إه٤ 

٤، وهذا شّقير سٚٞغ ودىٞؼ عٕٜك اًٙرب ذ شِ ًُ تد ح٦ٔ سٕد ح٦ٔ، يحٌؾ اًدًق م٤
 اً٘رآن اًٙريؿ.

 . ُدــ: الَكَن اــًثامي

٤ُؤه، وُرض ا٥ًٚ٘ ُـ هذا احزن  ُحََرَي٦ً  َْ ُْ : احُْزُن اًِديد ٓ ُيًت٤ُٓع إِ
خٗٞف ص٤طٌف  وهذا اًِٙؾ ُـ احزن، ق٤دة ٤ُ  وهق احزن اعٙتقم  اًِديد

 ظٚػ ى٤ٜع إًٌقؾ٦ واًٙآس٦.
 . بحــ: ال ًعاــتاس

قغ  ش٤ٕم وردت ٤ُدة س٨ ذ اً٘رآن اًٙريؿ ذ ُقوع واطد وهق ىقًف 
 ╀ ┿ ┾ ┽ ┼ ┻ ┺ ┹ ┸ ┷     ┶ ┵ ザ : ٤ًًن ؾٞد٤ٟ يٕ٘قب

╁ ╂ ゴ    وىد ض٤ء ًًُٜدا إم اًٜٗس اإ٦ٟٞ٤ًٟ: ًٞدل قغ أن هذا احزن
٤ٟسع ُـ أقاق اًذات، وىد قٓػ ا٤ًٕم وهق: احزن، قغ اخ٤ص وهق: ا٨ًٌ، 

                                                 
،ح٘ٞؼ/جٛقق٦ ُـ 113صـ9سٞدي،ضـش٤ج إًروس ُـ ضقاهر ا٤ًُ٘قس، ُرش٣، اًزَ  (  1)

 اعح٘٘ل، دار اهداي٦.
،ح٘ٞؼ/ أمد 531صـ2اًّح٤ح ش٤ج ا٦ًٖٚ وصح٤ح إًرس٦ٞ، أسق ٍٟ اجقهري ا٤ًٗراي،ضـ (  2)

 ٤ًٌٜن. م، دار إًٚؿ ًٚٛايل، سػوت1987 - هـ1407قٌد اًٖٗقر ق٤ٓر، ا٦ًٌٕٓ اًراس٦ٕ ؾ٦ٜ
 .86ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  3)

١٤٤٥
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٤ًٟ قًٔٞا، أو ٤ُ دوٟف، واعٕٜك: إٟا   ًٚتٕٛٞؿ، وؿٛقل يؾ إوراد: ؾقاء ي٤ن طز
٤ أؿٙق طزي إًٔٞؿ، و٤ُ دوٟف إم اه ٓ إم هػه ُـ اًٜ ًُ ٤س،وإوراده س٤ًذير، اهتا

 س٠ِٟف، و٧ًٗ ا٤ٟٕٔر إًٞف.
وهق   : ٤ُ ذ صدر اإ٤ًٟن م٤ هق ُٕتزم أٟف يٌثف ويٜنه وأصؾ ا٨ًٌ

ًٙقٟف ُتك أُٜٙف   أؿد احزن: ٕن ص٤طٌف ٓ يّؼ قٚٞف طتك يٌثف أي: يِٗقه
٤ًٞ قٚٞف، وأ٤ُ إذا قٔؿ وقجز  أن يًٛؽ ٤ًًٟف قـ ذيره م يٙـ ذًؽ احزن ًُتقً

اإ٤ًٟن قـ وٌٓف، وآٟٚؼ ا٤ًًٚن سذيره ؿ٤ء أم أسك، ي٤ن ذًؽ سًث٤، وذًؽ يدل 
وهذا هق اًٗرق   قغ أن اإ٤ًٟن ص٤ر ق٤ضًزا قٜف وهق ىد اؾتقم قغ اإ٤ًٟن

 سٜٞف وسل اهؿ.
س٤ًٜء قغ هذا اًتّٗٞؾ إذا أرد٤ٟ أن ِّٟٜػ هذه اح٘قل اًد٦ًٞٓ ط٥ً ىقه٤ 

 ، وش٠صػه٤ ذ اًٜٗس، وٝل ُـ إدٟك إم إقغ ي٤ٔي:وق٤ٝ٘ٛ
: ط٦ً٤ ا٦ًٞ٤ٕٟٗ ُت٤ٗوش٦ ىد شٓقل أو شٍ٘، ش٤ّط٤ٌٝ ط٦ً٤ ُزاض٦ٞ  احزن

 ؾٞئ٦ ُع شدهقر صحل طتك يزول اع٥ًٌ اع٤دي أو اعٕٜقي.

                                                 
، ح٘ٞؼ/ قٌد اًًام 273صـ3اعحرر اًقضٞز ذ شًٗػ اًٙت٤ب إًزيز، اسـ ق٦ٞٓ إٟدًز، ضـ (  1)

 ٤ًٌٜن. هـ، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت1422قٌد ا٤ًِذ حٛد، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
،ح٘ٞؼ اًِٞخ/ قك ُٕقض 174صـ 2سحر إًٚقم، أسق ا٨ًٞٚ ٍٟ سـ حٛد اًًٛرىٜدي، ضـ (  2)

 ٤ًٌٜن. م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 1993-هـ٦ٕ1413 إوم ؾ٦ٜ وآظرون، آًٌ
 99صـ٤ُٗ9شٞح ا٥ًٖٞ، ضـ (  3)
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 : طزن ؿديد ىد يًتٛر ذ اًٜٗس: حدوث ُٙروه، ي٤ّطٌف اؾت٦ٟ٤ٙ. البؤس 
٤ًٟ. : طزن ؿديد: اأسى  ًٗقات ٤ٟوع، ي٤ّطٌف اًٖؿ واًٜدم أط٤ٞ

: طزن ؿديد ٌُٓؼ ُٙتقم، ي٤ّطٌف اخقف واًٜدم، ُع وضقد ط٦ً٤ ُـ  الغم
ا٥ًْٖ ذ سٕض إط٤ٞن، وىد ٓ يٕرف ؾ٥ٌ وط٘ٞ٘تف، يا ي٥ّٕ اًتخٚص ُٜف 

 واًًٞٓرة قٚٞف.
: طزن ؿديد ي٠ظذ س٤ًٜٗس قغ هق٦، ويْٞؼ سف اًّدر، وط٘ٞ٘تف  الؽرب

 اًِدة اعقض٦ٌ ًٚحزن، وأم اجًد واًٜٗس، ٟتٞج٦ طدث ظ٤ـػ.أٟف: 
: طزن ؿديد ٓ يًت٤ٓع إ٤ُْؤه، شٔٝر آص٤ره ذ ؿٙؾ قٌقؾ٦ قغ  الؽؿد

 وضف اإ٤ًٟن.
 : طزن ؿديد، شٔٝر آص٤ره قغ هٞئ٦ ا٤ًٟٙر ذ اًقضف ظ٤ص٦. الؽآبة

 : طزن يٓقل طتك يذوب اًٌدن، وٝق أصؾ ذ اًذوس٤ن، ي٤٘ل: أمٜل اهم
اعرض، أي: أذاسٜل، وط٘ٞ٘تف: اًٗٙر ذ إزا٦ً اعٙروه اًذي يرد قغ ا٥ًٚ٘ ذ 

 اعًتٌ٘ؾ.
: هق أؿد احزن: ٕن ص٤طٌف ٓ يّؼ قٚٞف طتك يٌثف أي: خؼ سف  البث

 ويٜنه، وهق أؿد ُـ اهؿ ودون إؾػ.
: طزن ىقي، ي٤ّطٌف ه٥ْ ؿديد، وأصٚف ط٦ً٤ شٕٙس ٤ُِقر  اأسف
ا٤ًًٌغ ُٜز٦ً وراء ا٥ًْٖ، وذًؽ حدوث رء ١ُم هػ ُتقىع، وهق احزن إًٞؿ 

  أقغ درض٤ت احزن، وأؿده وـ٠ة قغ اًٜٗس اإ٦ٟٞ٤ًٟ.
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 ٕـــاىـجال ل ــــالفص
 ُـاو ميــ، ّمْقف اإس زٌـع احـّدّاف  بابــأس

 ويتكون من مبحثن

 . زٌــع احــباب ّدّافــأس ح اأّل:ـامبخ

 . او مً احزٌـف اإسـمْق الجاىٕ:امبخح 
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 ٕــاىـجل الــالفص 

 ُــاو ميــف اإســزٌ، ّمْقــع احــباب ّدّافــأس

 . زٌــع احــباب ّدّافــ: أس امبخح اأّل

 شًٜ٘ؿ هذه إؾ٤ٌب إم ىًٛل: 
 ."س٤ـ٦ٜٞ اع٠ِٜ وًٞس ه٤ حٗز ف٤هر" أؾ٤ٌب ًُت٘رة وُتقـ٦ٜ إحداما:

 ."ظ٤رض٦ٞ"أؾ٤ٌب ُٝٞئ٦  ثاكقفا:
: و٢ن سٕض ا٤ًٜس يقضد قٜدهؿ اؾتٕداد ًٚحزن، وًدهؿ ذ  أ٤ُ إول

وٓرهؿ اعٞقل ًف، وهذا ٤ُ ًٟٚٛف ذ اًقاىع، و٤ِٟهده ذ اح٤ٞة، وظ٤ص٦ ٤ُ ًدهؿ 
 ط٤ًؾ٦ٞ ُٗرـ٦، و٤ُِقر ض٤ٞؿ٦، وق٤ـ٦ٗ رى٦٘ٞ ص٤دى٦.

وى٦ّ هذه إط٤ؾٞس ا٤ًٕـ٦ٞٗ، شٌدأ سح٥ خٚص أو ؿٕقر س٤ٓهتام يٜتٝل 
ي٤ًِقق  إم طزن قٜد٤ُ يتحقل إًِقر س٤ٓهتام إم إط٤ًس ق٤ـٗل حزن 

واًذيري٤ت ا٤ًٕـ٦ٞٗ، خٚػ  و٢ن اًّقر اح٦ًٞ، ًِخص ى٧ْٞ ُٕف أوى٤ًش٤ ـ٦ٌٞ 
 ٞؼ.إط٤ًًؾ٤ س٤خ٤ًرة، يٛٙـ أن جٕؾ ا٥ًٚ٘ يٖقص ذ طزن قٛ

٤ ٥ًٚ٘ٚ"ا٤ًٕـ٦ٞٗ أيثر ُـ اًازم، ي٥ًٌ  و٤ٌ٘ء هذه إط٤ؾٞس ًٗ  "ٟزي
وهق٤ن ٤ُ جذب أي إط٤ًس ق٤ـٗل ىقي هػه ُـ إط٤ؾٞس، طتك ىٌؾ أن 

 شِٕر س٠ٟؽ ه٤ئص ذ ًُتٜ٘ع اًٙآس٦.
٤ًٞ أم٦ٞ أيؼ ع٤ ي٤ن  و٤ًٕ٘ؾ يٗرط ذ م٤صٚف ُع اًذيري٤ت وش٤ّٝٛ٘ ُٕٓ

ؾ ذارة احزن وآرش٤ٌك اًٚذان يتحقٓن ذ ا٤ًٜٝي٦ إم م٤ يِٕ يٛٙـ أن حدث 
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س١س وايتئ٤ب، وإن اًتحٙؿ ذ ا٤ًٕـ٦ٗ ٓ يٕٜل ا٤ًْ٘ء قغ ؿٕقر احزن أو يٌحف،  
وقغ اإ٤ًٟن أن يتٕٚؿ ي٦ٞٗٞ اًتحٙؿ س٤ِٛقره اح٤ًؾ٦، وققاـٗف اعت٠ضج٦ اًتل 

 ٓ يٛٙـ أن شتحقل إم طزن.
ـ ىٞؿ ىٌٚؽ وهذا اًتحٙؿ يٙقن قـ ـريؼ  ِٙ ش٦ٜٞ٘ اًتاؾؽ اًنيع سح٨ٞ م

اجقهري٦ ا٦ًٕ٘ٞٛ ُـ اًتٌٕػ قـ ٤ًٟٝٗ، وسذًؽ و٢ٟؽ شِٙرم ذيري٤شؽ اعت٦ٕ٘ٚ 
س٠ؿخ٤ص آظريـ قؼ روع إًقاـػ اح٤ًؾ٦ إم ًُتقى اًت٘دير أو اًت٤ٕـػ 
واًتٗٝؿ، وهذا ح٘ؼ اًتاؾؽ اعٓٚقب، وهذا يٕٓٞؽ ؿٕقًرا س٦ٜٟٞ٠ًٛٓ٤ وا٤ُٕن، 
وينع ذ إق٤دة شرُٞؿ ىقشؽ ا٤ًٕـ٦ٞٗ اعجٝدة، يا يٛٙـ أن يزودك س٤ٗٛهٞؿ 

 .  ضديدة قـ ي٦ٞٗٞ اًتحقل ٟحق ا٤ُٕم
وهق أُر ىد  ُع أظر ط٤ل طزٟف،"اًت٤ٕـػ"ُـ ُِٙات ا٤ًٕـ٦ٗ اج٤ح٦ 

٤  يقىع ذ ُّٞدة إطزان: ٕٟف جٕؾ اعرء ُٜدج٤ً ُع اع٤ّب هذا اًداء ًُ اهتا
إم درض٦ اع٤ِري٦، وذ اًقاىع إن هذا اعقىػ ُيٕجز اإ٤ًٟن قـ اع٤ًقدة،  -٤ًفسح

 ٤ًٌ وي٘ٚص ىدرشف قغ آهتام، وٕٜد٤ُ يرث اًذهـ ط٤ل ؿخص آظر، و٢ٟف ه٤ً
يتّقر س١ًؾ٤ أيثر م٤ هق ُقضقد س٤ًٕٗؾ، وىٌؾ أن يٕرف اًِخص هذا يٙقن ىد 

ًٓ ُـ واطد، وهذا هرق ذ احزن واؾتٜزو٧ ىقاه، ويٌّح ًدي٤ٜ إصٜ ٤ن ٤ُّس٤ن سد
 ُـ ضراء اًت٤ٕـػ اًزائد.

                                                 
، شرم٦/ قٌػ اًدض٤ي، ـ٦ٌٕ 114اًتخٚص ُـ آيتئ٤ب، دوك شِٞٚدر، د.ديٌقرا وز٤ُن، صـ (  1)

 م، دار ا٤ًٌٕٙٞن.2007ؾ٦ٜ 
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 وُـ إؾ٤ٌب اعًت٘رة واعقـ٦ٜ ًٚحزن، ق٤ُؾ اًقراص٦، و٢ن اًدراؾ٤ت  
شث٧ٌ وش١يد قغ ُدى اًت٠صػ اجٜٞل ذ إ٦ٟٞ٤ُٙ اإص٤س٦ س٤حزن وآيتئ٤ب، يا 

حٛق٦ً قغ  يٕت٘د أها يٜت٘ان سقاؾ٦ٓ ُقرص٤ت ض٦ًٞٛ ٦ُٜٛٞٝ أو ُقرص٤ت ض٦ٜٞٞ
 . × ش » اًٙرُقؾقم

ٓ سد أن ٟٜٔر إم  " : "دوك شِٞٚدور واًديتقر ديٌقراروز٤ُن "ي٘قل 
إًقاُؾ اًقراص٦ٞ اًتل ىد ددد ٦ًٌٟ ى٤س٦ٞٚ اًِخص ًإص٤س٦ س٤ٓيتئ٤ب وذًؽ قـ 
ـريؼ شٗحص اًت٤ريخ اعري ٤ًٕٚئ٦ٚ، وشتٌع اإص٤س٦ س٤ٓيتئ٤ب قؼ إض٤ٞل 

اٟت٤ً٘ف ُـ ضٞؾ إم آظر، وشِػ يؾ إد٦ً إم أن ٦ًٌٟ وراصتف ىد  اعخت٦ٗٚ، وإ٦ٟٞ٤ُٙ
شّؾ إم مًل ذ اعئ٦، وهٙذا و٢ن إ٦ٟٞ٤ُٙ شٕرض أي ؿخص ُرهق٦ٟ سا ورصف ُـ 

 .   "ض٤ٜٞت
ًٓ  يدع ٓ سا –وىد أضري٧ دراؾ٤ت س٤ًٕٗؾ، وش٠يد ا٤ًٌطثقن   ًِٚؽ ج٤

اًت٠صػ اجٜٞل قغ إ٦ٟٞ٤ُٙ اإص٤س٦ هذه اح٦ً٤، وٛـ هذه اًدراؾ٤ت، ٤ُ شؿ قغ 
اًتقأم اعت٤ٓسؼ، وً٘د ص٧ٌ أن إص٤س٦ أطد اًتقأُل شٕٜل إص٤س٦ أظر س٦ًٌٜ مًل 
٤ًٞ ىقًي٤ ي١يد اًدور اًٌٙػ اًذي شٌٕٚف اج٤ٜٞت  س٤ع٤ئ٦، ُٕٜك هذا أن ه٤ٜك ش٠صًػا ضٜٞ

 ٦.ذ اطتا٦ًٞ اإص٤س
يا شِػ اًدراؾ٤ت، أن أى٤رب اًِخص اع٤ّب س٤ٓيتئ٤ب ُٕروقن 
سدورهؿ س٤إص٤س٦ س٤عرض س٦ًٌٜ قنيـ س٤عئ٦،أ٤ُ اطتا٦ًٞ إص٤س٦ إـ٤ٗل ٕسقيـ 

                                                 
 .93احزن اخ٨ٌٞ، صـ (  1)
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 ٤ُّسل، و٢ه٤ شتج٤وز اخًٛل س٤عئ٦. 
وإذا ي٤ن أطد اًقاًديـ أو أطد إؿ٤ٞ٘ء ٤ًُّس٤ س٤حزن وآيتئ٤ب، و٢ن ٦ًٌٟ 

ـ أو اًِ٘ٞؼ شت٤ّقد قـ اًِخص ا٤ًٕدي، وشرشٗع هذه ا٦ًًٌٜ إم م٦ً إص٤س٦ آس
 أو٤ٕف إذا ي٤ن اً٘ري٥ ىد أص٥ٞ ىٌؾ قٛر إًنيـ.

يا أضري٧ دراؾ٦ قغ سٕض إـ٤ٗل اًذيـ يِٕٞقن ُع ق٤ئ٦ٚ ٓ يٜتٛقن 
إ٤ًٝٞ، وٓ شرسٓٝؿ هؿ ص٦ٚ ىراسف:وذًؽ ًتقوٞح إًاى٦ سل احزن وآيتئ٤ب 

ٜٞل اًقراصل، وىد أفٝرت اًٜت٤ئ٩ أن ه١ٓء إـ٤ٗل اًذيـ وًدوا ُـ وا٤ًُٕؾ اج
ٓ ي٤ٕي  أب أو أم ٤ُّسل، َُٕروقن ًإص٤س٦ رهؿ وضقدم٤ وٛـ ق٤ئات أض٦ٌٜٞ

أوراده٤ ُـ هذا اًداء وذًؽ س٦ًٌٜ أيؼ ُـ أوًئؽ اًذيـ وًدوا ُـ أب وأم هػ 
  أوراده٤ ُـ آيتئ٤ب ٤ُّسل ويِٕٞقن أن وٛـ ق٤ئات س٤ًتٌٜل ي٤ٕي أطد

٤ -وُـ هذا اًً٘ؿ  ًْ ٤ًٌ ذ اإص٤س٦  -أي سٕض إُراض اًتل ىد شٙقن ؾٌ
س٤حزن ُثؾ: اخٚؾ ذ ا٤ًٜىات ا٦ًٌّٕٞ اعًئق٦ً قـ شٜٔٞؿ اإي٤ٕزات ا٦ًٌّٕٞ ُـ 

واًتل ي١دي ٤ّٟٝ٘ إم  "٤ُدة اًًػوشقٟل "ظاي٤ اًد٤ُغ، وُـ هذه ا٤ًٜىات 
 ن وآيتئ٤ب.فٝقر أقراض احز

هذا اخٚؾ إٟا حدث سل ظ٦ٞٚ وأظرى، و٢ذا أرادت ظ٦ٞٚ أن شتّؾ س٠ظرى 
شرؾؾ هذه ا٤ًٜىات ا٦ًٌّٕٞ إم اخ٦ٞٚ اعًت٦ٛٚ،ط٨ٞ أن اخاي٤ ٓ شتّؾ وٞا س٤ٜٝٞ 
٤ٌُذة، وإذا أوص٧ٚ اًرؾ٦ً٤ إم اخ٦ٞٚ اعًت٦ٛٚ قـ ـريؼ اعًتٌ٘ات، يٕقد 

                                                 
 .95، 94اعرضع ا٤ًًسؼ، صـ (  1)
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اعرؾ٦ٚ ومتّف وٞحدث اًٜ٘ص اًذي أدى إم إًِقر ا٤ًٜىؾ إًٌّل إم اخ٦ٞٚ  
 س٤حزن.

صؿ س٤ىل إُراض، وٟخص س٤ًذير إُراض اعز٦ُٜ اًتل ه٤ ش٠صػ قغ اح٦ً٤ 
 ا٦ًًٜٞٗ وًٞس قغ اعريض وح٥ً، سؾ قغ إهة يٙؾ.
 : وؾ٥ٌ ٤ٟ٤ُٕة اعريض، وإص٤ستف سداء احزن ق٤ُان

ػ ط٤ًتف اًٌد٦ٟٞ واح٤ٞش٦ٞ، ي٤ٟخ٤ٗض إول:ق٤ُؾ ظ٤رضل يتٛثؾ ذ شٖ     
ى٦ٛٞ اًذات: إص٤ستف س٤هزال وإًجز قـ ج٤رات اح٤ٞة اًٞق٦ُٞ:س٥ًٌ اإق٤ٞء 
 واًٗتقر وقدم اًؽيٞز، صؿ أٓم ا٤ًٜد٦ قـ ش٠صػ سٕض أٓت اعًتخد٦ُ ًٕٚاج.

احزن وآيتئ٤ب  "اًث٤ي: ق٤ُؾ داظك شًٌٌف سٕض إدوي٦ ويًٛك 
وهذه إدوي٦ ًُئق٦ً قـ اوٓراب اعزاج: ًٙقه٤ ُث٦ٌٓ ًٜٚقاىؾ  "اع٠ِٜإًاضل 

 "اًًػوشقٟل"ا٦ًٌّٕٞ، وٌٕض إدوي٦ شٕٛؾ قغ إظ٤ٗض أو ا٤ًْ٘ء قغ هرُقن 
ا٤ًٜىؾ إًٌّل اعًئقل قـ ا٤ًًٕدة ذ ضًؿ اإ٤ًٟن، أو قغ إىؾ و٢ه٤ ش٘ٚؾ 

وىد ش٘قم ستٕديؾ اإؿ٤رات  ًُتقي٤ت اًتقاصؾ أو آؾتث٤رة واًتحٗٞز إًٌّل،
وح٧ قٜقان  اًٙٝرس٤ئ٦ٞ، وهذا ٟجد ذ اعِٜقر اعروؼ ُع اًدواء ُـ يٌٜف 

 أن هذا ا٤ًٕ٘ر ىد ي٥ًٌ اوٓراس٤ت اعزاج. -إقراض اج٦ٌٟٞ٤
أ٤ُ ا٥ًًٌ اًث٤ي ُـ أؾ٤ٌب ودواوع احزن وهق اح٤وز أو اعثػ اخ٤رضل، 

ٜٗز ُع إز٤ُت اًتل شْع اإ٤ًٟن ذ ي٤حزن ا٤ًٜؿئ قـ اوٓراب اًتٙٞػ اً
ط٦ً٤ ُـ قدم اًراط٦، ٟتٞج٦ هديده٤ ُٕٜف وؾاُتف واؾت٘راره، وتحدث جٛققف 
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ُـ اًتٖػات ا٦ًًٜٞٗ ي٤حزن واً٘ٚؼ وا٥ًْٖ واإط٤ٌط،وٕٜد٤ُ شٙقن إ٤ٟٞ٤ُٙت  
اًِخص حدودة ٓ شٗل سٛت٤ٌٚٓت اًقاىع، وه٤ٜ ي٘ع اخٚؾ ا٤ًٜش٩ قـ قدم 

تٕرض اًٗرد عجٛققف ُـ اعقاىػ واعِٙات، وهذه هل ـ٦ٌٕٞ اح٤ٞة، اًتقازن، وي
 .   ザ ヰ ヱ ヮ カ ケ            ヴ ゴ : ُّداًى٤ ً٘قل اه ش٤ٕم

٤ ُـ هذه إز٤ُت، وًٜٚتٕرض أي٤ت اً٘رآ٦ٟٞ  ًْ وإذا أرد٤ٟ أن ٟٚٛس سٕ
ُـ ساق٤ت اًتل شِػ إم جٛققف ُـ إس٤ٕد ا٦ًًٜٞٗ اًتل دًد اًقاىع سا وٞف 

 ومقم.
وٗل اعحٞط إهي، يٕرض اً٘رآن اًٙريؿ ٤ُ دار ُـ أطداث، و٤ُ وىع ُـ 

ويٞػ أص٤سف ذًؽ سداء احزن، وٗل  --أز٤ُت سل ق٤ئ٦ٚ ٌٟل اه يٕ٘قب 
 ゚ ザ ﾞ : ؾقرة يقؾػ آي٤ت ودروس يٌٜٖل أن ٟتدسره٤، اؾتج٤س٦ ً٘قل اه ش٤ٕم

｀       ヰ ヱ ヮ  カ ケ ヴ ゴ    أؿ٤رصؿ  ذ ه٤ي٦ اًًقرة إم أن هذه
اإ٤ًٟن يًتدقل اًقىػ قٜده٤: طتك يًتٗٞد إطداث و٤ٝٞ ُـ ا٤ًٕٔت ا٤ًٖ٤ًٌت ٤ُ 

 .   ザ ┨ ┩      ┪ ┫ ┬ ┭ ┮┯ ゴ : ُـ هذه اًتجرس٦، ى٤ل ش٤ٕم
 : وٕغ اًرهؿ ُـ إظذ س٤ح٦ٓٞ واًذر ذ ىقل ٌٟل اه يٕ٘قب ًًٞد٤ٟ يقؾػ

ザ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ ｻｼ ｽ   ｾ ｿ ﾀ ﾁ 
                                                 

 .4ؾقرة اًٌٚد، أي٦: (  1)
 .7ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  2)
 .111ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  3)
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 ﾂ ゴ    إٓ أن ى٤ْء اه واىع، وإرادشف ٤ٟوذه، وىد اؾت٤ٓع إسٚٞس ٨ٟٗ ؾٛف سل
واٟت٧ٝ  --أوراد ا٤ًٕئ٦ٚ اع٤ٌري٦، وهرس احًد واًٙراه٦ٞ ذ ىٚقب أس٤ٜء اًٌٜل

اع١اُرة إم أٟف ج٥ اًتخٚص ُـ يقؾػ طتك خٚص هؿ ى٥ٚ أسٞٝؿ، ي٘قل اه 
ُع قٚٛٝؿ س٦ٟ٤ٙٛ    ザ パ ビ ピ ブ プ ベ ペ ボ ポ ゴ : ش٤ٕم

 ┬ ┫  ┪ ┩ ザ : ؾٞد٤ٟ يقؾػ ذ ى٥ٚ أسٞٝؿ، وُدى شٕٚ٘ف سف، ي٘قل اه ش٤ٕم

┭ ┮  ┯ ┰ ┱   ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ゴ    وٝق ٓ يٓٞؼ
وراىف وٓ طتك ه٤ٞسف ُـ أ٤ُم قٜٞٞف، وٓ ؿؽ أن هذه ا٤ًٌٕرة زادت ٤ٟر أط٤٘دهؿ 

ًف إم درض٦ احزن ًٗراىف وًق ًٌٕض يقم، وإٟا وو٤ٖئٜٝؿ ش٠ضًج٤: ًٙقن سٚقغ طٌف 
ذير احزن ًٍٞوٝؿ قـ ـٌٚٝؿ إذ أن ُـ ؿ٠ن إس٤ٜء اًؼرة أن يت٘قا ٤ُ يدظؾ 

وىدُقا قغ ٤ُ ؾق٧ً هؿ أًٟٗٝؿ، وزيٜف هؿ  وًٜٙٝؿ م يٕٗٚقا، احزن قغ أسٞٝؿ،
ا ًف، و٤ُ ا٤ًِٓٞن، ُع إًٚؿ س٠ن ذ يام ٌٟل اه يٕ٘قب شٚٛٞح يِٙػ ٤ُ ظٓٓق

وٚق    ザ ┯ ┰ ┱   ┲ ゴ شٜٙف صدورهؿ ًٕٚٝؿ يٜتٝقن وذًؽ ذ ىقًف:
ي٤ن هؿ ىٚقب يٗ٘ٝقن ه٤ ًتؿ اظت٤ٞر وؾ٦ٚٞ أظرى هػ اًذئ٥، أو قغ إىؾ 
أطٌٙقا اًٗري٦ وُزىقا اً٘ٛٞص، وي٠ن اًذئ٥ هق ا٤ًٗقؾ، ُـ س٤ب إى٤ٜع إب أن 

                                                 
 .5ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  1)
 .9ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  2)
 .13ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  3)
 .13ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  4)
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٤ قغ أرض   ً٘  اًقاىع، وًٙـ اح٤ل ي١يد قغ اوؽائٝؿ،٤ُ شقىٕف وأظؼ سف أصٌح ح٘
وٟزل اًٌاء قغ ٌٟل اه يٕ٘قب، وظٞؿ قٚٞف احزن طتك أص٤سف ٤ُ أص٤سف ُـ وراء 

 ┝ ├ ┛ ザ : هذا اًٍاع إهي، وا ي٤ن ُٜف إٓ أٟف يا ى٤ل اه ش٤ٕم

┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦      ┧ ゴ   . 
وُـ إُث٦ٚ اً٘رآ٦ٟٞ اًتل شٕرض أطداًص٤ أصرت س٤ًٕٗؾ قغ اًقاىع اًٜٗز 

قٜد٤ُ ُأُرت س٠ن شروٕف، صؿ شٓرطف  - -ًأهة، ٤ُ طدث ٕم ٌٟل اه ُقؾك 
 ザ ｿ ﾀ   ﾁ   ﾂ ﾃ ﾄﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ : ذ اًٜٞؾ، ي٘قل اه ش٤ٕم

ﾊ ﾋ    ﾌ ﾍ ﾎ ﾏﾐ ﾑ  ﾒ ﾓ   ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ゴ    :واعٕٜك
هايف، وٓ حزي س٥ًٌ وراىف، وًٙـ ى٥ٚ إم وظقو٤ٝ وى٤ٝ٘ٚ قغ  ٓ خ٤ذ ُـ

صٖػه٤، ض٤ٕٝٚ شًٜك وص٦ٞ اه سٕدم احزن واخقف: ٕن ق٤ٜي٦ اه شاطٔف، 
 ┄ ┃ │ ━ ─ 〞  〝 ｟ザ プ ベ ペ ボ ポ : ي٘قل اه ش٤ٕم

┅ ┆ ┇   ┈ ┉ ┊ ゴ   و٤رًه٤ ُـ  ":  ي٘قل اإ٤ُم آًؼي
                                                 

 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦:  (  1)
 .7ؾقرة اًّ٘ص، أي٦: (  2)
 .10اًّ٘ص، أي٦:ؾقرة  (  3)
اع١رخ اعٗن اإ٤ُم، وًد ذ آُؾ ـؼؾت٤ن ؾ٦ٜ أرسع  حٛد سـ ضرير سـ يزيد آًؼي، أسق ضٕٗر: (  4)

أظ٤ٌر إُؿ واعٚقك،  ُـ ٤ًٗ١ُشف: وقنيـ و٤ُئتل ُـ اهجرة، واؾتقــ سٖداد وشقر ه٤،
قٚقم اً٘رآن وهػهؿ، شقر وض٤ُع ا٤ًٌٞن ذ شًٗػ اً٘رآن، واظتاف ا٤ًٝ٘ٗء، واعًؽؿد ذ 

 (69صـ 6ؾ٦ٜ قن وصاصائ٦ ُـ اهجرة)إقام، ضـ
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  "، وٓ خ٤ف وٓ حزنطل أُره٤ أن شٚ٘ٞف ذ اًٌحراًقطل اًذي أوطك اه إ٤ًٝٞ  
وهذا ُـ أقج٥ اًتًٗػ، يٞػ يٙقن و١اُده٤ ُـ  ": ي٘قل اسـ ىت٦ٌٞ

؟! وهؾ   ザ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ゴ احزن و٤رًه٤ ذ وىت٤ٝ ذاك، واهُ ؾٌح٤ٟف ي٘قل:
و١اده " وإًرُب ش٘قل ًٚخ٤ئػ واج٤ٌن:ُيرَسُط إٓ قغ ى٥ٚ اج٤زع واعحزون؟! 

 .  "هقاء
وُـ رم٦ اه هذه إم اًثٙغ، أن ُرَد ق٤ٝٞٚ وًده٤: ًٞٗرج يره٤، ويذه٥ 

 ┱ ┰ ┯ ┮ ┭         ┬ ┫     ┪ ┩ ザ ق٤ٜٝ طزه٤، ي٘قل اه ش٤ٕم:

┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ゴ   . 
اًداقل إم احؼ، وإح٤ق وُـ ققاُؾ احزن اخ٤رض٦ٞ: قدم إض٤س٦ دققة 

 إذى سف.
                                                 

 .528صـ19ض٤ُع ا٤ًٌٞن ذ ش٠ويؾ اً٘رآن، ضـ (  1)
قٌد اه سـ ًُٚؿ سـ ىت٦ٌٞ اًديٜقري، أسق حٛد اًٜحقي اًٖٚقي، ي٤ن و٤وًا ص٦٘،ُـ أئ٦ٛ  (  2)

قنة و٤ُئتل ُـ اهجرة وؾٙـ  إدب، وُـ اعّٜٗل اعٙثريـ،وًد سٌٖداد ؾ٦ٜ صاص٦
اًٙقو٦،صؿ وز ى٤ْء اًديٜقر ُدة، و٥ًٜ إ٤ًٝٞ، وشقذ سٌٖداد ؾ٦ٜ ؾ٧ وؾٌٕل و٤ُئتل)ـ٤ٌ٘ت 

، ح٘ٞؼ/ؾٚٞان سـ ص٤ًح اخزي، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 44اعٗنيـ، أمد سـ حٛد إدهقي، صـ
دي٦: وو٤ٞت إق٤ٞن وأ٤ٌٟء م، ُٙت٦ٌ إًٚقم واحٙؿ، اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ إًًق1997 -هـ1417

 (137صـ4: إقام،ضـ42صـ3أس٤ٜء اًز٤ُن، ضـ
، ح٘ٞؼ/ أمد ص٘ر، ـ٦ٌٕ 329، 328هري٥ اً٘رآن، قٌد اه سـ ًُٚؿ سـ ىت٦ٌٞ اًديٜقري، صـ (  3)

 ٤ًٌٜن. م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 1978 -هـ 1398ؾ٦ٜ 
 .13ؾقرة اًّ٘ص، أي٦: (  4)
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٤ًٌ رؾقًف  -ش٤ٕم-وٕٜد٤ُ ٟ٘رأ ىقل اه        : ザ ﾏ ﾐ ﾑ ﾒخ٤ـ
ﾓ ﾔﾕ ゴ  وىقًف ؾٌح٤ٟف : ザ デ ド バ パ ビ ピ ブ 

プ ベ ゴ    ٤ًٞ ًٚداقل، وىد ٟٕٚؿ أن قدم ا٤ّٟٞٓع ًٜداء احؼ حدث أع٤ً ًٟٗ
٤ًٌ ذ هايف، ي٘قل اه   ━─ 〞 〝 ｟  : ザ ポًٌٜٞف  -ش٤ٕم -يٙقن ؾٌ

│    ┃ ┄ ┅ ┆ ゴ    . 
وًٚدق٤ة ُـ سٕده طتك  - -وأي٤ت ؾ٦ًٗ٤ اًذير ش٦ًٞٚ واـٛئ٤ٜن ًٌٜٚل 

ٓ يت٠صروا سا يروه ُـ صدود قـ احؼ ويٗر و٤ٟٗق، وإن د٧ً هذه أي٤ت قغ 
رء، و٢ٟا ش٘ٓع سّدق اًدق٤ة وطرصٝؿ قغ ُّٚح٦ اعدققيل، وٗل هذه اًدققة 

 ٟج٤ة ووقز قٔٞؿ.
ُـ ؿدة طرصف قغ  --ي٤ن اًرؾقل  " : ي٘قل اإ٤ُم إًًدي

إم أٟف  -ش٤ٕماخٚؼ، يِتد طزٟف عـ ئٝر اإيان، صؿ يرضع إم اًٙٗر، و٠رؿده اه 
                                                 

 .176قٛران، أي٦: ؾقرة آل  (  1)
 .41ؾقرة اع٤ئدة، أي٦: (  2)
 .8ؾقرة و٤ـر، أي٦: (  3)
قٌد اًرمـ سـ ٤ٟس إًًدي، اًٜجدي ُٗن، حدث، و٘ٞف، أصقز، ُتٙٚؿ واقظ، وًد ذ  (  4)

قٜٞزة اًّ٘ٞؿ سٜجد ؾ٦ٜ ؾٌع وصاصائ٦ وأًػ ُـ اهجرة، وطٗظ اً٘رآن، وـ٥ٚ إًٚؿ قغ 
قظ واوتك وظ٥ٓ ذ ض٤ُع قٜٞزة، وشقذ ه٤ ؾ٦ٜ ؾ٧ وؾٌٕل وصاصائ٦ قٚاء ٟجد، درس وو

 -، دار إط٤ٞء اًؽاث إًري، سػوت 396صـ13وأًػ)ُٕجؿ اع١ًٗل، قٛر رو٤ يح٦ً٤، ضـ
 ٤ًٌٜن(
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و٢ن ه١ٓء ٓ ذ إًػ وٓ ذ اًٜٗػ، إن طيوا  ٓ ي٠ؾك وٓ حزن قغ أُث٤ل ه١ٓء 
ٕدم ٤ًٌُٜٞ ٥ًًٌٚ اعقض٥ ً -ش٤ٕم -م يٜٕٗقا، وإن ه٤سقا م يٗ٘دوا، وهذا ى٤ل اه 

و٢ن     ザ ペ ボ ポ ｠ 〝 〞 ─ ━│ ゴ : احزن قٚٞٝؿ
اًذيـ  ي١ؾك وحزن قٚٞٝؿ، ُـ ي٤ن ُٕدوًدا ُـ اع١ُٜل، وهؿ اع١ُٜقن ف٤هًرا 

 .  "وس٤ـ٤ًٜ، وط٤ًؿ٤ ه أن يرضع ه١ٓء قـ ديٜٝؿ
وُـ ق٤دة اع٤ٕٟديـ اعٕرول قـ احؼ، إح٤ق إذى اً٘قز وإًٗك 

م يًٚؿ ُٜٝؿ، وًٙـ اه ي٤ًٟده وٞ٘قل  --واعرؿديـ، طتك إن اًٌٜل س٤عّٚحل 
   ザ ﾔ ﾕ ﾖﾗ ﾘ       ﾙ ﾚ ﾛﾜ ﾝ ﾞ ﾟ ` ゴ : ًف

وهذه أي٦ ٟز٧ً ذ اع٤ٕٟديـ اًذيـ هددوا وزقٛقا أهؿ أصح٤ب اًتٌع 
قٜف إي٤ذي٥ اًتل شي سدققشف،  واع٤ل،وؾٕقا ذ ىٝره، وإس٤ٓل أُره،وٜنوا

و٤ً٘قا قٜف: ًٞس ُرؾًا، وإٟف عجٜقن أو ؿ٤قر،ورسا ي٤ن ؾ٤طًرا، و٤ُ أشك سف ٓ 
 خرج قـ يقٟف أؾ٤ـػ إوًٞل، وىد ش٤٘ٚه قـ هػه.

 واقٚؿ أن اإ٤ًٟن إٟا حزن ُـ وقٞد اًٖػ،":  ي٘قل اإ٤ُم اًرازي
                                                 

 .41ؾقرة اع٤ئدة، أي٦: (  1)
، 231صـ شًٞػ اًٙريؿ اًرمـ ذ شًٗػ يام اع٤ٜن، قٌد اًرمـ سـ ٤ٟس سـ إًًدي، (  2)

 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ2000.٦ً٤-هـ 1420ح٘ٞؼ/قٌد اًرمـ سـ ُٕا اًٚقحؼ، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ
 .65ؾقرة يقٟس، أي٦: (  3)
حٛد سـ قٛر سـ احًل سـ قك اً٘رر اًتٞٛل اًٌٙري، اعٕروف س٤ًٗخر اًرازي، أصٚف ُـ  (  4)

٤ًٞ، أظرج ُـ سٚده س٥ًٌ اقت٤٘ده صؿ ـؼؾت٤ن، وُقًده ذ اًري وإ٤ًٝٞ ًٌٟتف، ي٤ن أؿٕرًي٤ ؿ٤ وٕ
                = 
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يقٟف ١ُصًرا ذ ط٤ًف، و٢ذا قٚؿ ُـ ض٦ٝ قام ضقز  وهديده وُٙره ويٞده، ًق 
٤ًٌ اًٖٞقب يا أزال  -ش٤ٕمحزٟف، صؿ إٟف  أن ذًؽ ٓ ي١صر، ظرج ُـ أن يٙقن ؾٌ

 ザ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ : قـ اًرؾقل طزن أظرة: س٥ًٌ ىقًف
ｺ ｻ ｼ ゴ   وٙذًؽ أزال طزن اًد٤ٟٞ س٘قًف  :ザ ﾔ ﾕ ﾖﾗ 

ﾘ       ﾙ ﾚ ﾛﾜ ﾝ  ゙ `゚ ゴ       . 
وُـ هذه إًقاُؾ: اج٥ٟ٤ آىت٤ّدي اعؽدي، اع٥ًٌ قـ هاك ٤ُل 

و٤ًٜ ذ أُث٤ل  وىد ي٥ًٌ ًف اًقو٤ة، اإ٤ًٟن، وهذا م٤ ي١صر قغ ٦ًٟٞٗ رب اع٤ل،
اً٘رآن إًؼة وا٦ًٕٔ، وٕٜد٤ُ ٟٕٞش ُع ى٦ّ ص٤ط٥ اجٜتل، ٟدرك أٟف أظذ ي٥ٚ٘ 

يـ: ٓوٛحال وهاك ضٜتف، ق٘قس٦ ًف قغ يٗٞف ي٤ٜي٦ قـ احزن واًٜدم اًِديد
ذيف س٤ه، وش٤ٗظره وشٙؼه سٜٕؿ اه و٤ًٌٟٝ إم ىدرشف، و٤ٙن ضزاؤه يا ى٤ل اً٘رآن 

 ┞ ┝ ├ ┛ ┚ ┙ ┘ ┗ ┖       ┕ └ ┓ ┒ ┑ ザ : اًٙريؿ

┟ ┠ ┡ ┢    ┣ ┤ ゴ   ،أظذ يّٗؼ إطدى يديف  وُـ قٔؿ طزٟف وطنشف
                                                                                                                        
ىّد ٤ُ وراء اًٜٝر صؿ ق٤د إم اًري وي٤ن ه٤ ـ٥ٌٞ ط٤ذق ًف صروة و٦ٕٟٛ، يذير اسـ يثػ أن 
اًَٙرا٦ُٞ ووٕقا قٚٞف ُـ ؾ٤٘ه ؾًا وات ، وي٧ٟ٤ وو٤شف ؾ٦ٜ ؾ٧ وؾتائ٦ ُـ اهجرة) اًٌداي٦ 

 (67صـ13ضـ 7وا٤ًٜٝي٦، اسـ يثػ، ٩ُ
 .62ٟس، أي٦: ؾقرة يق (  1)
 .65ؾقرة يقٟس، أي٦: (  2)
 .104صـ ٤ُٗ17شٞح ا٥ًٖٞ،ضـ (  3)
 .42ؾقرة اًٙٝػ، أي٦: (  4)
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٤ًٟ قغ ٤ُ  قغ إظرى أو يٌدو فٝرم٤ صؿ  سٜٓٝا ويٙرر ذًؽ، وإٟا يٕٗؾ هذا طز
ىد٧ُ يداه، وأٟٗؼ ذ هذه اج٦ٜ اخ٤وي٦ ا٤ًًى٦ٓ قغ قروؿ٤ٝ، وهق شّقير سديع ع٤ 

 . اقؽاه ُـ هؿ وهؿ وطنة وٟدا٦ُ
، أن يٕجز قـ آًٜؼ  و٘د ضرت ق٤دة اإ٤ًٟن أٟف إذا ٟزل سف ٤ُ يدهِف وي١عف

، وهذا ٤ُ طدث ُـ  ، سدأ ذ آًٜؼ واًٙام دهِتفو٢ذا ٤ُ أو٤ق ُـ  ،٦ذ أول وهٚ
و٢ٟف قٜد٤ُ رأى ضٜتف، وىد ح٧ٛٓ، أظذ  يا صقره اً٘رآن اًٙريؿ  ذًؽ اًرضؾ 

  ي٥ٚ٘ يٗٞف طنة وٟدا٦ُ دون أن يٜٓؼ، صؿ سٕد أن أو٤ق ُـ صدُتف ضٕؾ ي٘قل:
ザ ┟ ┠ ┡ ┢    ┣ ゴ  ًف ُـ شّقير سديع و٤ٞ !!  . 

احزيـ قغ هاك ٤ًُف، أصح٤ب احدي٦٘، أوًئؽ وُثؾ هذا اعتحن 
إؿ٤ٞ٘ء اًذيـ ضٝٚقا طؼ اه ذ ٤ُهؿ، وم ي١دوا زي٤ة صارهؿ، وحؼ ق٤ٝٞٚ ىقل 
رس٤ٜ، و٠صٌح٧ ضٜتٝؿ ي٤ًٚٞؾ اعٔٚؿ اًٌٝٞؿ، ٓ شرى و٤ٝٞ إٓ ٤ُ خٚٗف ا٤ًٜر ُـ ر٤ُد 

قق اًٜٗس إم هقاه٤ سٕد٤ُ ي٧ٟ٤ واط٦ ظياء ُثٛرة، شتدوؼ و٤ٝٞ ٤ُٞه إه٤ر، وشٓ
إًٚٞؾ، وٟزه٦ ج٤ًٝٚ، وـ٥ٞ ه٤ٜئ٤ٝ، وًق أهؿ ؾ٤روا قغ ه٩ واًدهؿ، وأّٟتقا 

 ザ ｶ:  إم ّٟٞح٦ أرضحٝؿ وأقدهؿ، ٤ُ ُس رأس ٤ُهؿ اًًقء، ي٘قل اه ش٤ٕم

ｷ   ｸ      ｹ ｺ ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ 
ﾉ  ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ           ﾎ ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ﾔ   ﾕ ﾖ ﾗ              ﾘ ﾙ 

                                                 
، 522صـ8اًتًٗػ اًقؾٞط ًٚ٘رآن اًٙريؿ، اإ٤ُم إؾت٤ذ اًديتقر/حٛد ؾٞد ـ٤ٜٓوى،ضـ (  1)

 م، دار ه٦ْ ٍُ.1998ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
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 ﾚ ﾛ ﾜ ﾝ ﾞ ゚     ｀ ヰ ヱ   ヮ カ ケ ヴ ガ  ギ グ ゲ ゴ ザ 
ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド バ    パ ビ ピ  ブ プ ベ ペ ボ   ポ ｠        

〝 〞 ─ ━  │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇    ┈ ┉         ┊ ┋ ┌ ┍   ┎ ┏    ┐ 
┑ ┒      ┓  └ ┕ ┖ ゴ    . 

اإؿ٤ٗق  وٓ ؿؽ أن و٤ٞع ٤ُل اإ٤ًٟن حزن، وٓ أدل قغ ذًؽ ُـ هذا
  ザ ┌ ┍   ┎ ┏    ┐ ┑ ┒      ┓  └ ┕ ┖ ゴ : وآًٛع ُـ أصح٤ب اج٦ٜ ذ ىقهؿ

 ًٕؾ اه ي٤ٜٕٞٓ أوْؾ ٤ُٜٝ: س٥ًٌ شقست٤ٜ وشقض٤ٜٝ إًٞف ؾٌح٤ٟف.
وُـ اج٥ٟ٤ ا٤ًًٞد ذ اً٘رآن اًٙريؿ: أٟف دق٤ إم اج٤ٝد ذ ؾٌٞؾ اه، 

اٟدٓع احروب، وه٤ٜ يقضف اً٘رآن واًدو٤ع قـ اعجتٛع اعًٚؿ، ويؽش٥ قغ ذًؽ 
اًٙريؿ اًٗئ٦ اع٤٘ش٦ٚ، ويرؿدهؿ إم ي٦ٞٗٞ اًتخٚص ُـ إز٤ُت اًتل شقاضٝٝؿ ذ 

 إوى٤ت احرض٦.
٧ٌِ و٤ٝٞ اً٘رآن اًٙريؿ اع١ُٜل وحروٝؿ قغ اً٘ت٤ل،  وُـ اعقاىػ اًتل ُيث

وإم، ىقًف  وذ ٟٗس اًقى٧ يٌنهؿ س٤ًٍٜ ذي٦ٓ أٓ يتنب إم ٟٗقؾٝؿ احزن
وهذه ش٦ًٞٚ    ザ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐            ┑  ┒ ゴ : ش٤ٕم

ٓ  و١ًُٜٛٚل قا أص٤هؿ يقم أطد، واعٕٜك: -  -ًرؾقًف  - -ُـ اه 
وٕٗق اه قٜٙؿ يزيؾ  شْٕٗقا قـ اج٤ٝد ع٤ أص٤سٙؿ أي أورصٙؿ ذًؽ وه٤ًٜ وض٤ًٌٜ،

                                                 
 . 32 -17ؾقرة اً٘ٚؿ، أي٤ت:  (  1)
 .139ؾقرة آل قٛران، أي٦:  (  2)
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٤ُ ٤ًٟٙؿ ُـ هؿ اً٘تؾ واجراح، ووقات ا٦ًٜٖٛٞ وأًٗر، واجزع ُـ إؿ٤ق٦ أن  
 . ىتٚف اعنيقن -  -اًٌٜل 

 وذًؽ ًٙك يتٛرٟقا قغ ٟقائ٥ اًدهر، وإذا ي٤ن اه ىد ض٤زاهؿ هذا اًٖؿ:
ى٤ل اه   وا حّؾ هؿ احزن ذ اعًتٌ٘ؾ: ٕن ُـ اقت٤د احقادث ٓ ش١صر وٞف

 ├ ┛ ┚ ┙ ┘ ┗ ┖ ┕ └ ┓ ザ : ش٤ٕم

┝┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ゴ    . 
يا  : اعقروص٤ت آضتاق٦ٞ أو اخ٦ٞٗٚ اًث٤٘و٦ٞ، وُـ إًقاُؾ اخ٤رض٦ٞ

 . ٟاط٤ٝٔ قٜد: اًٞٝقد وا٤ًّٜرى وا٦ًِٕٞ
واًٜح٥ٞ قغ ظ٦ٞٗٚ  وٛـ ق٤دات اًٞٝقد اعت٠ص٦ٚ طزهؿ طتك ا٤ًٌٙء،

 ادق٤ءات ُتٗرى٦ ٤ُٜٝ:
،   " اهٞٙؾ اًًٚٞاي "قٚٞف ظراب ٌُٕدهؿ اً٘ديؿ أو ٤ُ يٓٚ٘قن احداد قغ  - 1

 . " ط٤ئط اعٌٙك"ويًٛٞف إًرب اً٘دؾٞقن 
دققة اًتقراة ًٚٞٝقد إم أًٜر واًٜدم قغ ٤ُ اىؽوتف أيدهؿ د٤ه اًًٞد  - 2

٧ِْٞ  " : ي٘قل زيري٤ ذ ؾٗره وهذا يًتدقك احزن اًدائؿ، ، اعًٞح َوُأوُِٞض َقَغ َس

                                                 
، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ  54دوع إه٤م آوٓراب قـ آي٤ت اًٙت٤ب، حٛد إُل اًِٜ٘ٞٓل، ص  (  1)

 ٍُ . –م: ُٙت٦ٌ اسـ ش٦ٞٛٞ، ا٤ً٘هرة 1969 -هـ1417
 . 153ؾقرة آل قٛران، أي٦ :  (  2)
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َق٤ِت   ٦ِ َواًَتَيُ َٛ ْٕ ٤ِن ُأوُرَؿَِٚٞؿ ُروَح اًِٜ َٙ ُُٔروَن إَِزَ  َداُوَد َوَقَغ ُؾ َْٜٞ ُٜقهُ  ، َو َٕ ـَ ِذي  ًَ ،  ، ا
فُ  ًَ ِْٞف َي٤َِٜئٍح َقَغ َوِطٍٞد  َٚ َراَرٍة َقَغ  َوَيُٜقُطقَن َق َُ ـْ ُهَق ِذ  َٛ ِْٞف َي َٚ َراَرٍة َق َُ ُٟقَن ِذ  ق ُٙ ، َوَي

ِرهِ  ْٙ  .  "سِ
طزن ا٥ًِٕ  ياًذ " يقؿ٤ٞ " وطزهؿ هذا ُثؾ طزهؿ قغ ىتٚٝؿ ًٚٛٚؽ

٤ًٟ ؿديًدا م يٙـ ُثٚف ُٜذ ى٤ٞم  ِذ " اًتل ش٘قل هائٞؾ قغ طد شٌٕػ اًتقراةإقٚٞف طز
ُدونَ  ٦ِ َجِ َٕ ْ٘ قَن ِذ ُس ُُ ُُٔؿ اًَْٜقُح ِذ ُأوُرَؿَِٚٞؿ َيَْٜقِح َهَدْدِر ْٕ َْٞقِم َي ًْ س٦ٕ٘ "و  "ذًَِؽ ا

ويٕت٘د ذاح اًتقراة: أن هذه إؿ٤رة  "يقؿ٤ٞ"ىتؾ وٞف  يهق اع٤ٙن اًذ "جدون
 .  ٤ٟح قٚٞف اجٛٞع يًًٚٛٞح اًذ

 احزن أوراًدا أو م٤ق٤ت، وٝل ش٘قل: لو٦ًًٛ٤ ا٦ًٌ٤ًٖ قغ شقراة اًٞٝقد ه
" ْٞ َػُة َس ِِ ٤ِئَر َقَغ ِطَدِه٤َ: َق َِ ٤ِئَر َق َِ ٤ُؤُهْؿ َوَشُٜقُح إَْرُض َق ًَ ٧ِ َداُوَد َقَغ ِطَدِه٤َ، َوِٟ

ـَ  * * َقَغ ِطَدِهِ ـَ ٤ُؤُهْؿ َقَغ ِطَدِهِ ًَ ٤ََٟص٤َن َقَغ ِطَدِه٤َ، َوِٟ  ٧ِْٞ َػُة َس ِِ ٧ِْٞ  َق َػُة َس ِِ َق
٤ُؤهُ  ًَ ِٕل َقَغ ِطَدِه٤َ، َوِٟ ْٛ َػُة َؿ ِِ ـَ َق ٤ُؤُهْؿ َقَغ ِطَدِهِ ًَ ْؿ َقَغ َِٓوي َقَغ ِطَدِه٤َ، َوِٟ
ـَ  ٤ُؤُهْؿ َقَغ ِطَدِهِ ًَ َػٌة َقَغ ِطَدِه٤َ، َوِٟ ِِ َػٌة َق ِِ ٦َِٞ َق ٤ٌَِى ًْ ٤ِئِر ا َِ َٕ ًْ *ُيُؾ ا ـَ   "ِطَدِهِ

ور هذا اًٜص شقضف اًتقراة احدي٨ إم ا٤ً٘دة واًذيـ سدورهؿ يٕٛٚقن قغ شرؾٞخ 

                                                 
 . 12/10ؾٗر زيري٤ :  (  1)
 .12/11ؾٗر زيري٤:  (  2)
 . 51اً٘س/ آٟقٟٞقس وٙري ، ص  "زيري٤" ا٤ٌٟٕٞء ا٤ًّٖر (  3)
 .14، 13، 12/12ؾٗر زيري٤:  (  4)
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 . هذا إًِقر ذ رق٤ي٤هؿ وُـ ح٧ إُرهؿ 
ُد احزن *      َٕ ٤ وُي ًْ وٗل اعزاُػ  ذ اًٍٜا٦ٟٞ ٤ُِري٦ ًًٚٛٞح ذ أطزاٟف، أي

وٝق أطد اًقؾ٤ئؾ ًاح٤د ُع   "يقضد وٚؿ ُٕل حزن ُـ اٟتٔرت " : ي٘قل
ُ  ُي٤َٜ إِنْ  " : اًًٞد اعًٞح، وذ هذا ي٘قل سقًس َت٠ََم فُ  َٟ َٕ ْل  َُ َٙ َجدَ  ًِ َٛ َت َٟ ٤ ًْ فُ  َأْي َٕ َُ "  

٤ وهق      ًْ  : اًني٤ي إؾحؼ ٤ُر اً٘ديس ٟقع ُـ إدب وآظت٤ٌر، ي٘قل أي
 . "ٟختؼ و٤ٌٕطزان ىديًل وإن ي٤ٜ ١ٟدب، س٤ٕطزان ظ٤ٓة ي٤ٜ إن "

َٟك، ـُقَسك" وهق ٟقع ُـ اًتٕزي٦، وٛتك ي٘قل: َْٚحَزا َزْونَ  ََٕهُؿْ  ًِ َٕ إن   "َيَت
احزن هق آًريؼ إم اًتٕزي٦، وهذا وٛـ يروض احزن يروض ٤ُ دٚٞف إطزان ُـ 

 .  شٕزي٤ت
و٤ًتٕزي٦ اًتل ج٤ٌٝٚ احزن هل راط٦ ط٦ٞ٘ٞ٘، وُت٦ٕ هػ زائ٦ٚ، ي٘قل اعرٟؿ 

ل َيثَْرةِ  ِقْٜدَ " ًٚرب ذ اعزُقر: ُِ ق ِزَي٤ُشَؽ  َداِظِك، ِذ  ُمُ ْٕ ِذذُ  َش َٚ ِز  ُش ْٗ و٤إ٤ًٟن   "َٟ
٤نٍ  " احزيـ ذ اًٍٜا٦ٟٞ ُقوع اهتام اًرب وا٤ًِٖٟف يا ذ اؿ٤ٕٞء: ًَ ْٟ ِزيفِ  َي٢ِ َٕ  ُش

                                                 
 .69/20ؾٗر اعزاُػ،  (  1)
 .8/17رؾ٦ً٤ سقًس اًرؾقل إم أهٚرو٦ُٞ،   (  2)
، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ 233، صـاعًٞح ُِتٝك إض٤ٞل ُٜٔقر أرصقذيز، ا٤ٌٟٕ/ سِٞقى (  3)

 م، ا٤ًٜذ ُٓرا٦ٟٞ د٤ُٞط ويٗر اًِٞخ واًؼاري ودير اً٘دي٦ً د2007.٦ٟ٤ُٞؾ٦ٜ
 .5/4إٟجٞؾ ُتك،  (  4)
 .233اعًٞح ُِتٝك إض٤ٞل ُٜٔقر أرصقذيز، صـ (  5)
 .94/19ؾٗر اعزاُػ، (  6)
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فُ   ُُ َذا ُأ َٙ ؿْ  ه ُٙ ٤َٟ ُأَقِزي َزْونَ  ُأوُرَؿِٚٞؿَ  َوِذ  ، َأ َٕ أن هذا  وذ اعٕت٘د اًٍٜاي،  " ُش
ؿْ  َأُىقُل  اْحََؼ  َاْحََؼ  ":اعًٞح ًتاُٞذهإذ ي٘قل اًًٞد  احزن يتحقل إم ورح، ُٙ َٟ ْؿ: إِ ُٙ ًَ 

قنَ  ُٙ ٌْ ُ  َوَشُٜقُطقنَ  َؾَت ٤َم َٕ ًْ َرُح، َوا ْٗ ُتؿْ  َي ْٟ ُٟقَن، َأ ـَ  َؾتَْحَز ؿْ  َوًِٙ ُٙ َٟ  * َوَرٍح  إَِم  َيَتَحَقُل  ُطْز
َزنُ  َشِٚدُ  َوِهَل  َاعَْْرَأةُ  ٤ َٕنَ  َحْ َٝ ـْ  ، َض٤َءْت  َىدْ  َؾ٤َقَت َتك َوًِٙ َدِت  َُ ًَ َؾ  َو ْٗ ِٓ قدُ  َٓ  اً ُٕ  َشْذُيرُ  َش

َدةَ  ِِ ٥ٌَِ  اً ًَ َرِح  ًِ َٗ ًْ َٟفُ  ، ا ٤نٌ  ُوًِدَ  َىدْ  َٕ ًَ ْٟ ٤َمِ  ِذ  إِ َٕ ًْ ْٟتُؿْ  * ا  ُطْزنٌ  أنَ  ِقَْٜدُيؿُ  َيذًَِؽ، َو٠َ
٤ َؾ٠ََراُيؿْ  َوًِِٜٙل ، ًْ َرُح  َأْي ْٗ ْؿ، َوَت ُٙ ُٚقُس ؿْ  َأَطدٌ  َوََٓيِْٜزعُ  ُى ُٙ ؿْ  َوَرَط ُٙ ْٜ ُِ"  . 

 َوْيٌؾ  ":  وُـ أؾ٤ٌب ودواقل طزن اعرء ذ اًٍٜا٦ٟٞ، اخ٦ٞٓ ي٘قل ًقى٤
ؿْ  ُٙ قنَ  َأُه٤َ ًَ ُٙ ٤ِط َْ ؿْ  أَن، اً ُٙ َٟ ُٟقنَ  َٕ قنَ  َؾَتْحَز ُٙ ٌْ قا "ي٘قل يٕ٘قب:  "َوَش ُ٘ َٟ 

ؿْ  ُٙ ٤َُٓة، َأُه٤َ َأْيِدَي ُروا اْخُ ِٝ ـَ ؿْ  َو ُٙ ُٚقَس ُٟقُطقا اْيَتئٌُِقا * اًَرْأَيْلِ  َذِوي َي٤ ُى قا َو ُٙ    "َواْس
٤ – وهق ًْ   سقًس ض٤ء ذ رؾ٦ً٤ ـريؼ إم اًتقس٦ واًرضقع إم اه، - أي

                                                 
 .66/13ؾٗر إؿ٤ٕٞء،  (  1)
 .22-16/20إٟجٞؾ يقط٤ٜ،  (  2)
 ى٤: وًد ذ أ٤ٟٓي٦ٞ ودرس ا٥ًٓ و٤ُرؾف سٜج٤ح وراوؼ سقًس ذ أؾ٤ٗره وؿ٤ريف ذ أقاًف،ًق (  3)

ؾ٦ٜ ؾٌٕل ويت٥ إٟجٞٚف  "ٟػون" وىتؾ ذ طٙؿ وهق ي٤ش٥ ؾٗر أقال اًرؾؾ،
، ح٘ٞؼ/ أُػ قغ ٤ُٜٝ وقغ و٤ققر، ـ٦ٌٕ 265صـ 1س٤ًٞق٦ٟٞ٤ٟ.)اعٚؾ واًٜحؾ، اًِٝرؾت٤ي،ضـ

 ٤ًٌٜن ( ر اعٕرو٦، سػوت م، دا2001 -هـ1421ؾ٦ٜ 
 .6/25إٟجٞؾ ًقى٤، (  4)
 .4/8،9رؾ٦ً٤ يٕ٘قب:  (  5)
و٤ُٜٕه ذ إًرس٦ٞ وأرا٦ُٞ: ؾ٤ئؾ، ور إًؼي٦: اعٓٚقب أو  "ؿ٤ول أو ؿ٤ؤول "اؾٛف إًؼي: (  6)

اعرهقب وٞف، واؾٛف اًرو٤ُي: سقًس وهق يٕٜك ذ إوؾ٤ط اًرو٦ٟٞ٤ُ: اًّٖػ أو إصٖر 
                = 
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٤َٟ َأنَ  ":  يقرٟثقس أهؾ إم اًث٦ٟٞ٤  ؿْ  َٓ  َأْوَرُح، َأ ُٙ َٟ ُتْؿ، َٕ ْٟ ؿْ  َسْؾ  َطِز ُٙ َٟ ُتؿْ  َٕ ْٟ  َطِز
ؿْ  ًَِٚتْقَس٦ِ: ُٙ َٟ ُتؿْ  َٕ ْٟ ٥ِ  َطِز ًَ َٞئ٦ِ  سَِح ِِ ْل  اهِ َُ َٙ وا َٓ  ًِ ٤َٜ َشَتَخَنُ ءٍ  ِذ  ُِ  اْحُْزنَ  َٕنَ  * َرْ

ِذي ًَ ٥ِ  ا ًَ ٞئ٦َِ  سَِح ِِ ُئ  اهِ َُ ِِ ٦ٍ  سِاَ  ِخََاصٍ  َشْقَس٦ً  ُيْٜ َُ َدا َٟ"  . 
ه٤ٜ يٛٞز  وٞ٘قل:قغ هذا اًٜص  "ُٚٓل يٕ٘قب ش٤درس "ويٕٚؼ اً٘ٛص

 : احزن ُـ ٟققل سل سقًس
 احزن هذا اإه٦ٞ، ًٚقص٦ٞ ين س٥ًٌ طزن اهَ، ُِٞئ٦ ط٥ً طزن : اأول

 جد طتك اًت٤ئ٥ اإ٤ًٟن يًؽيح وا اخاص، سٌٝج٦ اًتٛتع أضؾ ُـ هق اع٘دس
                                                                                                                        

ُـ أقال  "ي٦ٞٙٞٚٞ"اًت٤س٦ٕ ًقٓي٦  - "ـرؾقس "ك: ىٚٞؾ ا٠ًِن أو اح٘ػ، وًد ذسٕٜٛ
طقاز ؾ٦ٜ قن ُـ اًت٤ريخ اعٞادي ُـ أسقيـ هقديل قؼاٟٞل)  -اإُؼاـقري٦ اًرو٦ٟٞ٤ُ

ى٤ُقس اًٙت٤ب اع٘دس، ش٠ًٞػ/ ٟخ٦ٌ ُـ إؾ٤شذة ذوى آظت٤ّص ُـ اًاهقشٞل، 
م، ُِٜقارت ُٙت٦ٌ اعِٕؾ، سػوت، ٤ًٌٜن( أقدم سقًس 1981ؾ٦ٜ ، ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًدؾ٦ 196صـ

س٘ٓع رأؾف وذًؽ ذ ق٤م ؾ٦ٌٕ وؾتل قغ ـريؼ أوؾت٤ٞ) ُٕجؿ اح٤ْرات ا٦ُٞ٤ًً ،هٜري. 
ٌّقدي، صـ  م،ضروس سرس، ـراسٚس 1991 -هـ1411ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ  246س . َق

٤ًٌٜن( ٤ُت سقًس وشرك ظٚٗف أرسع قنة رؾ٦ً٤ شِٙؾ أرس٦ٕ قن ؾٗرًا ُـ اإٟجٞؾ، اعّدر 
اًتنيٕل ٤ًّٜٚرى ، وذ هذه اًرؾ٤ئؾ اؾت٤ٓع سقًس س٨ أو٤ٙره وُٕت٘داشف ًأض٤ٞل اًٍٜا٦ٟٞ 

 اعت٤ٕى٦ٌ.
ْٟثُقس:وهل (  1) ِٝقرة، ش٘ع قغ ق٤ص٦ٛ ٤ُ٘ـ٦ٕ أظ٤ئ٦ٞ ذ ساد اًٞق٤ٟن ، وي٧ٟ٤ ُـ اعدن اع ُيقر

سٕد أرسٕل ًُٞا هري أص٤ٜٞ ذ سرزخ ُـ إرض ... ي٧ٟ٤ ًٙقرٟثقس د٤رة ُت٦ًٕ طتك 
أصٌح٧ ُريزًا ًٖٜٚك واًؽوف وإًٚؿ وأصٌح٧ ُيس٤ً ًٚٛثؾ ذ اخاق٦)ى٤ُقس اًٙت٤ب 

 (797اع٘دس، صـ
 .10، 7/9اًرؾ٦ً٤ اًث٦ٟٞ٤ إم أهؾ يقرٟثقس،  (  2)
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 ٤ ًٕ  . اًًاء إم اًت٤ئ٥ ى٥ٚ وػشٗع اإه٦ٞ، إط٤ْن ذ ُقو
 اعٕٜقي٦، أو اع٤دي٦ ا٤ًٕم أُقر سٕض و٘دان قغ ي٘قم اًذي ا٤ًٕم طزن الثاي:

 . اًٜٗس حٓؿ احزن هذا أرو٦ٞ، يرا٦ُ أو ز٦ُٜٞ ط٘قق أو مت٤ٙٚت ي٧ٟ٤ ؾقاء
٤ اًرؾقل ي٘دم ه٤ٜ ًُ ٤ًٞ ُٗٝق ٤ إٟجٞٚ ًٕ  يدوع و٢ٟف اهَ، ُِٞئ٦ ط٥ً ًٚحزن رائ

 ودديًدا إصاًط٤ ويقًد ا٠ًٞس، ٓ اهَ أط٤ْن إم اًرضقع سٕٜٛك اًتقس٦ إم
 م٤رؾتف قغ حزن أو اإ٤ًٟن يٜدم وا داظك، وورح هَ ؾا٤ُ ويّحٌف ًُتًٛرا،

 . اع٘دس ًٚحزن
 اهَ، ُِٞئ٦ ط٥ً طزن وأظر ا٤ًٕم طزن احزن اًقاطد: إًذا ُـ ٟققل

 .  ًٚخاص شقس٦ يِٜئ أظر احزن سٜٞا ُقًش٤، يِٜئ ا٤ًٕم طزن
٤ ذ شرؾٞخ إًِقر س٤حزن قٜد اًٞٝقد  ًٖ وً٘د ي٤ن هذه اًت٤ًٕٞؿ أصًرا س٤ً
ًٓ ي٥ّٕ اخاص ُٜف،وذًؽ اؾت٤ًٜدا قغ  وا٤ًّٜرى، طتك أصٌح داًء ق٤ْ

وٗل دراؾ٦ أضري٧ ذ اًقٓي٤ت اعتحدة قغ إؿخ٤ص اًذيـ "إسح٤ث ا٦ًٕٞٛٚ، 
ا٤ًٜٙئس ُٜٝؿ ُٕروقن  د٤وزوا اخ٦ًُ٤ واًًتل، فٝر أن أوًئؽ اًذيـ ي١ُقن

ًإص٤س٦ س٤ٓيتئ٤ب س٦ًٌٜ مًل س٤ع٤ئ٦ أىؾ ُـ ٟٔرائٝؿ اًذيـ ٓ يذهٌقن إم 
ا٦ًًٜٞٙ، وىد ض٤ء اًٞٝقد ذ اعريز إول ذ ُٕدل اإص٤س٦ س٤ٓيتئ٤ب ذ اًقٓي٤ت 
اعتحدة، وشاهؿ ٤ٌُذة ا٤ًّٜرى ا٤ًٙصقًٞؽ، أ٤ُ ٦ًٌٟ اإص٤س٦ سل اًذيقر 

                                                 
-http://st، اً٘ٛص ش٤درس يٕ٘قب ُٚٓل –إًٝد اجديد  –دس ذح اًٙت٤ب اع٘ (  1)

takla.org. 
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٤ًٌواإ٤ٟث ُـ اًٞ   .  "ٝقد ذ اًقٓي٤ت اعتحدة، و٧ٟ٤ٙ ُت٤ًوي٦ ش٘ري
احزن اًِديد ا٤ًًٌغ درض٦ رب  "ق٤ؿقراء أ٤ُ ا٦ًِٕٞ وٛـ سدقٝؿ يقم *

ري اه  اخدود وؿ٩ اًرؤوس وإراى٦ اًد٤ُء: ع٘تؾ اإ٤ُم احًل سـ قِغ 
وهق ُـ  وحدث ٓ أصؾ ًف، وهذا اًِٙؾ ُـ إطزان حرم ذ اإؾام، -قٜٝا

ص٤٘و٤هؿ اخ٤ص٦، وش٤ًٕٞؿ رؤؾ٤ؤهؿ ا٤ًًْل اعْٚل، اًذيـ طٗزوهؿ س٠ط٤دي٨ 
٦ "اظتٚ٘قه٤ ٓ أصؾ ه٤، يحدي٨: َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ ٤ٌٙء َيْقم َق٤ُؿقَراء ٟقر َش٤ّم َيْقم ا ًْ  "ا

َع ُأوِز " وطدي٨: َُ  ٦ِ َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ َٓ َي٤َن َيْقم ا ْل إِ ًَ ٌِْٙل َيْقَم ىتؾ ُط ٌٍْد َي ـْ َق ُِ  ٤ ـَ  َُ ُِ ْزِم  َٕ ًْ ا
 - -ُـ ي٤ن يقم ق٤ؿقراء يقم ٦ٌُّٞ وطزن وس٤ٙء جٕؾ اه  "وطدي٨ "اًُرُؾؾ

 اعاذ وض٤ء ذ يت٥ ا٦ًِٕٞ اًقص٦ٞ س٤ضت٤ٜب  "يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ يقم ورطف وهوره
 اًِٛس، شزول أن إم واًناب ا٤ًٕٓم قـ واإ٤ًُك اع٤ّئ٥ ؾٜـ وإى٦ُ٤ وٞف

 اًٚذيذ دون أؿ٤ٌٝٝ و٤ُ ي٤ًٌٕ٤ن اع٤ّئ٥ أصح٤ب سف يتٖذى سا ذًؽ سٕد واًتٖذي
 . واًناب ا٤ًٕٓم ُـ

 سدق٦ ويؾ--احًل قغ س٤ًٌ٤ـؾ اعتٌّٕل ُـ أص٤ٝٚ سدق٦ وهذه
 هذا اًٙام، سؾ اعًتح٥ يقم ق٤ؿقراء: اعًٚٛل أئ٦ٛ ُـ أطد ي٘ؾ وم وا٦ً،

                                                 
 .119احزن اخ٨ٌٞ، ًقيس وًؼت، صـ (  1)
حٛد سـ قك  هذه إط٤دي٨ ُقوققف أٟر اًٗقائد اعجٛقق٦ ذ إط٤دي٨ اعقوقق٦، (  2)

-اًٞاي، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت ، ح٘ٞؼ/قٌد اًرمـ سـ حل اعٕٚٛل440اًِقي٤ي، صـ
َتِٜل، صـ ٤ًٌٜن: َٗ ه،  إدارة 1343، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 119شذيرة اعقوقق٤ت، حٛد ـ٤هر اً

 .ا٤ًٌٓق٦ اعٜػي٦
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سـ ق٤ٌس ري اه  اه قٌد ُـ طدي٨ ا٤ًّٞم قٜد مٝقر إًٚاء، ع٤ رواه اًٌخ٤ري 
٤َل:  --َىِدَم اًٌَُِٜل " قٜٝا أٟف ى٤ل: َ٘ قُم َيْقَم َق٤ُؿقَراَء َو ُّ قَد َش ُٝ َٞ ًْ ٤ "اعَِْدي٦ََٜ َوَرَأى ا َُ

ُف  "َهَذا؟ َُ ٤ َّ ـْ َقُدِوِهْؿ َو ُِ اِئَٞؾ  ََٟجك اهَُ َسِٜل إِْهَ قا: َهَذا َيْقٌم َص٤ًٌِح َهَذا َيْقٌم  ًُ َى٤
قَؾك ؿْ " َى٤َل: ُُ ُٙ ْٜ ُِ قَؾك  ُٛ ٤َٟ َأَطُؼ سِ فِ  "َو٠َ ُِ ٤َٞ ِّ َر سِ َُ ُف َوَأ َُ ٤ َّ . ويْٗؾ أن   "َو

٤ٌٍَس َرِيَ اهَُ  ـَ َق ي٤ّم ُٕف اًت٤ؾع، ع٤ رواه اإ٤ُم ًُٚؿ ُـ طدي٨ َقٌَْد اهَِ ْس
َا أٟف ى٤ل: ُٝ قا: َي٤ َيْقَم َق٤ُؿقَراَء َوأَ --ِطَل َص٤َم َرُؾقُل اهَِ " َقْٜ ًُ ِف َى٤ ُِ ٤َٞ ِّ َر سِ َُ

٤َل  َ٘ ٤َرى َو َّ قُد َواًَٜ ُٝ َٞ ًْ ُف ا ُٛ ِٔ َٕ ُف َيْقٌم ُش َٟ ٤ُم ": --َرُؾقُل اهَِ  َرُؾقَل اهَِ إِ َٕ ًْ َو٢َِذا َي٤َن ا
َْٞقَم اًَت٤ِؾعَ  ًْ ٤َٜ ا ْٛ ٌُِؾ إِْن َؿ٤َء اهَُ ُص ْ٘ ٌُِؾ َط  "اعُْ ْ٘ ٤ُم اعُْ َٕ ًْ َْٚؿ َي٠ِْت ا َتك ُشُقِذَ َرُؾقُل َى٤َل: َو

 .  اهَِ 
َُْٜٞدِب " ى٤ًقا: وسٕد، ىرب ُـ ق٤ؿقراء يقم احًل وذ زي٤رة -اًزائر -ًْ

ْلَ  ًَ ٌِْٙٞفِ  اْحُ  اع٦ٌّٞ داره ذ وي٘ٞؿ قٚٞف س٤ًٌٙ٤ء يت٘ٞف ٓ ُـ دارهؿ ذ ُـ وي٠ُر وَي
٤ سْٕٝؿ وًٕٞز قٚٞف اجزع س٢ف٤ٝر ًْ  .  " س٤حًل س٤ّٛهؿ سٕ

 ىتؾ س٥ًٌ ا٤ًِٓٞن وص٤ر":  ورًدا قغ هذا اًٙام ي٘قل اسـ ش٦ٞٛٞ
                                                 

٤َِٞم َيْقِم َق٤ُؿقَراَء، ضـ (  1)  .44صـ3صحٞح اًٌخ٤ري، يت٤ب: اًّقم س٤ب: ِص
٤ُم ِذ َق٤ُؿقَراَءضـاًّقم س٤ب: َأُي َيقْ  صحٞح ًُٚؿ، يت٤ب: (  2) َّ  .797صـ 2ٍم ُي
راضع س٤ب: اؾتح٤ٌب ا٤ًٌٙء ً٘تؾ احًل و٤ُ أص٤سف ُـ يت٤ب: وؾ٤ئؾ ا٦ًِٕٞ)آل ا٧ًٌٞ( احر  (  3)

، ح٘ٞؼ/١ُؾ٦ً آل ا٧ًٌٞ قٚٞٝؿ اًًام إط٤ٞء اًؽاث، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ 500صـ14ا٤ًُٕك، ضـ
 إيران. هـ، ١ُؾ٦ً آل ا٧ًٌٞ، ىؿ1414ؾ٦ٜ

مد سـ قٌد احٚٞؿ سـ قٌد اًًام سـ قٌد اه سـ أسك ا٤ً٘ؾؿ اخي اًٜٛػي احراي اًدُِ٘ل أ (  4)
                = 
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 اًٚٓؿ ُـ ق٤ؿقراء، يقم واًٜقح احزن سدق٦ سدقتل: ٤ًٜٚس حدث --احًل 
 اًًٚػ ؾ٥ ُـ ذًؽ إًٞف يٗي و٤ُ اعراصل، وإ٤ِٟد وإًٓش وا٤ًٌٙء واًٍاخ

٤ًٌ ًٞس هذا وًٕٜتٝؿ، و٢ن ٤ًٌ وٓ واض  اجزع إطداث سؾ اعًٚٛل، س٤ش٤ٗق ًُتح
 .  "ورؾقًف اه طرُف ٤ُ أقٔؿ ُـ اً٘دي٦ٛ، ٤ًّٛٚئ٥ وا٤ًٜٞط٦

 و٢ٟف--ىتٚف حزٟف أن ًف يٌٜٖل ًُٚؿ وٙؾ ":  وى٤ل اح٤وظ اسـ يثػ
 أوْؾ هل اًتل--اه رؾقل س٧ٜ واسـ اًّح٤س٦ وقٚاء اعًٚٛل، ؾ٤دات ُـ

٤ًٞ، وؿج٤ًق٤ ق٤سًدا ي٤ن وىد س٤ٜشف، ـُ  ٓ وًٜٙف وؾخ ًُ  إف٤ٝر ُـ ا٦ًِٕٞ يٕٗٚف ٤ُ َحْ
 ٓ وهؿ و٘تؾ، ُٜف أوْؾ أسقه ي٤ن وري٤ء، وىد شّٜع أيثره ًٕؾ اًذي واحزن اجزع

 أهؾ قٜد قك ُـ أوْؾ ي٤ن قثان احًل، ويذًؽ ُ٘تؾ يٞقم ٠ُم٤ً ُ٘تٚف يتخذون

                                                                                                                        
احٌٜك، ش٘ل اًديـ اسـ ش٦ٞٛٞ، ؿٞخ اإؾام، وًد ؾ٦ٜ إطدى وؾتل وؾتائ٦ ُـ اهجرة، ذ 
ـ٥ُٚ إم ٍُ وًجـ ه٤ ُدة، صؿ أـٚؼ و٤ًور  طران، وحقل سف أسقه إم دُِؼ وٌٜغ واؿتٝر، و
إم دُِؼ واقت٘ؾ ه٤ و٤ُت ُٕتً٘ا س٦ٕٚ٘ دُِؼ ؾ٦ٜ صان وقنيـ وؾٌٕائ٦)ؾػة أقام 

 (386صـ4: وو٤ٞت إق٤ٞن، ضـ288صـ22اًٌٜاء،ضـ
، 554صـ٤ُٜٝ4ج ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ذ ٟ٘ض يام ا٦ًِٕٞ اً٘دري٦، اإ٤ُم/ اسـ ش٦ٞٛٞ، ضـ (  1)

م،ض٦ُٕ٤ اإ٤ُم حٛد سـ ؾٕقد 1986-هـ1406ح٘ٞؼ/حٛد رؿ٤د ؾ٤م، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
 اإؾا٦ُٞ، اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ إًًقدي٦.

إؾاقٞؾ سـ قٛر سـ وقسـ درع اً٘رر اًٌٍوى صؿ اًدُِ٘ل، أسق اًٗداء، قاد اًديـ اح٤وظ  (  2)
، ١ُرخ و٘ٞف، وًد ؾ٦ٜ إطدى وؾٌٕائ٦ ُـ اهجرة، ذ ىري٦ ُـ أقال سٍى ا٤ًِم، واٟت٘ؾ ُع 

ؾ٦ٜ ؾ٧ وؾٌٕائ٦، صؿ رطؾ ذ ـ٥ٚ إًٚؿ، شقر ؾ٦ٜ أرسع وؾٌٕل وؾٌٕائ٦  أخ ًف إم دُِؼ
 (319صـ1ُـ اهجرة)إقام، ضـ
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 وهق اخ٤ٓب سـ قٛر ، ويذًؽ٠ُم٤ً ىتٚف يقم ا٤ًٜس يتخذ وم واجاق٦، ا٦ًًٜ 
 ي٤ن اًّديؼ ، ويذًؽ٠ُم٤ً ُ٘تٚف يقم ا٤ًٜس يتخذ وم وقك، قثان ُـ أوْؾ
 اًد٤ٟٞ ذ آدم وًد ؾٞد--اه ، ورؾقل٠ُم٤ً وو٤شف يقم ا٤ًٜس يتخذ وم ُٜف أوْؾ

 ٠ُم٤ً، ُقهؿ يقم أطد يتخذ ، ومىٌٚف ا٤ٌٟٕٞء ٤ُت يا إًٞف اه ىٌْف وىد وأظرة،
 .   "احًل ٍُع يقم اًراو٦ْ ُـ اج٦ٚٝ ه١ٓء يٕٗٚف ٤ُ وٞف يٕٗٚقن

 العوامل البقئقة.
وّٟ٘د س٤ًٕقاُؾ اًٌٞئ٦ٞ آوٓراس٤ت ا٤ًٕـ٦ٞٗ أو ا٤ٕٟٗٓل واحزن 
اعقؾٛل، وهذا اًٜقع ي٤ّب سف سٕض إوراد ٟتٞج٦ شٖػ وّقل ا٦ًًٜ، وشت٤ٌٕٝ، 

وؾٌٌف: ىّقر ا٤ًٜٝر، وـقل اًٚٞؾ، م٤ ، "احزن اًِت٤ئل"وُـ أيثر أٟقاقف ؿٞقًق٤ 
شتٖػ ُٕف ي٦ٞٛ وقء اًِٛس، وتٌدأ إقراض ذ أًٝقر، وأؿده٤: اقتال اعزاج، 

 وو٘دان اً٘درة قغ آؾتٛت٤ع، وإًِقر س٥ًّٜ٤ واًت٥ٕ اًِديديـ.
 "اًًػوشقٟل "وقاى٦ وقء اًِٛس س٤ح٦ً٤ ا٦ًًٜٞٗ واعزاض٦ٞ، أن هرُقن 

ٞائ٦ٞ واًٜقاىؾ ا٦ًٌّٕٞ اه٦ُ٤ اعقضقدة ذ اًد٤ُغ، واًتل ش٘قم هق أطد اعقاد اًٙ
وشتقم أُر حًل اعزاج، وُٜع إًِقر س٤إط٤ٌط وآيتئ٤ب، ووقء اًِٛس ُـ 
اًقؾ٤ئؾ ا٦ًٌٕٞٞٓ اًتل شزيد ُـ ُٕدٓت هذا اهرُقن قـ ـريؼ حٗٞزه ًٖٚدة 

 اًّٜقسري٦ اعًئق٦ً قـ شٜٔٞؿ إوراز اهرُق٤ٟت.
                                                 

، ح٘ٞؼ/ قك ؿػي، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 221صـ8اًٌداي٦ وا٤ًٜٝي٦، اإ٤ُم/اسـ يثػ، ضـ (  1)
 م، دار إط٤ٞء اًؽاث إًري.1988 -هـ1408
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ق٤م  "أس٘راط" ف هذا اًٜقع ُـ احزن ُٜذ زُـ سٕٞد ىد يٕقد إموً٘د ُقر 
أرسٕائ٦ ىٌؾ اعٞاد، وىد ق٩ً٤ إـ٤ٌء اإهريؼ واًر٤ُن اع٤ّسل هذا اًداء قـ 

 .  ـريؼ شٕريض قٜٞل اعريض ًْقء اًِٛس اع٤ٌذ
اًذي درس هذه  "  ًقيس وًؼت"أ٤ُ ذ إًٍ اح٤ر وٞ٘قل      

شٌٜع أم٦ٞ ه٤ٞب وقء اًِٛس وارش٤ٌـف س٤ٓيتئ٤ب اعقؾٛل  "ا٤ًٔهرة وق٤ؿ٤ٝ:
سّقرة واوح٦ ذ اًّٜػ  (SAD) ُـ اٟت٤ِر آوٓراب ا٤ٕٟٗٓز اعقؾٛل

 اًِاز ُـ اًٙرة إرو٦ٞ ط٨ٞ شزداد إقراض ووقًط٤ يٚا ىٍت وؽة ا٤ًٜٝر،
ذاه٤ قٜد أوًئؽ اًذيـ يا شٔٝر إقراض  وـ٧ً٤ ُدة اًٚٞؾ ذ شٚؽ اع٤ٜـؼ،

وقغ اًرهؿ   "يٕٛٚقن ذ اع٤ٜـؼ اًِا٦ًٞ داظؾ هرف ٓ يدظ٤ٝٚ وقء اًِٛس
ُـ أن هذه اح٦ً٤ حدث ق٤دة ذ وّك اخريػ واًِت٤ء إٓ أن ه٤ٜك ُـ ي٤ٕي ُـ 

  هذه اح٦ً٤ ظال وّؾ اًّٞػ.

                                                 
 .122صـاحزن اخ٨ٌٞ، ًقيس وًؼت،  (  1)
وًد ًقيس وًؼت ذ ضٜقب إوري٤ٞ٘، وشٚ٘ك شٕٚٞٛف ذ ض٦ُٕ٤ إٌُٞدري٤ل يق٩ًٞ ذ ًٜدن،  (  2)

وطّؾ قغ ؿ٤ٝدة اًديتقراه ذ اًٌٞقًقض٤ٞ ا٦ًٌٞٓ ُـ يٜٞجز يقًٞدج ًٜدن، يِٖؾ وًؼت 
٥ُّٜ أؾت٤ذ وخري ذ قٚؿ إط٤ٞء ذ ىًؿ اًتنيح واًٌٞقًقض٤ٞ اًتٓقري٦ ذ ض٦ُٕ٤ ًٜدن، 

٥ّ اهتا٤ُشف اًٌحث٦ٞ قغ دراؾ٦ شٓقر إض٦ٜ، ويرأس قدة م٤ٕٞت ق٦ٞٛٚ وإ٦ٟٞ٤ًٟ، وشٜ
 س٤إو٤و٦ إم قٛٚف إي٤ديٛل .

 .123احزن اخ٨ٌٞ، ًقيس وًؼت، صـ (  3)
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 ٕــاىـح الجــامبخ 

 زٌــً احـاو مــف اإسـمْق

٤ًٞ، و٤عٜٝل قٜف ي٘قًف ش٤ٕمم ي٠ت  ٤ًٞ قٜف أو ُٜٗ  احزن ذ اً٘رآن اًٙريؿ إٓ ُٜٝ
ザ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐            ┑  ┒ ゴ    وهذه أي٦ ى٤قدة

 وىقًف ش٤ٕم:   ザ ┫ ┬ ┭ ゴ وٌُدأ أؾ٤د ٤ًٜ ذ هذه اح٤ٞة، وىقًف ش٤ٕم:
ザ ┒    ┓ └ ┕ ┖ ゴ    . 

 :  وىقًف ش٤ٕم   ザ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ゴ : قًف ش٤ٕمـواعٜٗل ي٘
ザ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ  ｻ ｼ ｽ ｾ 

ｿ ﾀ ﾁ  ﾂ ﾃ         ﾄ ﾅ ゴ   وىقًف ش٤ٕم : ザ ｽ ｾ 
ｿ ﾀ ゴ   . 

اقٚؿ أن احزن ُـ ققارض آًريؼ، ًٞس  " :  ي٘قل إًا٦ُ اسـ اً٘ٞؿ
                                                 

 .139ؾقرة آل قٛران، أي٦: (  1)
 .70: ؾقرة اًٜٛؾ، أي127:٦: ؾقرة اًٜحؾ، أي88:٦ؾقرة احجر، أي٦: (  2)
 .40ؾقرة اًتقس٦، أي٦: (  3)
: ؾقرة إقراف، 48: ؾقرة ا٤ٕٟٕم، أي69:٦: ؾقرة  اع٤ئدة، أي38:٦ؾقرة اًٌ٘رة، أي٦: (  4)

 .13: ؾقرة إط٤٘ف، أي35:٦أي٦:
 .30ؾقرة و٧ّٚ، أي٦: (  5)
 .103ؾقرة ا٤ٌٟٕٞء، أي٦: (  6)
اًدُِ٘ل أطد ي٤ٌر إًٚاء ُقًده وو٤شف ذ دُِؼ حٛد اسـ أسك سٙر اسـ أيقب اسـ ؾٕد اًزرقل  (  7)

                = 
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ي٠ُر اه سف ذ ُقوع ىط وٓ ُـ ٤ُ٤ُ٘ت اإيان، وٓ ُـ ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ: وهذا م  
 .  "أصٜك قٚٞف، وٓ رش٥ قٚٞف ضزاًء وٓ صقاًس٤ سؾ هك قٜف ذ هػ ُقوع

وأ٤ُ احزن وٚؿ ي٠ُر اه سف وٓ رؾقًف، سؾ " : وي٘قل ؿٞخ اإؾام اسـ ش٦ٞٛٞ
ىد هك قٜف ذ ُقاوع وإن شٕٚؼ س٠ُر اًديـ... وذًؽ ٕٟف ٓ ج٥ٚ ٦ُٕٜٗ وٓ يدوع 

 .  "ا و٤ئدة وٞف و٤ُٓ و٤ئدة وٞف ٓ ي٠ُر اه سفُية و
وهذا ُـ أؾ٤ٌب اًٖرض اً٘رآي هذا ا٤ًٕرض اًٖػ ُرهقب وٞف، س٤إو٤و٦ 
إم ٤ُ ؾٌؼ، و٢ٟف ٓ ُّٚح٦ وٞف ٥ًٚ٘ٚ، وٝق يْٕٗف، وٓ رء أط٥ إم ا٤ًِٓٞن 

   ザ ┠ ┡   ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ゴ ى٤ل اه ش٤ٕم: ُـ طزن اع١ُـ،
اًٜجقى ٤ًِٓٞٚن: ًٙقٟف اعزيـ ه٤ واح٤ُؾ هؿ ُـ اًتقهؿ أه٤  -ؾٌح٤ٟف-أؾٜدو٘د 

 ذ ُٙٞدة ي٤ٙدون ه٤، أو أن وراء هذه اًٜجقى أظ٤ٌر ؾٞئ٦ شتٕٚؼ هؿ أو سذوهؿ.
قغ أن ا٤ًِٓٞن يٜتٝز شٚؽ اخ٦٘ٗ ورص٦ يٙقن و٤ٝٞ أُٚؽ قغ إو٤ًد 

أن ُـ ح٦ّٚ احزن: و٘دان  اع١ُٜل، وإظراضٝؿ ُـ ـ٤ق٦ اه إم ُّٕٞتف، إذ
                                                                                                                        

وؾجـ ُٕف ذ ى٦ٕٚ دُِؼ،  شتٚٛذ ًِٞخ اإؾام اسـ ش٦ٞٛٞ وهق اًذي هذب يتٌف وٟن قٚٛف،
وأهل وقذب سًٌٌف، وأـٚؼ سٕد ُقت اسـ ش٦ٞٛٞ، وي٤ن طًـ اخٚؼ حٌقًس٤ قٜد ا٤ًٜس وًف 

 (.56صـ 6ُـ اهجرة)إقام، ضـ ٤ُّٜٗت يثػة ُٗٞدة، شقر ؾ٦ٜ إطدى ومًل وؾٌع ٤ُئ٦
 .278ـريؼ اهجرشل وس٤ب ا٤ًًٕدشل، ص  (  1)
، ح٘ٞؼ/ أٟقر ا٤ًٌز وق٤ُر 16صـ10جٛقع اًٗت٤وى، ؿٞخ اإؾام/ش٘ل اًديـ اسـ ش٦ٞٛٞ، ضـ (  2)

 م، دار اًقو٤ء.2005 -هـ 1426اجزار، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ 
 .10ؾقرة اعج٤د٦ً، أي٦: (  3)
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اًتٗٙػ، وشٕٓٞؾ آ٦ً اإدراك، ًٌّٞح اإ٤ًٟن ذ شٚؽ اح٦ً٤ وري٦ً ؾ٤ئ٦ٖ عخ٥ً٤  
 ا٤ًِٓٞن ووؾ٤وؾف، ىّده٤ وفٗر ه٤.

يٛٙـ أن ٟ٘قل: إن اإؾام يٜٝل قـ اعداو٦ُ قغ احزن و٤ُ يازُف 
 : ًأؾ٤ٌب اًت٦ًٞ٤

اإرادة، وهذه إًقارض ٕٟف يْٕػ ا٥ًٚ٘، ويقهـ إًزم، وخزل  - 1
 يٌّح ُرًو٤ ُـ أُراض اً٘ٚقب، يٜٕٛف ُـ اًٜٝقض واًًػ قغ ـريؼ اجدة.

احزن ُدظؾ ُـ ُداظؾ ا٤ًِٓٞن اًذي ي٥ّٞ اإ٤ًٟن س٤حزن ًٞحٌٓف  - 2
وٕٞ٘د قـ قٛؾ ا٤ًّح٤ت، ويٌّح مًٝدا ًتٚ٘ل اهقاضس واخٓرات ا٦ٟٞ٤ًِٓٞ 

 طزان.وسٕده٤ يٌّح اعرء سيع اهٛقم وإ
يٜٝل اإؾام قـ اعداو٦ُ قغ احزن: ٕٟف ًٞس وٞف ٦ُٕٜٗ ًإ٤ًٟن، و٤ُ  - 3

 . ٓ و٤ئدة وٞف ٓ ي٠ُر اه سف
أ٤ُ ٤ُ ورد ُـ ّٟقص شقهؿ اًت٤ٕرض، وشدل قغ أن احزن ٤ُ٘م يٌٜٖل 

 ┍ ┌ ┋ ザ : ـٌٚف واؾت٤ٟٓٞف، وا ش٤ٕرض ذ اح٦٘ٞ٘ ُع ٤ُ ىٞؾ، و٘قًف ش٤ٕم

┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ 
├  ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ゴ    َدُطقا قغ ٟٗس احزن، وإٟا ْٛ وٚؿ ُي

ِدُطقا قغ ٤ُ دل قٚٞف احزن ُـ ىقة إياهؿ، ط٨ٞ خٚٗقا قـ رؾقل اه  ُُ- - 
                                                 

 .92رة اًتقس٦، أي٦:ؾق (  1)
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ُٓقا   ٌَ ًٕجزهؿ قـ ا٦ًٜ٘ٗ، وٗٞف شٕريض س٤ع٤ٜو٘ل اًذيـ م حزٟقا قغ خٚٗٝؿ، سؾ َه
 .   ٟٗقؾٝؿ سف

اسـ ش٦ٞٛٞ يرى أن احزن ٓ حٛد ًذاشف، وإٟا حٛد ًًٌٌف وُّدره واإ٤ُم 
ىد ي٘ؽن س٤حزن ٤ُ يث٤ب ص٤طٌف وحٛد قٚٞف، وٞٙقن حٛقًدا  ": وٓ زُف، وٝق ي٘قل

ُـ شٚؽ اج٦ٝ ٓ ُـ ض٦ٝ احزن، ي٤حزيـ قغ ٦ٌُّٞ ذ ديٜف، وقغ ٤ُّئ٥ 
٤، وٝذا يث٤ب قغ ٤ُ ذ ىٌٚف ُـ ط٥ ا ًُ وسٖض اًن، وشقاسع  خػ،اعًٚٛل قٛق

ذًؽ، وًٙـ احزن قغ ذًؽ إذا أو٣ إم شرك ٠ُُقر ُـ اًّؼ واج٤ٝد، وض٥ٚ 
٤ ُـ شٚؽ اج٦ٝ ًُ  .  "٦ُٕٜٗ، ودوع ُية، ي٤ن ُذُق

 ┣ ┢ ┡ ┠ ┟ ┞ ┝ ├ ┛ ザ وأ٤ُ ىقًف ش٤ٕم:

┤ ┥ ┦      ┧ ゴ    وٝق إظ٤ٌر قـ ط٦ً٤ س٤ّٛسف سٗ٘د وًده وطٌٌٞف، وأٟف
 . استاه سذًؽ يا استاه س٤ًتٗريؼ سٜٞف وسٜٞف

َٓ  ":وأ٤ُ ىقًف  َٓ ُطْزٍن َو َٓ َهٍؿ َو َٓ َوَص٥ٍ َو ٥ٍ َو َّ َٟ ـْ  ُِ َِٚؿ  ًْ ٥ُٞ اْعُ ِّ ٤ ُي َُ
٤ََٓي٤هُ  ـْ َظ ُِ  ٤ َر اهَُ ِهَ َٗ َٓ َي ٤ إِ َٝ ٤ُي َِ ْقَي٦ِ ُي َِ َٓ َهٍؿ َطَتك اً  .  "َأًذى َو

                                                 
 .501ُدارج ا٤ًًًٙل سل ٤ُٜزل إي٤ك ٌٟٕد وإي٤ك ًٟتٕل، صـ (  1)
هـ، اع٦ٌٕٓ 1399، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ 43أُراض اً٘ٚقب وؿ٤ٗؤه٤، اإ٤ُم/ اسـ ش٦ٛٞ،صـ (  2)

 ا٦ًًٞٗٚ، ا٤ً٘هرة.
 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦:  (  3)
ِػ اً (  4) ًِ ْٗ ٤َرِة اعََرِض، ضـصحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب: َش َٗ ٤ َض٤َء ِذ َي َُ ْرآِن، َس٤ُب:   .114صـ 7ُ٘
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أٟف ٦ٌُّٞ ُـ اه ي٥ّٞ ه٤ إًٌد، يٙٗر ه٤ ُـ ؾٞئ٤شف ٓ وٝذا يدل قغ  
٤ -ًٙقٟف ُرهقب وٞف وُٓٚقب، ويٕد احزن ًْ  ُرًو٤ ُـ أُراض ا٤ًٌــ -أي

 وًذًؽ ؾ٤غ ق٤ٝٗٓ قغ اًقص٥ وهق اعرض. "أُراض اًٜٗس"
و٘د روى هذا هٜد  أن ؾٛتف ي٤ن احزن اعتقاصؾ،--أ٤ُ ٤ُ ورد ذ صٗتف

٧ْ  ) أٟف --ذ ص٦ٗ اًٌٜل  اسـ أسك ه٤ًف ًَ ْٞ ًَ َرِة،  ْٙ ِٗ ًْ َْطَزاِن، َداِئَؿ ا ْٕ َتَقاِصَؾ ا ُُ
ُف َراَط٦ٌ(  .   وٝذا احدي٨ وٕٞػ ضًدا   ًَ

يٜٙر هذا اخؼ، وٙٞػ يٙقن ُتقاصؾ إطزان، وىد طٗٔف  --وط٤ًف     
رول قـ ـريل واعٜحـاعِزن قغ ـ٤ه قـ احـ، وه ٤ـ٤ وقٚٞٝـذ اًدٟٞ-ش٤ٕم اه 

   ザ ケ ヴ ガ : احؼ، وىد هٗر ًف ٤ُ ش٘دم ُـ ذٌٟف و٤ُ ش٠ظر وى٤ل ًف

                                                 
أم ظدج٦ س٧ٜ ظقيٚد ظٚػ ق٤ٝٞٚ  --هٜد سـ أي ه٦ً٤ إؾٞدي اًتٛٞٛل رس٥ٞ رؾقل اه  (  1)

سٕد أي ه٦ً٤، واظتٚػ ذ اؾؿ أي ه٦ً٤ و٘ٞؾ ٟاش وىٞؾ ٤ٌٟش سـ زرارة، ىتؾ  --رؾقل اه 
 ،.1544صـ4اجٛؾ)آؾت٤ٕٞب ذ ُٕرو٦ إصح٤ب، ضـُع قك سـ أي ـ٥ً٤ يقم 

، ح٘ٞؼ/مدي سـ قٌد اعجٞد اًًٚٗل، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤، 155صـ22اعٕجؿ اًٌٙػ، آًؼاي، ضـ (  2)
 .ا٤ً٘هرة ُٙت٦ٌ اسـ ش٦ٞٛٞ 

اعٙت٦ٌ  ، ح٘ٞؼ/حٛد ٤ٟس اًديـ ا٤ًٌٕي،20-18ختٍ اًِائؾ اعحٛدي٦، اًؽُذي،صـ (  3)
 إردن.-اإؾا٦ُٞ، قان

اًث٦ٟٞ٤: وٕػ  "جٝقل" ى٤ل اح٤وظ وهػه: ض٦ً٤ٝ أي قٌد اه اًتٛٞٛل، إوم: وًف قٚت٤ن: (  4)
مٞع سـ قٛػ هذا، واهٛف سْٕٝؿ)أٟر ؾ٦ًٚٚ إط٤دي٨ اًّحٞح٦ ورء ُـ و٤ٝٝ٘ 

م، ُٙت٦ٌ 1995 -هـ1415، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 85صـ 5ووقائده٤، ٤ٟس اًديـ ا٤ًٌٕي، ضـ
 اع٤ٕرف، اًري٤ض(
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 ギ グ ゴ   ؟ سؾ ورد اٟف  وٛـ أيـ ي٠شٞف احزن--  ي٤ن وحقك اًًـ دائؿ
 . اًٌن، وٝذه ي٤ٝٚ آص٤ر وأظ٤ٌر ٓ يٕقل ق٤ٝٞٚ ذ هذه ا٦ًْٞ٘

ُـ ققارض ا٦ًٌٕٞٓ اًٌني٦  وُع هذا ٟريد ٟٜقه إم أٟف ـ٤ع٤ ي٤ن احزن
احٜٞػ ٓ يٜٝك قٜف هك  وا٤ٕٟٗل ُـ ا٤ٕٟٗٓٓت اًاز٦ُ ًإ٤ًٟن و٢ن اًنع

 ٤ ًُ حريؿ: ٕٟف ظ٤رج قـ ؾ٤ٓٚن اعرء، واًنع ٓ يٙٚػ ٤ُٓ ي٤ٓق، وا يٙقن حر
وس٤ًٜٔر إم اع٘ت٣ وضد٤ٟ أن اًّٜقص اًتل ض٤ءت ذ  ٤ُ دام ُ٘ت٤ْه صحًٞح٤،

 : ٤ٔياحزن شّٜٗف ي
 ًٓ : إذا أ٤ُٜٕ اًٗٙر ذ ط٤ل اًٗ٘راء اًذيـ م جدوا ا٦ًٜ٘ٗ واًراط٦ٚ، ًٌٖٞٚقا  أو

 ┌ ┋ ザ : إم ُٖزاهؿ ج٤ٝد أقداء اه ذ هزوة شٌقك وىد ٟزل وٞٝؿ ىقل اه ش٤ٕم

┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ 
┚ ┛ ├  ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ゴ    أدري٤ٜ أن احزن قغ وقات

ا٤ًٓق٦ ُـ س٤ب اعًتح٤ٌت اًتل شدل قغ إيا٤ٟٞت اعرء،وإظاصف، ورى٦ ى٦ٌٚ، 
وؿدة ظِٞتف و٤ًُرقتف إم ىٌقل احؼ، وٗل هذه اح٦ً٤ ُيٕٓك أضر إًٛؾ ي٤ًُا 

ًِ ":   وإن ىٕد وم ي٘ؿ سف، ي٘قل اًٌٜل َُ ُشْؿ  ٤ ِهْ َُ  ،٤ ًُ ُتْؿ إَِن س٤ِعَِْدي٦َِٜ َأْىَقا ْٕ َٓ ًػا، َوَٓ َى
ؿْ  ُٙ َٕ َُ ُٟقا  َٓ َي٤ قا: َي٤ َرُؾقَل اهَِ، َوُهْؿ س٤ِْعَِدي٦َِٜ؟ َى٤َل: "َواِدًي٤ إِ ًُ َوُهْؿ س٤ِعَِْدي٦َِٜ، "َى٤

                                                 
 .5ؾقرة اًْحك، أي٦: (  1)
 .92ؾقرة اًتقس٦ أي٦:  (  2)
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ْذرُ   ُٕ ُؿ اً ُٝ ًَ ٌَ  .  "َط
٤ُـ هذا اًيب ًْ احزن قغ وٕؾ اع٦ّٕٞ، وهق ذُط ُـ ذوط  -أي

ذ اًٜدم قغ وٕؾ اع٦ّٕٞ، واًٜدم يٕٜك: احنة واحزن  اًتقس٦ اًّٜقح، واعتِٛثؾ
قغ ٤ُ و٤ت، و٤ُ ٣ُ ُـ اًذٟقب، هذه احنة، وشٚؽ احزن، م٤ اًريـ إؾ٤ِد 

 . ذ ىٌقل اًتقس٦
 "طتك ض٤ء ذ احدي٨: اًتقس٦ ق٤ٌرة قـ ٟدم " :  ي٘قل اإ٤ُم اًٖزاز

، واًٜدم هق شقضع ا٥ًٚ٘ قٜد ؿٕقره سٗقات اعحٌقب،وقاُتف   "اًََٜدُم َشْقَس٦ٌ 
قغ ٟزول إً٘قس٦ ُـ  وا٤ًٟٙب اًدُع وـقل ا٤ًٌٙء، ـقل احنة واحزن،

وأ٤ُ احزن اعحٛقد وٝق طزن اإ٤ًٟن قغ شّ٘ػه ذ أُر " وي٘قل:  "اع٤ٕي
                                                 

ُُٟزوِل اًٌَِِٜل  (  1) ٤ِزي، َس٤ُب: َٖ  .8صـ 6اِحْجَر، ضـ--صحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب:يَِت٤ُب اعَ
ل وأرسٕائ٦ هق حٛد سـ حٛد سـ حٛد سـ أمد آًقد، ا٤ًِوٕل، اًٖزاز، وًد ؾ٦ٜ مً (  2)

س٤ًٓ٤سران، شٗ٘ف سٌٚده أوًٓ، صؿ حقل إز ٤ًٟٞسقر وازم إ٤ُم احرُل، صؿ ق٤د إز وـٜف ـقس، 
وصٜػ اًٙت٥ اعٗٞدة ذ قدة وٜقن، وشٗرغ ُـ اًتّٜٞػ ؾ٦ٜ صاث ومًائ٦، شقذ ؾ٦ٜ مس 

س٤ٜء اًز٤ُن، : وو٤ٞت إق٤ٞن وأ٤ٌٟء أ322صـ19ومًائ٦ ُـ اهجرة.)ؾػة أقام اًٌٜاء،ضـ
، 80صـ 2: ُقؾقق٦ ا٦ًًٗٚٗ، قٌد اًرمـ سدوي، ضـ22ص 7: إقام ضـ218صـ 4ضـ

 م، اع١ؾ٦ً إًرس٦ٞ ًٚدراؾ٤ت واًٜن (1984ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ
َع َأِي  (  3) َُ  ٧ُْٚ ٍؾ، َى٤َل: َدَظ َٗ َٖ ُُ ـِ  ٌِْد اهَِ ْس روى اإ٤ُم اح٤يؿ ذ ًُتدريف، وأمد ذ ًُٜده، أن َق

٧ُ َرُؾقَل اهَِ  ْٕ ِٛ ٤َل َأِي : َؾ َ٘ ٌِْد اهَِ، َو قُل : --َقَغ َق ُ٘ ٧ُ  "اًََٜدُم َشْقَس٦ٌ  "َي ْٕ ِٛ ٤َٟ َؾ ْؿ، َأ َٕ َٟ َى٤َل : 
قُل : َرُؾقَل اهَِ  ُ٘ ٤ََٟس٦ِ، ضـ"اًََٜدُم َشْقَس٦ٌ  "َي ص  4اعًتدرك قغ اًّحٞحل، يَِت٤ُب: اًَتْقَس٦ِ َواْإِ

 . 115ص 7، ضـ 37ص  6إ٤ُم أمد، ضـ: ًُٜد ا271
 ٤ًٌٜن. ، دار اعٕرو٦، سػوت34صـ4أٟر إط٤ٞء قٚقم اًديـ، اإ٤ُم/أسق ط٤ُد اًٖزاز، ضـ (  4)

١٤٨٠



   
 71   «دراســة حلٔلٔة  »فلشـــفة احـزٌ                    

 قغ ذًؽ حٛقد،ديٜف، وس٤ٙؤه قغ ظ٤ٓي٤ه، وا٤ًٌٙء واًت٤ٌيل، واحزن واًتح٤زن  
ٕٟف ي٨ٌٕ قغ اًتِٛػ ًٚتدارك وًذًؽ ؛ وحريؽ هذا احزن وش٘قيتف ُٓٚقب

حٛقدة إذ ي٤ن ذًؽ ُع دوام احزن وـقل ا٤ًٌٙء س٥ًٌ  -- ي٧ٟ٤ ٤ٟٞط٦ داود
 .   "اخ٤ٓي٤ واًذٟقب

إَِذا  " : وإًِقر س٤حزن قغ ارش٤ٙب اع٤ٕي ُـ قا٤ُت اإيان ى٤ل
ـٌ  ُِ ١ْ ُُ  ٧َْٟ َِٞئُتَؽ َو٠َ َُٜتَؽ َوَؾ٤َءْشَؽ َؾ ًَ ْشَؽ َط أي إذا ق٧ٚٛ ط٦ًٜ ووضدت   " َهَ

طاوه٤ ذ ىٌٚؽ وٗرط٧ وهرت ستقوٞؼ ا٤ًٓق٦، وإذا و٧ٕٚ ؾٞئ٦ ووىع ذ ىٌٚؽ 
طزن و٤ًُءة و٧ٟ٠ ١ُُـ، و٢ن اع١ُـ احؼ اعقىـ س٤ًثقاب وا٤ًٕ٘ب، يٛٞز سل 

 --٦ّٞ،وهذا هق ا٥ًٚ٘ اعْٗؾ قٜد اه واًذي ىّده اًٌٜلا٤ًٓق٦ واعٕ
ـٍ "س٘قًف: ٥ٍْٚ َطِزي إ٤ُ ا٥ًٚ٘ ا٤ًٗرغ اًذي ٓ يٙؽث ًذًؽ،   "إَِن اهََ ُح٥ُِ ُيَؾ َى

إن ا٥ًٚ٘ إن م يٙـ وٞف طزن ظرب، يا أن  " :  وٞ٘قل قٜف ٤ًُؽ سـ دي٤ٜر
                                                 

 .277، 276صـ2، ضـإط٤ٞء قٚقم اًديـ (  1)
 .537، 497صـ 36ًُٜد اإ٤ُم أمد،ضـ (  2)
رواه اإ٤ُم اح٤يؿ، وى٤ل صحٞح اإؾ٤ٜد وم خرض٤ه، اعًتدرك قغ اًّحٞحل،يَِت٤ُب:  (  3)

م، 1990 ه1411، ح٘ٞؼ/ُّٓٗك قٌد ا٤ً٘در ق٤ٓ، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 351صـ4اًِرَى٤ِق،ضـ
 ٤ًٌٜن. دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت

٤ًُؽ سـ دي٤ٜر ُقم ًٌٜك ٤ٟض٦ٞ سـ ؾ٦ُ٤ سـ ١ًي سـ ه٥ً٤ اً٘رر أسقحٞك، ُـ زه٤د اًت٤سٕل  (  4)
وق٤ٌدهؿ، وًد ذ أي٤م اسـ ق٤ٌس، وؾٛع ُـ أٟس سـ ٤ًُؽ، وٛـ سٕده، وطدث قٜف، وص٘ف 
ا٤ًًٜئل وهػه، واؾتِٝد سف اًٌخ٤ري، وطديثف ذ درض٦ احًـ، ى٤ل قك سـ اعديٜل: ًف ٟحق 

طديًث٤، شقذ ؾ٦ٜ ؾٌع وقنيـ و٤ُئ٦، وى٤ل اسـ اعديٜل: ؾ٦ٜ صاصل و٤ُئ٦.) ؾػ  ُـ أرسٕل
 (362صـ5أقام اًٌٜاء،ضـ
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٥ إذا م ي٤ًيٜف طزن قغ وقات ا٤ًٓق٦، و٤ً٘ٚ  " ا٧ًٌٞ إذا م يًٙـ ظرب 
و٢ن ذًؽ ا٥ًٚ٘ يٙقن ظرًس٤  وطزن قغ اىؽاف ٦ُّٕٞ، ووقات أُر ُـ أُقر اخػ،

 . س٘در ٤ُ و٤شف ُـ احزن
: وهق ٤ُ ي٤ن سدُع إًل، ورى٦ اًٜٗس، وم يٙـ  احزن اعنوع : ثاكقاا

٤ًٓ ُٕر اه ش٤ٕم، إذ اًٗٓرة جٌق٦ً قغ احزن قٜد و٘د قزيز، وه٤ٞب ط٥ٌٞ،  شًخ
إؾقة اح٦ًٜ، واً٘دوة  --وٌٟل اه يٕ٘قب  --و٤ًٜ ذ رؾقل اه 

وى٤ل  --اٟت٤سف طزن ؿديد قٜد ُقت إسٜف إسراهٞؿ --ا٤ًّح٦، و٤ًٌٜل
ـَ َقْقٍف إَِه٤َ َرْم٦ٌَ "وىتذاك: ٤َل "َي٤ اْس َ٘ ٤ س٠ُِْظَرى، َو َٝ َٕ ٌَ ْلَ شَ  ":  ، ُصَؿ َأْش َٕ ُع، إَِن اً َُ ْد

ُٟقنَ  َراِىَؽ َي٤ إِْسَراِهُٞؿ عََْحُزو ِٗ ٤ سِ َٟ ٤ َيْرَى َرُس٤َٜ، َوإِ َُ  َٓ قُل إِ ُ٘ َٟ َزُن، َوَٓ  ٥َْٚ َحْ َ٘   "َواً
ُٟقَن "واًتٌٕػ س٤جٛع  َٟك "عََْحُزو وٞف إؿ٤رة إم أٟف هق وأصح٤سف وُـ حٌف َطزا

أٟف قؼ س٦ّٖٞ اعٕٗقل ٓ س٦ّٖٞ ا٤ًٗقؾ: ًٞد قغ أن احزن واىع هؿ ُـ  سحزٟف،يا
 هػهؿ، وًٞس ُـ وٕٚٝؿ، وٓ يٙٚػ اإ٤ًٟن سٕٗؾ هػه.

وٞف د٦ًٓ قغ أن اًد٦ُٕ اًتل شراه٤ ذ إًل ُـ أصر  " إَِه٤َ َرْم٦ٌَ  " : وىقًف 
ٞا هق قٚٞف، ٓ ٤ُ شقمف احزن، رم٦ ض٤ٕٝٚ اه ذ ىٚقب ق٤ٌده ش٨ٌٕٜ قـ اًت٠ُؾ و

٤ٟؿئ قـ ضزع وى٦ٚ صؼ، وخ٤ًػ  --أن س٤ٙء اًٌٜل " اًرمـ سـ ققف قٌد "
 . ُـ اح٨ قغ اًّؼ واًٜٝل قـ اجزع--٤ُ قٝده قغ اًٌٜل

                                                 
،ح٘ٞؼ/ أمد سـ قك، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 131صـ1ص٦ٗ اًّٗقة، اإ٤ُم/ أسق اًٗرج سـ اجقزي، ضـ (  1)

 ٍُ. -م، دار احدي٨، ا٤ً٘هرة2000 -هـ  1421
ُٟقَن  ":  : اج٤ََٜئِِز، َس٤ُب: َىْقِل اًٌَِِٜل صحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب  (  2) ٤َٟ سَِؽ عََْحُزو  . 83ص  2، ضـ "إِ
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٤ًٟ ؿديًدا، وىد  -- وع٤ و٘د ٌٟل اه يٕ٘قب  أط٥ أس٤ٜئف إًٞف، طزن قٚٞف طز
 ┞ ┝ ├ ┛ ザ : ي٘قل اه ش٤ٕم ؾجؾ اً٘رآن اًٙريؿ هذه اح٦ً٤، وو٤ٝٞ

┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦      ┧ ゴ    . 
 ٤ًٓ و٤حزن قغ اًٗ٘ٞد وو٤ًء ًف، ورى٦ قٚٞف، ٤ٌُح ٓ رء وٞع، ٤ُم يٙـ ؾخ

٤ًٞ سف، روى اإ٤ُم أمد  وصححف، قـ أي هريرة  واح٤يؿ  ٤ًْ٘ٚء وشِٙ

ـْ آِل َرُؾقِل اهَِ    ُِ  ٧ٌِٞ َُ ٤َت  َُ ُر  ى٤ل:  َٛ ٤َم ُق َ٘ ِْٞف َو َٚ َِٙل َق ٌْ ٤ُء َي ًَ َع اًِٜ َٛ َو٤ْضَت
٤َل: َ٘ ، َو ـَ ُرُدُه ْٓ ـَ َوَي ٤ُه َٝ َد " : َيْٜ ْٝ َٕ ًْ ٤ٌب َوا َّ ُُ  ٥َْٚ َ٘ ًْ ٦ٌ َوا َٕ ُِ ْلَ َدا َٕ ًْ ـَ َو٢َِن ا ُٝ َدْق

                                                 
 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦:  (  1)
هق أمد سـ طٌٜؾ، أسق قٌد اه ا٤ًٌِٞي اعروزي صؿ اًٌٖدادي ىدم سف أسقه ُـ ُرو ُدي٦ٜ سخرؾ٤ن  (  2)

أرسع وؾتل و٤ُئ٦ وشقر أسقه وهق اسـ صاث  وهق مؾ وقوٕتف أُف سٌٖداد ذ رسٞع إول ؾ٦ٜ
ؾٜل وٙٗٚتف أُف شقر ؾ٦ٜ إطدى وأرسٕل و٤ُئتل وًف ُـ إًٛر ؾٌع وؾٌٕقن ؾ٦ٜ رم٦ اه 

 (352صـ 10ضـ 5)اًٌداي٦ وا٤ًٜٝي٦، ٩ُ
ٙؿ اح٤يؿ سـ اًٌٞع ا٤ًًٜٞسقري، أسق قٌداه حٛد سـ قٌد اه سـ حٛد سـ مراويف سـ ٟٕٞؿ سـ اح (  3)

اًٌْل ا٤ًٝٓي، اعٕروف س٤ح٤يؿ ا٤ًًٜٞسقري، وًد ذ ؿٝر رسٞع إوم ؾ٦ٜ إطدى وقنيـ 
وصاص٦ ٤ُئ٦ س٤ًٜٞسقر، إ٤ُم أهؾ احدي٨ ذ قٍه، واع١ًػ وٞف ُـ اًٙت٥ اًتل م يًٌؼ إم 

 (281صـ 4ُث٤ٝٚ، شقر ؾ٦ٜ م٦ً وأرسٕائ٦ )وو٤ٞت إق٤ٞن وأ٤ٌٟء أس٤ٜء اًز٤ُن، ضـ
٤ ذ ق (  4) ًٗ ٌد اًرمـ سـ صخر اًدود اًٞاي، وًد ؾ٦ٜ إطدى وقنيـ ىٌؾ اهجرة يتًٞا وٕٞ

سخٞؼ، و٠ؾٚؿ ؾ٦ٜ ؾٌع ُـ اهجرة ، وًزم صح٦ٌ  -اج٤ه٦ٞٚ،وىدم اعدي٦ٜ ورؾقل اه 
ووم إُرة اعدي٦ٜ ُدة، وشقر و٤ٝٞ ؾ٦ٜ شًع ومًل ُـ اهجرة ) ؾػة أقام اًٌٜاء،  -اًٌٜل

 ( 308ص  3، وإقام، ضـ578 صـ2ضـ
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 ووقران احزن.ُع ىرب إًٝد،  --وٕذره٤   "َىِري٥ٌ  
سًٜده،   ، روى اإ٤ُم اًٌخ٤ريوطتك احزن قٜد اعريض أض٤زه اًٌٜل 

ُف  ًَ َقى  ْٙ ٤ٌََدَة َؿ ـُ ُق ُد ْس ْٕ ك َؾ َٙ َا َى٤َل:اْؿَت ُٝ َر َرِيَ اهَُ َقْٜ َٛ ـِ ُق ٌِْد اهَِ ْس ُـ طدي٨ َق
ـِ  --َو٠ََش٤ُه اًٌَُِٜل  ـِ ْس ٌِْد اًَرْمَ َع َق َُ قُدُه  ُٕ ـِ  َي ٌِْد اهَِ ْس ـِ َأِي َوَى٤ٍص َوَق ِد ْس ْٕ َقْقٍف َوَؾ

 َٓ قا  ًُ ٤َل َىْد َى٣َ َى٤ َ٘ ٦َِٞ َأْهِِٚف َو ِْٞف َوَقَضَدُه ِذ َه٤ِؿ َٚ ََٚا َدَظَؾ َق ْؿ َو ُٝ قٍد َرِيَ اهَُ َقْٜ ُٕ ًْ َُ
ك اًٌَُِٜل  َٙ ٌَ ٤ءَ  --َي٤ َرُؾقَل اهَِ َو َٙ ْقُم ُس َ٘ ًْ َا َرَأى ا َٚ َٓ  --اًٌَِِٜل  َو ٤َل َأ َ٘ ْقا َو َٙ َس

َذا َوَأَؿ٤َر إَِم  ِذُب ِهَ َٕ ـْ ُي ِٙ ًَ ٥ِْٚ َو َ٘ ًْ َٓ سُِحْزِن ا ْلِ َو َٕ ًْ ِع ا ُْ ِذُب سَِد َٕ َٓ ُي قَن إَِن اهََ  ُٕ َٛ ًْ  َش
ْٞفِ  َٚ ٤ِء َأْهِِٚف َق َٙ ٌُ َذُب سِ َٕ ٧َِٞ ُي ٤ِِٟف َأْو َيْرَطُؿ َوإَِن اعَْ ًَ ُع إًل، وطزن ا٥ًٚ٘،  ود  "ًِ

ٓ ي٤ٜو٤ٞن اًرو٤ س٤ًْ٘٤ء اً٘در، وٝا ُـ ظٚؼ اه، يا ظٚؼ اعقت واح٤ٞة، ى٤ل اه 
وقغ اإ٤ًٟن     ザ 『 』 【 】 ‒ ｠ を ぁ ぃ ぅ ゴ ش٤ٕم:

اىت٤ًْء سٜل اه  --إًٛؾ ًدوع أؾ٤ٌب هذا احزن، واًتدرع واًِٙقى إم اه
                                                 

: اعًتدرك قغ اًّحٞحل، يَِت٤ُب: اْج٤ََٜئِِز، 456صـ15، ضـ130ص10ًُٜد اإ٤ُم أمد، ضـ (  1)
 . 537ص  1ضـ

حٛد سـ إؾاقٞؾ سـ إسراهٞؿ سـ اعٖػة اًٌخ٤ري، وًد ؾ٦ٜ أرسع وشًٕل و٤ُئ٦ ُـ اهجرة ذ  (  2)
٦ ذ ـ٥ٚ احدي٨، وؾٛع ُـ ٟحق أًػ ؿٞخ،ومع ٟحق سخ٤رى، ٠ِٟ يتًٞا وى٤م سرط٦ٚ ـقيٚ

ؾتائ٦ أًػ طدي٨، اظت٤ر ٤ُٜٝ ذ صحٞحف ٤ُ وصؼ سروايتف، ؾ٦ٜ ؾ٧ ومًل و٤ُئتل سخرشٜؽ 
 ( .189ص  4)وو٤ٞت إق٤ٞن، ضـ 

٤ِء ِقَْٜد اعَِريِض، ضـ (  3) َٙ ٌُ  .84صـ 2صحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب:اج٤ََٜئِِز، َس٤ُب:اً
 .44، 43اًٜجؿ، أيت٤ن: ؾقرة  (  4)
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 ┿ ┾ ┽ ┼ ┻ ┺ ┹ ┸ ┷     ┶ ┵ ザ : طٜٞا ى٤ل --يٕ٘قب 

╀ ╁ ╂ ゴ    . 
احزن اعٙروه، ويٙقن قغ وقات ٦ُٕٜٗ دٟٞقي٦، وُتٕف ُـ ُت٤ق٤ٝ  : ثالثاا

وشٙٚؿ ا٤ًٜس ذ " :  ا٤ًٗي، اًتل ٓ يًتحؼ اًتحن قٚٞف،ي٘قل اإ٤ُم اًِ٘ػي
   "احزن وٙٚٝؿ ى٤ًقا: إٟا حٛد طزن أظرة، وأ٤ُ طزن اًد٤ٟٞ وٖػ حٛقد

ويٞػ حزن اعرء سٕد٤ُ قٚؿ أن اع٤٘دير دري س٠ُر اه، وهل ؾ٤س٦٘ ىد ضػ 
 ┑ ┐ ┏  ┎ ┍ ザ ه٤ اً٘ٚؿ، وًٞس إُر أٟػ إٓ ٤ُ ؿ٤ء اه، ي٘قل اه ش٤ٕم:

┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘  ┙ ┚ ┛ ├┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢    ゴ    

٧ُ  ُـ طدي٨  وروى اإ٤ُم ًُٚؿ ْٕ ِٛ ٤ِص َى٤َل:َؾ َٕ ًْ ـِ ا ِرو ْس ْٛ ـِ َق ٌِْد اهَِ ْس َق
                                                 

 .86ؾقرة يقؾػ، أي٦:  (  1)
أسق ا٤ً٘ؾؿ قٌد اًٙريؿ سـ هقزان سـ قٌد اعٚؽ سـ ـٚح٦ اًِ٘ػي اخرؾ٤ي ا٤ًًٜٞسقري  (  2)

وًد ؾ٦ٜ مس وؾٌٕل وصاصائ٦، ش٘دم ر  "اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦"ا٤ًِوٕل اعٗن اًّقذ ص٤ط٥ 
اًدى٤ق، وشزوج س٤سٜتف، وض٤ءه ٤ُٜٝ أوًٓدا ٟج٤ٌء، وًف  إصقل واًٗروع وصح٥ ا٤ًٕرف أس٤ قغ

٤ُّٜٗت يثػة ٤ٟو٦ٕ ، شقر ؾ٦ٜ مس وؾتل وأرسٕائ٦ ُـ اهجرة، وىد ق٤ش شًٕل ؾ٦ٜ)ؾػة  
 ( 57، صـ 4: وإقام ، ضـ227صـ18أقام اًٌٜاء، ضـ

ي٤ك ًٟتٕل، : ُدارج ا٤ًًًٙل سل ٤ُٜزل إي٤ك ٌٟٕد وإ268اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦، صـ (  3)
 .260، صـ"آًرق اًّقو٦ٞ": ض٤ُع إصقل ذ إو٤ًٞء503صـ1ضـ

 .22ؾقرة احديد، أي٦: (  4)
اإ٤ُم ًُٚؿ سـ احج٤ج سـ ًُٚؿ اًِ٘ػي ا٤ًًٜٞسقري، أسق احًـ: ط٤وظ ُـ أئ٦ٛ احدي٨،  (  5)

                = 
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قُل: --َرُؾقَل اهَِ   ُ٘ َْرَض  "َي ْٕ َاَواِت َوا ًَ َؼ اً ُٚ ٌَْؾ َأْن َخْ ٤ِديَر اْخََاِئِؼ َى َ٘ َُ َيَت٥َ اهَُ 
ًَْػ َؾ٦ٍَٜ َى٤َل: َوَقْرُؿُف َقَغ اع٤َْءِ  َل َأ ًِ ْٛ س٤ْ٘ء اه  وجٛٞع ٤ُّئ٥ إًٌد  "سَِخ

وضرى سف ىٚٛف، وٚا حزن اعرء وإُر يٚف  -ش٤ٕم-وىدره، ىد ؾٌؼ سذًؽ قٚؿ اه 
 ザ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ      ﾄ ﾅﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ سِٛٞئتف وطٙٛتف، ى٤ل ش٤ٕم:

ﾋﾌ ﾍ ﾎ  ﾏ ﾐ ﾑ ゴ    . 
هق اًرضؾ شٌّٞف اع٦ٌّٞ، وٕٞٚؿ أه٤ ُـ قٜد اه، وػى  " :  ى٤ل ق٦ٛ٘ٚ

ِٚؿ  .  "وُيً
و٤ع١ُـ ٠ُُقر س٠ن يرى سا ىًٛف اه ًف،ويٕٚؿ أن ٤ُ أص٤سف م يٙـ ًٞخٓئف، 
و٤ُ أظ٠ٓه م يٙـ ًٌّٞٞف، وسذًؽ يٓٛئـ ىٌٚف،ويدرك أٟف ٓ ج٤ل ًٚحزن:ٕن إُر 
اإهل ٤ُض، واعِٞئ٦ اًرس٦ٟٞ٤ ٤ٟوذة،وأن ٤ُ يٜت٤سف ُـ طزن قغ ط٤ٙم اًد٤ٟٞ، إٟا هق 
                                                                                                                        

وإًراق،وشقر  وًد ؾ٦ٜ أرسع و٤ُئتل ُـ اهجرة ذ ٤ًٟٞسقر، ورطؾ إم احج٤ز وٍُ وا٤ًِم
 (222صـ7س٤ٔهر ٤ًٟٞسقر ؾ٦ٜ إطدى وؾتل و٤ُئتل ُـ اهجرة)إقام، ضـ

َاُم، ضـ (  1) ًَ َا اً ِٝ ْٞ َٚ قَؾك َق ُُ َدِر، س٤ب: ِطَج٤ِج آَدَم َو َ٘ ًْ  .2044، صـ4صحٞح ًُٚؿ، يت٤ب:ا
 .11ؾقرة اًت٤ٖسـ، أي٦: (  2)
وحؼ اج٤ه٦ٞٚ  ًٙقذ، وًد ذ ط٤ٞة اًٌٜل ق٦ٛ٘ٚ سـ ىٞس سـ قٌداه، أسق ؿٌؾ اًٜخٕل ا (  3)

٤ س٤رًق٤ صًٌت٤ وٞا يٜ٘ؾ شقذ ؾ٦ٜ اصٜتل  ًُ ٤ إ٤ُ ًٝ وَضَقد اً٘رآن قك اسـ ًُٕقد وشٗ٘ف سف وي٤ن و٘ٞ
ح٘ٞؼ اًديتقر/ س٤ِر ققاد 240صـ14وؾتل ُـ اهجرة.)ش٤ريخ سٖداد، اخ٥ٞٓ اًٌٖدادي،ضـ

٤ًٌٜن: شذيرة  -م،دار اًٖرب اإؾاُل، سػوت2001 1422ُٕروف، ا٦ًٌٕٓ آوز ؾ٦ٜ
 ، دار إط٤ٞء اًؽاث إًري(48صـ 1اح٤ٗظ، اإ٤ُم/ اًذهٌل، ضـ

 .109صـ2جٛقع اًٗت٤وى، ضـ (  4)
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٤وس ؿ٦ٟٞ٤ٓٞ شدظؾ وشتٕٛؼ ذ وٙر اإ٤ًٟن، ودٕؾ يؾ مف ٤ٟش٩ قـ أو٤ٙر ووؾ 
 اًد٤ٟٞ، وم٤ هق ُٕٚقم أن ط٥ اًد٤ٟٞ هق رأس يؾ ظٓٞئ٦.

ا  : ي٘قل اإ٤ُم اسـ اً٘ٞؿ ، هق احزن قغ وقات ٦ُّٕٞ، احزن اعحرم : رابعا
ُٟؽ قغ اًذ٥ٟ إذا و٤شؽ،  " وورُطؽ س٤ًذ٥ٟ إذا فٗرت سف، أقُٔؿ ُـ اًذ٥ٟ، وطز

 .  "ُـ اًذ٥ٟأقُٔؿ 
وُـ هذا اًٜقع، إذا ص٤ط٥ احزن ٤ُ خرضف ُـ اإس٤ط٦ إم احر٦ُ: يٚٓؿ 
اخدود، وؿؼ اجٞقب، واًدق٤ء سدققى اج٤ه٦ٞٚ: ي٤ًٜٞ٤ط٦ واًُْٜدَس٦، ويؾ ٤ُ ئٝر 

٤َٜ"  اجزع واًًخط قغ ىدر اه ذ أو٤ًٕف، ى٤ل ُِ َْٞس  ََٓؿ اْخُُدوَد، : ًَ ًَ ـْ   َوَؿَؼ  َُ
ُٞقَب، ٦َِٞ  اْجُ وو٘ف احدي٨ يدل قغ أن طٌس هذه   "َوَدَق٤ سَِدْقَقى اْج٤َِهِٚ

إؿ٤ٞء هق ط٦٘ٞ٘ اًّؼ، و٤ًّؼ إًذا ذ اًنع هق: طٌس ا٤ًًٚن قـ اًتِٙل، 
وطٌس ا٥ًٚ٘ قـ اًتًخط، وطٌس اجقارح قـ إف٤ٝر اًًخط سِؼ أو ٟحق 

 ذًؽ.
ٜل ه ورؾقًف، وُـ أقروقا قـ وُـ احزن اعحرم،٤ُ يٙقن قغ اخ٤ئ

 ザ ド : وُٕتف ي٤ٜٝهؿ قـ هذاًٌٜٞف  -ش٤ٕم-احؼ، سٕد٤ُ شٌل هؿ، ي٘قل اه
バ パ ビ ピ ブ プ ベ ゴ    وي٘قل ؾٌح٤ٟف : ザ ﾅ 

                                                 
، ح٘ٞؼ/ حٛد أمؾ اإصاطل، ا٦ًٌٕٓ إوم 126اًداء واًدواء، اإ٤ُم/اسـ ىٞؿ اجقزي٦،صـ (  1)

 ئد، ٦ُٙ اعٙر٦ُ.هـ ، دار ق٤م اًٗقا1429ؾ٦ٜ 
ُٞقَب، ضـ (  2) ـْ َؿَؼ اجُ َُ  ٤َٜ ُِ َْٞس  ًَ  .81صـ 2صحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب:اج٤ََٜئِِز، َس٤ُب:
 .41ؾقرة اع٤ئدة، أي٦: (  3)
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 ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ ﾏ ﾐ ゴ   :وي٘قل ؾٌح٤ٟف 
ザ ┇ ┈ ┉ ┊    ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ゴ    وي٘قل ؾٌح٤ٟف :  ザ ポ 

｠ 〝 〞 ─━ │    ┃ ┄ ┅ ┆ ゴ     وٗل هذه أي٤ت يٜٝل اه
أن حزن قغ اع٤ًرقل ذ اًٙٗر، اخ٤رضل قـ ـ٤ق٦ اه، وـ٤ق٦  --رؾقًف 
وٚٞس هؿ وزن  -ش٤ٕم -اعًتٙؼيـ سآرائٝؿ وأهقائٝؿ قغ ذائع اه  --رؾقًف 

قٜد اه طتك حزن قٚٞٝؿ اعرء اعًٚؿ.

 
 
 
 

  

                                                 
 .6ؾقرة اًٙٝػ، أي٦: (  1)
 .70ؾقرة اًٜحؾ، أي٦: (  2)
 .8ؾقرة و٤ـر، أي٦: (  3)
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 حــــلاـالج ل ـــالفص
 ُـاو لـاج اإسـارِ، ّعـزٌ ّآثـراض احـأع

 ويتكون من مبحثن

 .ارِـزٌ ّآثـراض احـأع ح اأّل:ـامبخ

 . زٌـاو للخـاج اإسـع امبخح الجاىٕ:
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 حــــالجال ل ـــالفص 

 ُـاو لـاج اإسـارِ، ّعـزٌ ّآثـراض احـأع
. ارِــزٌ ّآثــراض احــ: أع ح اأّلــامبخ

 ًٚحزن أقراض وضدا٦ٟٞ، وأقراض ذه٦ٜٞ، وأظرى سد٦ٟٞ:
 : أ٤ُ إقراض اًقضدا٦ٟٞ وتتٛثؾ ذ  *
َاءِ  -إًِقر س٤ًٙآس٦، ووٞؼ اًّدر - 1 ًَ ُد ِذ اً َٕ َّ َا َي َٟ يا شْٞؼ قٚٞف  -َي٠َ

 اًد٤ٟٞ سا رط٧ٌ، وُـ صؿ شْٞؼ قٚٞف ًٟٗف اًتل سل ضٌٜٞف.
٤ وٓ  - 2 ًّ آٟٕزال واًٚجقء إم اًٙٝػ اعٔٚؿ، وا يرى ًأُؾ سّٞ

 ًٚت٤ٗئؾ س٤ًس٤ وؾًٌٞا.
 ش٤ٗرىف ا٤ًًٕدة وآست٤ٝج، وش٤ّطٌف اًٙراه٦ٞ ًًٜٗف وًمظريـ. - 3
إًِقر س٤ىؽاب إضؾ، واًدظقل ذ دائرة ا٠ًٞس ُـ رم٦ اه، وقٜده٤  - 4

اعرط٦ٚ ي٤ًٝٞٛ قٚاء اًٜٗس ي٤ٜٝل س٤ًٌٙ٤ء سدون أؾ٤ٌب ودواقل، وهذه 
 وهل ُرط٦ٚ ُت٘د٦ُ ُـ احزن. "س٤ٓيتئ٤ب"

 أ٤ُ إقراض اًذه٦ٜٞ وٜاطظ قٚٞف أي:  *
 . ، وقدم اًؽيٞز ذود اًذهـ - 1
 ؾٌؼ اًقهؿ إم إًٙس، و٤ُٔهر هذه أًٜري٦ شاطظ ذ: - 2
 اًٗٝؿ اخ٤ـئ عراد أظر، و٤ُ يٙـ سف صدره. - أ

١٤٩٠



   
 81   «دراســة حلٔلٔة  »فلشـــفة احـزٌ                    

ض إو٤ٙر اخ٤ـئ٦،واًِٙقك اعرو٦ٞ،ي٤ًٜٔرة إًدائ٦ٞ اإص٤س٦ سٌٕ - ب 
 ُـ أظر، واإط٤ًس سٕدم اًٌ٘قل ُـ ا٤ًٜس ظ٤ص٦، وُـ اعجتٛع ق٦ُ٤.

ؾٞٓرة اًٜٗس اًٚقا٦ُ قٚٞف ذ يؾ صٖػة ويٌػة، وسدرض٦ ؿديدة شٕقىف  - 3
 قـ م٤رؾ٦ ط٤ٞشف آضتاق٦ٞ.

 س٤حزن. أ٤ُ إقراض اًٌد٦ٟٞ و٠ؿده٤ وـ٠ة قغ اع٤ّب  *
و٘دان ا٦ًِٞٝ ٤ًٕٓٚم واًناب، م٤ يت٥ًٌ ذ مقل ضًدي، ووتقر  - 1

 سدي.
 ش٤ّطٌف  ذ سٕض إط٤ٞن آٓم ُتٗرى٦ ُـ سدٟف. - 2
أ٤ُ ط٤ًف ُع اًٜقم، و٤ٓئ٦ٗ ُـ ا٤ًٜس قٜد٤ُ يٛت٤ٝٙٚ احزن، ويًٞٓر  - 3

ذا احزن قٚٞف اهؿ خٚد إم ٟقم قٛٞؼ، وؾ٤ٌط ـقيؾ قغ هػ إًٌٓٞل، وي٠ن ه
يت٤ٗقؾ ُع اًٌدن يت٤ٗقؾ اعقاد اًٙٞائ٦ٞ اعٝدئ٦ واعٜق٦ُ واًتل شثٌط اج٤ٝز إًٌّل 

 . اعريزي
أ٤ُ ا٤ًٓئ٦ٗ اًث٦ٟٞ٤، و٤ٕٟٞقن ُـ إرق وقدم اًٜقم، وي٠ن احزن يٕٛؾ قغ 

ش١دي سدوره٤ إم  ُـ ظال اج٤ٝز إًٌّل واعخ  -إـاق سٕض اعقاد اعٌٜف 
 اإط٤ًس س٦ًٔ٘ٞ٤.

و٤حزن ُـ ا٤ٕٟٗٓٓت ا٦ًٌٕٞٞٓ قٜد اإ٤ًٟن، وٝق َقَرض ضٌك وٓري يٜت٤ب 
سٜل اًٌن قٜد٤ُ يٕ٘قن ح٧ وـ٠ة وفروف اح٤ٞة وح٤ٜٝ،وٝذا إًرض ُتٜٗس 
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ًٚتٌٕػ قـ اح٦ً٤ اعزاض٦ٞ واًقضدا٦ٟٞ وٓ يٛٙـ آؾت٤ٜٖء قٜف أو اًتخٚص ُٜف،  
اًتحٙؿ وٞف وقدم اإهاف سح٨ٞ يٌّح ذ طٞز اعٕ٘قل اًذي جٕؾ وًذا ج٥ 

اإ٤ًٟن ذ ط٦ً٤ اًٟج٤م واشزان ُع ًٟٗف وُع أظريـ،أ٤ُ احزن اًزائد قـ طد 
 اعٕ٘قل،و٘د يؽك آص٤ر ض٦ًٛٞ، وٟت٤ئ٩ وظ٦ٛٞ قغ اًٌدن.

و٢ذا ٤ُ ح٧٘٘ إقراض ا٤ًًس٦٘ ذ ؿخص ٤ُ، وم يًتٓع اخاص ٤ُٜٝ 
قغ ط٤ٞشف، وس٤ًٜء قغ ذًؽ و٢ن أص٤ر اعؽش٦ٌ قغ احزن اًِديد إذا م يٙـ  و٘د ش١صر

اعقت، و٘د دٕؾ ص٤ط٤ٌٝ ي٤ٕي ُـ أقراض ق٦ٌّٞ وشقشرات ط٤دة، وهذا ٤ُ 
ي٧ِٗ قٜف إسح٤ث ا٦ًٕٞٛٚ احديث٦، ط٨ٞ ي١دي احزن اًِديد سّقرة ٤ٌُذة إم 

٤ًٟ أىرهؿ ً  إص٤س٦ اًد٤ُه٦ٞ.شٚػ ظاي٤ اعخ، وأيثر ا٤ًٜس طز
 إن احزن يِؾ إً٘ؾ وٕٞقىف قـ ا٤ًٞ٘م سدوره، وشقز ًُئقًٞتف وقٛٚف، وا

شّؾ أواُره ًأق٤ْء واًٖدد، و٠ِٜٞ قـ هذا اًتقىػ أُراًو٤ خت٦ٗٚ، أسرزه٤ ؾقء 
 اهْؿ اًذي يٜت٩ قٜف أُراًو٤ يثػة.

رُق٤ٟت وحٚٞؾ آظر يقوح وٞف إـ٤ٌء أن احزن حٗز اًٖدد اعًئق٦ً قـ ه
وم٤ هق ُٕٚقم أٟف قٜد روع  إوراز  "يٝرُقن إدري٤ًٜل واًٙقرشٞزول "اًت٥ّٕ

هذه اهرُق٤ٟت ىد ي٤ّب اإ٤ًٟن س٤رش٤ٗع وٖط اًدم، وزي٤دة هق٦ رس٤ت 
ا٥ًٚ٘، وارش٤ٗع اًتٜٗس، ي٤ّط٥ ذًؽ اوٓراس٤ت اهْؿ، وقغ أصر ذًؽ يً٘ط 

٤ٜ شٌدأ إُراض اعخت٦ٗٚ س٤هجقم قغ ض٤ٝز اع٤ٜق٦ اعًئقل قـ احاي٦ واًدو٤ع، وه
 سدن اإ٤ًٟن طتك ش٘ي قٚٞف.
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أطد ا٤ًٌطثل ذ ُٕٝد س٧  -"٤ُٟٞق واذ"وُـ ض٥ٟ٤ آظر يِػ اًديتقر 
إم أن ه٤ٜك ُريزيـ ي٤ٕ٘ن قغ ض٤ٌٟل اًد٤ُغ وم٤ ١ًُوٓن  -ؾٜٞدا اًدٟاريل

ٕي وٖقط قـ ط٤ٓت اإط٤ًس واع٤ِقر، ويتحٙان ذ إًقاـػ، ويتّدي٤ن 
ق٦ٌّٞ وق٤ـ٦ٞٗ، وإن احزن اًِديد يٕرض ظاي٤ ض٤ٌٟل اعخ إم اًتٚػ وهق ٤ُ ىد 

 .  ي٤ًهؿ ذ و٘دان اًذايرة أو اًتٕرض إص٤س٤ت د٤ُه٦ٞ أظرى
وىد أؿ٤ر اً٘رآن اًٙريؿ إم هذه اح٦٘ٞ٘، وووح أن احزن ؾ٥ٌ ًٚقو٤ة، 

 ┅ ┄ ┃    │ ━─ 〞 〝 ｟   ザ ポ ًٌٜٞف و٤ُّٗٓه -ش٤ٕم -و٤٘ل 

┆ ゴ   ٤ًٟ قغ واًتٝؿ ويٗرهؿ س٤ه واعٕٜك: وا هٚؽ ًٟٗؽ طز
 . وشٙذيٌٝؿ ًؽ، و٤ًذه٤ب س٤ًٜٗس ؾٌٌف هق احزن

ُـ إص٤س٦  -- وُـ اًِقاهد قغ ظٓر احزن، ٤ُ طدث ًٌٜل اه يٕ٘قب
 ┥ ┤ ┣ ┢ ┡ ザ : س٤ٌٞض إًل اعذه٥ ًٌٍٚ، ي٘قل اه ش٤ٕم

┦      ゴ    . 
٤، و٘د ي٤ن ًٗ٘دان يقؾػ  ً٘ ٤ًٞ قٛٞ واحزن ذ هذه أي٦ يٕٙس سًٕدا ًٟٗ

                                                 
اًديتقر/٤ُٟٞق واذ، ست٤ريخ  "ي١دي٤ن إم ُقت ظاي٤ اًد٤ُغ  احزن وآيتئ٤ب "٤ُ٘ل سٕٜقان  (  1)

:  اجزيرة ٧ٟ م ) 2004 / 11 / 26اعقاوؼ  - هـ 1425 / 10 / 14 اج٦ٕٛ
www.aljazeera.net ) . 

 .8ؾقرة و٤ـر، أي٦: (  2)
 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  3)
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 -  أصًرا ١ُع٤ً ذ ٟٗس أسٞف م٤ ضٕٚف يٗ٘د ق٤ٜٞه، وُيٗٝؿ ُـ هذه أي٤ت أن يٕ٘قب
 م يٙـ و٤ىًدا ًٌٍه، ًٙـ اع٤ّئ٥ إظػة وؿدة طزٟف ودوام س٤ٙئف أو٘ده سٍه.

اإ٤ًٟن، وًـ ًف اع٤ٌدئ وإؾس  وً٘د اقتٜك اإؾام ق٤ٜي٦ يٌػة سّح٦
اًتل ح٘ؼ ًف ط٤ٞة آ٦ُٜ ُٓٛئ٦ٜ، ظ٦ًٞ٤ ُـ إُراض، وُـ ه٤ٜ ي٤ن ٓسد ُـ وى٦ٗ 

 ُع احزن، وع٤ ٓ وهق أطد اعخ٤ـر اًتل هدد صح٦ اإ٤ًٟن وشٕرو٤ٝ ًٚخٓر.

١٤٩٤



   
 85   «دراســة حلٔلٔة  »فلشـــفة احـزٌ                    

 ٕـــاىـح الجــامبخ 

 زٌــللخ او ــاإس اج ــع

إن اًٜٗس اإ٦ٟٞ٤ًٟ شًٕك دائًا إم ض٥ٚ اًٗرح واًنور، ودوع احزن واًٖؿ 
واهؿ، وٝل أُراض ١ُع٦ واًتخٚص ٤ُٜٝ ٥ُٚٓ إ٤ًٟي، وٛـ اًقاض٥ واعٓٚقب 
دوع هذه أٓم ا٦ًًٜٞٗ، ُثٚا ٟٕٜل سدوع آٓم أض٤ُٜ٤ً، وقـ هذا ي٘قل 

٤ٜٞ ُـ إصاح و٢صاح اًٜٗس وإؿ٤ٗؤه٤ ُـ أؾ٤ُٝ٤٘، أوض٥ قٚ"اًٜٙدي:
أض٤ُٜ٤ً، و٤ٜٟ٢ س٤ًٜٟٗ٠ ٟحـ ٤ُ ٟحـ، ٓ س٠ض٤ُٜ٤ً، وأض٤ُٜ٤ً آٓت ٤ًٜٟٕٗ شٓٝر 

 .  "ه٤ أو٤ٕه٤، و٢صاح ذواش٤ٜ أوم س٤ٜ ُـ إصاح آٓش٤ٜ
وذ ؾٌٞؾ ا٤ًِٗء ُـ هذا اًداء ا٤ًْٕل،ج٥ اًتْح٦ٞ واًّؼ قغ إًاج 

، ُع إًٚؿ س٠ن اًتخٚص ُـ أو٤ٕف ٤ُ ٟتحٛٚف ذ اًتخٚص ُـ اعرض إًْقي
وٌٜٖٞل أن ٟحتٛؾ ذ إصاح "اعرض اًٜٗز أىؾ ضًٝدا ُـ إول، ي٘قل اًٜٙدي:

أ٤ًٜٟٗ ُـ س٤ِق٦ إًاج وصٕقستف واطتال اع١ن وٞف أو٤ٕف ٤ُ ٟحتٛؾ ُـ ذًؽ 
ذ إصاح أض٤ُٜ٤ً، ُع أن إصاح أ٤ًٜٟٗ أىؾ س٤ِق٦ وأظػ ١ُوٟف يثًػا م٤ يٚحؼ 

إض٤ًم:ٕن إصاح أ٤ًٜٟٗ إٟا هق س٘قة إًزم قغ اعّٚح ٤ًٜ،  ذ ذًؽ ُـ إصاح
 .   "ٓ سدواء ُنوب، وٓ س٠م طديد وٓ ٤ٟر، وٓ س٤ٟٗ٢ق ٤ُل

هذا ي٤ن إًاج اإؾاُل س٤ٌٕدات ض٤ء ه٤ اًنع اًنيػ ش٨ٌٕ ا٦ٜٟٞ٠ًٛٓ 

                                                 
 .11ذ اح٦ٚٞ ًدوع إطزان، وٛـ رؾ٤ئؾ و٦ًٞٗٚ،صـ اًٜٙدي،رؾ٦ً٤ (  1)
 .12اًٜٙدي، رؾ٦ً٤ ذ اح٦ٚٞ ًدوع إطزان، وٛـ رؾ٤ئؾ و٦ًٞٗٚ، صـ (  2)
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ب إٓ واًنور ذ ا٥ًٚ٘، وٜٞنح اًّدر، وظاف هذا إًاج ٓ يزيد اع٤ّ 
. ًٓ  ظ٤ٌ

وه در اإ٤ُم اسـ اً٘ٞؿ طل يّٜػ اهؿ واًٖؿ واحزن، ويٚ٘ل ٤ًٜ اًْقء 
 قغ اًقؾ٤ئؾ اعنوق٦ واعحر٦ُ ذ اإؾام، وآص٤ره٤ قغ ا٦ًًٜٞٗ واعزاج وٞ٘قل:

 ُرض ا٥ًٚ٘ ٟقق٤ن:
اًٜقع إول: ٓ يت٠مَ سف ص٤طٌف،يٛرض اجٝؾ، وُرض ا٤ًٌِٝت 

رة اجٝؾ واهقى حقل سٜٞف وسل إدراك واًِٙقك، وُرض اًِٝقات ْٙ : ٕن َؾ
 إم: وإٓ و٠عف ط٤ٌر وٞف، ط٤صٌؾ ًف، وهق ُتقار قٜف س٤ؿت٤ًٖف سْده.

واًٜقع اًث٤ي: ُرض ١ُم ًف ذ اح٤ل، ي٤هّؿ واًّٖؿ واحََزن واًٖٞظ، وهذا 
إؾ٤ٌب،  اعرض ىد يزول س٠دوي٦ ـ٦ٌٕٞ، ي٢زا٦ً أؾ٤ٌسف، أو س٤عداواة سا ي٤ْد شٚؽ

قَض٤ٌٝ ُع ى٤ُٝ٤ٞ. ُُ  ويدوع 
ويا أن ا٥ًٚ٘ ىد يت٠م سا يت٠م سف اًٌدن، ويِ٘ك سا يِ٘ك سف اًٌدن، وٙذًؽ 

 اًٌدن يت٠م يثًػا سا يت٠م سف ا٥ًٚ٘، وُيِ٘ٞف ٤ُ ُيِ٘ٞف.
وأ٤ُ أُراوف اًتل ٓ شزول إٓ س٤ٕدوي٦ اإيا٦ٟٞ اًٌٜقي٦، وٝل اًتل شقض٥ ًف 

اًدائؿ إن م يتداري٤ٝ س٠دويت٤ٝ اع٤ْدة ه٤، و٢ذا اؾتٕٛؾ شٚؽ  ا٤ًِ٘ء وإًذاب
 إدوي٦ طّؾ ًف ا٤ًِٗء.

واًٖؿ واهؿ واحزن أُراض ٥ًٚ٘ٚ،وؿ٤ٗؤه٤ س٠وداده٤ ُـ اًٗرح 
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واًنور، و٢ن ي٤ن ذًؽ سحؼ اؿتٗك ا٥ًٚ٘ وصَح وسرئ ُـ ُروف،وإن ي٤ن  
 .  هل أص٥ٕ وأظٓرس٤ٌـؾ شقاَرى ذًؽ واؾتؽ وم َيُزْل، وأقٌ٘ف أُراًو٤ 

وهذه إُراض ىد شَٜقع ا٤ًٜس ذ ـرق أدويت٤ٝ، واخاص ٤ُٜٝ، وش٤ٌي٧ٜ 
ـرىٝؿ ذ ذًؽ، وٙؾ واطد يًٕك ذ اًتخٚص ٤ُٜٝ، سا ئـ أو يتقهؿ أٟف خّٚف 
٤ُٜٝ، وأيثر آًرق وإدوي٦ اًتل يًت٤ٕٝٚٛ ا٤ًٜس ذ اخاص ٤ُٜٝ ٓ يزيده٤ إٓ 

س٤ع٤ٕي قغ اظتاو٤ٝ، ي٤ًتداوي س٤ًٚٝق وا٥ًٕٚ وا٤ًٜٖء، ؿدة عـ يتداوى ٤ُٜٝ 
وؾاع إصقات اعٓرس٦ وهػ ذًؽ، و٠يثر ؾٕل سٜل آدم إٟا هق ًدوع هذه إُقر 
واًتخٚص ٤ُٜٝ، ويٚٝؿ ىد أظ٠ٓ آًريؼ إٓ ُـ ؾٕك ذ إزاًت٤ٝ س٤ًدواء اًذي 

٤ُٜٝ ضزء ٟ٘ص وصٗف اه إزاًت٤ٝ، وهق دواء ُري٥ ُـ جٛقق٦ أُقر ُتك ٟ٘ص 
 .  ُـ ا٤ًِٗء س٘دره

 ق٤ٌرة قـ ىًٛل: - ُـ جٛقق٦ أُقر - وهذا اًدواء اعري٥
ُٕٜقي روطل، وذًؽ س٤ًّٜح  اؾتخدم اإؾام وٞف دواء الؼسم اأول:

 واإرؿ٤د، وح٤و٦ً روع ُٕٜقي٤ت اع٤ّب، وش٘قي٦ ًٟٗف.
اؾتخدم اإؾام وٞف شري٤ق طز ٤ُدي ًف اً٘درة قغ إزا٦ً  الؼسم الثاي:

                                                 
، ح٘ٞؼ/حٛد قزير 26صـ1إه٤ص٦ ا٤ًٗٝٚن ذ ٤ُّيد ا٤ًِٓٞن، اإ٤ُم/اسـ ىٞؿ اجقزي٦، ضـ (  1)

 اعٙر٦ُ.هـ، دار ق٤م اًٗقائد، ٦ُٙ 1432ؿٛس، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
، 274ؿ٤ٗء إًٚٞؾ ذ ٤ًُئؾ ا٤ًْ٘ء واً٘در واح٦ٛٙ واًتٕٚٞؾ،اإ٤ُم/اسـ ىٞؿ اجقزي٦، صـ (  2)

 ٤ًٌٜن. م، دار اعٕرو٦، سػوت1978-هـ1398ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 
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 احزن وإؾك، وشث٧ٌٞ دق٤ئؿ اًنور واًٌٝج٦. 
٤ل ذ قاج ط٤ٓت احزن وآيتئ٤ب  َٕ أ٤ُ إول: وٕٚٚ٘ٞدة اإؾا٦ُٞ دور و
ُـ ظال ّٟقص اًقطل اًنيػ، و٤ٝٚ س٤ًغ إصر قغ ٤ُِقر اإ٤ًٟن وًٟٗٞتف، 

 وشٕديؾ ؾٚقيف:
 . : آيات وأحاديث اإيان بالؼدر أولا 

و٢ذا قٚؿ اعرء واـ٠ٛن إم أن اع٤٘دير دري سِٛٞئ٦ اه، وشٞ٘ـ أٟف ٓ يٙقن      
ذ أرض اه إٓ ٤ُ أراد اه، وح٘ؼ ًديف أن يؾ ى٤ْء ه ظػ، قٜدئٍذ ٓ حؼ ًف أن 

داًى٤ ً٘قل رس٤ٜ حزن، وع٤ حزن ويؾ ٤ُ٘دير اخائؼ يت٧ٌ وؾٓرت ُٜذ إزل ُّ
 ┛ ┚ ┙  ┘ ┗ ┖ ┕ └ ┓ ┒ ┑ ┐ ┏  ┎ ┍ ザ ش٤ٌرك وش٤ٕم:

├┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢    ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩  ┪ ┫ 
┬┭ ┮ ┯ ┰ ┱          ┲ ┳ ┴ ゴ   . 

و٤ُّئ٥ إرض هل: إز٤ُت اًتل يٛر ه٤ اإ٤ًٟن ذ اًِدائد اًتل ش٤٘سٚف 
إُراض وإوض٤ع اًتل ُـ ٟ٘ص ذ إُقال واًثٛرات، و٤ُّئ٥ اًٜٗس هل: 

شٚؿ س٤عرء، ويؾ ذًؽ ُٙتقب وًُت٘ر، وٝذه احقادث إرو٦ٞ ىٌؾ دظقه٤ ذ 
طل  --اًقضقد ٓ ري٥ أه٤ ُٙتقس٦ ذ اًٚقح اعحٗقظ، وصدق رؾقل اه 

٤ "ى٤ل َُ َؿ َأَن  َٚ ْٕ يَاِن َطَتك َي ٦َ اْإِ َ٘ ٞ ِ٘ ٌٌْد َط َغ َق َٚ ٤ َس َُ ٦ٌ، َو َ٘ ٞ ِ٘ ٍء َط ِؾ َرْ ُٙ ـْ  ًِ ُٙ ْ َي َأَص٤َسُف َم
                                                 

 .23، 22ؾقرة احديد، أي٦:  (  1)
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ٌَفُ   ٞ ِّ ُٞ ـْ ًِ ُٙ ْ َي ٠َُه َم َٓ ٤ َأْظ َُ ُْٞخَِٓئُف، َو وقٚٞف يٌٜٖل أٓ يِتد طزن اإ٤ًٟن   "ًِ
 وورطف، وٛـ قرف ه اه ذ  اً٘در ه٧ٟ٤ قٚٞف اع٤ّئ٥.

وح٘ٞؼ هذا اًٙام قغ ُذه٥ أهؾ ا٦ًًٜ: أن وىقع يؾ ٤ُ وىع واض٥، 
٤ –م ي٘ع وأض٥  وقدم يؾ ٤ُ ًْ  : أسباب أربعة - أي

 قٚؿ وىققف، وٚق م ي٘ع ا٥ٟٚ٘ إًٚؿ ضًٝا. -ش٤ٕم -: أن اه أحدها
٤ًٞ. أن اه أراد وىققف، وٚق ثاكقفا:  م ي٘ع ا٧ٌٟٚ٘ اإرادة مٜ
م ي٘ع ٧ٌٟٚ٘ٓ شٚؽ اً٘درة  س٢ي٤٘قف، وٚق -ش٤ٕم -: أٟف ش٧ٕ٘ٚ ىدرة اه ثالثفا

 قجًزا.
طٙؿ سقىققف سٙاُف اًذي هق صدق، وٚق م ي٘ع ٓ ٥ٟٚ٘  -ش٤ٕم -: أن اه رابعفا

 ذًؽ اخؼ اًّدق يذًس٤.
م ي٘ع ًتٖػت هذه ا٤ًّٗت إرس٦ٕ ُـ ياه٤ إم اًٜ٘ص،  و٤ًذي وىع ًق

٤ ق٤ٜٛٚ أٟف ٓ داوع ًذًؽ اًقىقع، وُـ ىد٤ُٝ إم احدوث، وع٤ ي٤ن ذًؽ  ًٕ وطٜٞئذ متٜ
 .   قاـر، وه٧ٟ٤ قٚٞف اعحـ واع٤ّئ٥يزول اًٖؿ واحزن قٜد فٝقر هذه اخ

و٤ش٤ًع أوؼ أًٜر، واًت٠ُؾ ُع اًقضقد اًٌٙػ، وشّقر إزل وإسد، ورؤي٦ 
إطداث ذ ُقاو٤ٕٝ اع٘درة ذ قٚؿ اه، اًث٤ست٦ ذ شّٛٞؿ هذا اًٙقن يؾ أوًئؽ 

                                                 
 .482صـ45ًُٜد أمد، ضـ (  1)
 .240صـ٤ُٗ15شٞح ا٥ًٖٞ، ضـ (  2)
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 جٕؾ اًٜٗس أوًح وأيؼ ص٤ًٌش٤ ورزا٦ٟ ذ ُقاض٦ٝ إطداث ا٤ًٕسرة. 
اإ٤ًٟن جزع ويًت٤ٓر وشًتخٗف إطداث طل يّٜٗؾ سذاشف قـ هذا وإن 

اًقضقد، ويت٤ُٕؾ ُع إطداث ي٠ه٤ رء ق٤رض ي٤ّدم وضقده اًّٖػ، و٤ُ٠ 
طل يًت٘ر ذ شّقره وؿٕقره أٟف هق وإطداث اًتل مر سف، ومر سٖػه، وإرض 

٦ٜ ذ ُقو٤ٕٝ ذ ذرات ذ ضًؿ يٌػ هق هذا اًقضقد، وأن هذه اًذرات ي٤ئ ي٤ٝٚ
اًتّٛٞؿ ا٤ًُٙؾ اًدىٞؼ، ٓزم س٤ْٕٝ ًٌٕض، وأن ذًؽ يٚف ُ٘در ُرؾقم ُٕٚقم 
ذ قٚؿ اه اعٜٙقن، طل يًت٘ر هذا ذ شّقره وؿٕقره، و٢ٟف حس س٤ًراط٦ 

ويزًزًف، ي٤ٝٚ قغ اًًقاء، وا ي٠ؾك قغ و٤ئ٧ أؾك يْْٕٕف وا٦ٜٟٞ٠ًٛٓ عقاىع اً٘در 
تخٗف ويذهٚف، وًٙـ يٛي ُع ىدر اه ذ ـقاق٦ٞ وذ وٓ يٗرح سح٤صؾ ورًط٤ يً

 . رى، رى ا٤ًٕرف اعدرك أن ٤ُ هق ي٤ئـ هق اًذي يٌٜٖل أن يٙقن
٣َ   طل ى٤ل ٓسـ ق٤ٌس --وصدق رؾقل اه  َُ ري اه قٜٝا َىْد 

قَك سَِا  ُٕ َٗ َد ا٤ًَُٜس َأْن َيْٜ َٝ ْق َض َٚ ،َو ـٌ ُؿ سَِا ُهَق َي٤ِئ َٚ َ٘ ًْ ْق ا ًَ ِْٞف،َو َٚ ِدُروا َق ْ٘ َؽ َمْ َي ًَ ِف اهَُ  ِْ ْ٘  َمْ َي
ْٞفِ  َٚ ِدُروا َق ْ٘ َْٞؽ َمْ َي َٚ ٌُْف اهَُ َق ُت ْٙ وَك سَِا َمْ َي َد ا٤ًََٜس َأْن َيُيُ َٝ َْٚؿ َأَن "وذ رواي٦:"َض َواْق

 ُٞ ـْ ًِ ُٙ ْ َي ٠ََك َم َٓ ٤ َأْظ َُ ُْٞخَِٓئَؽ،َو ـْ ًِ ُٙ ْ َي ٤ َأَص٤َسَؽ َم ِق َُ ًَ َْٚؿ َأَن اْخََاِئَؼ  ٌََؽ،َواْق ٞ ِّ
                                                 

هـ، دار 1412، ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًس٦ٕ قن ؾ3493٦ٜصـ6ً٘رآن، ؾٞد ى٥ٓ، ضـذ فال ا (  1)
 اًنوق،ٍُ.

هق قٌد اه سـ ق٤ٌس سـ قٌد اع٥ٚٓ سـ ه٤ؿؿ سـ قٌد ٤ُٜف سـ ىَ أسق ا٤ًٌٕس اه٤ؿٛل اسـ  (  2)
طؼ هذه ا٦ُٕ، وُٗن يت٤ب اه وشرم٤ٟف، ي٤ن ي٤٘ل ًف احؼ واًٌحر شقر  قؿ رؾقل اه 

 (280صـ  8ضـ 4ان وؾتل)اًٌداي٦ وا٤ًٜٝي٦، ٩ُؾ٦ٜ ص
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قا َأنْ   ُٕ َٛ ِق اْضَت ًَ ِْٞف، َو َٚ ِدُروا َق ْ٘ ََٞؽ َمْ َي ِٓ ْٕ ْٞئ٤ً َمْ ُيِرِد اهَُ َأْن ُي ُٓقَك َؿ ْٕ قا َقَغ َأْن َي ُٕ َٛ  اْضَت
ِدُروا َقَغ ذَ  ْ٘ ْ َي ٌََؽ سِِف َم ٞ ِّ ًْٞئ٤ َأَراَد اهَُ َأْن ُي ُوقا َقَْٜؽ َؿ ِ ٍْ َؿ َىْد َي َٚ َ٘ ًْ َْٚؿ َأَن ا ًَِؽ...َواْق

ـٌ  وذًؽ ًٙل شًت٘ر اًٜٗس وشٓٛئـ ع٤ ي٤ٌّٝٞ، وا شٓػ   "َضَرى سَِا ُهَق َي٤ِئ
 .ضزًق٤ وهل شقاضف اًياء، وٙٚف س٘در ًُ٘قم، وُرد إُر يٚف ذ ا٤ًٜٝي٦ إم اه 

ا٦ٜٟٞ٠ًٛٓ، واًراط٦ واإيان س٘در اه، واًتًٚٞؿ ًف قٜد اع٦ٌّٞ، ؾ٥ٌ ذ 
 ザ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ      ﾄ ﾅﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ا٦ًًٜٞٗ، إذ ي٘قل اه ش٤ٕم:

ﾋﾌ ﾍ ﾎ  ﾏ ﾐ ﾑ ゴ    ،واعٕٜك: أن اع٤ٌّٞت ٓ ش٘ع إٓ س٠ُر ُـ اه
ِٚٞؿ واًرى، وهق  وٛـ وىع ذ ٦ٌُّٞ وٕٚؿ أه٤ س٤ْ٘ء اه وىدره، ووؼ إم اًتً
اهدى اًٌ٘ٚل، وُـ م ي١ُـ هذا قٜد ٟزول اع٤ّئ٥،و٢ن اه يٙٚف إم ًٟٗف،واًٜٗس 

 ًٞس ًده٤ إٓ اجزع واهٚع اعٜٝل قٜف،واع٤ٕش٥ قٚٞف.
٤  "قـ اسـ ق٤ٌس، أٟف ى٤ل ذ هذه أي٦: وروي َُ َُٚؿ َأَن  ْٕ َٞ ِل َو ِ٘ َٞ ْٚ ٌَُف ًِ ْٚ َهِْدي َى

ٌَفُ  ٞ ِّ ُٞ ـْ ًِ ُٙ ٠َُه َمْ َي َٓ ٤ َأْظ َُ ُْٞخَِٓئُف َو ـْ ًِ ُٙ  .  "َأَص٤َسُف َمْ َي
  

                                                 
ـِ  (  1) ٤ٌَِس ْس ـِ َق ٌِْد اهَِ ْس ْؿ، ِذْيُر َق ُٝ َح٤َس٦ِ َرِيَ اهَُ َقْٜ َّ ِرَو٦ِ اً ْٕ َُ اعًتدرك قغ اًّحٞحل، يَِت٤ُب: 

َا، ضـ ُٝ ٥َِِٚٓ َرِيَ اهَُ َقْٜ ٌِْد اعُْ  .624، 623صـ3َق
 .11ي٦:ؾقرة اًت٤ٖسـ، أ (  2)
،ح٘ٞؼ/حٛد 652صـ8وتح ا٤ًٌري ذح صحٞح اًٌخ٤ري، اإ٤ُم/اسـ طجر إًً٘اي،ضـ (  3)

 ٤ًٌٜن. هـ، دار اعٕرو٦، سػوت1379و١اد قٌد ا٤ًٌىل، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 
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 ثاكقاا: مػفوم ودور اأحزان ي اإسام. 
 إن إطزان ذ اإؾام شٙقن:

: قا٦ُ ُـ قا٤ُت ح٦ٌ اه ًٌٕٚد: ًٙقه٤ ٦ًٌٌُ قـ آستاءات  ًٓ أو
ـْ ":واع٤ّئ٥، وىد ى٤ل  َُ ،َو ْؼُ َّ ُف اً َٚ ـْ َصَؼَ َو َٛ ٤ اْسَتَاُهْؿ،َو ًُ إَِن اهَ إَِذا َأَط٥َ َىْق

ُف اْجََزعُ  َٚ ص٤طٌف  وهذا احدي٨ يدل قغ أن اًٌاء إٟا يٙقن ظًػا،وأن  "َضِزَع َو
 إذا صؼ قغ        -ش٤ٕم-يٙقن حٌقًس٤ قٜد اه 
  :  اًٌٜل ويِٝد ًذًؽ احدي٨ ىقل س٤ْ٘ء اه  ، وري ساء اه ش٤ٕم

ُف  " ًَ ٤ ُح٥ُِ، َمَِد اهَ َوَي٤َن  َُ ،إِْن َأَص٤َسُف  ُف َظْػٌ َٚ َرُه ُي ُْ ، إَِن َأ ـِ ُِ ِر اع١ُْْ ُْ َ ِٕ  ٧ٌُْ َقِج
،َوإِْن  َٓ َظْػٌ ُف َظْػٌ إِ ًَ ُف  ُٚ ُرُه ُي ُْ َْٞس ُيُؾ َأَطٍد َأ ًَ ، َو ُف َظْػٌ ًَ ، َي٤َن  َؼَ َّ َرُه َو ْٙ ٤ َي َُ َأَص٤َسُف 

ـُ  ُِ  .   "اع١ُْْ
٥ْ   " :  َى٤َل َرُؾقُل اه َى٤َل: --وقـ أي هريرة  ِّ ا ُي ـْ ُيِرِد اهَُ سِِف َظْػً َُ

ْٜفُ  ٦َٚ َأو    "ُِ ٤د وَيْنه٤، وذ هذا احدي٨:َأَن اع١ُـ ٓ خٚق ُـ ِق َّ ْتح اً َٗ س
٦، وذًؽ ظػ ًف ط٤ًٓ وُآًٓ، ى٤ل اه ش٤ٕم ًّ  ザ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ : ى٦َٚأو ذ

ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊﾋ ﾌ ﾍ  ﾎ ゴ    . 
                                                 

 .48، 41، 35صـ39ًُٜد أمد، ضـ (  1)
 .351صـ39ًُٜد أمد، ضـ (  2)
٤َرِة اعََرِض، ضـصحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب: اعَْرَى،  (  3) َٗ ٤ َض٤َء ِذ َي َُ  .115صـ7َس٤ُب: 
 .155ؾقرة اًٌ٘رة، أي٦: (  4)
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 " :وآستاءات و٤ُ يؽش٥ ق٤ٝٞٚ ٤ًُٞ٘ؾ٤ إيان إًٌد سٛ٘ت٣ ىقل اًٌٜل  
َثُؾ َأَؿُد  ُْ َ ْٕ َثُؾ َو٤ ُْ َ ْٕ َاُء، ُصَؿ ا َٚ ُٕ ًْ ٤َُٞء، ُصَؿ ا ٌِ ْٟ َ ْٕ  .  "ا٤ًَِٜس َسَاًء ا

د إطزان ُـ ُٙٗرات اًذٟقب واخ٤ٓي٤ ذ اإؾام، و٘د ى٤ل  ثاكقاا: ُٕ  :ُش
" َٓ َٓ َأًذى َو َٓ ُطْزٍن َو َٓ َهٍؿ َو َٓ َوَص٥ٍ َو ٥ٍ َو َّ َٟ ـْ  ُِ َِٚؿ  ًْ ٥ُٞ اعُْ ِّ ٤ ُي  َهٍؿ َطَتك َُ

٤ََٓي٤هُ  ـْ َظ ُِ  ٤ َر اهَُ ِهَ َٗ َٓ َي ٤ إِ َٝ ٤ُي َِ ْقَي٦ِ ُي َِ وٝذا احدي٨ يدل قغ:أن   "اً
ٓٝرةٌ  ُُ ِٞئ٤ت، وحط اًذٟقب، واع٤ّئ٥  إَُراض وإَقراض،  ر اًً ِٗ َٙ ١ًُٛٚـ، ُش

 : شٙقن قغ وضٝل
اع٦ٌّٞ قغ اه، وٞٙقن ش٤رة إذا أص٥ٞ اإ٤ًٟن شذير إضر واطت٥ً هذه 

و٤ئدش٤ن: شٙٗػ اًذٟقب: وزي٤دة اح٤ًٜت، وش٤رة يٖٗؾ قـ هذا وْٞٞؼ صدره،  و٤ٝٞ
٦ٟٞ اطت٤ًب إضر واًثقاب قغ اه،  ويٌّٞف وجر أو ٤ُ أؿٌف ذًؽ، ويٖٗؾ قـ

 وٞٙقن ذ ذًؽ شٙٗػ ًًٞئ٤شف، إًذا هق راسح قغ يؾ ط٤ل ذ هذه اع٤ّئ٥ اًتل ش٠شٞف.
يرسح شٙٗػ اًًٞئ٤ت وطط اًذٟقب سدون أن حّؾ ًف أضر: ٕٟف م و٤ُ٢ أن 

يٜق ؿًٞئ٤ وم يّؼ وم حت٥ً إضر، وإ٤ُ أن يرسح ؿٞئل: شٙٗػ اًًٞئ٤ت، 
يا ش٘دم، وهذا ُـ ٦ٕٟٛ اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕز وضقده  --وطّقل اًثقاب ُـ اه 

 . ٗر قٜف ؾٞئ٤شفويرُف، ط٨ٞ يٌتك اع١ُـ صؿ يثٌٞف قغ هذه اًٌٚقى أو يٙ
                                                 

ْؿ،ِح٦َُْٜ َأِي َذٍر َرِيَ اهَُ َقُْٜف،  (  1) ُٝ َح٤َس٦ِ َرِيَ اهَُ َقْٜ َّ ِرَو٦ِ اً ْٕ َُ اعًتدرك قغ اًّحٞحل،يَِت٤ُب: 
 .386صـ3ضـ

٤َرِة اعََرِض، ضـصحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب: اعَرْ  (  2) َٗ ٤ َض٤َء ِذ َي َُ  .114صـ7َى، َس٤ُب: 
هـ، دار 1426، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 244صـ1ذح ري٤ض ا٤ًّحل، حٛد سـ ص٤ًح سـ إًثٞٛل، ضـ (  3)

 اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ إًًقدي٦. اًقــ، اًري٤ض
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إن هذه إً٘ٞدة، وشٚؽ اعٗٝقم خػ قاج ح٤ٓت احزن  وإؾك، وُـ صؿ  
   "اخ٤ًٜء "اًتحقل ُـ اًًخط إم اًرو٤، وُـ اجزع إم اًّؼ، و٤ًٜ ذ 

 إًؼة وا٦ًٕٔ.
وٝل اعرأة اعخي٦ُ اًتل ق٤ؿ٧ ذ قٍي اج٤ه٦ٞٚ واإؾام، و٤ٙن ع٤ٌدئ 

إؾام س٤ًغ إصر قغ حقل ط٤ًت٤ٝ ا٦ًًٜٞٗ واعزاض٦ٞ، وُـ ٤ُٔهر هذا وش٤ًٕٞؿ ا
٤ًٌ ؿديًدا، يا رصتف  "صخر"اًتٖػ: أه٤ س٧ٙ قغ أظ٤ٝٞ  طتك ق٧ٞٛ ح٤ٌٝ ًف ط

ُأت اًد٤ٟٞ اٟتح٤ًس٤ ودُقًق٤ وققيًا، وطٗرت أؿ٤ٕره٤  س٤ًٌغ احزن وإؾك طتك
٤ اًرى٦٘ٞ أصدق شٌٕػ قـ ُرارة طًٗرا ذ ى٥ٚ يؾ ُقشقر طزيـ، وقؼت س٠ؿ٤ٕره

وصقرت اًتجرس٦ اإ٦ٟٞ٤ًٟ اع١ع٦ أدق شّقير، و٤ٙن ؿٕره٤  اًثٙؾ، وأم اعقت،
وً٘د قدت أقٔؿ ؿٕراء اًرص٤ء، وي٥ٖٚ  ظ٤ًًدا ٟحًف،وٟتج٤وب ُٕف، وٟٜٕٗؾ سف

قغ ؿٕره٤ ف٤هرة احزن وا٤ًٌٙء واًتٗجع وذرف اًدُقع، وُـ أس٤ٞه٤ اًتل شّقر 
 : هذه اح٦ً٤

                                                 
٦ٞٛٚ ُـ سٜل ؾٚٞؿ،ُـ ىٞس  س٧ٜ"سْؿ اًت٤ء ووتح٤ٝ"ُم٤َر أو َم٤َِرُ  (  1) ًُ قٛرو سـ اًّنيد اً

قٞان،ُـ ُي، ُـ أهؾ ٟجد، ق٤ؿ٧ أيثر قٛره٤ ذ إًٝد اج٤هك، وأدري٧ آؾام 
٧َُ رؾقل اه ي٤ن يًتِٜده٤ --ُع ىق٤ُٝ و٠ؾ٧ٛٚ ُٕٝؿ،وذيروا أن رؾقل اه--وىَد

َرَأة أمع أهؾ إًٚؿ "هٞف ي٤ ُظ٤ٜس"ويٕجٌف ؿٕره٤،و٧ٟ٤ٙ شِٜده وي٘قل: ُْ وإًِر أٟف م شٙـ ا
ى٤ٌٝٚ وٓ سٕده٤ أؿٕر ٤ُٜٝ، شقو٧ٞ ؾ٦ٜ أرسع وقنيـ ُـ اهجرة)اإص٤س٦ ذ ُٕرو٦ اًّح٤س٦، 

 (86صـ2، إقام، ضـ1827صـ4: آؾت٤ٕٞب ذ ُٕرو٦ إصح٤ب، ضـ476صـ3ضـ
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 : ش٘قل  وٛـ اعت٤٘رب 
  هَعيَنللللللللللللللخم غلللللللللللللل  ا َ   َ    لللللللللللللل ا

  ه  َ  ك يلللللللللللللِْ  ح َ للللللللللللل ْ  احَنللللللللللللل     

   
  ه  َ  ك يلللللللللللِْ  ايهللللللللللل  َ  ايه يلللللللللللرَ  

  ه  َ  ك يلللللللللللللِْ  اح ه للللللللللللل  احَ لللللللللللللي  ا  

   
 : ش٘قل  وُـ اًقاور 

 َعللللللللللْ  فللللللللللِ ا       لللللللللل  أْ     تللللللللللِ

  ف ي لللللللخ فهي َ للللللل    للللللل   لللللللْ  َ لللللللب أْ      

   
   ه  علللللللللل    عللللللللللبا    عللللللللللَ   لللللللللل   

 فقللللللل   عزلللللللَ  احعلللللللبا    عيلللللللَر َ لللللللَ   

   
 : وُـ اًًٌٞط ش٘قل

 قهلللللللللن     َعين لللللللللف   ه    لللللللللِحَعْ  ع للللللللل ضاأ 

  ه  َذَأفهلللللل  ْإذ َنزهلللللل    لللللل   ه ز اللللللِ احلللللل اأ     

   
 كهلللللللليه م َعللللللللي  ح للللللللن ك ا   ْإذا َن هللللللللَ    

 فهللللللييل َت للللللير  َعزلللللل  ا هلللللل متْ    لللللل أاأ    

   
 ح َ لللل      َتللللِ حَعللللَ  َ قهلللل  َ حهَالللل    َ  كللللخ 

    َ   َ للللغ    لللل  َغ تللللل   اح  لللل     ه للللل ِأ      

   
هذه هل ط٤ًت٤ٝ ذ اج٤ه٦ٞٚ، أ٤ُ ذ اإؾام و٘د شٖػت شًٖػا ضذرًي٤،وٝل 

                                                 
ؾٛل هذا آؾؿ: ً٘رب أوش٤ده ُـ أؾ٤ٌسف، وإًٙس س٤ًٕٙس، وٌل يؾ وشديـ ؾ٥ٌ ظٗٞػ  (  1)

واطد، وىٞؾ: سؾ ؾٛل سذًؽ ًت٤٘رب أضزائف، أي ًتاص٤ٝٚ وقدم ـقه٤، و٤ٝٚٙ م٤ؾ٦ٞ، 
 ُٕ ـْ َو ًُ ْق ُٕ ـْ ** َو ًُ ْق ُٕ ـْ َو ًُ ْق ُٕ ـْ َو ًُ ْق ُٕ ـْ َو ًُ ْق ُٕ ٤ وجزوًءا، ووزن هذا اًٌحر: َو ًُ ـْ ويًتٕٛؾ ش٤ ًُ ْق

ـْ . ًُ ْق ُٕ ـْ َو ًُ ْق ُٕ  َو
َل هذا آؾؿ : ًقوقر أوش٤د شٕٗٞاشف، وىٞؾ: ًقوقر طري٤شف: ٕٟف ًٞس ذ شٕٗٞات اًٌحقر  (  2) ِٛ ُؾ

ـْ  ُت َٚ ٤َْق َٗ ُُ ٤ وجزوًءا ، ووزن هذا اًٌحر :  ًُ اعخت٦ٗٚ طري٤ت أيثر م٤ ذ شٕٗٞاشف ، ويًتٕٛؾ ش٤
 ُُ ـْ **  ُت َٚ ٤َْق َٗ ُُ ـْ  ُت َٚ ٤َْق َٗ ـْ .ُُ ُت َٚ ٤َْق َٗ ُُ ـْ  ُت َٚ ٤َْق َٗ ُُ ـْ  ُت َٚ ٤َْق َٗ 

ذح "٤ًٌٜن: ديقان اخ٤ًٜء  ،اعٙت٦ٌ اًث٤٘و٦ٞ، سػوت 42، 41، 33ديقان اخ٤ًٜء، صـ (  3)
م ، دار 1988 -هـ 1409، ح٘ٞؼ اًديتقر/أٟقر أسق ؾقيٚؿ، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 5، صـ"ص٥ٕٚ

 قان.  قار، إردن 
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زُـ أُػ   "ا٤ً٘دؾ٦ٞ"اًتل طث٧ أس٤ٜئ٤ٝ إرس٦ٕ قغ اج٤ٝد ذ ُقى٦ٕ  
ي٤َسَٜل إٟٙؿ أؾٚٛتؿ ـ٤ئٕل، " ى٤ئ٦ًٚ هؿ: ووصتٝؿ"قٛر سـ اخ٤ٓب "اع١ُٜل

وه٤ضرشؿ خت٤ريـ...وىد شٕٚٛقن ٤ُ أقد اه ًًٚٛٚٛل ُـ اًثقاب اجزيؾ ذ طرب 
 ┧ ザ : ا٤ًٙوريـ، واقٚٛقا أن اًدار ا٤ًٌى٦ٞ ظٌػ ُـ اًدار ا٦ٟٞ٤ًٗ ي٘قل اه ش٤ٕم

┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ゴ    و٢ن
أصٌحتؿ هدًا إن ؿ٤ء ه ؾ٤عل: و٤هدوا إم ىت٤ل قدويؿ ًُتٌٍيـ، شٔٗروا س٤ًٖٜؿ 
واًٙرا٦ُ، ذ دار اخٚد واع٦ُ٤٘، وخرج سٜقه٤ ى٤سٚل ًّٜح٤ٝ ق٤زُل قغ ىقه٤، وٚا 
أو٤ء هؿ اًٌّح س٤يروا ُرايزهؿ، و٤٘شؾ أس٤ٜؤه٤ و٘تٚقا،وٚؿ دزع وشٌؽ،و٤ًٜٝٙ 

احٛد ه اًذي ذوٜل س٘تٚٝؿ، وأرضق ُـ ري أن " صؼت واطت٧ًٌ وى٧ً٤:
وم حزن ومٚئ اًد٤ٟٞ ققيًا وساًظ٤ يا و٧ٕٚ   "جٕٜٛل هؿ ذ ًُت٘ر رمتف

                                                 
ؾ٦ٞ س٤ًٕراق ذ ؾ٦ٜ أرسع قنة،وي٤ن قغ ا٤ًٜس ؾٕد سـ أي وى٤ص، وقغ ي٧ٟ٤ وى٦ٕ ا٤ً٘د (  1)

اعنيل رؾتؿ وُٕف اج٤ًٜٞقس، وذو اح٤ض٥ وي٤ن اعًٚٛقن ٤ُ سل ا٦ًًٌٕ إم اًثا٦ٟٞ آًٓو٤ 
٤، وىٞؾ: ي٤ٟقا أرسٕل أ٤ًًٗ، وي٤ن ُٕٝؿ ؾٌٕقن وًٞا، وذير اعدائٜل أهؿ  ًٗ ورؾتؿ ذ ؾتل أً

 ًٓ  ؿديًدا صاص٦ أي٤م ذ آظر ؿقال، وىٞؾ ذ ر٤ُْن، و٘تؾ رؾتؿ واهزُقا، وىٞؾ إن اىتتٚقا ىت٤
٤، وشٌٕٝؿ اعًٚٛقن و٘تؾ ض٤ًٜٞقس وذو اح٤ض٥، وىتٚقهؿ ٤ُ سل اخرارة إم  ًِ رؾتؿ ٤ُت قٓ
اًًٞٚحل إم اًٜجػ، طتك أج٠وهؿ إم اعدائـ، وحٍوهؿ ه٤ طتك أيٚقا اًٙاب)ش٤ريخ 

، ح٘ٞؼ اًديتقر/س٤ِر قّقاد 84صـ2ت اع٤ِهػ َوإقام، اًذهٌل، ضـاإؾام َوَوو٤ٞ
 م، دار اًٖرب اإؾاُل (2003ُٕروف، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ

 .200ؾقرة آل قٛران، أي٦ : (  2)
 .112، 111صـ8اإص٤س٦ ذ مٞٞز اًّح٤س٦، ضـ (  3)
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 قغ أظ٤ٝٞ صخر، إٟف اإيان طل خ٤ًط س٤ِؿ٦ اً٘ٚقب. 
واًتخٚص ُـ اهؿ واًٖؿ ي٘قل اإ٤ُم قٌد  وقـ دور اإيان ذ إزا٦ً احزن،

إذا أط٧ٛٙ اإيان، وص٧ٚ إم دار اعٕرو٦، صؿ إم وادي  " :  ايا٤ً٘در اجٞ
إًٚؿ، صؿ إم وادي ا٤ًٜٗء قٜؽ وقـ اخٚؼ، صؿ إم اًقضقد سف ٓ سؽ وٓ هؿ، 

 .  "وحٜٞئٍذ يزول طزٟؽ
 واح٦ً٤ س٤ٜ وهذا اًدور وشٚؽ اعٗٝقم ي٤ن ًٚحزن ُٜز٦ً قٜد اًّقو٦ٞ حًـ

 . ق٤ٝٞٚاًْقء  ٟٚ٘ل أن هذه
 :  مراتب احزن ومؽاكتة عـد الصوفقة  *

 : وًٚحزن صاث ُراش٥ يا سل ذًؽ ا٤ًًدة اًّقو٦ٞ وهل
وقغ اًتقرط ذ  طزن ا٦ُ٤ًٕ وهق طزن قغ اًتٗريط ذ اخد٦ُ : ادرتبة اأوى

 اج٤ٗء وقغ و٤ٞع إي٤م.

                                                 
ق حٛد، حٞل اًديـ اجٞاي، أو قٌد ا٤ً٘در سـ ُقؾك سـ قٌد اه سـ ضٜٙل دوؾ٧ احًٜل، أس (  1)

اًٙٞاي، أو اجٞك، ُـ ي٤ٌر اًزه٤د واعتّقول، وًد ذ ضٞان ـؼؾت٤ن ؾ٦ٜ إطدى وؾٌٕل 
وأرسٕائ٦ ُـ اهجرة، واٟت٘ؾ إم سٖداد ؿ٤ًس٤،و٤شّؾ سِٞقخ إًٚؿ واًتّقف، وسرع ذ أؾ٥ًٞ٤ 

٠يؾ ُـ قٛؾ يده، وشّدر اًققظ، وشٗ٘ف، وؾٛع احدي٨، وىرأ إدب، واؿتٝر، وي٤ن ي
 . (74صـ4ًٚتدريس واإوت٤ء ذ سٖداد وشقذ ه٤ ؾ٦ٜ أطدى وؾتل ومًائ٦ )إقام،ضـ

، ح٘ٞؼ/ظ٤ًد 59اًِٞخ/قٌد ا٤ً٘در اجٞاي، صـ "ضاء اخ٤ـر"ذ ا٤ًٌــ وا٤ًٔهر اعًٛك  (  2)
ي، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ   . م، دار اسـ اً٘ٞؿ1994اًزرقل وقٌد ا٤ًٜس ِهِ
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اًتّ٘ػ: : أن ا٤ًًسؼ إم ىٚقب اعٍ٘يـ طزهؿ قغ  وُٕٜك هذا اًٙام 
واًتّ٘ػ يٙقن إ٤ُ ًِٖؾ س٤ًد٤ٟٞ وهق اًتقرط ذ اج٤ٗء، أو ًًٙؾ قـ أقال 
إظرى وهق اًتٗريط ذ اخد٦ُ، أو ًٗٙرة وٞا ٣ُ وهق ؾ٥ٌ اًٜدم قغ ٤ُ و٤ع 

 .  ُـ إي٤م ذ ا٦ً٤ًٌٓ
: طزن أهؾ اإرادة وهق: طزن قغ شٕٚؼ ا٥ًٚ٘ س٤ًتٗرق،  وادرتبة الثاكقة

 . ت٤ٖل اًٜٗس َقـ اًِٝقد، وقغ اًتًك قـ احزنوقغ اؿ
 : وهذا احزن أروع م٤ ىٌٚف س٤ًٜٔر إم ُتٕٚ٘ف وًف أؾ٤ٌب صاث

احزن قغ شٕٚؼ ا٥ًٚ٘ س٤ًتٗرق، أي س٤ٕيقان واخائؼ س٤عح٦ٌ،ى٤ل  : اأول
ِٞتف س٤حْقر ُع احؼ ح٦ٌَ.   ザ ゲ ゴ ザ ジ ズゼ ゴ : اه ش٤ٕم  وقدم مٕ

ذًؽ احْقر اؿت٤ٖل اًٜٗس، أي س٤ح٤ٞة اًد٤ٟٞ وُاه٤ٝٞ، قـ احزن قغ  : الثاي
    ザ ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ﾝ ﾞ ﾟ   ゴ : واًذير اًذي هق ؾٌٌف، ى٤ل اه ش٤ٕم

 . و٢ن اًذير يقرث احْقر
احزن قغ اًتًك قـ احزن، وذًؽ إذا و٘ده اعريد ذ وى٧ اًٜ٘ص  : الثالث

وو٦ٕٞ إي٤م س٦ً٤ًٌٓ٤ واًتٗرى٦، و٢ٟف إذا م حزن طٜٞئٍذ س٘ك ُع اًّ٘قر: وٝق ٤ُ٘م 

                                                 
 .40ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، اًٚخٛل، صـ (  1)
 .165ؾقرة اًٌ٘رة، أي٦: (  2)
 .11ؾقرة اج٦ٕٛ، أي٦ :  (  3)
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 .  ذيػ ذ ط٘ف، و٢ذا و٘ده طزن قغ و٘ده 
اًتحزن ٤ًٕٛٚرو٤ت دون اخقاـر، و٤ُٕرو٤ت  ُـ احزن: وادرتبة الثالثة

 . قد، وآقؽاو٤ت قغ إط٤ٙماًّ٘
وهذه اًرش٦ٌ أشؿ م٤ ى٤ٌٝٚ ُـ اًدرض٤ت، و٢ن اًذي ى٤ٌٝٚ طزن قغ اًتٗرى٦، 
وؾٕل ذ ـ٥ٚ ٤ُ٘م اجٛع، وه٤ه٤ٜ طزن ٤ًٕٛٚرو٤ت قغ ٤ُ٘م اجٛع، 
وا٤ًٕرو٤ت اع٦ِٖٚ قـ اعّ٘قد وقغ وضقد آقؽاو٤ت قغ إط٤ٙم، اج٤ري٦ 

وهذه   م شٙـ ُـ أص٤م ٤٘ٚه٤ س٤ًٌ٘قل وآطؽام، ٤ُسل ا٤ٟٕم، سؾ ط٘ف أن يت
 : اعرش٦ٌ ُـ احزن ه٤ صاص٦ أؾ٤ٌب

اًتحزن ٤ًٕٛٚرو٤ت دون اخقاـر، ويٕٜل ذًؽ ٤ُٕرو٤ت ٤ُٕي  : اأول
اًتج٤ٞٚت: و٢ن ُـ طّؾ ًف اًتجك ُـ ق٤م اجال يتٕٚؼ س٤ًًٌط، و٢ن اع٤ٕرو٦ ذ 

 اجال، وٞتٕٚؼ س٤ًٌ٘ض وٞحزن رورًة قغ ق٤م ط٘ف شٙقن ُـ دك آظر ُـ ق٤م
 . اجال

احزن قغ ٤ُٕرو٤ت اًّ٘قد، أو اع٤ٕرو٤ت اع٦ِٖٚ قـ اع٤٘صد،  : الثاي
٤ يًٚٙقٟف ذ اه  ً٘  - ش٤ٕم –وهق ٤ُ يٜ٘ض قزائٛٝؿ ُـ ىٌؾ اه، ورسا ىّدوا ـري

٤ آظر  - ش٤ٕم –س٤ظت٤ٞرهؿ، و٤ظت٤ر اه  ً٘  - يٕٚؿ أٟف أوم هؿ وأًٞؼ هؿ ـري
و٤ٕٞروٝؿ ذ ذًؽ، ويًٚٙٝؿ وٞا هق أوم هؿ وأًٞؼ، وٞحزن قغ أن م حّؾ ًف 

                                                 
 .102، 101ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، ا٤ً٘ؾ٤ي، صـ (  1)
 .41ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، اًٚخٛل، صـ (  2)
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 . ىّده 
احزن ُـ أضؾ آقؽاض قغ إط٤ٙم، وهل أن خٓر هؿ ظقاـر  : الثالث

آظت٤ٞر قغ ٤ُ اظت٤ر اه هؿ، وٞتحزٟقن ًذًؽ قغ أهؿ م يؽيقا آظت٤ٞر ُع 
 ザ ｲ ｳ       ｴ ｵ  ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ ｻ ｼ ｽ : احؼ، ى٤ل اه ش٤ٕم اظت٤ٞر

ｾ ｿ ﾀ ﾁﾂ ゴ   وى٤ل ش٤ٕم : ザ ┛ ├ ┝ ┞ ┟┠ ゴ   . 
وىد ي٘ع ُٜٝؿ آقؽاض قغ إط٤ٙم اًقاردة قٚٞٝؿ ُـ احؼ ه٦ٌٚ، 
وٞتحزٟقن ع٤ صدر قٜٝؿ ُـ ؾقء إدب، أو قغ أط٤ٙم إًٚؿ قٜد ه٦ٌٚ اح٤ل، 

: و٢ذا مٜٙقا قروقا صح٦ إًٚؿ ا٤ًٔهر ذ ـقره، وصح٦  اعٕرو٦ ذ شٚقي٤ٜشفوهجقم 
اح٤ل واعٕرو٦ ذ ـقرم٤، وٞتحزٟقن ع٤ و٤هؿ ُـ اًتًٚٞؿ ًٕٚٚؿ، وشنقٝؿ ذ 

 .  آقؽاض قغ اه
احزن قغ وضٝل: طزن  " :  يا أن ًف وضقه، ي٘قل اًِٞخ ط٤شؿ إصؿ

                                                 
 .36ؾقرة إطزاب، أي٦: (  1)
 .68ؾقرة اًّ٘ص، أي٦: (  2)
 .105ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، ا٤ً٘ؾ٤ي، صـ (  3)
ط٤شؿ سـ ُقْٜقاَن سـ يقؾػ إصؿ، يٜٞتف أسق قٌد اًرمـ، وهق ُـ ىد٤ُء ٤ُِيخ ُظراؾ٤ن، ُـ  (  4)

ْٚخ، زاهد، اؿتٝر س٤ًقرع واًتِ٘ػ، ًف يام ُدون ذ اًزهد واحٙؿ شقذ   "سَِقاَؿَجْردَ "أهؾ َس
وٟد"قٜد رس٤ط ي٤٘ل ًف: ؾ٦ٜ ؾٌع وصاصل و٤ُئتل ُـ "واَؿَجْرد"قققغ ضٌؾ و"رأس َهُ

ٚٛل، صـ ًُ ،ح٘ٞؼ/ أمد اًنس٤ي، ا٦ًٌٕٓ 30اهجرة)ا٤ًٌ٘ٓت اًّقو٦ٞ، أي قٌد اًرمـ اً
 م، ـ٦ٌٕ ا٥ًِٕ(1998-هـ1419اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ 
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و٤ُ٠ اًذي قٚٞؽ وٙؾ رء و٤شؽ ُـ اًد٤ٟٞ وتحزن قٚٞف وٝذا ًؽ، وطزن قٚٞؽ  
 .  "قٚٞؽ، ويؾ رء و٤شؽ ُـ أظرة وحزن قٚٞف وٝق ًؽ

اْحزن قغ ُوُضقه  " احزن قغ وضقه:  وي٘قل اًِٞخ اح٤رث اعح٤ؾٌل
ٌؾ وطزن ع٤ أط٥ ُـ  ْ٘ َت ًْ أًٗر طزن قغ و٘د َأُر ح٥ وضقده وطزن َخ٤ََو٦ َأُر اعُْ

فُ  ًَ ًَٟٗف خ٤ًٗ٤ت اْحؼ وٞحزن  َراده وطزن يَتَذَير ُـ  ُُ ر َوَٞت٠ََظر َقـ  ُْ  .  "س٠َِ
و٧ًًٞ ُـ " واحزن ُـ أوص٤ف أهؾ اًًٚقك، ي٘قل اإ٤ُم اسـ اً٘ٞؿ:

وذًؽ   "اع٤ٜزل اعٓٚقس٦، وٓ اع٠ُقر سٜزوه٤، وإن ي٤ن ٓ سد ٤ًًًٚؽ ُـ ٟزوه٤
 . هؿ، ود٤ٞٚت قٌقدي٤هؿ ذ ط٤ل ؾػهؿٕٟف ُـ صٛرة أقا

                                                 
-هـ1394، ـ٦ٌٕ ؾ48٦ٜصـ10ط٦ٞٚ إو٤ًٞء وـ٤ٌ٘ت إص٤ٞٗء، أسق ٟٕٞؿ إص٤ٌٝي، ضـ (  1)

 ٤ًٕدة،ٍُ.م، دار ا1974ً
أي٤سر اًّقو٦ٞ، ي٤ن ق٤ع٤ س٤ٕصقل واع٤ُٕات،  اح٤رث سـ أؾد اعح٤ؾٌل،أسق قٌد اه:ُـ (  2)

٤ًٞ، وًف ش٤ّٟٞػ ذ اًزهد واًرد قغ اعٕتز٦ً وهػهؿ، ؾٛل اعح٤ؾٌل: ٕٟف ي٤ن  ٌٙ ُُ  ٤ًٔ واق
ح٤ؾ٥ ًٟٗف، وًد و٠ِٟ س٤ًٌٍة،، ٤ُت سٌٖداد ؾ٦ٜ صاث وأرسٕل و٤ُئتل ُـ اهجرة)ـ٤ٌ٘ت 

-هـ1415ًديـ ذيٌف، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ ، ح٘ٞؼ/ ٟقر ا175إو٤ًٞء، اسـ اعٚ٘ـ، صـ
 م، ُٙت٦ٌ اخ٤ٟجل، س٤ً٘٤هرة(1994

، ح٘ٞؼ/ ُّٓٗك قٌد ا٤ً٘در ق٤ٓ، ا٦ًٌٕٓ 61ـ٤ٌ٘ت اًّقو٦ٞ، أسق قٌد اًرمـ اًًٚٛل، صـ (  3)
 ٤ًٌٜن. م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت1998 -هـ1419إوم ؾ٦ٜ 

 .500صـ1، ضـوإي٤ك ًٟتٕلُدارج ا٤ًًًٙل سل ٤ُٜزل إي٤ك ٌٟٕد  (  4)
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 : ذ ٤ُ٘م احزن ُـ اًًٌٞط  ي٘قل اإ٤ُم اسـ قري 
 احلللللللللب   َ   كه  لللللللللغ   لللللللللع ل   ِت  لللللللللغ

     ِ  َذَ ِ  لللللللللغ فللللللللل  ل ا   للللللللل  َحبَ للللللللل

   
 قزلللللل ل احللللللبت   نللللللِ َ ق للللللَ   ق اعلللللل     

      ِ   نلللللَِ  احَ لللللَ ص  ا ق للللل     نلللللف   َنللللل

   
  ِ  فهللللللللَ     اأ  اح كللللللللِحيم   اأ   للللللللِ  الللللللل

   ِ  فللللللِ  حلللللليَ الللللل   اح للللللِأَ  احز   للللللَن

   
 وي٘قل: احزن ٤ُ٘م ص٥ٕ اعرش٘ك ىٚٞؾ ُـ اخٚؼ قٚٞف هق ٦ًٚٛٙٚ ُـ ا٤ًٜس

 ش٤ٕم ص٤ط٥ احزن ي٘ٓع ُـ ـريؼ اهَ :  ًذًؽ ي٘قل أسق َقِكّ اًدى٤ق 
طزن قغ ذ ؿٝر ٤ُٓ يٕ٘ٓف ُـ و٘د طزٟف ؾٜل وًٕؾ ذًؽ ؾٌٌف: أن ُـ  -

 .   اًتّ٘ػ ضَد ذ اًتحّٞؾ، وُـ ظِك اًٗقات اضتٝد ىٌؾ اعات
                                                 

حٛد سـ قك سـ حٛد اسـ إًري، أسق سٙر اح٤مل ا٤ًٓئل آٟدًز، اعٕروف سٛحٞل اًديـ سـ  (  1)
قري، اع٥٘ٚ س٤ًِٞخ إيؼ، وًٞٚقف، ُـ أئ٦ٛ اعتٙٚٛل ذ يؾ قٚؿ، وًد ذ ُرؾ٦ٞ س٤ٕٟدًس 

، وزار ا٤ًِم وساد اًروم وإًراق ؾ٦ٜ ؾتل ومس ٤ُئ٦، واٟت٘ؾ إم إؿ٦ٌٞٚٞ ، وى٤م سرط٦ٚ
واحج٤ز، واؾت٘ر ذ دُِؼ، وتقذ و٤ٝٞ ؾ٦ٜ صان وصاصل وؾتائ٦، وًف ٟحق أرسٕائ٦ يت٤ب 

 (281صـ6ورؾ٦ً٤)إقام، ضـ
، ح٘ٞؼ/أمد ؿٛس اًديـ، 280صـ3اًٗتقط٤ت اع٦ٞٙ، اإ٤ُم/ حل اًديـ اسـ قري، ضـ (  2)

 ٤ًٌٜن. م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 1999 -هـ 1420ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
احًـ سـ قك سـ حٛد أسق قك اًدى٤ق، اًزاهد ا٤ًًٜٞسقري ؿٞخ اًّقو٦ٞ، وؿٞخ اًِ٘ػي،  (  3)

٤ًًن وىتف وإ٤ُم قٍه سٕٚؿ إًرس٦ٞ، وقٚؿ إصقل، شقذ ذ ذي احج٦ ؾ٦ٜ ؾ٧ وأرسٕائ٦ 
 (104صـ9)ش٤ريخ اإؾام، ضـ

ٓٗك إًرود اعًاة : ٟت٤ئ٩ إو٤ٙر اً٘دؾ٦ٞ ذ س٤ٞن ٤ُٕي ذح اًرؾ٦ً٤ ط٤ؿ٦ٞ إًا٦ُ ُّ (  4)
، ح٘ٞؼ 344صـ 2ضـ1اًِ٘ػي٦، ؿٞخ اإؾام / زيري٤ سـ حٛد ا٤ّٟٕري، ٩ُ 

 ٤ًٌٜن.-اًِٞخ/قٌداًقاث حٛد قك، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت

١٥١٢
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وشٕت٘د اًّقو٦ٞ: أن ا٥ًٚ٘ إذا م يٙـ وٞف طزن ظرب يا أن اًدار إذا م يٙـ  
 . و٤ٝٞ ؾ٤يـ خرب، وىد يٙقن ا٥ًًٌ حّقل وده

َرِرّ  ُ٘ اًٌٍ  س٤ٙء احزن يٕٛك وس٤ٙء اًِقق يِٕك " :  وى٤ل أسق ؾٕٞد اً
٤َم  َٕ وإًاى٦   ザ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦      ゴ : وٓ يٕٛك َى٤َل اهَ َش

سل إًٛك واحزن، أٟف يات ش٘قل اًّقو٦ٞ: يٜٛع ُـ ا٤ًٕٓم واًناب، ويٙثر ُٕف 
٤ًٌ ًزوال اإدراك  اهٛقم واًٖٛقم، وتّٕد ُـ اعٕدة أسخرة رديئ٦ ٦ُٛٚٔ شٙقن ؾٌ

 .  ُـ إًل وى٧ ا٤ًٌٙء
ىؾ  ": واطز٤ٟه و٧ً٤٘ ي٘قل:  ؾ٤ٞٗن اًثقري  ؾ٧ٕٛ راس٦ٕ إًدوي٦

                                                 
قٌد اه سـ حٛد سـ قٌد اًقه٤ب سـ ّٟػ سـ قٌد اًقه٤ب سـ ق٤ٓء سـ واصؾ، أسق ؾٕٞد  (  1)

َرر اًرازي اًّقذ، ط٩ وؾ٤ور إم ٍُ وا٤ًِم وض٤ور، وأى٤م س٤ًٜٞسقر ُدة، وظرج ذ  ُ٘ اً
ْرو، صؿ إم ُسخ٤رى وتقذ ه٤ ؾ٦ٜ اصٜتل وصاٟل وصاصائ٦ ُـ اهجرة، وًف أرسع  َُ آظر قٛره إم 

 (535صـ8شًٕقن ؾ٦ٜ)ش٤ريخ اإؾام، ضـو
 .84ؾقرة يقؾػ، أي٦: (  2)
ط٤ؿ٦ٞ إًا٦ُ ُّٓٗك إًرود اعًاة: ٟت٤ئ٩ إو٤ٙر اً٘دؾ٦ٞ ذ س٤ٞن ٤ُٕي ذح اًرؾ٦ً٤  (  3)

 .345صـ2ضـ1اًِ٘ػي٦، ٩ُ
راس٦ٕ اس٦ٜ إؾاقٞؾ إًدوي٦ اًٌٍي٦ ُقٓة آل قتٞؽ، ا٤ًّح٦ اعِٝقرة، يٜٞت٤ٝ أم قٛرو، ي٧ٟ٤  (  4)

ُـ أق٤ٞن قٍه٤،وأظ٤ٌره٤ ذ اًّاح وا٤ًٌٕدة ُِٝقرة شقو٧ٞ ؾ٦ٜ صاٟل،قـ ٟحق صاٟل 
: ؾػ أقام 285صـ2: وو٤ٞت إق٤ٞن وأ٤ٌٟء أس٤ٜء اًز٤ُن، ضـ378، صــ٤ٌ٘ت اًّقو٦ٞ ؾ٦ٜ)

 (617صـ4: ش٤ريخ اإؾام، ضـ241صـ8اء، ضـاًٌٜ
ؾ٤ٞٗن سـ ؾٕٞد سـ ُنوق سـ ط٥ٌٞ سـ راوع سـ قٌد اه سـ ُقه٦ٌ سـ أي اسـ قٌد اه سـ ُٜ٘ذ  (  5)

                = 
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شٕٜل م شتٗرغ ًاؾت٤ٖص٦   "واى٦ٚ طز٤ٟه ًق ي٧ٜ حزو٤ٟ م يت٠ٞٝ ًؽ أن شتٜٗس 
 . س٘قًف: واطز٤ٟه

٤ًٟ سٙك ِذ أ٦ُ ًرطؿ اهَ  " : وى٤ل ؾ٤ٞٗن سـ ق٦ٜٞٞ  -ش٤ٕم-ًق أن حزو
وذًؽ ٕن اعحزون ؿديد آوٓرار إم ٤ُ طزن قٚٞف،وقٜد " شٚؽ ا٦ُٕ س٤ٌٙئف

 ┚   ┙ ┘     ┗ ┖ ┕ ザ : آوٓرار وقده اه س٤إض٤س٦ و٤٘ل ش٤ٕم

┛ ゴ   . 
إهل مؽ قٓؾ قك  ي٥ٖٚ قٚٞف احزن وي٘قل س٤ًٚٞؾ:  وي٤ن داود ا٤ًٓئل

                                                                                                                        
سـ ٍٟ سـ اح٤رث سـ ص٦ٌٕٚ سـ ق٤ُر سـ ٤ُٙٚن سـ صقر، إ٤ُم اح٤ٗظ، أسق قٌد اه اًثقري 

اًديـ واًت٘قى وًد ؾ٦ٜ ؾٌع وشًٕل ُـ اهجرة اًٙقذ اعجتٝد، ؾٞد أهؾ ز٤ُٟف ذ قٚقم 
اش٤ًٗى٤، و٠ِٟ ذ اًٙقو٦، وظرج ٤ُٜٝ إم اًٌٍة ؾ٦ٜ مس ومًل و٤ُئ٦، أُػ اع١ُٜل ذ 

س٤ًٌٍة ؾ٦ٜ إطدى وؾتل و٤ُئ٦ ُـ اهجرة )ؾػة أقام --احدي٨، شقذ
 (229صـ7اًٌٜاءضـ

 .285ـص2وو٤ٞت إق٤ٞن وأ٤ٌٟء أس٤ٜء اًز٤ُن، ضـ (  1)
ؾ٤ٞٗن سـ قٜٞٞف سـ ُٞٛقن اهاز اًٙقذ، أسق حٛد، حدث احرم اعٙل ُـ اعقاز، وًد س٤ًٙقو٦  (  2)

ؾ٦ٜ ؾٌع و٤ُئ٦ ُـ اهجرة، ي٤ن ط٤و٤ًٔ ص٦٘ واؾع إًٚؿ يٌػ اً٘در، وي٤ن أققرًا وط٩ ؾٌٕل 
 (105صـ  3طج٦، شقذ س٦ٙٛ ؾ٦ٜ صان وشًٕل و٤ُئ٦ ُـ اهجرة)إقام، ضـ

 .62ؾقرة اًٜٛؾ، أي٦: (  3)
داود ا٤ًٓئل أسق ؾٚٞان سـ ّٟػ اإ٤ُم، اًٗ٘ٞف، اً٘دوة، اًزاهد، ا٤ًٓئل، اًٙقذ، أطد إو٤ًٞء،  (  4)

وًد سٕد اع٤ئ٦ سًٜقات، وي٤ن ُـ ي٤ٌر أئ٦ٛ اًٗ٘ف واًرأي، سرع ذ إًٚؿ س٠ي ط٦ٜٗٞ، صؿ أىٌؾ قغ 
ؿ وو٘ف و٤ُٜىٌف ؿ٠ٟف، وًزم ا٧ًّٛ، وآصر اخٛقل، وور سديٜف، ى٤ل اسـ ق٦ٜٞٞ:ي٤ن داود مـ قٚ

                = 
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ُـ شتجدد قٚٞف اهٛقم وط٤ل سٜٞل وسل اًرى٤د وي٤ن ي٘قل: يٞػ يتًغ ُـ احزن  
 . اع٤ّئ٥ ذ يؾ وى٧

: ٕن ُـ شرايؿ  وؾئؾ سْٕٝؿ سؿ يًتدل قغ طزن اًرضؾ و٤٘ل: سٙثرة أٟٜٞف
 .  قٚٞف أم احزن، قن قٚٞف اًتٌٕػ س٤ًٟٚف، وإٟا يتٜٗس ويؽوح س٠ٟٜٞف

ْٕض ٤ُِيخ اًّقو٦ٞ، أٟف ي٤ن إذا ؾ٤ور واطد ُـ أصح٤سف ي٘قل ًف إن  وقـ َس
٤ًٟ  . و٠ىرئف ُٜك اًًام رأي٧ حزو

 ي٤ن سٕض اًّقو٦ٞ ي٘قل ًِٚٛس قٜد هروه٤: ي٘قل اًِٞخ أسق َقِكّ اًدى٤ق:
 هؾ ـ٧ٕٚ اًٞقم قغ حزون.
ٓ يراه أطد إٓ فـ أٟف طدي٨ قٝد س٦ٌّٞٛ،   وي٤ن احًـ اًٌٍي

 ٤ُت اًْٗؾ ذه٥ احزن اًٞقم ُـ إرض  وى٤ل ويٞع ع٤
ي٘قل: ي٤ن اًًٚػ ي٘قًقن إِن قغ يؾ رء   : اًْٗٞؾ سـ ق٤ٞض وى٤ل

                                                                                                                        
 7يثػة ٤ُت ؾ٦ٜ اصٜتل وؾتل و٤ُئ٦، وىٞؾ: ؾ٦ٜ مس وؾتل )ؾػ أقام اًٌٜاء، ضـ

 . (357صـ4: ش٤ريخ اإؾام، ضـ422صـ
 .347صـ2ضـ1ٟت٤ئ٩ إو٤ٙر اً٘دؾ٦ٞ ذ س٤ٞن ٤ُٕي ذح اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦، ٩ُ (  1)
ص٤س٧ ا٤ّٟٕري، ٠ِٟ احًـ سقادي اً٘رى،  احًـ سـ أسك احًـ ي٤ًر، أسق ؾٕٞد، ُقم زيد سـ (  2)

ي٤ن احًـ ض٤ًُٕ٤، ق٤ع٤ً،  "طي اج٦ٕٛ ُع قثان، وؾٕٛف خ٥ٓ، وؿٝد قٜف حٛد سـ ؾٕد:
رو٤ًٕٞ، و٤ًٝٞ٘، ص٦٘، طج٦ ، يثػ إًٚؿ، وّٞح٤ً، مٞاً، وؾًٞا، ق٤ش ٟحق صان وصاٟل ؾ٦ٜ و٤ُت 

 (563صـ4ر أول رض٥ س٤ًٌٍة)ؾػة أقام اًٌٜاء، ضـ 
َْٞقْرَد، وي٤ن  (  3) ٤َٞض سـ ًُٕقد سـ سن اًتٛٞٛل صؿ اًػسققل وًد سًٛرىٜد، و٠ِٟ س٠َسِ اًْٗٞؾ سـ ِق

                = 
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 . زي٤ة وزي٤ة إً٘ؾ ـقل احزن 
دوام طزه٤ وس٤ٙئ٤ٝ، ى٤ل اإ٤ُم  " راس٦ٕ إًدوي٦"وً٘د قرف قـ اًًٞدة 

يثػة ا٤ًٌٙء واحزن، وي٧ٟ٤ إذا  - ري اه ق٤ٜه٤ - ي٧ٟ٤ " :  إًِراي
٤ًٟ، وي٤ن ُقوع ؾجقده٤ يٝٞئ٦ اع٤ء اعًتٜ٘ع ُـ  ؾ٧ٕٛ ذير ا٤ًٜر هٌ ق٤ٝٞٚ ز٤ُ

 .  "دُقق٤ٝ
هل " :  اًرازق و٤ُؾٜٞٞقن و٤ًًٞدة راس٦ٕ يا ي٘قل اًِٞخ ُّٓٗك قٌد

                                                                                                                        
٤ًٞ، ى٤ل اسـ ق٦ٜٞٞ وإًجك وهػم٤: وْٞؾ ص٦٘، وى٤ل أسق ط٤شؿ:  ٤، طج٦ زاهًدا، ق٤سًدا، رس٤ٟ ًُ إ٤ُ

٤ ي٘قل يقم ٤ُت اًْٗٞؾ ًٕ : ذه٥ احُْزن اًٞقم ُـ صدوق، وى٤ل أسق سٙر اًّقذ :ؾ٧ٕٛ ويٞ
: 22إرض، شقذ اًْٗٞؾ رمف اه يقم ق٤ؿقراء ؾ٦ٜ ؾٌع وصاٟل و٤ُئ٦ )ـ٤ٌ٘ت اًّقو٦ٞ، صـ

 (393صـ7: ؾػ أقام اًٌٜاء، ضـ942صـ4ش٤ريخ اإؾام، ضـ
 .270-267اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦، صـ (  1)
٦ٜٞٗ، إًِراي، أسق حٛد، ُـ قٚاء قٌد اًقه٤ب سـ أمد سـ قك احٜٗل ٦ًٌٟ إم حٛد اسـ اح (  2)

وإ٤ًٝٞ ًٌٟتف  -ُـ ىرى اعٜقو٦ٞ  -اعتّقول، وًد ذ ىِٜٚ٘دة ٍُ، و٠ِٟ س٤ًى٦ٞ أي ؿٕرة 
إًِراي، وي٤٘ل: إًِراوي وشقذ ذ ا٤ً٘هرة ؾ٦ٜ صاث وؾٌٕل وشًٕائ٦ )إقام، 

 (180صـ4ضـ
 هـ، اع٦ٌٕٓ ا٤ًُٕرة، ٍُ.٦1315 ،ـ٦ٌٕ ؾ56ٜصـ1ا٤ًٌ٘ٓت اًٙؼى، إًِراي، ضـ (  3)
ًقيس ٤ُؾٜٞٞقن، وًد ذ ٟقض٤ن إطدى وقاطل س٤ريس ٕب ٟح٤ت ًٚتاصٞؾ، طّؾ قغ  (  4)

٤ًًٟٞس أداب، رطؾ إم اجزائر واعٖرب، صؿ أحؼ س٤عٕٝد اًٗرٟز ًمص٤ر اًنى٦ٞ س٤ً٘٤هرة، 
ًت٤ريخ ا٦ًًٗٚٗ، وىػ ذي٤ءه وقٚٛف واؾتٛع إم دروس إزهر، واٟتدستف اج٦ُٕ٤ اعٍي٦ أؾت٤ًذا 

و٤ِٟـف ذ اًت٥ٜٞ٘ واًتٕٚٞؿ واًتّٜٞػ قغ اإؾام: آص٤ًرا ؤًٟا اضتاقٞف، وورًى٤، وٓ ؾٞا 
شّقًو٤، وي٤ن ىد طّؾ قغ اًديتقراه سرؾ٦ً٤ قـ آٓم احاج ُـ اًًقرسقن، وش٤٘قد وهق 

                = 
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ا٤ًًس٦٘ إم ووع ىقاقد اح٥ واحزن ذ هٞٙؾ اًتّقف اإؾاُل، وهل اًتل  
ذي شري٧ ذ أص٤ر ا٤ًٌى٦ٞ ٟٗث٤ت ص٤دى٦ ذ اًتٌٕػ قـ حٌت٤ٝ وقـ طزه٤ وإن اً

و٤ض سف إدب اًّقذ سٕد ذًؽ ُـ ؿٕر وٟثر ذ هذيـ ا٤ًٌسل، هق ٟٗح٦ ُـ 
 .  "ٟٗح٤ت اًًٞدة راس٦ٕ إًدوي٦ إ٤ُم ا٤ًٕؿ٘ل واعحزوٟل ذ اإؾام

 . ثالثاا: اأدعقة والتسابقح
إدق٦ٞ ُـ أىقى إؾ٤ٌب ًدوع احزن واهؿ، وض٥ٚ ا٤ًًٕدة واًراط٦، 

طل  --ذًؽ أن اًداقل ي٠وي إم ريـ ؿديد يًتٕل سف،وصدق رؾقل اه 
َع اًُدَق٤ِء َأَطدٌ  "ى٤ل: َُ َٓ َهُِْٚؽ  ُف  َٟ ِجُزوا ِذ اًُدَق٤ِء َو٢ِ ْٕ َٓ َيُرُد ":وى٤ل   "َٓ َش

 َٓ ٤َء إِ َْ َ٘ ًْ ِؼُ ا ًْ َٓ ا ِر إِ ْٛ ُٕ ًْ َٓ َيِزيُد ِذ ا َٓ َيُرُد  ""وذ ًُٜد اإ٤ُم أمد:  "اًُدَق٤ُء َو
 ٥ِْٟ ُْٞحَرُم اًِرْزَق س٤ًَِذ ًَ ٌَْد  َٕ ًْ ، َوإَِن ا ِؼُ ًْ َٓ ا ِر إِ ُٛ ُٕ ًْ َٓ َيِزيُد ِذ ا َٓ اًُدَق٤ُء، َو َدَر إِ َ٘ ًْ ا

                                                                                                                        
ذ ؾ٦ٜ اصٜل وؾتل وشًٕائ٦ وأًػ ُـ ُديًرا ًٚدراؾ٤ت ذ اعدرؾ٦ ا٦ًٕٞٚٛ ا٤ًٕٞٚ ذ س٤ريس، شق

م، دار اع٤ٕرف، 1964، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ287٦ٜصـ1اعٞاد)اعًتنىقن، ٟج٥ٞ إً٘ٞ٘ل،ضـ
)ٍُ 

م، دار اًٙت٤ب 1984، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 130اًتّقف، ٤ُؾٜٞٞقن وُّٓٗك قٌد اًرازق، صـ (  1)
 ٤ًٌٜن. ا٤ًٌٜٚي، سػوت 

ٌِػِ  : اًُدَق٤ءِ  ، يَِت٤ُب  اًّحٞحلاعًتدرك قغ  (  2) ْٙ ِٚٞؾِ  ، َواًَت ْٝ ٌِِٞح َواًِذْيرِ  ، َواًَت ًْ  1  ــ، ض ، َواًَت
 . 671 ص

ـْ َرُؾقِل اهَِ  (  3) َدِر َق َ٘ ًْ َٓ اًُدَق٤ُء، ضـؾٜـ اًؽُذي، َأْسَقاُب:ا َدَر إِ َ٘ َٓ َيُرُد اً ٤ َض٤َء  َُ  4،َس٤ُب:
 م، ـ٦ٌٕ احٌٚل، ٍُ.1975 -هـ  1395ٓقة، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ ، ح٘ٞؼ/ إسراهٞؿ ق448صـ
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ٌُفُ   ٞ ِّ ٦ٚٞ ًتٜزل اًرم٤ت، وٛـ أدريتف رم٦ اه و٘د ؾٕد يا أن اًدق٤ء وؾ  "ُي
َت٤ح ":ؾ٤ٕدة ٓ يِؼ سٕده٤ أيًدا،ي٘قل ْٗ ُِ ُقُوقء  ًْ َت٤ح اًَرْم٦َ،َوا ْٗ ُِ اًُدَق٤ء 

َت٤ح اْج٦َٜ ْٗ ُِ َاة  َّ َاة،َواً َّ  .  "اً
ْ  ":وطدي٨ اًٌٜل  َزَل َوِم٤َ َم َٟ ُع ِم٤َ  َٗ ٤ٌََد اهَِ إَِن اًُدَق٤َء َيْٜ ْؿ ِق ُٙ ْٞ َٚ َٕ َيِْٜزْل َو

 يِػ إم أن اًدق٤ء ٟقق٤ن:  "س٤ًُِدَق٤ءِ 
ُع ِم٤َ "س٘قًف: --ٌلٜاًٜقع إول:قاضل وهق ٤ُ أؿ٤ر إًٞف اً َٗ إَِن اًُدَق٤َء َيْٜ

َزَل   وهق اعقضقد اعًت٘ر، وٟٕٗف يت٠شك ُـ وضٝتل:"َٟ
٤،  : اأوى ً٘ َٚ َٕ ُُ ًا، وًٞٝؾ قٚٞف إ٤ُ روٕف إن ي٤ن  َٙ واًث٦ٟٞ٤: س٤ًّؼ إن ي٤ن ٌحْ

ِؼه قٚٞف، َّ يٙقن ذ ٟزوًف ُت٤ًٜٞٛ  أو يروف سف طتك ٓ حٛؾ ٤ُ ٟزل سف ُـ ساء َوُٞ
 أهؾ اًد٤ٟٞ س٤ًٜٕاء. ظاف ٤ُ ي٤ن،سؾ يتٚذذ س٤ًٌاء يا يتٚذذ

َٓ ": وُـ إدق٦ٞ إًاض٦ٞ هذا اًٜقع، ىقل اًٌٜل ٤ َأَص٤َب َأَطًدا َىُط َهٌؿ َو َُ
٤ٍض ِذَ  َُ َِٞدَك،  َٞتِل سِ ٤َِٟص تَِؽ،  َُ ـُ َأ ٌِْدَك، اْس ـُ َق َؿ إِِي َقٌُْدَك، اْس ُٝ ٤َل: اًٚ َ٘ َطَزٌن، َو

تَ  ْٛ َٚ َؽ، َأْو َق ًَ ْٗ َٟ ٧َْٞ سِِف  َٛ َؽ َؾ ًَ ِؾ اْؾٍؿ ُهَق  ُٙ َؽ سِ ًُ ٤ُؤَك، َأْؾ٠َ َْ َؽ، َقْدٌل ِذَ َى ُٛ ْٙ ُف ُط
َؾ  َٕ ٥ِْٞ ِقَْٜدَك، َأْن َدْ َٖ ًْ ِْٚؿ ا َتُف ِذ يَِت٤سَِؽ، َأِو اْؾَت٠َْصْرَت سِِف ِذ ِق ًْ َز ْٟ َؽ، َأْو َأ ِ٘ ْٚ ـْ َظ ُِ َأَطًدا 

                                                 
 .95صـ 37ًُٜد أمد، ضـ (  1)
 -هـ1426، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 703صـ3مع اجقاُع اعٕروف س٤ج٤ُع اًٌٙػ، اإ٤ُم/اًًٞقـل،ضـ (  2)

 م، ا٦ًٌٕٓ إزهري٦، دار ا٤ًًٕدة، ٍُ.2005
ـْ َرُؾقِل اهَِ  (  3)  .552صـ 5، ضـ، َس٤ب: ِذ ُدَق٤ِء اًٌَِِٜل ؾٜـ اًؽُذي، يَِت٤ب: اًَدَقَقاِت َق
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ُف   َٓ َأْذَه٥َ اهُ َمَ ُٟقَر َصْدِري، َوِضَاَء ُطْزِي، َوَذَه٤َب َمِل، إِ ٌِْٚل، َو ْرآَن َرسَِٞع َى ُ٘ ًْ ا
َُٟف، َوأَ  ُف َوَرًط٤َوُطْز َٟ ٤ َٙ َُ ُف  ًَ ٤َل: "ْسَد َ٘ ٤؟ َو َٝ ُٛ َٚ َٕ َت َٟ  َٓ َٞؾ: َي٤ َرُؾقَل اهِ، َأ ِ٘ َسَغ،  "َى٤َل: َو

٤ َٝ َٛ َٚ َٕ ٤ َأْن َيَت َٝ َٕ ِٛ ـْ َؾ ِٖل عَِ ٌَ  .  "َيْٜ
ُروٌب إِٓ َوَرَج ":وُـ هذا اًٜقع ىقل اًٌٜل ْٙ َُ قُه٤َ  ُ٘ َٓ َي  ٦ً َٛ َْقِرُف َيِٚ َٕ إِِي 

َُٟس  اهَُ ٦ُ َأِظل ُيق َٛ ِٚ  〝 ｟    ザ ピ ブ プ ベ ペ ボ ポ َيْرَسُف، َي

〞     ─ ━ │ ゴ   َى٤َل اه  ザ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈┉ 

┊ ┋ ┌   ┍ ゴ    . 
٤ٌَسٍ "وروى اًّح٤ي اجٚٞؾ ـِ َق قُل --َأَن َرُؾقَل اهَِ  ":"قٌداه اْس ُ٘ َي٤َن َي

َٓ اهَُ  َف إِ ًَ َٓ إِ ْرِب:  َٙ ًْ َٓ ِقَْٜد ا َف إِ ًَ َٓ إِ ِِٔٞؿ  َٕ ًْ ْرِش ا َٕ ًْ َٓ اهَُ َرُب ا َف إِ ًَ َٓ إِ ُِٔٞؿ اْحَُِٚٞؿ  َٕ ًْ ا
ِريؿِ  َٙ ًْ ْرِش ا َٕ ًْ َْرِض َوَرُب ا ْٕ َقاِت َوَرُب ا َٛ ًَ وهذه وص٤ي٤ دققي٦   "اهَُ َرُب اً

 .ٌٟقي٦ ٤ٟو٦ٕ ذ إزا٦ً احزن، وا٤ًِٗء ُـ اهؿ واًٖؿ  س٠ُر اه 

                                                 
ِِٚٞؾ، 246صـ6ًُٜد أمد، ضـ (  1) ْٝ ٌِِػ، َواًَت ْٙ : اعًتدرك قغ اًّحٞحل، يَِت٤ُب: اًُدَق٤ِء، َواًَت

ٌِِٞح، ضـ ًْ  .690صـ1َواًَت
 .87:ؾقرة ا٤ٌٟٕٞء، أي٦ (  2)
 .88ؾقرة ا٤ٌٟٕٞء، أي٦:  (  3)
ْرِب، ضـ (  4) َٙ ـ، ويَِت٤ُب: اًَتْقِطِٞد، 75صـ8صحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب:اًَدَقَقاِت، َس٤ُب:اًُدَق٤ِء ِقَْٜد اً

ؾقرة اًتقس٦،   ژ  ┩ ┨ ┧  ┦ژ  7ؾقرة هقد،أي٦:  ژ ﾏ ﾐژ ڤ ڤ َس٤ُب: 
ْرِب، ضـ126صـ9، ضـ129أي٦: َٙ ًْ  .85صـ8: صحٞح ًُٚؿ، يت٤ب: أداب، َس٤ُب: ُدَق٤ِء ا
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هذه إدق٦ٞ حض شقطٞد: وُـ ٟٗح٤ه٤ إزا٦ً إُراض ا٦ًًٜٞٗ قغ وضف و 
ي٘رب إًٌد ُـ ظ٤ً٘ف، ويروع اع٤ٟع، ويزيؾ  --إًٛقم: ًٙقن شقطٞد اه 

احج٤ب اًذي حج٥ ا٥ًٚ٘ قـ اًقصقل إًٞف، و٢ذا وصؾ ا٥ًٚ٘ إًٞف زال قٜف مف 
طزان، وأشتف ُـ يؾ وهٛف وطزٟف، وإذا اٟ٘ٓع قٜف طيشف اهٛقم واًٖٛقم وإ

 ـريؼ، ودظ٧ٚ قٚٞف ُـ يؾ س٤ب.
ْ َيِْٜزْل "س٘قًف: --اًٜقع اًث٤ي: وى٤ئل، وهق ٤ُ أؿ٤ر إًٞف اًٌٜل  "َوِم٤َ َم

 وذًؽ سٓري٘تل:
 . سف اًٌاء ودوٕف قـ اعرء : اأوى

 ش٠يٞد اإ٤ًٟن وش٘قيتف س٢ُداده سا خٗػ ُٕف أق٤ٌء ذًؽ إذا ٟزل سف. الثاكقة:
أٟس سـ  "ؾ ـ٤ي اجٚٞـزن، ٤ُ رواه اًّحـ٦ ُـ احـ٦ اًقى٤ئٞـإدقٞوُـ 

ـْ اْهَِؿ َواْحََزِن،  --َي٤َن اًٌَُِٜل  "أٟف ى٤ل:  "٤ًُؽ ُِ َؿ إِِي َأُققُذ سَِؽ  ُٝ َٚ قُل: اً ُ٘ َي
 ٦ٌَِ َٚ ـِ َوَه َِٚع اًَدْي ٌُْخِؾ، َوَو ًْ ـِ َوا ٌْ ِؾ، َواْجُ ًَ َٙ ًْ ْجِز َوا َٕ ًْ  .  "اًِرَض٤لِ َوا

                                                 
ُدة   أٟس سـ ٤ًُؽ سـ اًٜي سـ وْٛؿ سـ زيد سـ طرام ا٤ّٟٕري اًٜج٤رى ظ٤دم اًٌٜل  (  1)

اًٚٝؿ  ": وؾ٠ًتف أن يدقق ًف و٤٘ل - -٤ُُ٘ف س٤عدي٦ٜ قن ؾٜل ، أُف أم ؾٚٞؿ أقٓتف رؾقل 
و٤ؾتج٤ب اه دق٤ءه . ي٧ٟ٤ وو٤شف س٤ًٌٍة وهق  "أيثر ٤ًُف ووًده ،وأـؾ قٛره، وادظٚف اج٦ٜ 

آظر ُـ ي٤ن ىد س٘ك و٤ٝٞ ُـ اًّح٤س٦ وذًؽ ر ؾ٦ٜ شًٕل)اًٌداي٦ وا٤ًٜٝي٦ 
 (.314صـ5،ضـ٩ُ3

ـْ َهَزا  (  2) َُ ، َس٤ُب:  َػِ ًِ ٤ِد َواً َٝ ٦ِ، ضـصحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب: اِج َُ ِْٚخْد ٌٍِل ًِ َّ ، يَِت٤ُب: 35صـ4سِ
                = 
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 وسد٦ٟٞ ٦ٟٞ٤ًٟٗ صاص٦: اًرذائؾ أٟقاع ٕن ;اًٙٚؿ ضقاُع هذااًدق٤ءُـ 
 وا٦ًٌْٖٞ ا٦ًٕٞٚ٘ صاص٦: وهل ًإ٤ًٟن اًتل اً٘قى سح٥ً و٤ٕوم وظ٤رض٦ٞ،

 س٤ًِٝقا٦ٟٞ، واًٌخؾ س٦ًٌْٖٞ٤ واجٌـ س٦ًٕٞٚ٘٤، يتٕٚؼ واحزن و٤هؿ واًِٝقا٦ٟٞ،
٦ٌَُ س٤خ٤رض٦ٞ،س٤ًٌد٦ٟٞ،  واًًٙؾ وإًجز َٚ َٖ ًْ ُع َوا َٚ َْ  مٞع قغ ُِتٛؾ واًدق٤ء َواً

 .  ذًؽ
و٤ُ يٕؽه٤ ُـ آٓم وأطزان وو٤ٝٞ  وُـ أي٤ت اًتل شّػ ا٦ًٌٕٞٓ اًٌني٦

 ザ ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ﾝ اًداء واًدواء،ىقل اه ش٤ٕم:

 ゙ `゚ ヰ ヱ ヮ カ ケ ヴ ガ ギ ゴ    . 
قَن قٚٞف وٓ ؾٞا أوًئؽ اع٘تًٛقن وأوًئؽ اعًتٝزئقن  ُٝ ِٗ ًَ ع٤ ذير أن ىقُف ُي
ى٤ل ًف:وً٘د ٟٕٚؿ أٟؽ يْٞؼ صدرك سا ي٘قًقن:ٕن اج٦ٌٚ اًٌني٦ واعزاج 

رؾقًف س٠رسع ـ٤ق٤ت: اًتًٌٞح، واًتحٛٞد،  --اإ٤ًٟي ي٘تي ذًؽ، صؿ أُر
 ع.واًًجقد، وا٤ًٌٕدة، وٗل أدائٝـ إًاج ا٤ًٜو

 ٤ًٌ وا١ًًال اًذي يٓرح ًٟٗف، يٞػ ص٤ر اإى٤ٌل قغ هذه ا٤ًٓق٤ت ؾٌ
                                                                                                                        

ِْٞس، ضـ ٦ِ، َس٤ُب: احَ َٛ ِٕ ـْ ٦ٌَِ اًِرَض٤ِل، ضـ76صـ7إَ َٚ ـْ َه ُِ ُقِذ  َٕ  8، يَِت٤ُب: اًَدَقَقاِت، َس٤ُب: اًَت
 . 79،  78ص  

، دار اًٙت٥ 321صـ 9ح٦ٗ إطقذي سنح ض٤ُع اًؽُذي،أسق إًا حٛد اع٤ٌريٗقرى، ضـ (  1)
 ٦ٕٞٛٚ، سػوت  ٤ًٌٜن .اً

 .99، 98، 97ؾقرة احجر، أي٦: (  2)
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ًزوال وٞؼ اًّدر واحزن؟ ذًؽ ٕن اإ٤ًٟن إذا اؿتٖؾ هذه إٟقاع ُـ  
ا٤ًٌٕدات ا٧ِٟٗٙ ًف أوقاء ق٤م اًرسقس٦ٞ، وُتك طّؾ ذًؽ ا٤ِٟٙٓف ص٤رت 

ووضداه٤ وا  وإذا ص٤رت ط٘ػة ظػ قغ ا٥ًٚ٘ و٘داه٤ ط٘ػة، اًد٤ٟٞ س٦ًٞٚٙ٤
 يًتقطش ُـ و٘داه٤ وٓ يًؽيح سقضداه٤، وقٜد ذًؽ يزول احزن واًٖؿ.

قـ ا٤ًٌ٘ئح ؾٝؾ قٚٞف حٛؾ  -ش٤ٕموى٧ً٤ اعٕتز٦ً: ُـ اقت٘د شٜزيف اه 
اع٤ِق، و٢ٟف يٕٚؿ أٟف قدل ُٜزه قـ إٟزال اع٤ِق سف ُـ هػ هرض وٓ و٤ئدة وحٜٞئذ 

 ي٥ٞٓ ىٌٚف.
ا ٟزل س٤ًٌٕد سٕض اع٤ٙره وزع إم ا٤ًٓق٤ت ي٠ٟف ي٘قل: وى٤ل أهؾ ا٦ًًٜ: إذ

 .  د٥ قك ق٤ٌدشؽ ؾقاء أقٓٞتٜل اخػات أو أً٘ٞتٜل ذ اعٙروه٤ت
 ."اًت٦ٌٜٞٚ"إًاج س٤ًؽي٤ق اًٌٜقي اعٕروف س٤ؾؿ  الؼسم الثاي:

أٟف مع سل اًٌٜقة واح٦ٛٙ، وٝق ٌٟل  --وٛـ ظ٤ّئص اعّٓٗك 
س٥ًٓ٤ ٓ حَ،وىد مع ٤ُٜٝ دواويـ،  --اع٠صقرة ذ قٚٛف ـ٥ٌٞ،وإط٤دي٨

واظتٚػ ذ ٌُدأ هذا إًٚؿ قغ أىقال يثػة، واعخت٤ر أن سْٕف قٚؿ س٤ًقطل، 
 إًٌض أظر س٤ًتج٤رب. 

   ه٤ِم اسـ قروة اًًٞدة ق٤ئ٦ِ ي٦ٞٗٞ اًتداوي وٕـ وً٘د قٚؿ اًٌٜل 

                                                 
 .166، 165صـ٤ُٗ19شٞح ا٥ًٖٞ، ضـ (  1)
ه٤ِم  سـ قروة سـ اًزسػ سـ إًقام اً٘رر آؾدي، أسق اعٜذر، وىٞؾ: أسق قٌد اه، اعدي ًف  (  2)

                = 
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ُْ "٤ل:ـف ىـف أٟـقـ أسٞ  ٤ َرَأْي٧ُ ا َٚ ـَُ ٧َْٟ َأْق َ٘ ـَرَأًة َي٤ َٗ َٟ ٥ٍِٓ، َوٓ  ـْ  ٦ٍ ـَؿ سِ ُِ ٍر  ْٕ ِِ ، َوٓ سِ
 َ٦ َِ  .  "َق٤ِئ

وً٘د روت يت٥ ا٦ًًٜ اًّح٤ح، يثػ ُـ ا٤ًّٜئح واإرؿ٤دات ا٦ًٌٞٓ 
اًداء واًدواء، وينح ي٦ٞٗٞ اًتداوي س٤ٕهذي٦،  --اًٌٜقي٦ اًتل يّػ و٤ٝٞ اًٌٜل 

اعت٘د٦ُ، أؿ٤د سٜت٤ئ٩ ٤ُ ض٤ء ذ هذه إط٤دي٨ طتك إن إًٚؿ احدي٨ ست٤ٜٞ٘شف 
 . اًٌٜقي٦، وأصٌح اًتداوي س٤ٕهذي٦ اًٞقم ٥ُٚٓ ق٤عل

ي٤ن يراقك ص٤ٗت  --أٟف"اعقاه٥ اًٚد٦ٟٞ س٤عٜح اعحٛدي٦"ض٤ء ذ 
إـ٦ٕٛ وـ٤ٌئ٤ٕٝ واؾتٕاه٤ قغ ى٤قدة ا٥ًٓ،و٢ذا ي٤ن ذ أطد ا٤ًُٕٓل ٤ُ حت٤ج 

قدًف سْده إن أُٙـ، يتٕديٚف طرارة اًرـ٥ س٤ًٌٓٞخ، إم ين وشٕديؾ،ينه و
وهذا أصؾ يٌػ ذ اعري٤ٌت ُـ إدوي٦، وإن م جد ذًؽ، ش٤ٜوًف قغ ط٤ض٦ وداق٦ٞ 

 .   ُـ اًٜٗس ُـ هػ إهاف
٤ًٍِؽ  َُ ـِ  َِٟس ْس  َأَن َرُؾقَل اهَِ  "وُث٤ل ذًؽ: ٤ُ رواه اًّح٤ي اجٚٞؾ َأ

                                                                                                                        
ٟحق أرسع ٤ُئ٦ طدي٨، وى٤ل حٛد سـ ؾٕد وإًجك: ي٤ن ص٦٘، زاد اسـ ؾٕد: صًٌت٤، يثػ 
احدي٨،طج٦، وى٤ل أسق ط٤شؿ: ص٦٘، إ٤ُم ذ احدي٨،شقذ ؾ٦ٜ مس أو ؾ٧ وأرسٕل و٤ُئ٦ 

،ح٘ٞؼ اًديتقر/س٤ِر ققاد ُٕروف،ا٦ًٌٕٓ اًراس٦ٕ 240صـ30د)هذي٥ اًٙال،اعزي،ضـسٌٖدا
 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤(1985 - 1406

 .182صـ23اعٕجؿ اًٌٙػ،ضـ (  1)
، اعٙت٦ٌ اًتقو٦ٞ٘ٞ، 164صـ2اعقاه٥ اًٚد٦ٟٞ س٤عٜح اعحٛدي٦، أمد سـ أسك سٙر اًً٘ٓاي،ضـ (  2)

 ٍُ. -ا٤ً٘هرة 
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٦ِ َي٤َن َي٠ُْظُذ اًرُ   َٝ ٤يِ َٗ ًْ ِٞخ َوَي٤َن َأَط٥َ ا ِٓ ٌِ ًْ ـ٥ََ س٤ِ ٠َُْٞيُؾ اًُر ٤ِرِه َو ًَ َٞ َٞخ سِ ِٓ ٌِ ًْ ِِٜٞف َوا ِٛ َٞ ـ٥ََ سِ
ْٞفِ  ًَ ٥ًٍِ٤   "إِ ـَ ـِ َأِي  ِر ْس َٗ ْٕ ـِ َض ٌِْد اهَِ ْس ـْ َق َا َى٤َل: َرَأْي٧ُ   وَق ُٝ َرِيَ اهَُ َقْٜ

َث٤ءِ َي٠ُْيُؾ  - -اًٌََِٜل  ِ٘ ًْ ـ٥ََ س٤ِ  . "اًُر
ووٞف دًٞؾ قغ "ذ شٕٚٞ٘ف قغ هذا احدي٨ وأُث٤ًف:  اإ٤ُم اً٘رـٌل وى٤ل

وـ٤ٌئ٤ٕٝ،واؾتٕاه٤ قغ اًقضف إًٞؼ ه٤،يا  ضقاز ُراق٤ة ضق ص٤ٗت إـ٦ٕٛ،
٤ اقتدٓ،و ًٕ َث٤ء سرودة،و٢ذا أيا ُ ِ٘ ًْ هذا ي٘قًف إـ٤ٌء:ٕن ذ ا٥ًٓ طرارة وذ ا

 .  "َأصؾ يٌػ ذ اعري٤ٌت ُـ إدوي٦

                                                 
٦ِ، ضـاعًت (  1) َٛ ِٕ ـْ َ ْٕ  .134صـ4درك قغ اًّحٞحل، يَِت٤ُب، ا
سـ أي ـ٥ً٤ سـ قٌد اع٥ٚٓ سـ ه٤ؿؿ سـ قٌد ٤ُٜف،  -ذي اج٤ٜطل –قٌد اه سـ ضٕٗر  (  2)

اً٘رر اه٤ؿٛل، ًف صح٦ٌ، وأُف أؾاء س٧ٜ قٛٞس اخث٦ٕٞٛ، وًد س٠رض اح٦ٌِ، وي٤ن أسقاه 
ك، وهق أول ُقًقد وًد ذ اإؾام س٠رض اح٦ٌِ، وىدم ري اه قٜٝا ه٤ضرا إ٤ًٝٞ، وقًد ه٤ٜ

ُع أسٞف اعدي٦ٜ، وهق أظق حٛد سـ أي سٙر اًّديؼ، وحٞك سـ قك سـ أي ـ٥ً٤ ري اه قٜٝؿ 
 (94صـ3ُٕٝا، وشقذ ؾ٦ٜ صاٟل، ق٤م اجح٤ف س٤عدي٦ٜ ودوـ س٤ًٌ٘ٞع)أؾدا٤ًٖس٦، ضـ

(3  )  ِ٦ َٛ ِٕ ـْ َث٤ِء، ضـصحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب:إَ ِ٘ ـ٥َِ س٤ًِ : صحٞح ًُٚؿ، 80، 79صـ7، َس٤ُب:اًُر
َث٤ِء، ضـ ِ٘ ـ٥َِ س٤ًِ ٦ِ، َس٤ُب:اًُر َٛ ِٕ ـْ  .122صـ6،يَِت٤ُب:إَ

أمد سـ قٛر سـ إسراهٞؿ سـ قٛر أسق ا٤ًٌٕس ا٤ّٟٕري اً٘رـٌل اع٤ًٙل اًٗ٘ٞف اعحدث اعدرس  (  4)
ائ٦ وؾٛع اًٙثػ ه٤ٜك، واظتٍ اًّحٞحل، س٤إؾٜٙدري٦ وًد س٘رـ٦ٌ ؾ٦ٜ صان وؾٌٕل ومً

وذح صحٞح ًُٚؿ اعًٛك س٤عٗٝؿ، ووٞف أؿ٤ٞء ط٦ًٜ ، شقر ؾ٦ٜ ؾ٧ ومًل وؾتائ٦ 
 (241صـ 13ضـ 7)اًٌداي٦ وا٤ًٜٝي٦، جـ

، 605صـ2اعٗٝؿ ع٤ أؿٙؾ ُـ شٚخٞص يت٤ب ًُٚؿ، أسق ا٤ًٌٕس أمد سـ قٛر ا٤ّٟٕري، ضـ (  5)
                = 
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س٤ب: يذير وٞف ": يت٤سف  ا٥ًٓ اًٌٜقي س٘قًف ذ  وقٜقن ًف أسق ٟٕٞؿ 
 . صؿ َؾ٤َق َهَذا اْحَِدي٨"إؿ٤ٞء اًتل ش١يؾ س٤ًرـ٥ ًٞ٘ؾ رره ويذه٥ س٤ٖئٚتف

، ذ ط٤ل: صحتف  ي٤ن يديؿ ا٥ًٓ --وذ إط٤ٙم اًٌٜقي٦: أن اًٌٜل 
وُروف، أ٤ُ ذ صحتف: و٤ؾتٕال اًتدسػ اح٤وظ ه٤ ُـ اًري٤و٦ وى٦ٚ اعت٤ٜول، وأيؾ 
اًرـ٥ س٤ً٘ث٤ء، واًرـ٥ س٤ًٌٓٞخ، وي٘قل: يدوع طر هذا سرد هذا، وإيح٤ل قٜٞٞف 
س٤إصٛد، يؾ ٦ًٚٞ قٜد اًٜقم، وش٠ظػ صاة أًٝر ذ زُـ احر اً٘قي، وي٘قل: 

داويف ذ ط٤ل ُروف، وث٤س٧ سا روي ُـ ذًؽ ذ إظ٤ٌر أسردوا ه٤، وأ٤ُ ش
ـِ  " اًّحٞح٦، ٤ُٜٝ:قـ قروة قـ ق٤ئ٦ِ، ى٧ً٤:إن رؾقل اه ًِ ـَ ِذ اً ِٕ ـُ ع٤ََ 

ـْ َصؿَ  ِٛ ُف َو ًَ  ٧َِٕ ُقُوقُد َوُٜ ًْ َؿ َوَقَرَدِت ا ِ٘  .  "َؾ
ُـ  ذ قاج احزن، ٤ُ ض٤ء ذ اًّحٞحل، --وم٤ ورد قـ اًٌٜل     

                                                                                                                        
م، وزارة إوى٤ف 2005 -هـ 1426ه٤دي ا٤ًٜزي، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜح٘ٞؼ اًديتقر/قٌد ا

 اعٖرب. واًِئقن اإؾا٦ُٞ، اًرس٤ط 
هق أمد سـ قٌد اه سـ أمد سـ إؾح٤ق سـ ُٝران، أسق ٟٕٞؿ إص٤ٌٝي اًّقذ إطقل، وًد  (  1)

٤ّٜٗت، شقذ ؾ٦ٜ ؾ٦ٜ ؾ٧ وصاصل وصاصائ٦ س٠ص٤ٌٝن، ي٤ن ُـ إقام اعحدصل، أصح٤ب اع
:وو٤ٞت آق٤ٞن 274صـ29ؾت٦ صاصل وأرسع ُئ٦ وًف أرسع وشًٕل ؾ٦ٜ )ش٤ريخ اإؾام،ضـ

 (453صـ17: ؾػة أقام اًٌٜاء، ضـ91صـ1ضـ
 ، ح٘ٞؼ/ ُّٓٗك ظي دوٟٛز728صـ2ا٥ًٓ اًٌٜقي، اإ٤ُم/أسق ٟٕٞؿ إص٤ٌٝي، ضـ (  2)

 م، دار اسـ طزم.2006اًؽيل، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
 .182صـ23اعٕجؿ اًٌٙػ، ضـ (  3)
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٤، --قـ ق٤ئ٦ِ زوج اًٌٜل   طدي٨ قروة  َٝ ـْ َأْهِٚ ُِ  ٧ُِٞ ٤َت اعَ َُ ٧َْٟ إَِذا  َأَه٤َ َي٤
 ٍ٦ٌَِٜٞ ْٚ ـْ َش ُِ  ٦ٍ َُ َرْت سُِؼْ َُ ٤،َأ َٝ ٤ َوَظ٤َصَت َٝ َٚ َٓ َأْه ـَ إِ َرْى َٗ ٤ُء، ُصَؿ َش ًَ َع ًَِذًَِؽ اًِٜ َٛ  َو٤ْضَت

ٌَُِٓخ٧ْ، ٌَ  َو ُّ ٦ٌَُِٜٞ ُصَؿ ُصَِٜع َصِريٌد َو ْٚ ٤، ٧ِ اًَت َٝ ْٞ َٚ ٤، َق َٝ ْٜ ُِ ـَ  ْٚ ٧ْ: ُي ًَ ٧ُ  ُصَؿ َى٤ ْٕ ِٛ َو٢ِِي َؾ
قُل  َرُؾقَل اهَِ  ُ٘ ٦ٌَُِٜٞ  " : َي ْٚ ١َاِد اعَِريِض، اًَت ُٗ ًِ ٦ٌ َٛ ِض احُْزنِ  ُجِ ْٕ ٌَ  .  "َشْذَه٥ُ سِ

ق٤ٜٝ:َأَه٤َ رمف اه،قـ اًًٞدة ق٤ئ٦ِ ري اه   وروى اإ٤ُم اًٌخ٤ري
قُل: ُ٘ ٦ٌَِِٜٞ َوَش ْٚ ُر س٤ًَِت ُُ ٧َْٟ َش٠ْ ُٞض "َي٤ ِٖ ٌَ  .  "ا٤ًَٜوِعُ   ُهَق اً
أه٤  -ري اه ق٤ٜٝ -رمف اه، قـ اًًٞدة ق٤ئ٦ِ   وروى اإ٤ُم اح٤يؿ

                                                 
قروة سـ اًزسػ سـ إًقام اً٘رر إؾدي أسق قٌد اه ش٤سٕل ضٚٞؾ، ي٤ن ص٦٘ يثػ احدي٨ ق٤ع٤ً  (  1)

أروى ا٤ًٜس ٠ُُق٤ًٟ صٌت٤ ً، وهق أول ُـ صٜػ اع٤ٖزي ، وي٤ن ُـ و٤ٝ٘ء اعدي٦ٜ اعٕدوديـ ، وي٤ن 
 ( 108صـ 9، ضـ 5ًِٕٚر، وًد ذ ط٤ٞة قٛر شقر ؾ٦ٜ أرسع وشًٕل. ) اًٌداي٦ وا٤ًٜٝي٦ ، ٩ُ

٦ٌَِِٜٞ، ضـ (  2) ْٚ ٦ِ، َس٤ُب:اًَت َٛ ِٕ ـْ ٥ِِٓ، 75صـ7صحٞح اًٌخ٤ري، يَِت٤ُب:إَ : صحٞح ًُٚؿ، يت٤ب: اً
١َاِد اعَِْريِض ، ضـ ُٗ ًِ ٦ٌ َٛ ٦ٌَُِٜٞ ُجِ ْٚ  .26، ص7س٤ب: اًَت

حٛد سـ إؾاقٞؾ سـ إسراهٞؿ سـ اعٖػة اًٌخ٤ري، وًد ؾ٦ٜ أرسع وشًٕل و٤ُئ٦ ُـ اهجرة ذ  (  3)
سخ٤ري، ٠ِٟ يتًٞا وى٤م سرط٦ٚ ـقي٦ٚ ذ ـ٥ٚ احدي٨، وزار ُظرؾ٤ن وإًراق وٍُ وا٤ًِم، 
وؾٛع ُـ ٟحق أًػ ؿٞخ،ومع ٟحق ؾتائ٦ أًػ طدي٨، اظت٤ر ٤ُٜٝ ذ صحٞحف ٤ُ وصؼ 

ف، شقر ٦ًٚٞ ا٧ًًٌ سٕد صاة ا٤ًِٕء، وي٤ن ٦ًٚٞ قٞد اًٗٓر، ودوـ يقم اًٗٓر سٕد صاة سروايت
 (189صـ4أًٝر، ؾ٦ٜ ؾ٧ ومًل و٤ُئتل سخرشٜؽ )وو٤ٞت إق٤ٞن، ضـ

٤ُوُف وهق ٤ٟوع ًف. (  4) َٕ َِٖٞض ا٤ًٜوع ٕن اعريض َي ٌَ ًْ  وؾٛل ا
٥ِِٓ، َس٤ُب : اًتَ  (  5) ِريِض ، ضـصحٞح اًٌخ٤ري ، يَِت٤ُب:اً َٛ ْٚ ًِ ٦ٌَِِٜٞ  .124صـ7ْٚ
اح٤يؿ سـ اًٌٞع ا٤ًًٜٞسقري، أسققٌد اه حٛد سـ قٌداه سـ حٛد سـ مراويف سـ ٟٕٞؿ سـ احٙؿ  (  6)

                = 
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٦ٌَُِٜٞ، ": ى٧ً٤: ى٤ل رؾقل اه   ْٚ ِِٖٞض ا٤ًَٜوِِع: اًَت ٌَ ًْ ْؿ س٤ِ ُٙ ْٞ َٚ ٍد َق َٛ ُس ُحَ ْٗ َٟ ِذي  ًَ َوَقا
ِف س٤ِع٤َْءِ  ِٝ ـْ َوْض َقَؾَخ َق ًْ ُؾ ا ًِ ْٖ ـَ َأَطِدُيْؿ َيَا َي ْٓ ُؾ َس ًِ ْٖ َت ًَ َِٞدِه إَِه٤َ  ٧ْ: َوَي٤َن اًٌَُِٜل  "سِ ًَ َى٤

 َ٦ُ َقَغ ا٤ًَِٜر، َطَتك َي٠ِْيَ َقَغ أ َُ ُؼْ ًْ ْ َشَزِل ا ـْ َأْهِِٚف، َم ُِ ك َأَطٌد  َٙ ٤ إَِذا اْؿَت َُ ِْٞف إِ َرَو ـَ َطِد 
٤َٞةٌ  ْقٌت َأْو َط َُ" . 

٦ٌَِٜٞ: سٗتح اعث٤ٜة وؾٙقن اًام وين اعقطدة، سٕده٤ حت٦ٟٞ٤ صؿ ٟقن  ْٚ واًَت
وه٤ء، وىد ي٤٘ل ساه٤ هل: اح٤ًء يٕٛؾ ُـ دىٞؼ أو ٟخ٦ً٤، وجٕؾ وٞف قًؾ أو 

 . ًٌـ، وىٞؾ: دىٞؼ سح٧
َٚـ، وهق اًدىٞؼ :   وى٤ل اعقوؼ اًٌٖدادي ٤ء ويٙقن ذ ىقام اً ًَ ٦ٌَِٜٞ اْحَ ْٚ اًَت

                                                                                                                        
اًٌْل ا٤ًٝٓي، اعٕروف س٤ح٤يؿ ا٤ًًٜٞسقري، وًد ذ ؿٝر رسٞع إوم ؾ٦ٜ إطدى وقنيـ 

قٍه، واع١ًػ وٞف ُـ اًٙت٥ اًتل م يًٌؼ إم  وصاص٦ ٤ُئ٦ س٤ًٜٞسقر، إ٤ُم أهؾ احدي٨ ذ
 (281صـ 4ُث٤ٝٚ، شقر ؾ٦ٜ م٦ً وأرسٕائ٦)وو٤ٞت إق٤ٞن وأ٤ٌٟء أس٤ٜء اًز٤ُن، ضـ

٥ِِٓ، ضـ (  1)  .451ص4اعًتدرك قغ اًّحٞحل، يَِت٤ُب:اً
 .146صـ10وتح ا٤ًٌري ذح صحٞح اًٌخ٤ري، ضـ (  2)
سـ ؾٕد،إًا٦ُ ُقوؼ اًديـ اًٌٖدادي ا٤ًِوٕل اًٜحقي  قٌد اًٚٓٞػ سـ يقؾػ سـ حٛد (  3)

اًٖٚقي اعتٙٚؿ ا٥ًٌٞٓ اًًٗٞٚقف اعٕروف س٤سـ ا٤ًٌٚد، وًد سٌٖداد ؾ٦ٜ مس ومًل 
ومًائ٦،وطدث سٍٛ واً٘دس ودُِؼ وطران وسٖداد، وي٤ن أطد إذي٤ٞء اعْٕٚل ُـ 

يـ وؾتائ٦)وقات اًقو٤ٞت، حٛد أداب وا٥ًٓ وقٚؿ إوائؾ، شقذ سٌٖداد ؾ٦ٜ شًع وقن
م،دار ص٤در، سػوت 1974، ح٘ٞؼ/إط٤ًن ق٤ٌس، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 388صـ2سـ ؿ٤ير، ضـ

 ٤ًٌٜن ( -
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 .  ا٩ًْٜٞ ٓ اًٖٚٞظ اًِٜلء 
 "وؾ٧ٞٛ ش٦ٌٜٞٚ: ٤ًٌِٝٝ س٤ًٌٚـ ٤ًٌٞو٤ٝ ورىت٤ٝ، وى٤ل اإ٤ُم/ اسـ اً٘ٞؿ:

وهذا اًٖذاء هق ا٤ًٜوع ًٕٚٚٞؾ، وهق اًّرىٞؼ اًْٜٞح ٓ اًٖٚٞظ اًِٜلُء، وإذا ؿئ٧ أن 
٦ٌَِِٜٞ و٤قرف وْؾ ٤ُء إًِػ، سؾ هل ٤ُء إًِػ هؿ، و٢ه٤ ط٤ًء  شٕرف وْؾ ْٚ اًَت

ُتخذ ُـ دىٞؼ إًِػ سٜخ٤ًتف، واًٗرق س٤ٜٝٞ وسل ٤ُء إًِػ أٟف يٌٓخ صح٤ًط٤، 
٤ًٟ، وهل أٟٗع ُٜف خروج ظ٤ص٦ٞ إًِػ س٤ًٓحـ ٦ٌَُِٜٞ شٌٓخ ُٜف ُٓحق ْٚ  .  "َواًَت

ُٗ " :وىقل اًٌٜل  ًِ ٦ٌ َٛ سٗتح اعٞؿ واجٞؿ وي٤٘ل: سْؿ اعٞؿ "١َاِد اعَِريضِ ُجِ
 . وين اجٞؿ، أي شريح و١اده، وشزيؾ قٜف اهؿ وشِٜٓف، واجام اعًؽيح

ِض احُْزنِ " --وأ٤ُ ىقًف  ْٕ ٌَ  : وذًؽ ًثاص٦ أؾ٤ٌب وهؿ:"َشْذَه٥ُ سِ
 عٞؾ اًٖريزي٦: احرارة وي٤ْٕٗن اعزاج، يؼدان واحزن اًٖؿ : ٕن إول

 احرارة ي٘قى اح٤ًء ٠ُِٜه٤، وهذا هقي اًذ ا٥ًٚ٘ ض٦ٝ إم اح٤ُؾ اًروح
 واحزن. اًٖؿ ُـ ًف قرض ٤ُ أيثر ٤ُده٤، وتزيؾ سزي٤دة اًٖريزي٦

                                                 
، ح٘ٞؼ اًديتقر/ قٌد اعٕٓل أُل 198ا٥ًٓ ُـ اًٙت٤ب وا٦ًًٜ، ُقوؼ اًديـ اًٌٖدادي، صـ (  1)

 ٦، سػوت ٤ًٌٜن.م، دار اعٕرو1994 -هـ 1414ىٕٚجل، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ
، ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًس٦ٕ 110صـ4زاد اع٤ٕد ذ هدي ظػ ا٤ًٌٕد، اإ٤ُم/اسـ ىٞؿ اجقزي٦، ضـ (  2)

 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، سػوت، ُٙت٦ٌ اع٤ٜر اإؾا٦ُٞ، اًٙقي1994.٧-هـ1415وإًنون ؾ٦ٜ
هـ،  1392ؾ٦ٜ، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ 202صـ14اع٤ٜٝج ذح صحٞح ًُٚؿ سـ احج٤ج، اًٜقوي، ضـ (  3)

 ٤ًٌٜن. دار إط٤ٞء اًؽاث إًري، سػوت
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 إهذي٦ ظقاص ضٜس ُـ و٤ٝٞ اًث٤ي: إه٤ شذه٥ سٌٕض احزن،  سخ٤ص٦ٞ 
 س٤خ٤ص٦ٞ. يٗرح ٤ُ إهذي٦ ُـ و٢ن اعٗرط٦ ،

ٌْس س٤ؾتٞاء شْٕػ احزيـ، ىقى اًث٨ً٤: إن ُٞ  ُٕدشف وقغ أق٤ْئف، قغ اً
 ذًؽ ُثؾ ويٕٗؾ ويٖذه٤، وي٘قه٤، يرـ٤ٌٝ، اح٤ًء اًٖذاء، وهذا ًت٘ٚٞؾ ظ٤ص٦:

 أو سٖٚٛل أو ُراري ظٚط ُٕدشف ذ جتٛع ٤ُ يثًػا اعريض ًٙـ اعريض، س١ٗاد
 ويٕدل ويٕٛٞف وحدره وينوه اعٕدة، قـ ذًؽ جٚق اح٤ًء صديدي، وهذا

 . وػح٤ٝ ؾقرشف ويٙن يٞٗٞتف
وأفٝرشف اًت٤٘رير  هق ٤ُ شقصؾ إًٞف إًٚؿ احدي٨، وهذا اًتًٗػ اً٘ٞؿ،

٤ ذ ا٤ًْ٘ء  ًُ ا٦ًٕٞٛٚ واع٦ٕٞٚٛ، اًتل أصٌت٧ وضقد ق٤ٜس ذ إًِػ ش٥ٕٚ دوًرا ه٤
 قغ احزن وآيتئ٤ب، وهذه اعقاد هل:

وتِػ اًدراؾ٤ت ا٦ًٕٞٛٚ إم أن اع٤ٕدن ُثؾ اًٌقش٤ؾٞقم اع٤ٕدن:  - 1
واع٤هًٜٞقم ه٤ ش٠صػ قغ اعقصات ا٦ًٌّٕٞ اًتل ش٤ًقد قغ اًتخٗٞػ ُـ ط٤ٓت 
 آيتئ٤ب، وذ ط٦ً٤ ٟ٘ص اًٌقش٤ؾٞقم يزداد ؿٕقر اإ٤ًٟن س٤ٓيتئ٤ب واحزن،

حتقي قغ وط٨ٞ إن ط٦ٌ إًِػ  وجٕٚف هيع ا٥ًْٖ وا٤ٕٟٗٓل وا٦ًٌّٕٞ،
وياطظ ه٤ٜ أن  و٤ًت٦ٌٜٞٚ شّٚح ًٕاج آيتئ٤ب، قٍٜي اًٌقش٤ؾٞقم واع٤هًٜٞقم

وٟجد ٤ُ  "اًتخٗٞػ ُـ ط٤ٓت آيتئ٤ب" اًدراؾ٤ت ا٦ًٕٞٛٚ شًتخدم ي٦ٛٚ
وهذه د٦ًٓ واوح٦ قغ دى٦  "شذه٥ سٌٕض احزن"ي٤٘س٤ٝٚ ذ طدي٨ رؾقل اه:

                                                 
 .110صـ4زاد اع٤ٕد ذ هدي ظػ ا٤ًٌٕد، ضـ (  1)
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 اًتٌٕػ اًٌٜقي اًذي أوي ضقاُع اًٙٚؿ.  
و٘د يٙقن أطد ٤ًٌٌُت أقراض آيتئ٤ب هق اًت٠ظر  ": B " وٞت٤ُل - 2

ذ ا٦ًٕٞٚٛ اًًٗٞقًقض٦ٞ ًتقصٞؾ ٤ٌْٟت إق٤ّب اًٙٝرس٦ٞ، وهذا س٥ًٌ ٟ٘ص 
ًذًؽ يّٜح ُريض آيتئ٤ب سزي٤دة ا٦ًٞٛٙ اع٠ظقذة ُـ سٕض  :"B" وٞت٤ُل

 اعٜتج٤ت اًتل حتقي قغ هذا اًٗٞت٤ُل ي٤ًِٕػ. 
٤ُْدات إيًدة: ط٨ٞ ي٤ًقد إق٤ٓء ضرق٤ت ُٙث٦ٗ ُـ ط٤ًء  - 3

( ذ ؿ٤ٗء ط٤ٓت آيتئ٤ب ًدى Aو E اًت٦ٌٜٞٚ ا٦ًٜٖٞ س٤ْٛدات إيًدة )وٞت٤ُل
 اعًٜل ذ وؽة ز٦ُٜٞ ىّػة شؽاوح ُـ ؿٝر إم ؿٝريـ. 

 نإم٤ض ا٦ُٜٕٞٞ: حتقي إًِػ قغ احٛض إُٜٞل شريٌتقو٤ - 4
Tryptophan  اًذي يًٝؿ ذ اًتخٚٞؼ احٞقي إطدى ا٤ًٜىات ا٦ًٌّٕٞ وهل

اًتل ش١صر سِٙؾ س٤رز ذ اح٦ً٤ ا٦ًًٜٞٗ واعزاض٦ٞ  Serotonin اًًػوشقٟل
 .  اإ٤ًٟن

إن ش٤ٜول إًِػ يٕٜل ش٤ٜول ي٤ٞٛت يٌػة ُـ إم٤ض  ًٟتٓٞع أن ٟ٘قل:
وٞزداد اص٤ٜٓع اًٜقاىؾ  ا٦ُٜٕٞٞ إؾ٤ؾ٦ٞ اًتل شّٜع ٤ُٜٝ اًٜقاىؾ ا٦ًٌّٕٞ،

ا٦ًٌّٕٞ سِٙؾ ـٌٕٞل يٌػ وشٕقد وشرشٗع سٕد أن ي٧ٟ٤ ُٜخ٦ْٗ سِدة وٜٞت٘ؾ 
ُـ ا٤ًٓى٤ت ا٦ًًٌٞٚ ُـ طزن وهؿ وهؿ وايتئ٤ب وش٥ٕ وشٜ٘ٚف إم  اع٤ّب س٤حزن

شريح ا٥ًٚ٘ احزيـ  ط٦ً٤ ُـ اًٗرح واًنور وآـٛئ٤ٜن واًراط٦، و٤ًت٦ٌٜٞٚ
                                                 

( 1 ) http://www.ahlalhdeeth.com 
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 وشًٙـ آُٓف ا٦ًًٜٞٗ. 
 ؼقب: كظرية الؽـدي ي عاج احزن.تع

إن اًٜٙدي يّٜح سٛح٤و٦ً ايت٤ًب اًٜٗس اخ٤ّل احٛٞدة قغ 
اًتدري٩،وهق أؾٚقب إؾاُل ذ قاج يثػ ُـ إُراض اعًت٦ّٕٞ،و٤ًٜ ذ 

 . اخاص ُـ اخٛر ظػ دًٞؾ وؿ٤هد قغ ٟج٤ح هذه آًري٦٘
ا٦ًًٚٝ ا٦ًًٌٓٞ،صؿ ي٠ي وهذا اًًٗٞٚقف يري أن ٌٟدأ ستٕقيد اًٜٗس اعح٤ُد 

سٕد ذًؽ اخ٤ّل احٛٞدة ذ إُقر إص٥ٕ، وًٟتٛر ذ هذا اًتدرج طتك 
شٙت٥ً اًٜٗس ُـ ا٤ًّٗت احٛٞدة ٤ُ هق أص٤ٌٕٝ وأؿده٤ وأقاه٤،إذ ي٘قل ذ 

إصاح اًٜٗس إٟا هق س٘قة إًزم قغ اعّٚح ٤ًٜ، ٓ سدواء ُنوب، وٓ س٠م "ذًؽ:
٤ق ٤ُل، سؾ س٤ًتزام اًٜٗس ا٤ًٕدة اعحٛقدة ذ إُر إصٖر طديد وٓ ٤ٟر،وٓ س٢ٟٗ

اًذي ًزوُف ؾٝؾ ق٤ٜٞٚ،صؿ ٟرشٗع ُـ ذًؽ إم ًزوم ٤ُ هق أيؼ ُٜف، و٢ذا اقت٤دت 
ذًؽ ٟرىل ه٤ إم ٤ُ هق أيؼ ُـ ذًؽ ذ درج ُت٦ّٚ طتك ٟٚز٤ُٝ ا٤ًٕدة ذ ًزوم 

و٢ن ا٤ًٕدة شًٝؾ سا وص٤ٜٗ،  إُر إقٔؿ يٚزوم ا٤ًٕدة ه٤ ذ ًزوم إُر إصٖر،
 . "ويًٝؾ سذًؽ اًّؼ قغ ا٤ٟٞ٤ًٗت واًًٚقة قغ اعٗ٘قدات

 صؿ يٌدأ اًٜٙدي ذ ذير إؾ٥ًٞ٤ وآًرق اًتل يدوع ه٤ إطزان وهل:
 أن ٟتدسر أُر احزن وًٟ٘ٛف إم ٟققل: -1

                                                 
ص  وٛـ رؾ٤ئؾ و٦ًٞٗٚ ح٘ٞؼ/قٌد اًرمـ سدوي، "ذ اح٦ٚٞ ًدوع احزن  "رؾ٦ً٤ اًٜٙدي  (  1)

12 . 
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ٟ٘قم : طزن يرضع إم أ٤ًٜٟٗ، ويتقىػ أُره قغ إرادش٤ٜ: ًٙقٟف وٕؾ  إول 
ًٙقٟف ح٦ّٚ وٕؾ ي٘قم سف، و٤ُ٠ إول  سف. اًث٤ي: طزن يرضع إم إرادة اًٖػ:

و٤ٜٟ٤ُٙ٢ٌ اًتخٚص ُٜف سًٝق٦ً وين، قـ ـريؼ اًتخك قـ هذا إًٗؾ اعحزن 
 .  ودٌٜف

و٤ُ٢ أن ًٟتٓٞع اًتقىل ُٜف أو ٓ ًٟتٓٞع، و٢ن اؾت٤ٜٕٓ وٜٚحتٛل  وأ٤ُ اًث٤ي: 
زان،وإن م ًٟتٓع، وٚٞس ُـ ط٤ٜ٘ ويٌٜٖل أن ٓ ٟحزن ُٜف طتك ٓ ي٥ًٌ ٤ًٜ إط

ىٌؾ وىقع وطدوث إًٗؾ: ٕٟف رسا خٚػ إًٗؾ وم ي٘ع، و٢ذا وىع إًٗؾ وأدى إم 
 طز٤ٜٟ، وٛـ اًقاض٥ ق٤ٜٞٚ.

ج٥ أن ٟتذير ٤ُ وىع ٤ًٜ ذ اع٤ي وًٖػ٤ٟ ُـ أطداث حزٟف، و٤ُ آ٧ً  - 2
وٝذا هقن ق٤ٜٞٚ وـئ٦ إًِقر اح٤ر، ويٛد٤ٟ س٘قة قغ  إًٞف ُـ اًًٚقة وا٤ًًٜٞن:

 .   اًّؼ واًًٚقان قا ٟاىٞف
ًٞس يؾ رء يٌٜٖل أن ٟحزن قٚٞف: ٕن مٞع إهراض اعِؽي٦ سل  - 3

٤ًٌ إؾٌؼ هق ُـ ًف  اجٛٞع وي٤ٜٜٙٛ احّقل ق٤ٝٞٚ، ٤ًًٜ س٠طؼ ه٤ ُـ هػ٤ٟ، وه٤ً
٤ ٤ُ خ٤ّٜ،وٓ ي٤ِري٤ٜ وٞف أطد، وٓ يٛٚٙف هػ٤ٟ،وٝل ا٦ًٌٖٚ  ذ احّقل ق٤ٝٞٚ، أُ

وٝذه هل اًتل ٤ًٜ إًذر ذ احزن ق٤ٝٞٚ إن و٘د٤ٟه٤ ُـ  "اخؼات ا٦ًًٜٞٗ
أ٤ًٜٟٗ،و٤ُ٠ ٤ُ ًٞس ٤ًٜ إٓ س٤ًت٥ٖٚ وٚٞس  حًـ س٤ٜ احزن قٚٞف: ٕن ُـ طزن قغ 

٤ٜ أن ٓ ٟٕرف أن ٓ يٛٚؽ ا٤ًٜس ٤ُ هؿ أن يٛٚٙقه س٤ًٌٓع وٝق طًقد وٌٜٖٞل ً
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 ."أ٤ًٜٟٗ س٤حًد إذ هق أيٛؾ اًنارات 
وم٤ ج٥ أن ٟتذيره وٓ ي٥ٖٞ قـ ظ٤ـر٤ٟ، أن يؾ ٤ُ ٟٛٚٙف إٟا هق  - 4

وُـ ط٘ف أن يًؽد ق٤ريتف ُتك ؿ٤ء،وٓ حؼ ٤ًٜ أن  -ضؾ ص٤ٜؤهق٤ري٦ عٕػ هق اه 
سؾ ج٥  ٤ُٜ، عٟحزن ُتك اؾؽدت هذه ا٦ٟ٤ُٕ، ويٌٜٖل أن ٓ ٠ٟؾك قغ و٘د ٤ُ ارد

سؾ  م يًؽد ٤ُٜ أٟٗس ٤ُ أق٤ر٤ٟ، وهق اخػات اًروط٦ٞ، -ش٤ٕم-ٕن اه أن ٟٗرح:
وهق ٤ُ ٟٛتٚٙف ُـ إُقر اًدٟٞقي٦ ا٦ٟٞ٤ًٗ اخ٤رض٦ ق٤ٜ، وهذا  اؾؽد إىؾ إظس،

 .  يٌٜئ قـ شٙريٛف ٤ًٜ  وإيث٤ره إي٤ٟ٤
واض٥ أن ٟحزن قغ اعٗ٘قدات و يٌٜٖل أن يٙقن ٤ُٜ قغ س٤ل أٟف إن ي٤ن  - 5

ا٤ًٗئت٤ت وقاض٥ أن ٟحزن أسًدا و وذ اًقى٧ ًٟٗف واض٥ أن ٓ ٟحزن اًٌت٦، وٝذا 
 ٤ًٜ شٙـ م إذا و٢ٟف ق٤ٜ، اخ٤رض٦ ا٤ًٜٞ٘ت ش٤ٜىض و٤طش: ٕٟف إن ي٤ن ق٦ٚ احزن و٘د

 ٟٛٚؽ أٓ ق٤ٜٞٚ ٤ٟٝٙٚٛ، وإذن م ٤ُد٤ُٜ ًٜٜٗ٘ده٤ ٤ٜٟٕ ٟحزن، ًـ ظ٤رض٦ٞ ى٤ٜٞت
٤ًٌ و٘داٟف يقن ذ ٟٗ٘ده ٓ طتك ؿًٞئ٤  . ًٚحزن ًٌُ

 إٓ إًٞف، حت٤ج سا يزوده أن دون خٚقًى٤ خٚؼ م اه ق٤ٜٞٚ أن ٟتذير أن - 6
 و٢ٟف ويقضٝف، وحٙٛف احٞقان قغ يًٞٓر ه٤ اًتل س٤ً٘قة زود وىد ٕٟف اإ٤ًٟن:

 م٤ شٜ٘ي، ٓ اإ٤ًٟن وط٤ض٦ إً٘ؾ، ٟ٘ص قغ دًٞؾ وهذا ًٟٗف، حٙؿ أن جٝؾ
 اخ٤رض٦ إؿ٤ٞء ُـ يٛٚؽ ٓ ٤ُ س٤ىت٤ٜء هتؿ ُـ و٢ن وهذا واهؿ، احزن قٜف ي٠ِٜ
 وأطزاٟف. هٛقُف شٜ٘ي ٓ قٜف
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 ط٤ل شٌِف ظداق٦، ط٤ل ا٤ًٗي ا٤ًٕم هذا ذ قٌقرهؿ ذ ا٤ًٜس وط٤ل 
 وٞف أً٘ك ُرو٠ إم اعاح و٤ىت٤دهؿ ٤ُُ٘ٝؿ، هق ٤ُٙن إم ؾ٦ٜٞٗ ذ أسحروا أؿخ٤ص

 اؿؽى وٌْٕٝؿ اح٤ض٤ت، سٌٕض ًٚتزود اًري٤ب وظرج س٤ع١و٦ٟ، ًٚتزود ُرؾ٤شف
٤ًٟ وؿٖؾ ا٦ًًٜٞٗ، إم وق٤د إًٞف حت٤ج ٤ُ  ًٌثقا أظر وإًٌض و٤ٝٞ، ُرًح٤ ٤ُٙ

 إم يًتٕٛقن ووىٗقا ا٦ًٌٞٓ، واًروائح ا٤ًٞو٦ٕ إزه٤ر ذات اعروج ع٤ِهدة
٤ًٟ ج٤وزوا م صؿ إـ٤ٞر، ٤ًٌ ٤ُٙ  أؿٌٕقا أن سٕد إ٤ًٝٞ ق٤دوا صؿ ا٦ًًٜٞٗ، ُـ ىري

٤ وقضدوا ط٤ض٤هؿ، ًْ  إصداف مع إم اٍٟف ص٨ً٤ ووريؼ و٤ٝٞ، ُرح٦ أ٤ُيـ أي
 ىد ؾٌ٘قهؿ ُـ وضدوا ا٦ًًٜٞٗ إم ق٤دوا وٚا ه٤، ُث٘ٚل وق٤دوا وإطج٤ر،

 قغ س٤عح٤و٦ٔ واهتٛقا و٦٘ٞ، أ٤ُيـ ؿٖؾ إم و٤وٓروا اعرح٦، ا٤ُٕيـ اطتٚقا
 وأظػ راسع ووريؼ ٟٗقؾٝؿ، ذ اهؿ أوىع م٤ مٕقه٤، اًتل وإصداف إطج٤ر

 إطج٤ر مع ذ واهٛٙقا ووـٜٝؿ، ؾٜٗٞتٝؿ ٤ٟؾل وا٤ًٖس٤ت، اعروج ذ شقهٚقا
 ا٦ًًٜٞٗ، ذ يٜتٔرهؿ اًذي اًْٞؼ واع٤ٙن وـٜٝؿ وًٟقا وإزه٤ر، وإصداف

 وروع ٟدائف، ؾاع إظػ اًٗريؼ هذا يًتٓع وٚؿ اع٤ًوريـ، قغ اعاح و٤ٟدى
 ا٤ًٙهة، اًقطقش اًتٝٛتف ا٤ً٘ش٦ٚ: وٌْٕٝؿ ًأظ٤ٓر ُٕرول إي٤هؿ ش٤رًي٤ اعرؾ٤ة

 وهٙذا إو٤قل، قْتف وسْٕٝؿ آًل، ذ سْٕٝؿ وؾ٤خ اهُقّي، ذ ه٤ر وإًٌض
 . ٟت٦ٜ ض٤ٗٞ ص٤روا

 إم ي١دي سا ِٟٖؾ أٓ و٤ٜٕٞٚ اًد٤ٟٞ، هذه ذ ط٤ًٜ٤ قغ يٌٜٓؼ اعثؾ وهذا
٤ًٟ ٟجد أن ًٟتٓٞع طتك اًِٝقات، قغ وا٤ٕٟٙٓف ا٤ًٜٞ٘ت مع ُـ إطزان ٤ُٙ 

وهق أظرة أو ٤ُ يٓٚؼ قٚٞف  احؼ، اًقــ إم ؾت٤ٜٚ٘ اًتل ا٦ًًٜٞٗ ذ وًًٞح٤
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 ."اعٕ٘قل ا٤ًٕم"اًٜٙدي  
 ُـ وٝذا رديء، هق ٤ُ ٟٙره وأن رديًئ٤، ًٞس ٤ُ ٟٙره أٓ ق٤ٜٞٚ يٌٜٖل - 7

 رء ٓ أٟف ٟٕت٘د ٟحـ وٛثًا: اعحز٦ٟ، اح٦ًٞ إؿ٤ٞء ُـ يثػ ُـ ح٤ٜٞٛ أن ؿ٠ٟف
 اعقت ٕن اعقت: ُـ اخقف هق اًن وإٟا ًذا، ًٞس اعقت ًٙـ اعقت، ُـ أؾقأ

 أٟف هق اإ٤ًٟن شٕريػ ٕن أسًدا: إ٤ًٟن يقضد ًـ اعقت، وسدون ًٌٕٓٞت٤ٜ، م٤م
٤ًٟ، يٙـ م ي٧ٛ، م إن ٕٟف إ٤ًٟن، يٙـ م ، ُقت يٙـ م وٚق ق٤ىؾ طٞقان  إ٤ًٟ
 اًٌء وس٤ًت٤ز إي٤ه، ٟحـ ٤ُ ٟٙقن أٓ هق اًًٞئ وإُر اإ٤ًٟن، ـ٦ٌٕٞ قـ وخرج
يٌٜٖل أن يٙقن ٤ُٜ  "ي٘قل اًٜٙدي: سن، ًٞس و٤عقت وإذن ٟٛقت، أٓ هق اًًٞكء

ًّذي ًٞس  سرديء وإٟا يٌٜٖل أن ٟٙره اًرديء و٢ن قغ س٤ل أٟف ٓ يٌٜٖل أن ٟٙره ا
ٟٙره اًرديء و٢ن ص٧ٌ وٞذير٤ٟ ق٦ٛٔ ق٤ٜي٤شف ذ دوع اعحز٤ٟت اح٦ًٞ و٢ٟف ٓ ٟٔـ 
أن ؿٞئ٤ أردا ُـ اعقت و اعقت ًٞس سرديء إٟا ظقف اعقت رديء وا اعقت وٝق 

 ."م٤م ـ٤ٌق٤ٜ
ت ومت٤ٙٚت ، وم٤ يدوع احزن قـ اإ٤ًٟن، شٕديد ٤ُ س٘ك ًف ُـ ظػا - 8

و٢ن ذ ذًؽ شرويح قـ اًروح، وح٤و٦ً س٨ روح إُؾ وا٦ٜٟٞ٠ًٛٓ ذ اًٜٗس، ي٘قل 
يٌٜٖل أن يٙقن ٤ُٜ قغ س٤ل قٜد يؾ و٤ئدة و ُٕدوم، ٤ُ س٘ل ٤ًٜ ُـ ى٤ٜٞش٤ٜ "اًٜٙدي:

اح٦ًٞ و ا٦ًٕٞٚ٘ و أن ٟت٤ِهؾ سذيره٤ و شٕديده٤ قـ ا٦ًٗ٤ًً و٢ن ذ شذير ا٤ًٌىل 
 ."ؾٚقة ُـ اع٤ّئ٥

إن اإ٤ًٟن، ُـ دون ؾ٤ئر ا٤ًٙئ٤ٜت اح٦ٞ، يريد اىت٤ٜء أؿ٤ٞء يثػة  - 9
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٧ًًٞ روري٦ ذ إى٦ُ٤ ذاشف وصاح قِٞف، وإن مٞع هذه إؿ٤ٞء ش٥ًٌ ًف اهؿ  
 .  ذ ـ٤ٌٝٚ، وُع يؾ و٤ئ٧ طنة وأؾػ، وُع شرى٥ يؾ ُٕدوم طزن وىٚؼ

 س٤ٕؿ٤ٞء وم هتؿوُـ طٙؿ اًٜٙدي: أن ُـ ُٚؽ ا٤ٕٟٗٓشف وشٍو٤شف 
 ىقى اًن ذ ًٟٗف . قغ ويًتٓٞع أن يت٥ٖٚ اعٚقك، يًتٌٕد ٤ُ يٛٚؽ قٜف، اخ٤رض٦

ًٟتٓٞع أن ٟ٘قل وسٙؾ ضدارة، أن اًٜٙدي وهق أطد واؾ٦ٗ وطٙاء 
اعًٚٛل، ىد اُت٤ز ذ حٚٞؾ وشِخٞص ؿٕقر احزن، وشٗقق ذ س٤ٞن أؾ٤ٌسف 

 رق وأؾ٥ًٞ٤ اخاص ُـ هذا ا٤ٕٟٗٓل.ودواوٕف، وسرع ذ ووع إًاج وس٤ٞن ـ
 
 

  

                                                 
 .226: هذي٥ إظاق وشٓٝػ إقراق، صـ22اعرضع ا٤ًًسؼ، صـ (  1)
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 اخامة 
 دِـــح ّفْائـــالبخ ج ــىتائ

سٕد قرض هذا اعقوقع، و٤ُٕج٦ ى٤ْي٤ه ذ وقء ووقح إو٤ٙر، 
 وش٤ًًٝٚٚ وشراس٤ٝٓ، و٢ٟف يٛٙـ اًتقصؾ إم اًٜت٤ئ٩ ا٦ُ٤ًٕ اًت٦ًٞ٤:

ي٥ً٤ٖ  قٜد٤ُ اإ٤ًٟن يٜت٤ب وٓري ضٌك احزن ؿٕقر ا٤ٕٟٗز، وقرض - 1
 . وح٤ٜٝ اح٤ٞة سوف

يرد احزن س٤ٕٛي خت٦ٗٚ وط٘قل د٦ًٞٓ ُتٜققف، وهذه اح٘قل ط٥ً ىقه٤  - 2
وق٤ٝ٘ٛ، وش٠صػه٤ ذ اًٜٗس، ُـ إدٟك إم إقغ، احزن، ا١ًٌس، إؾك، 

 اًٖؿ، اًٙرب، اًٙٛد، اًٙآس٦، اهؿ، ا٨ًٌ، إؾػ.

وُتقـ٦ٜ أي: س٤ـ٦ٜٞ اع٠ِٜ وًٞس إن طقاوز وسقاق٨ احزن ىد شٙقن ًُت٘رة  - 3
 ه٤ حٗز ف٤هر، وىد شٙقن ظ٤رض٦ٞ ف٤هرة وحًقؾ٦.

ع٤ ي٤ن احزن ُـ ققارض آًريؼ، وًٞس ُـ ٤ُ٤ُ٘ت اإيان، وٓ ُـ ٤ُٜزل  - 4
ا٤ًًئريـ، م ي٠ُر اه سف ذ ُقوع ىط وٓ أصٜك قٚٞف، وٓ رش٥ قٚٞف ضزاًء وٓ 

ذًؽ ٕٟف ٓ ج٥ٚ ٦ُٕٜٗ وٓ يدوع ُية صقاًس٤ سؾ هك قٜف ذ هػ ُقوع: و
وا و٤ئدة وٓ ُّٚح٦ وٞف ٥ًٚ٘ٚ، وٝق يْٕٗف، وٓ رء أط٥ إم ا٤ًِٓٞن 
ُـ طزن اع١ُـ، و٤ُٓ و٤ئدة وٓ ُّٚح٦ وٞف ٓ ي٠ُر اه سف، وًٙـ اًٜٝل 

١٥٣٧



   
 128   «دراســة حلٔلٔة  »فلشـــفة احـزٌ                    

اًقارد ذ احزن ًٞس هل حريؿ: ًٙقٟف ُـ ققارض ا٦ًٌٕٞٓ اًٌني٦،  
٤ ٤ُ  وظ٤رج قـ ؾ٤ٓٚن اعرء، ًُ واًنع ٓ يٙٚػ ٤ُٓ ي٤ٓق، وا يٙقن حر

 دام ُ٘ت٤ْه صحًٞح٤.

 ًٚحزن أقراض وضدا٦ٟٞ، وأظرى ذه٦ٜٞ، وص٤ًث٦ سد٦ٟٞ، أ٤ُ إقراض اًقضدا٦ٟٞ - 5
٤ًٌ ٤ُ يٜٕزل قـ اعجتٛع ويٚج٠ إم يٝٗف اعٔٚؿ، ًتازُف  و٢ن اع٤ّب ه٤ً

٦ ي٤ًٌٖف إًِقر سدٟق ، وذ هذه اح٤ًش٤ٗرىف ا٤ًًٕدة وآست٤ٝجواًٙآس٦، 
واًدظقل ذ دائرة ا٠ًٞس ُـ رم٦ اه، وقٜده٤ ي٤ٜٝل س٤ًٌٙ٤ء سدون  ،إضؾ

وهل  "س٤ٓيتئ٤ب"أؾ٤ٌب ودواقل، وهذه اعرط٦ٚ ي٤ًٝٞٛ قٚاء اًٜٗس 
 ُرط٦ٚ ُت٘د٦ُ ُـ احزن.

 ؾٌؼ اًقهؿ إم إًٙس، ونود اًذهـ، وقدم اًؽيٞزو ،أ٤ُ إقراض اًذه٦ٜٞ - 6
واًِٙقك  واإص٤س٦ سٌٕض إو٤ٙر اخ٤ـئ٦، س٤ًٗٝؿ اخ٤ـئ عراد أظر، -

وأسرز هذا اًٜقع ؾٞٓرة اًٜٗس اًٚقا٦ُ قٚٞف ذ يؾ صٖػة ويٌػة،  - اعرو٦ٞ
 وسدرض٦ ؿديدة شٕقىف قـ م٤رؾ٦ ط٤ٞشف آضتاق٦ٞ.

٤م و٘دان ا٦ًِٞٝ ًٕٚٓ، أ٤ُ إقراض اًٌد٦ٟٞ و٠ؿده٤ وـئ٦ قغ اع٤ّب س٤حزن - 7
، وُـ صؿ إًِقر سآٓم ُتٗرى٦ ذ اجًد، وذ هذه اح٦ً٤ ٟجد واًناب

خٚد إم ٟقم قٛٞؼ، وؾ٤ٌط ـقيؾ قغ هػ إًٌٓٞل، وي٠ن ـ٤ئ٦ٗ ُـ ا٤ًٜس 
هذا احزن يت٤ٗقؾ ُع اًٌدن يت٤ٗقؾ اعقاد اًٙٞائ٦ٞ اعٝدئ٦ واعٜق٦ُ واًتل 

ـ إرق وقدم اًٜقم، شثٌط اج٤ٝز إًٌّل اعريزي، وـ٤ئ٦ٗ أظرى ي٤ٕٟقن ُ
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ُـ ظال اج٤ٝز إًٌّل  -وي٠ن احزن يٕٛؾ قغ إـاق سٕض اعقاد اعٌٜف  
 ش١دي سدوره٤ إم اإط٤ًس س٦ًٔ٘ٞ٤. واعخ 

أٟف مع سل اًٌٜقة واح٦ٛٙ، وٝق  --إن ُـ مٞزات وظ٤ّئص اعّٓٗك  - 8
 ٌٟل ـ٥ٌٞ، هذا ي٤ن قاج احزن ذ اإؾام سٜققل ُـ اًدواء:

ُٕٜقي روطل، وذًؽ س٤ًّٜح واإرؿ٤د، وح٤و٦ً روع ُٕٜقي٤ت  : اأول
اع٤ّب، وش٘قي٦ ًٟٗف، س٤ٌٕدات ش٨ٌٕ ا٦ٜٟٞ٠ًٛٓ ذ اًٜٗس، وٜٞنح اًّدر 

 وي٠ٟس ا١ًٗاد، ويٜٗرج اهؿ واًٖؿ.

شري٤ق طز ٤ُدي ًف اً٘درة قغ إزا٦ً احزن وإؾك، وشث٧ٌٞ دق٤ئؿ  : الثاي
 ."اًت٦ٌٜٞٚ"ي٤ق اًٌٜقي اعٕروف س٤ؾؿ اًنور واًٌٝج٦ وهق  اًؽ

إن قٚاء اعًٚٛل أيثر سراق٦ ذ حٚٞؾ ؿٕقر احزن، وُٕرو٦ أؾ٤ٌسف وأقراوف،  - 9
 وخٗٞػ وـ٠شف. وأٟجح ذ اظت٤ٞر إؾ٥ًٞ٤ ا٦ً٤ًٕٗ ذ اًت٥ٖٚ قٚٞف

اًٜتٞج٦ ا٤ًٜٝئ٦ٞ: احزن ُـ اع٤ِقر ا٦ًًٌٞٚ، وا٤ٕٟٗٓٓت ا٤ًْرة اًتل ش١صر 
ط٤ٞة اإ٤ًٟن، ًف أؾ٤ٌب وأقراض، ٓ يًتحًٜف اإؾام، وًٚنع اًنيػ قغ 

٤ل ذ قاضف ُـ ظال ّٟقص اًقطل اًنيػ، و٤ٝٚ س٤ًغ إصر قغ  َٕ دور و
٤ُِقر اإ٤ًٟن وًٟٗٞتف، وشٕديؾ ؾٚقيف.
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 ادرــع ّامصــامراج رس ــفَ 

حٛد سـ حٛد سـ حٛد سـ  إط٤ٞء قٚقم اًديـ، اإ٤ُم/ أي ط٤ُد - 1
)اعتقذ آًقد ا٤ًًٜٞسقري اًٗ٘ٞف اًّقذ ا٤ًِوٕلاًٖزازأمد
 ٤ًٌٜن. -هـ( دار اعٕرو٦، سػوت505ؾ٦ٜ

آؾت٤ٕٞب ذ ُٕرو٦ إصح٤ب، اإ٤ُم/ يقؾػ سـ قٌد اه سـ حٛد سـ  - 2
هـ(ح٘ٞؼ/قك حٛد اًٌج٤وي،ا٦ًٌٕٓ إوم 463قٌداًؼ)اعتقر ؾ٦ٜ

 م،داراجٞؾ،سػوت.1992 -هـ1412ؾ٦ٜ
اإص٤س٦ ذ مٞٞز اًّح٤س٦،اإ٤ُم/أمد سـ قغ سـ طجر أسق اًْٗؾ إًً٘اٟك  - 3

هـ، ح٘ٞؼ/ق٤دل أمد قٌد اعقضقد وقغ حٛد 852ا٤ًِوٕل)اعتقر ؾ٦ٜ
 ٤ًٌٜن.   -هـ،دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ،سػوت 1415ُٕقض،ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ

هـ( ا٦ًٌٕٓ 1369سـ حٛد اًزريك)اعتقر ؾ٦ٜ إقام، ظػ اًديـ سـ حٛقد - 4
 م، ـ٦ٌٕ دارا ًٕٚؿ ًٚٛايل.1986ا٤ًًس٦ٕ ٤ُيق ؾ٦ٜ 

م، دار اًث٤٘و٦ 1991أقام اًٗٙر اإؾاُل، اًديتقر/قثان أُل، ـ٦ٌٕ ؾت٦ - 5
 ًٜٚن واًتقزيع.

يقب إه٤ص٦ ا٤ًٗٝٚن ذ ٤ُّيد ا٤ًِٓٞن اإ٤ُم/أي قٌد اه حٛد سـ أي سٙر سـ أ - 6
هـ( ح٘ٞؼ/حٛد قزير ؿٛس، ا٦ًٌٕٓ 751)اعتقذ ؾ٦ٜ اسـ ىٞؿ اجقزي٦

 هـ، دار ق٤م اًٗقائد، ٦ُٙ اعٙر1432.٦ُإوم ؾ٦ٜ 
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أُراض اً٘ٚقب وؿ٤ٗؤه٤، ؿٞخ اإؾام /ش٘ل اًديـ أسك ا٤ًٌٕس أمد سـ  - 7 
هـ( 728قٌد احٚٞؿ سـ قٌد اًًام سـ ش٦ٞٛٞ احراي اًدُِ٘ل )اعتقر ؾ٦ٜ

 هـ، اع٦ٌٕٓ ا٦ًًٞٗٚ، ا٤ً٘هرة.٦ٌٕٓ1399 اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ اً
أين اًت٤ٗؾػ ًٙام إًك اًٌٙػ،ض٤سر سـ ُقؾك سـ قٌد ا٤ً٘در أسق سٙر  - 8

-هـ1424م(ا٦ًٌٕٓ اخ٦ًُ٤ ؾ٦ٜ 2016اجزائري)اعتقذ ؾ٦ٜ 
 اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ إًًقدي٦ -م،ُٙت٦ٌ إًٚقم واحٙؿ، اعدي٦ٜ اعٜقرة2003

سحر إًٚقم،اإ٤ُم/ قك سـ حٞك قاء اًديـ اًًٛرىٜدي اً٘ر٤ُي )اعتقر ؾ٦ٜ  - 9
هـ( ح٘ٞؼ اًِٞخ/ قغ حٛد ُٕقض واًِٞخ/ ق٤دل أمد قٌداًقاد  880

هـ، 1413واًديتقر/ زيري٤ قٌد اعجٞد اًٜقي، ا٦ًٌٕٓ إوم ، ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن . -م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 1993

ا٤ًٜٝي٦، اإ٤ُم/ أسك اًٗداء إؾاقٞؾ سـ قٛر سـ يثػ اًٌداي٦ و - 10
هـ( ح٘ٞؼ اًديتقر/أمد قٌد اًقه٤ب وتٞح، 774اًدُِ٘ل)اعتقر ؾ٦ٜ 

م ، دار احدي٨، ا٤ً٘هرة: وا٦ًٌٕٓ 2002هـ ، 1423ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًدؾ٦ ؾ٦ٜ
م، دار إط٤ٞء اًؽاث إًري، ح٘ٞؼ/ قك 1988 -هـ1408إوم ؾ٦ٜ 

 ؿػي.

د سـ قٌد اًرّزاق  - 11 ّٛ د سـ ح ّٛ ش٤ج إًروس ُـ ضقاهر ا٤ًُ٘قس، ًٕٚا٦ُ ح
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٥ سٛرش٣ اًَزسٞدي)اعتقر ؾ٦ٜ   ّ٘ هـ( 1305احًٜٞل، أسق اًٗٞض، اعٚ
 ح٘ٞؼ جٛقق٦ ُـ اعح٘٘ل، ـ٦ٌٕ دار اهداي٦.

ش٤ريخ اإؾام َوَوو٤ٞت اع٤ِهػ َوإقام اإ٤ُم / أمد سـ قتٞؼ سـ احًـ  - 12
هـ(، ح٘ٞؼ  601زي٤د سـ ورج أسق ضٕٗر اعٕروف س٤ًذهٌل )اعتقر ؾ٦ٜ  سـ

م، دار اًٖرب 2003اًديتقر/س٤ِر قّقاد ُٕروف، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ
 اإؾاُل

شذيرة اح٤ٗظ، اإ٤ُم / أمد سـ قتٞؼ سـ احًـ سـ زي٤د سـ ورج أسق ضٕٗر  - 13
اًؽاث إًري، سػوت ، هـ( دار إط٤ٞء  601اعٕروف س٤ًذهٌل )اعتقر ؾ٦ٜ 

 ٤ًٌٜن. 
َتِٜل )اعتقر ؾ٦ٜ  - 14 َٗ شذيرة اعقوقق٤ت، حٛد ـ٤هر سـ قك اًّدي٘ل اهٜدي اً

 ه، إدارة ا٤ًٌٓق٦ اعٜػي1343٦هـ( ، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 986
ش٤ريخ إؾت٤ذ اإ٤ُم اًِٞخ/ حٛد قٌده، اًًٞد حٛد رؿٞد رو٤، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  - 15

 ٤ٜر.هـ، ٦ٌُٕٓ اع1324
 اعٕروف سٙر، أسق اًٌٖدادي، ص٤س٧ سـ قك سـ ش٤ريخ سٖداد، اع١رخ/أمد - 16

ح٘ٞؼ اًديتقر/ س٤ِر ققاد ُٕروف،  هـ(463)اعتقذ ؾ٦ٜ  س٤خ٥ٞٓ
  ٤ًٌٜن -دار اًٖرب اإؾاُل، سػوت م،2001 1422ؾ٦ٜ إوما٦ًٌٕٓ 

ح٦ٗ إطقذي، اإ٤ُم/ حٛد قٌد اًرمـ سـ قٌد اًرطٞؿ اع٤ٌريٗقرى أسق  - 17
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 هـ( دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت. 1353إًا )اعتقر ؾ٦ٜ 
اًتخٚص ُـ آيتئ٤ب، دوك شِٞٚدر، د. ديٌقرا وز٤ُن، شرم٦/ قٌػ  - 18

 م، دار ا٤ًٌٕٙٞن.2007اًدض٤ي، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 
م، دار 1984قٌداًرازق، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ اًتّقف، ٤ُؾٜٞٞقن وُّٓٗك  - 19

 ٤ًٌٜن. اًٙت٤ب ا٤ًٌٜٚي، سػوت 
)اعتقر  اجرض٤ي س٤ًنيػ اعٕروف قك سـ حٛد سـ اًتٕري٤ٗت، اإ٤ُم/قك - 20

 اًٙت٥ م، دار1983 - هـ1403إوم ؾ٦ٜ  ، ا٦ًٌٕٓ هـ(816ؾ٦ٜ 
 . ٤ًٌٜن  سػوت ا٦ًٕٞٛٚ،

م، اهٞئ٦ اعٍي٦ 1990ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  إًا٦ُ/حٛد رؿٞد رو٤، اع٤ٜر، شًٗػ – 21
 . ا٦ُ٤ًٕ ًٚٙت٤ب

اًتًٗػ اًقؾٞط ًٚ٘رآن اًٙريؿ، اإ٤ُم إؾت٤ذ اًديتقر/ حٛد ؾٞد  - 22
م، دار ه٦ْ 1998هـ(، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 1431ـ٤ٜٓوي)اعتقذ ؾ٦ٜ 

.ٍُ 
 ُّٜقر س٠ي اعٕروف ؾإؾاقٞ سـ حٛد سـ اعٚؽ اًتٛثٞؾ واعح٤رة، قٌد - 23

م( ح٘ٞؼ/قٌد اًٗت٤ح حٛد احٚق، 1038)اعتقذ ؾ٦ٜ  ا٤ًًٜٞسقري اًث٤ًٌٕل
 م، اًدار إًرس٦ٞ ًٚٙت٤ب.1981 - هـ1401اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ  ا٦ًٌٕٓ

 سـ حٛد سـ أمد قك إقراق، إًا٦ُ/ أسق وشٓٝػ إظاق هذي٥ – 24
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/ قاد اهاز،  ( ح٘ٞؼ م1030ؾ٦ٜ )اعتقر ًُٙقيف يٕ٘قب اع٥٘ٚ سـ٤سـ 
 . ٤ًٌٜن – ، سػوت ، ُِٜقرات اجٛؾ م2011 ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ

 م٤ل احج٤ج، أسق يقؾػ، سـ اًرمـ قٌد سـ هذي٥ اًٙال، اإ٤ُم/يقؾػ - 25
 ( هـ742اعتقر ؾ٦ٜ  ) اًٌٙٚل ا٤ًْ٘قل حٛد أي اًزيل اسـ اًديـ

اًديتقر/ س٤ِر ققاد ُٕروف ،ا٦ًٌٕٓ اًراس٦ٕ ؾ٦ٜ ، ح٘ٞؼ ي اعٕروف سـ٤عز
 . م ١ُؾ٦ً اًرؾ1985٦ً٤ - هـ 1406

اًتقىٞػ قغ ُٝات اًت٤ٕريػ، إًا٦ُ/ حٛد قٌد اًرؤوف سـ ش٤ج  - 26
ا٤ًٕرول اسـ قك سـ زيـ ا٤ًٕسديـ احدادي صؿ اع٤ٜوي ا٤ً٘هري، اعِٝقر 

م، دار 1990- هـ٦1410هـ( ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ1031ٜؾ٦ٜ )اعتقر س٤ع٤ٜوي
 ٍُ.  ق٤م اًٙت٥، ا٤ً٘هرة

شًٞػ اًٙريؿ اًرمـ ذ شًٗػ يام اع٤ٜن، قٌد اًرمـ سـ ٤ٟس سـ قٌد اه  - 27
هـ( ح٘ٞؼ/قٌد اًرمـ سـ ُٕا اًٚقحؼ، 1376إًًدي )اعتقر ؾ٦ٜ

 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ2000.٦ً٤ - هـ 1420ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ

اًداء واًدواء، اإ٤ُم/أي قٌد اه حٛد سـ أي سٙر سـ أيقب اسـ ىٞؿ اجقزي٦  - 28
هـ(ح٘ٞؼ/ حٛد أمؾ اإصاطل، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ  751ؾ٦ٜ  )اعتقر
 ، دار ق٤م اًٗقائد، ٦ُٙ اعٙر٦ُ.ـ ه1429

دوع إه٤م آوٓراب قـ آي٤ت اًٙت٤ب، حٛد إُل سـ حٛد اعخت٤ر سـ  - 29
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هـ( ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 1393ا٤ً٘در اجٜٙل اًِٜ٘ٞٓل )اعتقر ؾ٦ٜ قٌد  
 ٍُ. -م، ُٙت٦ٌ اسـ ش٦ٞٛٞ، ا٤ً٘هرة 1969 -هـ1417

-ه،1414ديقان ط٤ًن سـ ص٤س٧، ح٘ٞؼ/قٌدأ.٤ُٜٝ، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ  - 30
 ٤ًٌٜن. -م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت1994

 ٤ًٌٜن. ػوت ديقان اخ٤ًٜء، اعٙت٦ٌ اًث٤٘و٦ٞ، س - 31
ذح ص٥ٕٚ، ح٘ٞؼ اًديتقر/أٟقر أسق ؾقيٚؿ، ا٦ًٌٕٓ إوم "ديقان اخ٤ًٜء  - 32

 قان. م، دار قار، إردن1988-هـ1409ي٦ٜ 
ديقان إًج٤ج، رواي٦ قٌداعٚؽ سـ ىري٥ إصٕٛل، ح٘ٞؼ اًديتقر/قزة  - 33

 م،1995-هـ1416طًـ، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 
 م، دار سػوت.1983 -1403ديقان اعتٌٜل، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  - 34
 دار ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤، ح٘ٞؼ/حٛد أسق اًْٗؾ إسراهٞؿ، ديقان ا٤ًٜس٦ٖ اًذس٤ٞي، - 35

 . ٍُ اع٤ٕرف،

زاد اع٤ٕد ذ هدي ظػ ا٤ًٌٕد، اإ٤ُم/أي قٌد اه حٛد سـ أي سٙر سـ أيقب  - 36
 ا٤ًًس٦ٕ وإًنون ؾ٦ٜ ا٦ًٌٕٓ هـ(751ؾ٦ٜ  اسـ ىٞؿ اجقزي٦ )اعتقر

م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، سػوت وُٙت٦ٌ اع٤ٜر اإؾا٦ُٞ،  1994- هـ1415
 . اًٙقي٧
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)اعتقر ؾ٦ٜ  اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦، قٌد اًٙريؿ سـ هقازن سـ قٌد اعٚؽ اًِ٘ػي - 37
ح٘ٞؼ اإ٤ُم/ اًديتقر قٌد احٚٞؿ حٛقد واًديتقر حٛقد سـ  هـ(465

 اًنيػ، دار اع٤ٕرف، ا٤ً٘هرة.
وٛـ رؾ٤ئؾ و٦ًٞٗٚ، مع وح٘ٞؼ/  "ذ اح٦ٚٞ ًدوع احزن "رؾ٦ً٤ اًٜٙدي - 38

 سػوت  إٟدًس، م، دار1983اًرمـ سدوي، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ  قٌد
 ٤ًٌٜن.

ض٤ُع ا٤ًٌٞن ذ ش٠ويؾ اً٘رآن، اإ٤ُم أسك ضٕٗر حٛد سـ ضرير آًؼي)اعتقر  - 39
 -هـ 1420هـ( ح٘ٞؼ/أمد حٛد ؿ٤ير، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ ٦310ؾٜ

 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، ٍُ.2000
مع اجقاُع اعٕروف س٤ج٤ُع اًٌٙػ، إًا٦ُ/ ضال اًديـ قٌد اًرمـ سـ  - 40

م، 2005 -هـ1426هـ( ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 911أسك سٙر اًًٞقـل)اعتقر ؾ٦ٜ
 ا٦ًٌٕٓ إزهري٦، دار ا٤ًًٕدة، ٍُ.

 اًديـ و٤ٞء ُّٓٗك سـ ، أمد"آًرق اًّقو٦ٞ"ض٤ُع إصقل ذ إو٤ًٞء - 41
هـ( ح٘ٞؼ/ 1311ؾ٦ٜ  )اعتقر اخ٤ًدي اًٌِٜٜ٘دي احٜٗل اًِٙٛخ٤ٟقي

م، ١ُؾ٦ً آٟت٤ِر إًري، 1997ادي٥ ٍٟ اًديـ، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن. سػوت 
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ط٤ؿ٦ٞ إًا٦ُ ُّٓٗك إًرود اعًاة: ٟت٤ئ٩ إو٤ٙر اً٘دؾ٦ٞ ذ س٤ٞن  - 42
 ا٤ّٟٕري، زيري٤ سـ أمد سـ حٛد سـ ٤ُٕي ذح اًرؾ٦ً٤ اًِ٘ػي٦، زيري٤

هـ( ح٘ٞؼ 926ا٤ًِوٕل)اعتقذ ؾ٦ٜ  اعٍي اًًٜٞٙل حٞك أسق اًديـ زيـ
 ٤ٌٜن.ً-حٛد قك، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت اًِٞخ/قٌداًقارث

احزن اخ٨ٌٞ، ًقيس وًؼت، شرم٦/ق٦ٌٚ ققدة، ُراض٦ٕ د/ أمد ظريس،  - 43
م،هٞئ٦ أسق فٌل ٤ًًٞٚط٦ واًث٤٘و٦، 2014-هـ1435ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 

 اإ٤ُرات إًرس٦ٞ اعتحدة.
واذ،  اًديتقر/ ٤ُٟٞق "اًد٤ُغ  ظاي٤ ُقت إم ي١دي٤ن وآيتئ٤ب احزن – 44

م)اجزيرة 26/11/2004اعقاوؼ  -هـ14/10/1425ست٤ريخ اج٦ٕٛ
٧ٟ :www.aljazeera.net.) 

ط٦ٞٚ إو٤ًٞء وـ٤ٌ٘ت إص٤ٞٗء، أسق ٟٕٞؿ أمد سـ قٌد اه سـ إؾح٤ق سـ  - 45
-هـ1394هـ( ـ٦ٌٕ ؾ430٦ُٜقؾك سـ ُٝران إص٤ٌٝي )اعتقر ؾ٦ٜ 

 م، دار ا٤ًًٕدة، ٍُ.1974

 ٟقح اح٤ج سـ حٛد ؾ٦ًٚٚ إط٤دي٨ اًّحٞح٦ ورء ُـ و٤ٝٝ٘ ووقائده٤، - 46
 حٛد س٤ؾؿ اعٕروف إر٤ٟؤوط ا٤ًٌٕي إؿ٘قدري آدم سـ ٟج٤ي سـ

 -هـ1415إوم ؾ٦ٜ  هـ( ا1420٦ًٌٕٓ)اعتقذ ؾ٦ٜ  ا٤ًٌٕي اًديـ ٤ٟس

١٥٤٧
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 اًري٤ض.م، ُٙت٦ٌ اع٤ٕرف، 1995 
ؾٜـ اًؽُذي،، اإ٤ُم/ أسق قًٞك حٛد سـ قًٞك اًؽُذي )اعتقر ؾٜف  - 47

م، 1975 -هـ1395هـ( ح٘ٞؼ/ إسراهٞؿ قٓقة، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ 279
 ـ٦ٌٕ احٌٚل، ٍُ.

ؾػة أقام اًٌٜاء، اإ٤ُم/حٛد سـ أمد سـ قثان سـ ى٤ياز اًذهٌل أسق قٌد  - 48
هـ( ح٘ٞؼ ؿ٥ٕٞ إر٤ٟؤوط وحٛد ٟٕٞؿ إًرىقؾك، 748اه )اعتقر ؾ٦ٜ

 -هـ 1405م، وا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ 1990-هـ1410ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًس٦ٕ ؾ٦ٜ ، 
 ٤ًٌٜن. م، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، سػوت 1985

ذح ري٤ض ا٤ًّحل، حٛد سـ ص٤ًح سـ حٛد إًثٞٛل )اعتقر ؾ٦ٜ  - 49
اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ  ًري٤ضهـ، دار اًقــ، ا1426هـ( ـ٦ٌٕؾ٦ٜ 1421

 إًًقدي٦.
 ُٚٓل، يٕ٘قب ش٤درس اً٘ٛص –اجديد  إًٝد –اع٘دس  اًٙت٤ب ذح – 50

http://st-takla.org. 
 أي اسـ اًديـ يال أمد اًديـ م٤ل اًرزاق ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، قٌد - 51

م( 1330ؾ٦ٜ  ا٤ً٘ؿ٤ي )اعتقذ أو أوا٤ًٙر ا٤ًٙؿ٤ي حٛد ا٤ًٜٖئؿ
 ح٘ٞؼ/ حًـ سٞداء ور، ١ُؾ٦ً اًت٤ريخ إًٌل، ودار طقاء. 

 اخ٤ًؼ، قٌد اسـ اعٕٓل قٌد سـ حٛقد سـ ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، قٌداعٕٓل - 52

١٥٤٨
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ه(، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  638آؾٜٙدري) اعتقذ ؾ٦ٜ  اًٚخٛل اًث٤ٜء أي اسـ 
 م، اعٕٝد ا٤ًٕز اًٗرٟز ًمص٤ر اًنى٦ٞ س٤ً٘٤هرة.1954

ذح ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، حٛقد سـ طًـ اًٗري٤وي ا٤ً٘دري، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  - 53
 م، اعٕٝد ا٤ًٕز اًٗرٟز ًمص٤ر اًنى٦ٞ س٤ً٘٤هرة.1953

ؿ٤ٗء إًٚٞؾ ذ ٤ًُئؾ ا٤ًْ٘ء واً٘در واح٦ٛٙ واًتٕٚٞؾ، اإ٤ُم/أي قٌد اه  - 54
ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  هـ(751حٛد سـ أي سٙر سـ أيقب اسـ ىٞؿ اجقزي٦ )اعتقذ ؾ٦ٜ 

 ٤ًٌٜن. م، دار اعٕرو٦، سػوت1978-هـ1398

م٤د اجقهري )اعتقر ؾ٦ٜ  سـ ٍٟ إؾاقٞؾ ا٦ًٖٚ، إًا٦ُ/أسق ذ اًّح٤ح – 55
 -  ه1407اًراس٦ٕ ؾ٦ٜ  ق٤ٓر، ا٦ًٌٕٓ قٌداًٖٗقر هـ( ح٘ٞؼ/أمد393

 سػوت. ًٚٛايل  إًٚؿ دار م، ـ1987٦ٌٕ
اه حٛد سـ إؾاقٞؾ اًٌخ٤ري )اعتقر  صحٞح اًٌخ٤ري، اإ٤ُم/ أسك قٌد - 56

إوم ؾ٦ٜ  ا٤ًٜس، ا٦ًٌٕٓ ٤ٟس سـ زهػ هـ( ح٘ٞؼ/حٛد256ؾ٦ٜ 
 . اًٜج٤ة ـقق ، دار هـ1422

ا٤ًًٜٞسقري  صحٞح ًُٚؿ، اإ٤ُم/ أسق احًل ًُٚؿ سـ احج٤ج اًِ٘ػي - 57
و١اد قٌد ا٤ًٌىل، دار إط٤ٞء اًؽاث هـ( ح٘ٞؼ/ حٛد 261)اعتقر ؾ٦ٜ

 ٤ًٌٜن. -إًري، سػوت

١٥٤٩
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ص٦ٗ اًّٗقة، اإ٤ُم/م٤ل اًديـ أسق اًٗرج قٌد اًرمـ سـ قك سـ حٛد  - 58 
 / هـ1421 هـ( ح٘ٞؼ/ أمد سـ قك، ـ٦ٌٕ ؾ597٦ٜاجقزي )اعتقر ؾ٦ٜ 

 ٍُ. -، دار احدي٨، ا٤ً٘هرة م2000

ـ٤ٌ٘ت إو٤ًٞء، اسـ اعٚ٘ـ هاج اًديـ أسق طٗص قٛر سـ قك سـ أمد  - 59
 ا٦ًٌٕٓ هـ(ح٘ٞؼ/ ٟقر اًديـ ذيٌف،804ا٤ًِوٕل اعٍي )اعتقر ؾ٦ٜ 

 م، ُٙت٦ٌ اخ٤ٟجل، س٤ً٘٤هرة1994-هـ1415اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ 

ـ٤ٌ٘ت اًّقو٦ٞ،حٛد سـ احًل سـ ُقؾك سـ ظ٤ًد سـ ؾ٤م  - 60
هـ( ح٘ٞؼ/ُّٓٗك قٌد ا٤ً٘در 412)اعتقر ؾ٦ٜ ا٤ًًٜٞسقري،اًًٚٛل

م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، 1998 -هـ1419ق٤ٓ، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
٤ًٌٜن: وـ٦ٌٕ ا٥ًِٕ، ح٘ٞؼ/ أمد اًنس٤ي، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ  سػوت
 م.1998-هـ1419

 اعِٝقر ا٤ّٟٕري قك سـ أمد سـ اًقّه٤ب ا٤ًٌ٘ٓت اًٙؼى، قٌد - 61
، اع٦ٌٕٓ ا٤ًُٕرة،  هـ1315هـ( ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 973)اعتقذ ؾ٦ٜ  سـ٤ًِٕراي

ٍُ . 
هـ( 11إدهقي)اعتقر ذ اً٘رن  حٛد سـ اعٗنيـ، أمد ـ٤ٌ٘ت – 62

م، 1997 -هـ1417إوم ؾ٦ٜ  اخزي، ا٦ًٌٕٓ ص٤ًح سـ ح٘ٞؼ/ؾٚٞان
 اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ إًًقدي٦. واحٙؿ، إًٚقم ُٙت٦ٌ

١٥٥٠
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 ؾٕد أي سـ حٛد سـ يقؾػ سـ اًٚٓٞػ ا٥ًٓ ُـ اًٙت٤ب وا٦ًًٜ، قٌد - 63 
اعٕٓل  هـ( ح٘ٞؼ اًديتقر/ قٌد629اًديـ)اعتقذ ؾ٦ٜ  سـٛقوؼ اعٜٙك

م، دار اعٕرو٦، سػوت 1994 -هـ 1414أُل ىٕٚجل، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ
 ٤ًٌٜن.

ح٤ق سـ ُقؾك سـ ا٥ًٓ اًٌٜقي، أسق ٟٕٞؿ أمد سـ قٌد اه سـ أمد سـ إؾ - 64
هـ( ح٘ٞؼ/ ُّٓٗك ظي دوٟٛز 430ُٝران إص٤ٌٝي )اعتقر ؾ٦ٜ

 م، دار اسـ طزم.2006اًؽيل، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
ـريؼ اهجرشل وس٤ب ا٤ًًٕدشل، اإ٤ُم/ ؿٛس اًديـ حٛد سـ أسك سٙر سـ  - 65

٦ٞٗ، هـ، دار ا1394ًًٚهـ( ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ751٦ٜىٞؿ اجقزي٦)اعتقر ؾ٦ٜ 
 ا٤ً٘هرة، ٍُ. 

 

 إزدي اًٗراهٞدي مٞؿ سـ قٛرو سـ أمد سـ إًل،إًا٦ُ/ اخٚٞؾ - 66
 هـ( ح٘ٞؼ اًديتقر/ قٌد170)اعتقر ؾ٦ٜ  قٌداًرمـ أسق اًٞحٛدي،

هـ، دار اًٙت٥ 31324-م2003احٛٞد اهٜداوي، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن. ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 

هري٥ اً٘رآن، أسق حٛد قٌد اه سـ ًُٚؿ سـ ىت٦ٌٞ اًديٜقري )اعتقر ؾ٦ٜ  - 67
م، دار اًٙت٥ 1978 -هـ 1398هـ(، ح٘ٞؼ/ أمد ص٘ر، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 276

١٥٥١
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 ٤ًٌٜن. ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت  

اًٌخ٤ري، اإ٤ُم اح٤وظ/ أمد سـ قغ سـ حٛد  صحٞح ذح ا٤ًٌري وتح – 68
أسق اًْٗؾ ؿ٤ٝب اًديـ اعٕروف س٤سـ إًً٘اي ا٤ًِوٕل،  ا٤ًٜٙي

 اًديـ ا٤ًٌىل وح٥ قٌد و١اد هـ( ح٘ٞؼ/ حٛد852طجر)اعتقر ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن.  اعٕرو٦، سػوت هـ، دار1379ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  اخ٥ٞٓ،

 ا٤ًٓئل اح٤مل قري سـ حٛد سـ قك سـ حٛد اًديـ اًٗتقط٤ت اع٦ٞٙ، حل - 69
/أمد ؿٛس اًديـ، ا٦ًٌٕٓ إوم هـ(ح٘ٞؼ638إٟدًز)اعتقذ ؾ٦ٜ 

 ٤ًٌٜن. م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت 1999 -هـ 1420ؾ٦ٜ 
 سـ حٞك سـ ؾٕٞد سـ ؾٝؾ سـ اه قٌد سـ اًٗروق اًٖٚقي٦، إدي٥/احًـ - 70

هـ( ح٘ٞؼ/حٛد إسراهٞؿ 395)اعتقذ سٕد ؾ٦ٜ هال أسق إًًٙري، ُٝران
 دار إًٚؿ واًث٤٘و٦، ٍُ. ؾٚٞؿ،

اًٗقائد اعجٛقق٦ ذ إط٤دي٨ اعقوقق٦، حٛد سـ قك سـ حٛد اًِقي٤ي  - 71
هـ( ح٘ٞؼ/قٌد اًرمـ سـ حل اعٕٚٛل اًٞاي، دار 1250)اعتقر ؾ٦ٜ 

 ٤ًٌٜن.-اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت
وقات اًقو٤ٞت، حٛد سـ ؿ٤ير سـ أمد سـ ه٤رون، اع٥٘ٚ سّاح اًديـ  - 72

٘ٞؼ/ إط٤ًن ق٤ٌس، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ هـ( ح764)اعتقر ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن -م،دار ص٤در،سػوت 1974

١٥٥٢
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 سـ ا٤ً٘در قٌد حٛد اًِٞخ/ أسق "ضاء اخ٤ـر"ذ ا٤ًٌــ وا٤ًٔهر اعًٛك - 74 
هـ( 561)اعتقذ ؾ٦ٜ  اجٞاي ا٤ً٘در سٌٕد اعٕروف اه، قٌد سـ ُقؾك

ي، ا٦ًٌٕٓ إوم  ح٘ٞؼ/ظ٤ًد اًزرقل وقٌد م، دار 1994ؾ٦ٜ ا٤ًٜس ِهِ
 اسـ اً٘ٞؿ. 

وٞض اً٘دير ذح اج٤ُع اًّٖػ، زيـ اًديـ حٛد قٌد اًرؤوف سـ قك سـ  - 73
هـ(ح٘ٞؼ/ 1031زيـ ا٤ًٕسديـ احدادي صؿ اع٤ٜوي ا٤ً٘هري)اعتقر ؾ٦ٜ

م، دار اًٙت٥ 1994 -ه1415اًًام، ا٦ًٌٕٓ آوم ؾ٦ٜ  أمد قٌد
 ٤ًٌٜن. -ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت

ذ فال اً٘رآن ؾٞد ى٥ٓ إسراهٞؿ طًل ا٤ًِري )اعتقر ؾ٦ٜ  - 75
 هـ، دار اًنوق،ٍُ.1412هـ(ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًس٦ٕ قن ؾ1385٦ٜ

ى٤ُقس اًٙت٤ب اع٘دس، ش٠ًٞػ/ ٟخ٦ٌ ُـ إؾ٤شذة ذوى آظت٤ّص ُـ  - 76
م، ُِٜقرات ُٙت٦ٌ اعِٕؾ، 1981اًاهقشٞل، ا٦ًٌٕٓ ا٤ًًدؾ٦ ؾ٦ٜ 

 سػوت، ٤ًٌٜن.

اًٙٗقي، أسق  ا٤ًٌ٘ء أيقب سـ ُقؾك احًٜٞل اً٘ريٛل ا٤ًٞٚٙت، إًا٦ُ/أسق - 77
 وحٛد درويش هـ( ح٘ٞؼ/قد٤ٟن1094ا٤ًٌ٘ء احٜٗل )اعتقذ ؾ٦ٜ 

 سػوت. اًرؾ٦ً٤، م، ١ُؾ1998٦ً -هـ 1419اعٍي، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 

١٥٥٣
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٤ًًن إًرب، إًا٦ُ/ أسك اًْٗؾ م٤ل اًديـ سـ ُٙرم سـ ُٜٔقر إوري٘ل  - 78
م، دار ص٤در، 2000هـ( ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 711اعٍي)اعتقر ؾ٦ٜ 

 سػوت.

جٛع سح٤ر إٟقار ذ هرائ٥ اًتٜزيؾ و٤ًٓئػ إظ٤ٌر، م٤ل اًديـ، حٛد  - 79
َتِٜل ا َٗ ًٙجراي )اعتقر ؾ٦ٜ ـ٤هر سـ قك اًّدي٘ل اهٜدي اً

م، ٦ٌُٕٓ جٚس دائرة 1967 -هـ1387هـ(ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ986٦ٜ
 اع٤ٕرف إًثا٦ٟٞ. 

جٛقع اًٗت٤وى، ؿٞخ اإؾام /ش٘ل اًديـ أسك ا٤ًٌٕس أمد سـ قٌد احٚٞؿ  - 80
هـ( ح٘ٞؼ/ 728سـ قٌد اًًام سـ ش٦ٞٛٞ احراي اًدُِ٘ل )اعتقر ؾ٦ٜ

م، دار 2005 -هـ1426اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ  ار، ا٦ًٌٕٓأٟقر ا٤ًٌز وق٤ُر اجز
 اًقو٤ء.

اعحرر اًقضٞز ذ شًٗػ اًٙت٤ب إًزيز، أسق حٛد قٌد احؼ سـ ه٥ً٤ سـ م٤م  - 81
هـ( ح٘ٞؼ/ قٌد اًًام قٌد 542ؾ٦ٜ  سـ ق٦ٞٓ إٟدًز اعح٤ري )اعتقر

 سػوتهـ، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، 1422ا٤ًِذ حٛد، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن.

اعحٞط ذ ا٦ًٖٚ، إؾاقٞؾ سـ ق٤ٌد سـ ا٤ًٌٕس،أسق ا٤ً٘ؾؿ ا٤ً٘٤ًٓي، اعٕروف  - 82

١٥٥٤
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هـ( ح٘ٞؼ/ حٛد طًـ آل ي٤ؾل، 385س٤ًّ٤ط٥ سـ ق٤ٌد )اعتقر ؾ٦ٜ  
 ٤ًٌٜن. -م، دار ق٤م اًٙت٥، سػوت1994-هـ1414ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 

خر اًديـ سـ إًا٦ُ، و٤ٞء اًديـ خت٤ر اًّح٤ح، ًإ٤ُم/ حٛد اًرازي و - 83
هـ( ح٘ٞؼ/ يقؾػ اًِٞخ 606قٛر، اعِتٝر سخ٥ٞٓ اًري)اعتقر ؾ٦ٜ 

 -ه، دار اً٘ٚؿ، اًدار ا٦ُٞ٤ًِ، دُِؼ1412إوم ؾ٦ٜ  حٛد، ا٦ًٌٕٓ
 سػوت.

ختٍ اًِائؾ اعحٛدي٦، اإ٤ُم/ أسق قًٞك حٛد سـ قًٞك اًؽُذي  - 84
٤ٟس اًديـ ا٤ًٌٕي، اعٙت٦ٌ اإؾا٦ُٞ،  حٛد هـ( ح٘ٞؼ/279)اعتقر ؾٜف 

 إردن.-قان
ُدارج ا٤ًًًٙل سل ٤ُٜزل إي٤ك ٌٟٕد وإي٤ك ًٟتٕل، اإ٤ُم/ ؿٛس اًديـ  - 85

هـ( ح٘ٞؼ/ حٛد 751)اعتقر ؾ٦ٜ  حٛد سـ أسك سٙر سـ ىٞؿ اجقزي٦
م، دار 1996 -هـ1416اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ  اعٕتّؿ س٤ه اًٌٖدادي، ا٦ًٌٕٓ

 ٤ًٌٜن. -اًٙت٤ب إًري، سػوت
 سـ أمد سـ اه قٌد اًؼي٤ت ُدارك اًتٜزيؾ وط٤٘ئؼ اًت٠ويؾ، اإ٤ُم/ أسق - 86

هـ( ح٘ٞؼ/يقؾػ قك سديقي، ا٦ًٌٕٓ 710حٛقد اًًٜٗل )اعتقر ؾ٦ٜ
 ٤ًٌٜن. م، دار اًٙٚؿ ا٥ًٞٓ، سػوت1998 -هـ1419إوم ؾ٦ٜ

أسك قٌد اه حٛد ا٤ًًٜٞسقري اعٕروف اعًتدرك قغ اًّحٞحل، اإ٤ُم  - 87
هـ( ح٘ٞؼ/ ُّٓٗك قٌد ا٤ً٘در ق٤ٓ، ا٦ًٌٕٓ 405س٤ح٤يؿ )اعتقر ؾ٦ٜ
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 ٤ًٌٜن. م، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت1990 ه1411إوم ؾ٦ٜ  
م، دار اع٤ٕرف، 1964ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ إً٘ٞ٘ل، اعًتنىقن، ٟج٥ٞ - 88

 )ٍُ 
هـ( 241اه ا٤ًٌِٞي)اعتقر ؾ٦ٜ  اعًٜد، اإ٤ُم/ أمد سـ طٌٜؾ أسق قٌد - 89

ح٘ٞؼ/ ؿ٥ٕٞ إر٤ٟؤوط، ق٤دل ُرؿد وآظرون، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
 م، ١ُؾ٦ً اًرؾ2001.٦ً٤ -هـ1421

اعًٞح ُِتٝك إض٤ٞل ُٜٔقر أرصقذيز، ا٤ٌٟٕ/ سِٞقى، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤  - 90
د٤ُٞط ويٗر اًِٞخ واًؼاري ودير اً٘دي٦ً  م، ا٤ًٜذ ُٓرا2007٦ٟٞؾ٦ٜ

 د٦ٟ٤ُٞ.
ُٕجؿ اح٤ْرات ا٦ُٞ٤ًً ،هٜري. س. َقٌّقدي، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ  - 91

 ٤ًٌٜن م،ضروس سرس، ـراسٚس 1991 -هـ1411
م، اع٦ٌٕٓ 2003ُٕجؿ قٚؿ اًٜٗس واًؽس٦ٞ،جٛع ا٦ًٖٚ إًرس٦ٞ،ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  - 92

 إُري٦، ٍُ.
م، دار ا٦ًٕٞٚٓ، 2006، ضقرج ـراسٌٞ،ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ ُٕجؿ اًٗاؾ٦ٗ - 93

 ٤ًٌٜن. سػوت 
م، 1994 -هـ 1414اعٕجؿ اًًٗٚٗل، اًديتقر/ مٞؾ ص٤ٌٞٚ، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  - 94

 ٤ًٌٜن. -اًني٦ ا٤ًٕع٦ٞ ًٚٙت٤ب، سػوت

١٥٥٦
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)اعتقذ  آًؼاي ا٤ً٘ؾؿ أسق أيقب سـ أمد سـ اعٕجؿ اًٌٙػ، اإ٤ُم/ؾٚٞان - 95 
اًث٦ٟٞ٤، ُٙت٦ٌ  هـ( ح٘ٞؼ/مدي سـ قٌد اعجٞد اًًٚٗل، ا360٦ًٌٕٓ ؾ٦ٜ

 ا٤ً٘هرة. اسـ ش٦ٞٛٞ 
ا٤ًٌىل، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  قٌد و١اد اعٕجؿ اعٗٝرس ٤ًٕٗظ اً٘رآن اًٙريؿ، حٛد - 96

 هـ، دار اًٙت٥ اعٍي٦.1364
ُٕجؿ اع١ًٗل، قٛر سـ رو٤ سـ حٛد راه٥ سـ قٌد اًٖٜل يح٦ً٤ اًدًُؼ  - 97

 ٤ًٌٜن. -هـ( دار اط٤ٞء اًؽاث إًري، سػوت1408)اعتقر ؾ٦ٜ 
ا٥ًٖٞ، اإ٤ُم/ حٛد اًرازي وخر اًديـ سـ إًا٦ُ، و٤ٞء اًديـ  ٤ُٗشٞح – 98

 ؾ٦ٜ إوم هـ( ا606٦ًٌٕٓقٛر، اعِتٝر سخ٥ٞٓ اًري، )اعتقر ؾ٦ٜ، 
 ٤ًٌٜن.  سػوت ا٦ًٕٞٛٚ، اًٙت٥ م، دار2000 -هـ1421

اعٗردات ذ هري٥ اً٘رآن، اإ٤ُم/أسق ا٤ً٘ؾؿ احًل سـ حٛد اعٕروف  - 99
هـ( ح٘ٞؼ /صٗقان قد٤ٟن 502س٤ًراه٥ إص٤ٝٗي )اعتقر ؾ٦ٜ 

  سػوت هـ،دار اً٘ٚؿ واًدار ا1412،٦ُٞ٤ًِإوم ؾ٦ٜ  ا٦ًٌٕٓ اًداودي،
 . ٤ًٌٜن

سـ  اعٗٝؿ ع٤ أؿٙؾ ُـ شٚخٞص يت٤ب ًُٚؿ، أسق ا٤ًٌٕس أمد سـ قٛر - 100
اه٤دي ا٤ًٜزي،  هـ( ح٘ٞؼ اًديتقر/قٌد656إسراهٞؿ اً٘رـٌل)اعتقذ ؾ٦ٜ 

م، وزارة إوى٤ف واًِئقن 2005 -هـ 1426ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ
 اعٖرب.  اإؾا٦ُٞ، اًرس٤ط 

١٥٥٧
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احًل أمد سـ و٤رس سـ زيري٤ اً٘زويٜل أسق ا٦ًٖٚ،إًا٦ُ/ ٤ُ٘يٞس – 101 
ه٤رون، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ  حٛد اًًام ( ح٘ٞؼ/قٌدهـ 395اعتقذ ؾ٦ٜ (اًرازي
 ٤ًٌٜن. اًٗٙر، سػوت  م، دار1979 -هـ 1399

ٌد اًٙريؿ سـ أمد أسق اًٗتح اعٕروف اعٚؾ واًٜحؾ، اإ٤ُم/حٛد سـ ق - 102
هـ ( ح٘ٞؼ/ أُػ قغ ٤ُٜٝ وقغ و٤ققر، 548س٤ًِٝرؾت٤ٟك)اعتقر ؾ٦ٜ

 ٤ًٌٜن م، دار اعٕرو٦، سػوت 2001 -هـ1421ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ 
 ُّٜقر سـ ضٕٗر سـ حٛد سـ اه قٌد إؾاقٞؾ ٤ُٜزل ا٤ًًئريـ، اإ٤ُم/أسق - 103

 -هـ( دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت481)اعتقر ؾ٦ٜ  اهروي ا٤ّٟٕري
 ٤ًٌٜن.

م، ٤ُٜ1963ه٩ اًٌح٨ إًٚٛل، اًديتقر/ قٌد اًرمـ سدوى، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ   - 104
 دار ا٦ًْٜٝ إًرس٦ٞ، ٍُ.

٤ُٜه٩ اًٌح٨ اًًٗٚٗل، اًديتقر/ حٛد أمد ُّٓٗك اًني٤ىقس، ـ٦ٌٕ   - 105
 م، دار اًث٤٘و٦  ًٜٚن، ا٤ً٘هرة.1995ؾ٦ٜ 

٤ُٜه٩ اًٌح٨ ذ قٚؿ اًٜٗس، اًديتقر/ طٚٛل اعٚٞجل، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ  - 106
 ٤ًٌٜن. م، سػوت 2001

اع٤ٜٝج ذح صحٞح ًُٚؿ سـ احج٤ج، اإ٤ُم/ أسق زيري٤ حٞك سـ ذف  - 107
هـ، دار 1392اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ هـ( ا676٦ًٌٕٓسـ ُرى اًٜقوي )اعتقر ؾ٦ٜ

١٥٥٨
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 ٤ًٌٜن. إط٤ٞء اًؽاث إًري، سػوت 
٤ُٜٝج ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ذ ٟ٘ض يام ا٦ًِٕٞ اً٘دري٦،ؿٞخ اإؾام /ش٘ل  - 108

اًديـ أسك ا٤ًٌٕس أمد سـ قٌد احٚٞؿ سـ قٌد اًًام سـ ش٦ٞٛٞ احراي 
هـ( ح٘ٞؼ/حٛد رؿ٤د ؾ٤م، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 728اًدُِ٘ل )اعتقر ؾ٦ٜ

ع٦ٙٚٛ م،ض٦ُٕ٤ اإ٤ُم حٛد سـ ؾٕقد اإؾا٦ُٞ، ا1986-هـ1406
 إًرس٦ٞ إًًقدي٦.

اعقاه٥ اًٚد٦ٟٞ س٤عٜح اعحٛدي٦، أمد سـ حٛد سـ أسك سٙر سـ قٌد اعٚؽ  - 109
ؿ٤ٝب اًديـ )اعتقر ؾ٦ٜ  ا٤ًٌٕس، أسق اعٍي، اً٘تٌٞل اًً٘ٓاي

 ٍُ. -ا٤ً٘هرة اعٙت٦ٌ اًتقو٦ٞ٘ٞ، ( هـ923
ؾٕٞد، ـ٦ٌٕ اعقؾقق٦ اًث٤٘و٦ٞ ًأقام، إذاف اًديتقر/طًل  - 110

 م، ـ٦ٌٕ دار ا1972.٥ًِٕؾ٦ٜ
م( 2002ُقؾقق٦ ا٦ًًٗٚٗ، اًديتقر/ قٌد اًرمـ سدوي)اعتقذ ؾ٦ٜ  - 111

 م، اع١ؾ٦ً إًرس٦ٞ ًٚدراؾ٤ت واًٜن1984ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ

ٟزه٦ ا٤ًٌٕء ذ ـ٤ٌ٘ت إدس٤ء، قٌد اًرمـ سـ حٛد سـ قٌٞد اه  - 112
هـ( 577ا٤ّٟٕري، أسق اًؼي٤ت، يال اًديـ ا٤ٌٟٕري)اعتقر ؾ٦ٜ 

م، ُٙت٦ٌ 1985 -هـ1405ح٘ٞؼ/ إسراهٞؿ ا٤ًًُرائل، ا٦ًٌٕٓ اًث٤ًث٦ ؾ٦ٜ 
 إردن اع٤ٜر، اًزرى٤ء 

١٥٥٩
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 اسـ اخػ أسق اًديـ ٤ُم/ ؿٛسوإصر، اإ احدي٨ هري٥ ذ ا٤ًٜٝي٦ – 113 
 أمد ح٘ٞؼ/ـ٤هر هـ(833يقؾػ )اعتقر ؾ٦ٜ سـ حٛد سـ حٛد اجزري،

 م، اعٙت1979٦ٌ-هـ1399ا٤ًٜٓطل، ـ٦ٌٕ ؾ٦ٜ حٛد اًزاوي، حٛقد
 ٤ًٌٜن.  -سػوت ا٦ًٕٞٛٚ،

 احر قك سـ احًـ اًِٞخ سـ حٛد ضٕٗر وؾ٤ئؾ ا٦ًِٕٞ)آل ا٧ًٌٞ( أسق - 114
ه( ح٘ٞؼ/١ُؾ٦ً آل ا٧ًٌٞ قٚٞٝؿ اًًام  1033)اعتقذ ؾ٦ٜ  ا٤ًُٕك

 إيران.  هـ، ١ُؾ٦ً آل ا٧ًٌٞ، ىؿ1414إط٤ٞء اًؽاث، ا٦ًٌٕٓ اًث٦ٟٞ٤ ؾ٦ٜ

وو٤ٞت إق٤ٞن، اإ٤ُم/ ؿٛس اًديـ أسق ا٤ًٌٕس أمد سـ حٛد سـ إسراهٞؿ  - 115
هـ( 681سـ أسك سٙر سـ ظ٤ٙٚن إرسغ ا٤ًِوٕل)اعتقر ؾ٦ٜ

 -م، دار ص٤در، سػوت 1900ح٘ٞؼ/إط٤ًن ق٤ٌس، ا٦ًٌٕٓ إوم ؾ٦ٜ 
 ٤ًٌٜن.

 

١٥٦٠
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 ْعاتـــــفَرس امْض 
 أقم اح      علللللللللللللللللا  ض

  اع٘د٦ُ:
  :٤ُه٦ٞ احزن وشّٗٞؾ أوص٤وف. اًتٛٝٞد

  اعٌح٨ إول: شٕريػ احزن ٦ًٖ واصٓاًط٤.
: شٕريػ احزن ٦ًٖ: ًٓ   أو

٤ًٞ: شٕريػ احزن اصٓاًط٤.   ص٤ٟ
  احزن ذ قٚؿ اًٜٗس.

  ط٦٘ٞ٘ احزن قٜد اًّقو٦ٞ.
  شٕريػ اًٗاؾ٦ٗ ًٚحزن.

  اعٌح٨ اًث٤ي: شّٗٞؾ أوص٤ف احزن.
: اهؿ. ًٓ   أو
٤ًٞ: اًٖؿ.   ص٤ٟ

  ص٤ًًث٤: اًٙآس٦.
٤: إؾػ. ًٕ   راس

٤: إؾك. ًً   ظ٤ُ
  ؾ٤دًؾ٤: آستئ٤س.

 :٤ ًٕ   اًٙرب.ؾ٤س

١٥٦١
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 أقم اح      علللللللللللللللللا  ض 
ُد. َٛ َٙ   ص٤ًُٜ٤: اً

٤: ا٨ًٌ.  ًٕ   ش٤ؾ
  ُٜفودواوع احزن، وُقىػ اإؾام اًّٗؾ إول: أؾ٤ٌب 

  اعٌح٨ إول: أؾ٤ٌب ودواوع احزن.
: إؾ٤ٌب اعًت٘رة  واعتقـ٦ٜ. ًٓ   أو

٤ًٞ: اح٤وز واعثػ اخ٤رضل.   ص٤ٟ
  اعٌح٨ اًث٤ي: ُقىػ اإؾام ُـ احزن.

  اًث٤ي: أقراض احزن وآص٤ره، وقاج اإؾام ًفاًّٗؾ 
  اعٌح٨ إول: أقراض احزن وآص٤ره.                       

إقراض اًقضدا٦ٟٞ، إقراض اًذه٦ٜٞ، إقراض 
 اًٌد٦ٟٞ.

 

  اعٌح٨ اًث٤ي: قاج اإؾام ًٚحزن.
  اًً٘ؿ إول: اؾتخدم اإؾام وٞف دواء ُٕٜقي روطل

 : ًٓ   آي٤ت وأط٤دي٨ اإيان س٤ً٘در.أو
٤ًٞ: ُٗٝقم ودور إطزان ذ اإؾام.   ص٤ٟ

  ُراش٥ احزن و٤ُٟٙتف قٜد اًّقو٦ٞ.
  ص٤ًًث٤: إدق٦ٞ واًت٤ًسٞح.

  ."اًت٦ٌٜٞٚ"اًً٘ؿ اًث٤ي:إًاج س٤ًؽي٤ق اًٌٜقي اعٕروف س٤ؾؿ 

١٥٦٢
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 أقم اح      علللللللللللللللللا  ض 
  ش٥ٕٞ٘: ٟٔري٦ اًٜٙدي ذ قاج احزن.

  ووقائده. اخ٤م٦: ٟت٤ئ٩ اًٌح٨
  وٝرس اعراضع  واع٤ّدر.

  وٝرس اعقوقق٤ت.

 

١٥٦٣


