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  "دراسة موضوعیة" دة كما یصوره القرآن الكریماإلنسان في الرخاء والش
  . ٢، سامیة عاھد حرب*١مشاعل أنور اللھو

الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي  قسم الدراسات اإلسالمیة ، كلیة التربیة األساسیة ، -١
  .والتدریب ، الكویت 

القراءات والدراسات القرآنیة، كلیة الدعوة وأصول الدین، جامعة العلوم قسم  -٢
  .سالمیة العالمیة، األردن اإل
   mm.mostafa@paaet.edu.kw :البرید اإللكتروني للباحث الرئیسي *

  :ملخص 
ھذا البح�ث إل�ى الكش�ف ع�ن مفھ�وم الرخ�اء والش�دة ف�ي اللغ�ة، وبی�ان طرائ�ق            یسعى 

التعبیر القرآني عن أحوال الرخاء والش�دة، ومواق�ف اإلنس�ان ف�ي مواجھتھا،وم�ا یتض�منھ       
وإشارات، وما یعكسھ من جوانب نفسیة وسلوكیة، باإلضافة إلى استنباط  ذلك من دالالت

قواع��د التربی��ة القرآنی��ة الت��ي تھی��ئ اإلنس��ان لمواجھ��ة ھ��ذه األح��وال بم��ا یحق��ق ل��ھ الرض��ا  
والطمأنینة في حیاتھ الدنیا، والفوز والفالح في اآلخرة، وذلك م�ن خ�الل اس�تقراء اآلی�ات     

واس��تقراء وتحلی��ل م��ا كتب��ھ العلم��اء  دراس��ة دالالتھ��ا، القرآنی��ة ذات الص��لة بالموض��وع، و 
والمفسرون حولھا، للكش�ف ع�ن بالغ�ة التعبی�ر فیھ�ا واس�تنباط م�ا یس�تفاد منھ�ا م�ن فوائ�د            

  .وقواعد وھدایات
  :بعض النتائج

عنایة القرآن الكریم بھذه القضیة وعرضھا في آیات عدة یدل على أھمیة ھذا الموضوع -
 .ن جنسھ أو دینھ أو وصفھفھو یمس كل إنسان أیًا كا

تركیز القرآن الكریم الحدیث عن ھذه القضیة في السور المكیة فیھ داللة على ارتباطھا -
بالبناء العقدي اإلیماني عند اإلنسان، وتشكیل التصورات الصحیحة حول الحیاة والخالق 

اھیم عز وجل، وفي ذلك إرشاد للمربین والدعاة إلى االھتمام بھذه القضیة وغرس المف
الصحیحة حولھا في نفوس األطفال والناشئة وحدیثي اإلسالم؛ ألنھا أساس مھم ینطلق 

 .منھ اإلنسان في عالقتھ مع اهللا عز وجل، وسلوكھ في مواجھة األقدار التي یقدرھا

تنوع طرائق التعبیر القرآني عن حال الرخاء وحال الشدة وتبدلھما بألفاظ متعددة یعكس -
د متنوعة لھذه األحوال، مع تناسبھا مع السیاق الذي وردت فیھ، جوانب مختلفة، وأبعا

 .وھذا یبرز وجھًا من وجوه اإلعجاز القرآني

إن قواعد التربیة القرآنیة لإلنسان في مواجھتھ ألحوال الرخاء والشدة تخلق جوًا من -
 .االستقرار النفسي لدى اإلنسان، وتكسبھ التوازن في التعامل معھا

  :التوصیة
لباحثین بالتوجھ في أبحاثھم إلى التربیة العقدیة اإلیمانیة، مستلھمین ا أوصي

اآلیات الدالة علیھا، مستصحبین دالالت السیاق القرآني، والمعاني التي تنطق بھا األلفاظ 
  .والتراكیب

  .اإلنسان ، الرخاء ، الشدة ، التربیة القرآنیة، الرضا والطمأنینة  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

This research seeks to reveal the concept of prosperity 
and distress in the language, and to clarify the methods of 
Qur’anic expression of the conditions of prosperity and 
distress, and the attitudes of man in confronting them, and the 
indications and signs that this contains, and what it reflects 
from psychological and behavioral aspects, in addition to 
devising the rules of Qur’anic education that prepares the 
person to confront These conditions are in a way that 
achieves contentment and tranquility in his life in this world, 
and victory and prosperity in the Hereafter, through 
extrapolating the Qur’anic verses related to the subject, 
studying their implications, and extrapolating and analyzing 
what scholars and commentators have written about them, to 
reveal the eloquence of expression in them and elicit the 
benefits, rules and gifts that can be learned from them. 

Some results: 
The Holy Qur’an’s attention to this issue and its 

presentation in several verses indicates the importance of this 
topic, as it affects every human being, regardless of his 
gender, religion or description. 

- The focus of the Holy Qur’an talking about this issue in 
the Meccan surahs in it is an indication of its connection with 
the belief structure of man, and the formation of correct 
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perceptions about life and the Creator Almighty, and in this is 
a guide for educators and callers to pay attention to this issue 
and instill correct concepts around it in the hearts of children, 
young people, and newcomers of Islam; Because it is an 
important basis from which man proceeds in his relationship 
with God Almighty, and his behavior in the face of the 
predestination that he values. 

- The diversity of the Qur’anic expressions of the state 
of prosperity and the state of distress, and their exchange 
with multiple words, reflects different aspects and various 
dimensions of these conditions, with their relevance to the 
context in which they were mentioned, and this highlights an 
aspect of the Qur’anic miracle. 

- The rules of Qur’anic education for man in facing 
conditions of prosperity and distress create an atmosphere of 
psychological stability for man, and gain him balance in 
dealing with them. 

recommendation: 
I recommend the researchers to turn in their research to 

the doctrine of faith education, drawing inspiration from the 
verses indicating them, accompanied by the implications of 
the Qur’anic context, and the meanings uttered by words and 
structures. 
Keywords: Man , Prosperity , Distress , Quranic Education , 
Contentment And Tranquility. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

الحم�د هللا رب الع��المین، والص��الة والس��الم عل��ى النب��ي األم��ین، وعل��ى آل��ھ وص��حبھ   
  ...ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد

أنزل اهللا تعالى القرآن الكریم ھدایة عامة، ومعجزة خالدة، وھو الرسالة الخاتمة التي 

َوَی�ْوَم َنْبَع�ُث ِف�ي ُك�لِّ ُأمَّ�ٍة      ﴿ي ال�دنیا واآلخ�رة، ق�ال تع�الى     تضمنت قواعد الفالح والنج�اة ف�  

ا ِلُك�لِّ  َشِھیًدا َعَلْیِھْم ِم�ْن َأْنُفِس�ِھْم ۖ َوِجْئَن�ا ِب�َك َش�ِھیًدا َعَل�ىٰ َھُٰؤَل�اِء ۚ َوَنزَّْلَن�ا َعَلْی�َك اْلِكَت�اَب ِتْبَیاًن�           

، ویأتي ھذا البحث في سیاق الكش�ف  ٨٩: لنحلا ﴾َشْيٍء َوُھًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرىٰ ِلْلُمْسِلِمیَن

عن قواعد التربیة القرآنیة لإلنسان، وتھیئتھ لمواجھة أحوال الرخاء والش�دة بم�ا یحق�ق ل�ھ     
الرضا والطمأنینة في حیاتھ الدنیا، والفوز والف�الح ف�ي اآلخ�رة، وذل�ك م�ن خ�الل دراس�ة        

ظھا، وأس�رار التعبی�ر القرآن�ي    اآلیات القرآنیة ذات الصلة بالموضوع، وإبراز دالالت ألفا
 .فیھا

  
  :مشكلة الدراسة

  :یحاول ھذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

 ما دالالت لفظي الرخاء والشدة في اللغة؟-

 ما ھي طرائق التعبیر القرآني في التعبیر عن أحوال الرخاء والشدة، وتبدلھا؟-

 اء والشدة؟كیف صور القرآن الكریم اإلنسان في مواجھتھ ألحوال الرخ-

 ما ھي قواعد التربیة القرآنیة لتھیئة اإلنسان في مواجھة أحوال الرخاء والشدة؟-

  
  :أھمیة الدراسة

  :تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من النقاط التالیة

تس�عى للكش��ف ع�ن بع��ض القواع�د القرآنی�ة المھم��ة الت�ي فیھ��ا ھدای�ة وص��الح        أنھ�ا  -
  .لإلنسان

  .رآني الذي یعد وجھًا من وجوه اإلعجازأنھا تتعلق بدراسة التعبیر الق -

أنھا تتعلق بقضیة مھمة ال یستغني عنھا أي إنسان، فاإلنسان یتقلب في ھ�ذه الحی�اة    -
بین أحوال الرخاء والشدة، ف�ال ب�د ل�ھ أن یتس�لح بم�ا یعین�ھ عل�ى مواجھتھا،وبم�ا یحف�ظ ل�ھ           

  .االستقرار في حیاتھ الدنیا والفالح والنجاة في اآلخرة
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  :السابقة الدراسات
ل���م تق���ف الدراس���ة ف���ي ح���دود االط���الع عل���ى بح���ث یتن���اول ھ���ذا الموض���وع          

بالمنھجیة، واألغراض نفسھا التي یسعى إلیھا ھذا البحث، وأقرب ما وقعت علیھ الدراسة 
  :بحثان حول موضوع االبتالء، وھما

س�الة  محم�د عب�د العزی�ز الحم�ادي الرح�الي، ر     : االبتالء في الق�رآن الك�ریم، للباح�ث   -
تناولت الدراسة في بابھا األول الغایة م�ن خل�ق   :م١٩٨٨دكتوراة، جامعة أم القرى، مكة، 

اإلنس��ان، وف��ي الب��اب الث��اني االب��تالء ب��الخیر والش��ر، والب��اب الثال��ث االب��تالء ف��ي طری��ق   
 .الدعوة إلى اهللا

س���نة االب���تالء ف���ي الق���رآن الك���ریم، للباح���ث رج���ب نص���ر موس���ى األن���س، رس���الة  -
م، ك��ان الفص��ل األول ف��ي االب��تالء  ٢٠٠٧امع��ة النج��اح الوطنی��ة، فلس��طین،  ماجس��تیر، ج

وسنة اهللا في التمحیص، والفصل الثاني في مظاھر االبتالء، والفصل الثال�ث ف�ي االب�تالء    
 .وضروبھ، والفصل الرابع في االبتالء في سبیل الدعوة إلى اهللا

حث الذي یركز عل�ى  ویالحظ اختالف الرسالتین في محاورھما عن موضوع ھذا الب
دراسة دالالت األلفاظ، وطرائق التعبیر القرآني في تصویر اإلنس�ان ف�ي مواجھ�ة أح�وال     

  .الرخاء والشدة، وبیان قواعد التربیة القرآنیة لمواجھة ھذه األحوال

 :منھجیة الدراسة
  :اعتمد البحث على المنھجین البحثیین اآلتیین

ل استقراء مجموعة من اآلیات القرآنی�ة ذات  من خال -شبھ التام-المنھج االستقرائي -
  .الصلة بموضوع الدراسة، واستقراء ما كتبھ العلماء والمفسرون حولھا

من خالل تحلیل اآلی�ات القرآنی�ة، وم�ا تض�منتھ م�ن دالالت لغوی�ة       : المنھج التحلیلي-
نباط م�ا  وبالغیة، وما كتبھ العلماء والمفسرون حولھا للكشف عن بالغة التعبیر فیھا واست

  .یستفاد منھا من فوائد وھدایات
  :خطة البحث

  :اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ إلى
وھي التي بین أیدیكم، واشتملت على مش�كلة الدراس�ة وأھمیتھ�ا، والدراس�ات     : مقدمة

  .السابقة، ومنھجیة البحث، وخطتھ
  .تمھید بین یدي اآلیات

  .المبحث األول مفھوم الرخاء والشدة في اللغة والقرآن
  .المبحث الثاني اإلنسان في مواجھة أحوال الرخاء والشدة

  . الخاتمة وفیھا أھم النتائج والتوصیات
  

واهللا نسأل أن یجعل ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، مقبوًال عنده، نافع�ًا لم�ن ق�رأه،    
  . إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
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  متهيد

  بني يدي اآليات

  
یاة اإلنسان ف�ي آی�ات ع�دة م�ن الق�رآن الك�ریم،       جاء الحدیث عن الرخاء والشدة في ح

منھ��ا م��ا ج��اء وص��فًالألمم الس��ابقة ف��ي مواجھ��ة أح��وال الرخ��اء والش��دة كم��ا ف��ي قول��ھ             

َلا ِإْذ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلىٰ ُأَمٍم ِمْن َقْبِلَك َفَأَخْذَناُھْم ِباْلَبْأَس�اِء َوالضَّ�رَّاِء َلَعلَُّھ�ْم َیَتَض�رَُّعوَنَفَلوْ    ﴿تعالى

ُسوا َم�ا  َجاَءُھْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِٰكْن َقَسْت ُقُلوُبُھْم َوَزیََّن َلُھُم الشَّْیَطاُن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَنَفَلمَّا َن
َذا ُھ�ْم  ُذكُِّروا ِبِھ َفَتْحَنا َعَلْیِھْم َأْبَواَب ُك�لِّ َش�ْيٍء َحتَّ�ىٰ ِإَذا َفِرُح�وا ِبَم�ا ُأوُت�وا َأَخ�ْذَناُھْم َبْغَت�ًة َف�إِ         

َوَم�ا َأْرَس�ْلَنا ِف�ي َقْرَی�ٍة ِم�ْن َنِب�يٍّ ِإلَّ�ا َأَخ�ْذَنا َأْھَلَھ�ا          ﴿وقول�ھ تع�الى    ٤٤-٤٢:األنع�ام  ﴾ُمْبِلُسوَن

َم�سَّ  ُلوا َق�ْد  ِباْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّھْم َیضَّرَُّعوَنُثمَّ َبدَّْلَنا َمَكاَن السَّیَِّئِة اْلَحَس�َنَة َحتَّ�ىٰ َعَف�ْوا َوَق�ا    

  .٩٥-٩٤:األعراف ﴾آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء َفَأَخْذَناُھْم َبْغَتًة َوُھْم َلا َیْشُعُروَن

ُھَو الَِّذي ُیَسیُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ﴿ومنھا ما جاء بصیغة الخطاب كما في قولھ تعالى 

ْم ِبِریٍح َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ِبَھا َجاَءْتَھا ِریٌح َعاِصٌف َوَجاَءُھُم ۖ َحتَّىٰ ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِھ
َن�ا ِم�ْن   اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأنَُّھْم ُأِحیَط ِبِھْم ۙ َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلِص�یَن َل�ُھ ال�دِّیَن َل�ِئْن َأْنَجْیتَ    

-٢٢:ی�ونس  ﴾ا َأْنَجاُھْم ِإَذا ُھ�ْم َیْبُغ�وَن ِف�ي اْل�َأْرِض ِبَغْی�ِر اْلَح�قِّ      َھِٰذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِریَنَفَلمَّ

َف�ِإَذا َرِكُب�وا ِف�ي اْلُفْل�ِك َدَع�ُوا اللَّ�َھ       ﴿ومنھا ما جاء بصیغة الغائب كما في قول�ھ تع�الى   ٢٣،١

،وقول�ھ تع�الى   ٦٥: العنكب�وت  ﴾ُمْخِلِص�یَن َل�ُھ ال�دِّیَن َفَلمَّ�ا َنجَّ�اُھْم ِإَل�ى اْلَب�رِّ ِإَذا ُھ�ْم ُیْش�ِرُكونَ         

ُمْقَتِصٌد  َوِإَذا َغِشَیُھْم َمْوٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َفَلمَّا َنجَّاُھْم ِإَلى اْلَبرِّ َفِمْنُھْم﴿

  .٣٢:لقمان ﴾ۚ َوَما َیْجَحُد ِبآَیاِتَنا ِإلَّا ُكلُّ َختَّاٍر َكُفور
  

اإلنس�ان م�ن حی�ث ھ�و ج�نس، أو الن�اس بش�كل ع�ام، وھ�و           ومنھا ما جاء ح�دیثًا ع�ن  

َوِإَذا َمسَّ اْلِإْنَساَن الضُّ�رُّ َدَعاَن�ا ِلَجْنِب�ِھ َأْو َقاِع�ًدا َأْو َقاِئًم�ا َفَلمَّ�ا       ﴿األكثر، كما في قولھ تعالى 

 ﴾َن ِلْلُمْسِرِفیَن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَنَكَشْفَنا َعْنُھ ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َیْدُعَنا ِإَلىٰ ُضرٍّ َمسَُّھ ۚ َكَذِٰلَك ُزیِّ

َوِإَذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة َفِرُحوا ِبَھا ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة ِبَما َق�دََّمْت  ﴿، وقولھ تعالى ١٢:یونس

لَّ�َھ َعَل�ىٰ َح�ْرٍف ۖ    َوِمَن النَّاِس َم�ْن َیْعُب�ُد ال  ﴿، وقولھ تعالى ٣٦:الروم ﴾َأْیِدیِھْم ِإَذا ُھْم َیْقَنُطوَن

                                      
 .٦٧: ، واإلسراء٥٥-٥٣:، والنحل٦٤-٦٣: وأیضا األنعام١
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 ۚ َذِٰل�َك  َفِإْن َأَصاَبُھ َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِھ ۖ َوِإْن َأَصاَبْتُھ ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِھِھ َخِسَر ال�دُّْنَیا َواْل�آِخَرةَ  

  ١.، وغیرھا١١:الحج ﴾ُھَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن

ن ف�ي التعام�ل م�ع أح�وال الرخ�اء      ومن اآلیات ما جاء تقریرًا للتربی�ة القرآنی�ة لإلنس�ا   

 ﴾الَِّذیَن ِإَذا َأَصاَبْتُھْم ُمِصیَبٌة َق�اُلوا ِإنَّ�ا ِللَّ�ِھ َوِإنَّ�ا ِإَلْی�ِھ َراِجُع�ونَ      ﴿والشدة، كما في قولھ تعالى 

َوِإَلْیَن�ا   ُك�لُّ َنْف�ٍس َذاِئَق�ُة اْلَم�ْوِت ۗ َوَنْبُل�وُكْم ِبالشَّ�رِّ َواْلَخْی�ِر ِفْتَن�ًة ۖ        ﴿، وقول�ھ تع�الى   ١٥٦:البقرة

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَل�ا ِف�ي َأْنُفِس�ُكْم    ﴿وقولھ تعالى ، ٣٥: األنبیاء ﴾ُتْرَجُعوَن

  ٢.غیرھا، و٢٢:الحدید ﴾ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَھا ۚ ِإنَّ َذِٰلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیٌر

ی��راد ب�ھ اإلنس�ان م�ن حی�ث ھ�و ج�نس، وع��ن       وح�دیث الق�رآن ع�ن ھ�ذه القض�یة إنم�ا       
الن���اس عموم���ا ال ف���ردًا معین���ًا، فعل���ى س���بیل المث���ال ق���ال أب���و حی���ان ف���ي تفس���یره آلی���ة       

وأن�ھ ال ی�راد ب�ھ الك�افر، ب�ل      ...والظاھر أنھ ال یراد باإلنسان شخص مع�ین «):١٢:یونس(
  ٣.»المراد اإلنسان من حیث ھو سواء كان كافرًا أم عاصیًا بغیر الكفر

ال�رغم م�ن حم�ل اب�ن عاش�ور التعری�ف ف�ي لف�ظ اإلنس�ان ف�ي ھ�ذه اآلی�ة عل�ى               وعلى
االستغراق العرفي المراد بھ اإلنسان الكافر إال أنھ قرر أن حكمھا ال یختص بالكافر حیث 

ویأخذ المسلمون من ھذا الحكم ما یناسب مقدار ما في آحادھم من بقایا ھ�ذه الح�ال   «: قال
  ٤.»الجاھلیة فیفیق كل من غفلتھ

ھذا إنكار على اإلنسان من حی�ث ھ�و   «): ٣٦:الروم(وقال ابن كثیر في تفسیره آلیة 
  ٥.»إال من عصمھ اهللا ووفقھ

یتبین مما سبق من أقوال المفسرین أن بع�ض اآلی�ات وإن ج�اءت ف�ي س�یاق الح�دیث       
عن اإلنسان الكافر إال أن مفھومھا ینطبق على اإلنسان ف�ي أص�ل جبلت�ھ، فق�د یق�ع المس�لم       

ال الرخاء أو الشدة في بعض المحاذیر التي حذرت منھا اآلیات، ض�عفًا أو غفل�ة أو   في ح
سھوًا، وھذا یدل على قصور في رسوخ مف�اھیم التربی�ة القرآنی�ة ف�ي قلب�ھ، فكلم�ا رس�خت        
ھذه المفاھیم في قلبھانعكس أثرھ�ا عل�ى واق�ع س�لوكھ، وك�ان أكث�ر اتزان�ًا ف�ي التعام�ل م�ع           

  . أحوال الرخاء والشدة

                                      
، ٥١- ٤٩: ، وفصلت٤٩، ٨: ، والزمر٣٦، ٣٣: والروم ،٨٣: ، واإلسراء١٠-٩: ینظر ھود١

 .١٦-١٥:، والفجر٢٢ -١٩: ، والمعارج٤٨:والشورى
- ٥: ، الشرح١١:، والتغابن٣١:، محمد١١: ، الرعد١٠٧: ، یونس٧٩-٧٨: ،النساء١٧٧: ینظر البقرة٢
٦. 
وقد ذكر . ١٣٣، ص٢وینظر الزمخشري، الكشاف، ج. ١٣٣، ص٥أبو حیان، البحر المحیط، ج٣

والزمخشري، . ٢٠٧، ص٥، ینظر أبو حیان البحر المحیط، ج٩: المفسران مثل ذلك في تفسیر آیة ھود
 .١٦٩، ص٧، ینظر أبو حیان البحر المحیط، ج٣٣:وكذا في تفسیر الروم. ٣٦٧، ص٢الكشاف، ج

 . ١٠٩، ص١١ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٤
 .٢٨٦، ص٦ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج٥
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د رب�ط المفس�رون بع�ض اآلی�ات بأح�داث ح�دثت زم�ن البعث�ة، كم�ا ج�اء ف�ي قول�ھ             وق

 َوِإَذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُھْم ِإَذا َلُھْم َمْكٌر ِفي آَیاِتَنا ۚ ُقِل اللَُّھ َأْس�َرعُ ﴿تعالى

، حیث ذكر أبو حیان أن سبب نزولھا ما ٢١:نسیو ﴾َمْكًرا ۚ ِإنَّ ُرُسَلَنا َیْكُتُبوَن َما َتْمُكُروَن

أن یدعو لھم بالخصب، لكن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصأصاب أھل مكة من الجدب والقحط فطلبوا من النبي 

وھ��ذه اآلی��ة وإن كان��ت ف��ي الكف��ار فھ��ي «: ال ی��دل عل��ى اختصاص��ھا بھ��م، ق��ال أب��و حی��ان
دع بع�د ذل�ك   تتناول من العاصین من ال ی�ؤدي ش�كر اهللا عن�د زوال المك�روه عن�ھ وال یرت�      

  ١.»عن معاصیھ، وذلك في الناس كثیر
یقول تعالى مخبرًا عن «: وجاء تقریر ذلك واضحًا في سورة المعارج، قال ابن كثیر

 ﴾إن اإلنس����ان خل����ق ھلوع����ًا﴿اإلنس����ان م����ا ھ����و مجب����ول علی����ھ م����ن األخ����الق الدنیئ����ة  

  ٢.»١٩:المعارج
ھ�و لالعتب�ار واالتع�اظ    أما الحدیث عن األم�م الس�ابقة وأحوالھ�ا ف�ي الش�دة والرخ�اء ف      

تحذیرًا من الوقوع فیما وقعوا فیھ، وفیھ إشارة إلى أنھا قضیة مشتركة ب�ین الن�اس جمیع�ًا    
  .على مر العصور

ویلح��ظ أن ح��دیث الق��رآن ع��ن ھ��ذه القض��یة ق��د ترك��ز ف��ي الس��ور المكی��ة كاألنع��ام،       
فص��لت، واألع��راف، وی��ونس، وھ��ود، والنح��ل واألنبی��اء، واإلس��راء، وال��روم، والزم��ر، و

  .والشورى وغیرھا
واس��تمر الح��دیث ع��ن ھ��ذا الموض��وع بص��ورة أق��ل ف��ي الس��ور المدنی��ة مث��ل البق��رة،    
والنس��اء ومحم��د، تأكی��دًا للمف��اھیم والق��یم الت��ي غرس��ت ف��ي الفت��رة المكی��ة، وربط��ًا لھ��ا            

  .بتطبیقاتھا في واقع حیاة المسلمین في الفترة المدنیة
  

ر المكیة یعزى إلى ارتباطھا بقضایا اإلیمان ولعل التركیز على ھذه القضیة في السو
العقیدة، فھ�ي تعن�ى بض�بط عالق�ة اإلنس�ان ب�اهللا تع�الى مال�ك ھ�ذا الك�ون والمتص�رف فی�ھ             
ومق�در األق��دار، واإلیم�ان بالق��در، وتتعل�ق ك��ذلك بتص�ور اإلنس��ان ح�ول الحی��اة وتقلباتھ��ا،      

ك اآلی�ات تؤس�س منھج�ًا    وانعكاس ذلك على الجوانب النفس�یة والس�لوكیة لدی�ھ، كم�ا أن تل�     
تربویًا للتعامل مع ھذا اإلنسان بم�ا یتناس�ب وبش�ریتھ، وتھی�ئ حمل�ة دع�وة الح�ق للتعام�ل         

  .معھ على وفق ذلك المنھج المتوازن
دراسة موض�وعیة تحلیلی�ة تب�رز     إن ھذا البحث یسعى إلى دراسة اآلیات ذات الصلة

ویر اإلنس�ان ف�ي مواجھتھ�ا، م�ع     دالالت التعبیر القرآني عن أحوال الرخاء والش�دة، وتص�  
  .بیان التربیة القرآنیة المثلى للتعامل المتزن معھا

                                      
 ..١٤٠، ص٥حیان، البحر المحیط، جأبو ١
 .٢٤٠، ص٨ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج٢
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  املبحث األول

  مفهوم الرخاء والشدة يف اللغة والقرآن

بادئ ذي بدء ال بد من تناول دالالت لفظي الرخاء والشدة في اللغة، ودراسة األلفاظ 
ب�ین ال�دالالت اللغوی�ة وال�دالالت      القرآنیة الدال�ة عل�ى ح�الي الرخ�اء والش�دة دراس�ة ت�ربط       

السیاقیة في التعبیر القرآني، وتبرز ما اختص بھ التعبی�ر القرآن�ي م�ن إش�ارات ولط�ائف،      
  :وذلك من خالل أربعة مطالب

  الرخاء والشدة في اللغة: المطلب األول
  الرخاء في التعبیر القرآني: المطلب الثاني
  الشدة في التعبیر القرآني: المطلب الثالث
  تبدل األحوال بین الرخاء والشدة في التعبیر القرآني: المطلب الرابع

  اطب اول

ا  دةء وارا  

  :الرخاء في اللغة: أوال
الرِّخ���و والرَّخ���و والرُّخ���و الھ���ش م���ن ك���ل «١ت���دل عل���ى الل���ین،) رخ���و(أص���ل م���ادة 

ترخى ب�ھ  ویق�ال اس�  «٣وم�ن ھ�ذا المعن�ى أخ�ذ لف�ظ الرخ�اء فالرخ�اء س�عة الع�یش،         ٢،»شيء
رخ�يُّ الب�ال إذا   «ویق�ال  ٤،»األمر واسترخت بھ حالھ إذا وقع ف�ي ح�ال حس�نة غی�ر ش�دیدة     

  ٥.»كان في نعمة واسع الحال بّین الرخاء ممدود ویقال إنھ في عیش رخّي
  .فلفظ الرخاء یعكس لین ھذه األحداث وسھولة تطویع اإلنسانلھا لصالحھ

، وھي ٣٦:ص ﴾َتْجِري ِبَأْمِرِه ُرَخاًء َحْیُث َأَصاَب َفَسخَّْرَنا َلُھ الرِّیَح﴿جاء في القرآن 

  .الریح اللینة
  :الشدة في اللغة: ثانیًا

الش�دة الص�البة وھ�ي نق�یض الل�ین،      «و ٦تدل على قوة ف�ي الش�يء،  ) شدد(أصل مادة 
ومن ھذا المعن�ى أخ�ذ لف�ظ الش�دة، فالش�دة والش�دیدة م�ن        ٧،»تكون في الجواھر واألعراض

ا ش��دائد، وتطل��ق الش��دة عل��ى المجاع��ة، والش��دائد الھزائ��ز، والش��دة    مك��اره ال��دھر وجمعھ�� 

                                      
 .٥٠١، ص٢ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج١
 .٢٨، ص١٩ابن منظور، لسان العرب، ج٢
 .المرجع نفسھ٣
 .٥٠٢، ص٢ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج٤
 .٢٨، ص١٩ابن منظور، لسان العرب، ج٥
 .١٧٩، ص٣س اللغة، جابن فارس، معجم مقایی٦
 .٢١٨، ص٤ابن منظور، لسان العرب، ج٧
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فلفظ الشدة یعكس صعوبة ھذه األح�داث وق�وة أثرھ�ا    ١.صعوبة الزمن، وشدة العیش شظفھ
  .على من تحل بھ، وصعوبة تطویعھا لصالحھ

تقل��ب الحی��اة ب��ین س��ھولة      یتب��ین مم��ا س��بق أن ك��ال المفھ��ومین ذوا ارتب��اط بحقیق��ة      
وعقب��ات، وھ��ذا م��ا تج��ري علی��ھ أح��وال البش��ر ف��ي مراح��ل معاش��ھم        وص��عوبة، ورغ��د  

  .المتعاقبة

ب اطا  

رآر اا  ءرا.  

وھ��ي ف��ي قول��ھ تع��الى ) رخ��و(وردت ف��ي الق��رآن الك��ریم كلم��ة واح��دة فق��ط م��ن م��ادة 
ي وإن ل��م تك��ن  وھ��٢،)٣٦:ص(﴾ َفَس��خَّْرَنا َل��ُھ ال��رِّیَح َتْج��ِري ِب��َأْمِرِه ُرَخ��اًء َحْی��ُث َأَص��ابَ     ﴿

معن�ى الس�ھولة    المنطلق في التعبیر القرآني عن حال الیس�ر وس�عة الع�یش إال أنھ�ا تعك�س     
وما یمكن اإلنسان من تطویع األش�یاء والس�یطرة علیھ�ا واالس�تمتاع بھ�ا، وھ�و ل�ب معن�ى         

  .الرخاء
  :وقد تنوعت طرائق التعبیر القرآني عن حال الرخاء، وفیما یأتي بیانھا

 : الرحمة- ١

والرحم��ة ھن��ا ٣ن أكث��ر ط��رق الق��رآن الك��ریم ف��ي التعبی��ر ع��ن ح��ال الرخ��اء، وھ��ي م��
وفیھا داللة على أن حال الرخاء أثر ٤مطلقة على األثر المترتب علیھا وھو النعمة والنفع،

كم�ا أن أص�ل كلم�ة الرحم�ة ی�دل عل�ى العط�ف        . أثر من آث�ار رحم�ة اهللا تع�الى ف�ي ال�دنیا     
متناسبًا مع واقع الضعف الذي جبل علیھ اإلنسان فالتعبیر بالرحمة جاء  ٥والرقة والرأفة،

: اإلنسان حیث تمیل نفسھ إلى السھولة والیسر قال تعالى ﴿وخلق اإلنس�ان ض�عیفا﴾ النس�اء   
٢٨. 

 :الخیر- ٢

والخی�ر ض�د   ٦وھي أیضًا من أكثر طرق القرآن الكریم في التعبیر عن ح�ال الرخ�اء،  
ط�ف والمی�ل، ف�الخیر    ت�دل عل�ى الع  ) خی�ر (وأص�ل م�ادة    ٧الشر، وھو ما یرغب فیھ الك�ل، 

وق�د ج�اء التعبی�ر ع�ن الرخ�اء ب�الخیر ف�ي        ٨خالف الشر ألن كل أحد یمیل لھ ویسعى إلی�ھ، 

 ﴾َوِم��َن النَّ��اِس َم��ْن َیْعُب��ُد اللَّ��َھ َعَل��ىٰ َح��ْرٍف ۖ َف��ِإْن َأَص��اَبُھ َخْی��ٌر اْطَم��َأنَّ ِب��ھِ         ﴿قول��ھ تع��الى  

                                      
 .المرجع نفسھ١
 .٣٨٠ینظر عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن، ص٢
 .٤٨: ، والشورى٩:، وھود٣٦، ٣٣:، والروم٢١:یونسوردت في عدة آیات مثل ٣
 .١٣٣، ١١ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٤
 .٤٩٨، ص٢اییس اللغة، جابن فارس، معجم مقینظر ٥
 .٢١: ، المعارج٤٩:، فصلت٣٥: ، األنبیاء١١: ، الحج١٠٧: وردت في عدة آیات مثل یونس٦
 .٣٠٠ینظر األصفھاني، المفردات، ص٧
 .٢٣٢، ص٢ینظر ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج٨
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وك�ذلك ف�ي قول�ھ    . یل�ھ إلی�ھ  ، وھو متناسب مع اطمئنان اإلنسان بح�ال الرخ�اء وم  ١١:الحج

وال یكتف�ي  ١، أي ال یم�ل وال یفت�ر،  ٤٩: فص�لت  ﴾َلا َیْسَأُم اْلِإْنَساُن ِمْن ُدَع�اِء اْلَخْی�رِ  ﴿تعالى 

  .وھذا بسب میلھ لحال الرخاء وحبھ لھ ٢من الخیر وال یقنع،

 :النعمة والنعماء- ٣

وإن تع�دوا  ﴿الى النعمة الحالة الحسنة، والنعمة للج�نس تق�ال للقلی�ل والكثی�ر، ق�ال تع�      

عل�ى كث�رة فروع�ھ    ) نعم(ویرى ابن فارس أن أصل  ١٨،٣:النحل ﴾نعمة اهللا ال تحصوھا

فالنعمة تشیر إلى معنى الترف�ھ واالس�تمتاع   ٤یرجع إلى معنى ترفھ وطیب عیش وصالح،

ثم إذا خولھ نعمة من�ھ نس�ي   ﴿في حال الرخاء، وقد ارتبطت بلفظ التخویل في قولھ تعالى 

ث�م إذا خولن�اه نعم�ة من�ا ق�ال إنم�ا       ﴿، وقول�ھ تع�الى   ٨:الزم�ر  ﴾لی�ھ م�ن قب�ل   ما كان ی�دعو إ 

وج�اء التعبی�ر    ٥، والتخوی�ل اإلعط�اء والتملی�ك دون ع�وض،    ٤٩:الزمر ﴾أوتیتھ على علم

، بالب��اء الدال��ة عل��ى المالبس��ة ٥٣:النح��ل ﴾وم��ا بك��م م��ن نعم��ة فم��ن اهللا﴿ف��ي قول��ھ تع��الى 

واالستمتاع بحیث یتمل�ك اإلنس�ان ال�نعم الت�ي     وھو متناسب مع معنى الترفھ ٦والمصاحبة،
تصاحبھ فیشعر من خاللھا بطیب العیش ومتعتھ، ومن بالغ�ة الق�رآن م�ا ج�اء ف�ي خاتم�ة       

ق�ل تمت�ع   ﴿آیة الزمر في وصف اإلنسان الذي یتمتع بھذه ال�نعم م�ع كف�ره ب�اهللا ع�ز وج�ل       

  ..٨:  الزمر ﴾بكفرك قلیًال إنك من أصحاب النار

ف��وردت ف��ي موض��ع واح��د ف��ي الق��رآن الك��ریم وھ��و قول��ھ تع��الى  )النعم��اء(أم�ا كلم��ة  

 ﴾ول��ئن أذقن��اه نعم��اء بع��د ض��راء مس��تھ لیق��ولن ذھ��ب الس��یئات عن��ي إن��ھ لف��رح فخ��ور      ﴿

وف��رق أب��و ھ��الل العس��كري ب��ین النعم��ة والنعم��اء، حی��ث ذك��ر أن النعم��اء ھ��ي ١٠،٧:ھ�ود 
البیضاء، أما النعمة النعمة الظاھرة ألنھا خرجت مخرج األحوال الظاھرة مثل الحمراء و

یش�یر إل�ى حال�ة تتل�بس     ) النعم�اء (فكأن التعبی�ر ع�ن الرخ�اء بلف�ظ     ٨فقد تكون غیر ظاھرة،
اإلنسان عند حلول النعمة حت�ى تظھ�ر آثارھ�ا علی�ھ فیف�رح بوجودھ�ا ویتف�اخر بھ�ا، وھ�و          

                                      
 .٤، ص٦أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج ینظر ١
 .١٠، ص٢٥ویر، جابن عاشور، التحریر والتنینظر ٢
 .٨١٤األصفھاني، المفردات، صینظر ٣
 .٤٤٦، ص٥ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، جینظر٤
 .٣٤٣، ص٢٣ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٥
 .٦٩، ص٤ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٦
 .٨٠١ینظر عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن، ص٧
 .١٩٧فروق اللغویة، صینظر العسكري، ال٨
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  .١٠:ھود ﴾إنھ لفرح فخور﴿التعبیر الذي جاء في فاصلة اآلیة التي عبرت بالنعماء 

 :السراء- ٤

ال��ذین ینفق��ون ف��ي الس��راء   ﴿ف��ي موض��عین ف��ي قول��ھ تع��الى  ) الس��راء(وردت كلم��ة 

ث�م ب�دلنا مك�ان الس��یئة الحس�نة حت�ى عف��وا       ﴿، وقول�ھ تع��الى  ١٤٣:آل عم�ران  ﴾والض�راء 

، والس�راء ض�د الض�راء، مش�تقة     ٩٥: األع�راف  ﴾وقالوا قد مس آباءن�ا الض�راء والس�راء   

وف��ي التعبی��ر بھ��ا ع��ن ح��ال الرخ��اء ٢،والس��رور خ��الف الح��زن١م��ن س��ره س��رًا وس��رورًا،
  .إشارة إلى أثره النفسي على اإلنسان وھو السرور

 :الحسنة- ٥

الحسنة في األصل صفة لموصوف محذوف، وھي الحالة الحسنة، ثم كثر حذف 
والحسن ھو كل مبھج مرغوب فیھ، ویعبر بھا عن كل م�ا   ٣الموصوف فصارت كاالسم،

ومن اآلیات التي وردت ٤.أحوالھ، وضدھا السیئةیسر اإلنسان من نعمة في نفسھ وبدنھ و

ُثمَّ َبدَّْلَنا َمَكاَن السَّیَِّئِة اْلَحَس�َنَة َحتَّ�ىٰ َعَف�ْوا َوَق�اُلوا َق�ْد       ﴿وردت فیھا كلمة الحسنة قولھ تعالى

وقولھ تعالى ، ٩٥:األعراف ﴾َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء َفَأَخْذَناُھْم َبْغَتًة َوُھْم َلا َیْشُعُروَن

َلا ِإنََّم�ا  َفِإَذا َجاَءْتُھُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َھِٰذِه ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة َیطَّیَُّروا ِبُموَسىٰ َوَمْن َمَعُھ ۗ َأ ﴿

ن ع� ) حس�نة (، والتعبیر بلف�ظ  ١٣١: األعراف ﴾َطاِئُرُھْم ِعْنَد اللَِّھ َوَلِٰكنَّ َأْكَثَرُھْم َلا َیْعَلُموَن

  . حال الرخاء فیھ داللة على حسن ھذا الحال، واستحسان اإلنسان لھ ورغبتھ فیھ
الس�ابق ذكرھ�ا،    ٩٥: ف�ي آی�ة األع�راف   ) الس�راء (و) الحس�نة (ویلحظ اجتم�اع لفظ�ي   

  .حیث جمع بین المؤثر واألثر الذي یمثل حالة الرخاء التي تصفھا اآلیة الكریمة

 :الیسر- ٦

ف�إن  ﴿، وقول�ھ تع�الى   ٧: الط�الق  ﴾بعد عسر یسرا سیجعل اهللا﴿ كما في قولھ تعالى 

، والیسر ضد العس�ر، وھ�و ی�دل عل�ى     ٥-٤: الشرح ﴾مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا

  ٥.معنى السھولة، وھوسھولة تحصیل المرغوب وعدم التعب فیھ
إن التعبیر عن حال الرخاء بالیسر فیھ إشارة إلى سھولة العیش، فھو وصف لتفاعل 

  .ألشیاء واألحداث، ولطافة حلولھا في حیاتھاإلنسان مع ا

                                      
 .٩١-٩٠، ص٤ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج١
 . ٦٨٢، ص٢ینظر الجوھري، الصحاح، ج٢
 .١٨، ص٩ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٣
 .٢٣٥ینظر األصفھاني، المفردات، ص٤
 .٤١٥، ص٣٠وابن عاشور، التحریر والتنویر، ج. ٨٩١ینظر األصفھاني، المفردات، ٥
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  اطب اث

رآر اا  دةا  

ش�ددنا، سنش�د، واش�دد،    : في عدة تصاریف، أھمھا) شدد(استعمل القرآن الكریم مادة 
وأغلب ھذه األلفاظ ترجع إلى ١.واشتدت، وشدید، وشداد، وأشداء، وأشد، وأشده، وأشدھما

والشدة تستعمل في العقد وف�ي الب�دن، وف�ي ق�وى ال�نفس وف�ي       «: معنى القوة، قال الراغب

 ﴾وإن�ھ لح�ب الخی�ر لش��دید    ﴿ومنھ�ا م�ا یرج�ع إل�ى معن�ى البخ��ل كقول�ھ تع�الى         ٢.»الع�ذاب 

  ٨.٣: العادیات
في التعبی�ر ع�ن الص�عاب ومك�اره ال�دھر، ب�ل       ) شدد(ولم یستعمل القرآن الكریم مادة 

  :یما یأتي بیانھاجاء التعبیر عنھا بعدة ألفاظ قرآنیة، وف

 : الضر والضراء - ١

م���ن أكث���ر األلف���اظ اس���تعماًال ف���ي الق���رآن الك���ریم ف���ي التعبی���ر ع���ن الش���دة  ) الض���ر(
والضر سوء الحال إما في النفس لقلة العل�م والفض�ل والعف�ة، وإم�ا ف�ي الب�دن،        ٤والشدائد،

ی�ؤلم  والض�ر یقاب�ل النف�ع، وھ�و الح�ال ال�ذي        ٥.وإما في حالة ظاھرة من قل�ة م�ال أو ج�اه   
فالتعبیر بالضر داللة وصفیة لح�ال الش�دة وم�ا تس�ببھ م�ن ض�رر وإیالم،بحی�ث         ٦.اإلنسان

 .تخرج اإلنسان عن ضبط انفعاالتھ النفسیة والسلوكیة
ویقابلھ�ا الس�راء    ٧أیضًا من أكثر األلفاظ استعماًال في التعبی�ر ع�ن الش�دة،   )الضراء(و

  ٨.والنعماء
اء أن الض�راء ھ��ي المض�رة الظ��اھرة   ف�رق أب�و ھ��الل العس�كري ب��ین الض�ر والض��ر    

أم��ا الض��ر فق��د ال یك��ون  ٩.ألنھ��ا أخرج��ت مخ��رج األح��وال الظ��اھرة ك��الحمراء والبیض��اء
فكأن التعبیر بالضر یركز على وصف حال الشدة والتعبی�ر بالض�راء یرك�ز عل�ى     .ظاھرًا

 .ظھور أثر حال الشدة على اإلنسان

                                      
 .٤٦٤ - ٤٦٢عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن، ص ینظر١
 .٤٤٧األصفھاني، المفردات، ص٢
 .ینظر المرجع نفسھ٣
: ، الروم٨٣: ، األنبیاء٦٧، ٥٦: ، اإلسراء٥٣: ،النحل١٠٧، ١٢: ، یونس١٧: فقد جاءت في األنعام٤

 .٤٩، ٨: ، والزمر٣٣
 .٥٠٣ینظر األصفھاني، المفردات ص٥
 .١٦٣، ص٧التحریر والتنویر، ج ابن عاشورینظر ٦
: ، یونس٩٤-٩٤: ، األعراف٤٢: ، األنعام١٣٤: ، وآل عمران٢١٤، ١٧٧: فقد وردت في البقرة٧

 .٥٠:، فصلت١٠:، ھود٢١
 .٥٠٤ینظر األصفھاني، المفردات، ص٨
 . ١٩٨ینظر العسكري، الفروق اللغویة، ص٩
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 :المصیبة - ٢

وھ�ي م�ن   ١ في القرآن الكریم تعبیرًا عن الش�دة، من أكثر األلفاظ استعماًال) المصیبة(
أص��اب الس��ھم إذا وص��ل إل��ى المرم��ى بالص��واب، والمص��یبة أص��لھا ف��ي    : أص��اب، یق��ال

الَّ��ِذیَن ِإَذا  ﴿وق��د وردت ف��ي ع��دة آی��ات، منھ��ا قول��ھ تع��الى   ٢الرمی��ة ث��م اختص��ت بالنائب��ة، 

َم�ا َأَص�اَب    ﴿، وقولھ تع�الى  ١٥٦:البقرة ﴾ْیِھ َراِجُعوَنَأَصاَبْتُھْم ُمِصیَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّھ َوِإنَّا ِإَل

ِھ ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَھ�ا ۚ ِإنَّ َذِٰل�َك َعَل�ى اللَّ�    

َما َكَسَبْت َأْیِدیُكْم َوَیْعُفو َعْن َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِب ﴿، وقولھ تعالى ٢٢:الحدید ﴾َیِسیٌر

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّھ ۗ َوَمْن ُی�ْؤِمْن ِباللَّ�ِھ    ﴿، وقولھ تعالى ٣٠:﴾ الشورىَكِثیٍر

 یشیر إلى معن�ى ) المصیبة(، والتعبیر بلفظ ١١: التغابن ﴾ َیْھِد َقْلَبُھ ۚ َواللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم

لحوق الضر باإلنسان وتمكنھ ممن یصیبھ، مثلما یصیب الس�ھم الھ�دف، ومم�ا یؤك�د ذل�ك      
 ٣.أن ھذه الكلمة لم ترد في القرآن إال مقترنة بلفظ اإلصابة

 :الشر - ٣

الش�ین وال�راء   «: ق�ال اب�ن ف�ارس   ٤الشر خالف الخیر، وھو ال�ذي یرغ�ب عن�ھ الك�ل،    
خالف الخیر، ورجل شریر وھ�و  أصل واحد یدل على االنتشار والتطایر، من ذلك الشر 

  ٥.»األصل، النتشاره وكثرتھ

عن حال الشدة جاء فیھا وص�ف اإلنس�ان   ) الشر(یالحظ أن اآلیات التي عبرت بلفظ 

َوِإَذا َأْنَعْمَنا َعَلى اْلِإْنَساِن َأْعَرَض َوَنَأىٰ ِبَجاِنِبِھ ۖ َوِإَذا  ﴿بالیأس والقنوط كما في قولھ تعالى 

َلا َیْسَأُم اْلِإْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْیِر َوِإْن  ﴿وقولھ تعالى ،٨٣:اإلسراء ﴾ اَن َیُئوًساَمسَُّھ الشَّرُّ َك

ِإنَّ  ﴿ووص��ف ب��الجزع كم��ا ف��ي قول��ھ تع��الى   ، ٤٩: فص��لت ﴾ َمسَّ��ُھ الشَّ��رُّ َفَیُئ��وٌس َقُن��وطٌ 

، ووص�ف بأن�ھ ذو دع�اء    ٢٠ -١٩:المع�ارج  ﴾ اْلِإْنَساَن ُخِلَق َھُلوًعاِإَذا َمسَُّھ الشَّ�رُّ َجُزوًع�ا  

َوِإَذا َأْنَعْمَن�ا َعَل�ى اْلِإْنَس�اِن َأْع�َرَض َوَن�َأىٰ ِبَجاِنِب�ِھ َوِإَذا َمسَّ�ُھ         ﴿عریض كما في قولھ تعالى 

                                      
، ١٠٦: ، والمائدة٧٢، ٦٢النساء، ، و١٦٥: ، آل عمران١٥٦: البقرة: وردت في اآلیات اآلتیة١

ینظر عبد الباقي، المعجم . ١١:، والتغابن٢٢:، الحدید٣٠:، والشورى٤٧:، والقصص٥٠:والتوبة
 . ٥١٢ -٥١١المفھرس أللفاظ القرآن الكریم، ص

 .٤٩٥ینظر األصفھاني، المفردات، ص٢
 . ٥١٢ -٥١١ینظر عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم، ص٣
 .٤٤٨ینظر األصفھاني، المفردات، ص٤
 .١٨٠، ص٣ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج٥
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وھ�و المتناس�ب م�ع معن�ى االنتش�ار والكث�رة ف�ي        ،،٥١: فص�لت  ﴾الشَّرُّ َفُذو ُدَعاٍء َعِریٍض

  .لفظ الشر

إال ف�ي آی�ة واح�دة وھ�ي قول�ھ       ١الت�ي ورد فیھ�ا  واقترن الش�ر ب�المس ف�ي ك�ل اآلی�ات      
الرتباطھا بمفھوم االختبار بالرخاء والشدة، والتعبیر بالمس في بقیة ) ٣٥:األنبیاء(تعالى 

اآلیات وإن دل على خف�ة اإلص�ابة، إال أن اقتران�ھ بلف�ظ الش�ر ج�اء متناس�بًا م�ع ردة فع�ل          
ث یقع فیالی�أس والقن�وط والج�زع    اإلنسان حیال ما یصیبھ من شر وإن كان مسًا خفیفًا حی

  .ویلھج بالدعاء العریض
 :السوء والسیئة - ٤

وھ��و ك���ل م��ا یغ���م اإلنس��ان م���ن األم��ور الدنیوی���ة     ٢أص��ل الس��وء ی���دل عل��ى الق���بح،   
واألخرویة، ومن األحوال النفسیة والبدنی�ة والخارج�ة م�ن ف�وات م�ال وج�اه وفق�د حم�یم،         

  :لھا القرآن الكریم باعتبارینضد الحسنة وھي الفعلة القبیحة، وقد تناو: والسیئة

َم�ْن َج�اَء ِباْلَحَس�َنِة َفَل�ُھ َعْش�ُر َأْمَثاِلَھ�ا ۖ َوَم�ْن         ﴿باعتبار العقل والشرع، كقول�ھ تع�الى   -

  .١٦٠:األنعام ﴾َجاَء ِبالسَّیَِّئِة َفَلا ُیْجَزىٰ ِإلَّا ِمْثَلَھا َوُھْم َلا ُیْظَلُموَن

ان م��ن أح��داث تواجھ��ھ، كم��ا ف��ي قول��ھ    وتعن��ي م��ا یس��تثقلھ اإلنس��  : باعتب��ار الطب��ع  -

َلا َفِإَذا َجاَءْتُھُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َھِٰذِه ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة َیطَّیَُّروا ِبُموَسىٰ َوَمْن َمَعُھ ۗ َأ ﴿تعالى

وھ�ذا المعن�ى الم�راد    ١٣١.٣:األع�راف  ﴾ِإنََّما َط�اِئُرُھْم ِعْن�َد اللَّ�ِھ َوَلِٰك�نَّ َأْكَث�َرُھْم َل�ا َیْعَلُم�ونَ       

  .بالسیئة في ھذا البحث

َأمَّْن ُیِجی�ُب اْلُمْض�َطرَّ ِإَذا َدَع�اُه     ﴿وجاء التعبیر عن الشدة بلفظ السوء في قولھ تعالى 

ول�ھ  وق. ٦٢:النمل ﴾َوَیْكِشُف السُّوَء َوَیْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَأْرِض ۗ َأِإَلٌٰھ َمَع اللَِّھ ۚ َقِلیًلا َما َتَذكَُّروَن

ُقْل َلا َأْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َوَلا َضرا ِإلَّا َما َشاَء اللَُّھ ۚ َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْیَب َلاْسَتْكَثْرُت  ﴿تعالى 

  .١٨٨:األعراف ﴾ِمَن اْلَخْیِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ۚ ِإْن َأَنا ِإلَّا َنِذیٌر َوَبِشیٌر ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن

َوِإَذا َأَذْقَن��ا النَّ��اَس َرْحَم��ًة َفِرُح��وا ِبَھ��ا ۖ َوِإْن   ﴿لتعبی��ر بالس��یئة ف��ي قول��ھ تع��الى  وج��اء ا

َوِإنَّ�ا ِإَذا َأَذْقَن�ا    ﴿وقول�ھ تع�الى   ، ٣٦:ال�روم  ﴾ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھْم ِإَذا ُھْم َیْقَنُطوَن

 ﴾َوِإْن ُتِص��ْبُھْم َس��یَِّئٌة ِبَم��ا َق��دََّمْت َأْی��ِدیِھْم َف��ِإنَّ اْلِإْنَس��اَن َكُف��ورٌ  اْلِإْنَس��اَن ِمنَّ��ا َرْحَم��ًة َف��ِرَح ِبَھ��ا ۖ

  .، التي سبق ذكرھا١٣١: وآیة األعراف. ٤٨:الشورى

                                      
 .٢٠:، والمعارج٥١، ٤٩:، وفصلت٨٣:وھي اإلسراء١
 .١١٣، ص٣ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، جینظر ٢
 .٤٤٢-٤٤١ینظر األصفھاني، المفردات، ص٣
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فالتعبیر بالس�وء والس�یئة فی�ھ إش�ارة إل�ى اس�تثقال الطب�ع اإلنس�اني لح�ال الش�دة، وم�ا            
  .مھیسببھ من أثر نفسي علیھ حیث یسوؤه ھذا الحال ویغ

، حی��ث ٤٨:، والش��ورى٣٦:وم�ن لطی��ف المناس��بات التعبی��ر بالس��یئة ف�ي آیت��ي ال��روم  
  .ربطت اآلیتان إصابة الناس بالسیئة بشؤم معاصیھم وسیئاتھم

 :البأساء - ٥

الب�ؤس  «: البأساء حالة شعوریة تتل�بس اإلنس�ان عن�د حل�ول البالی�ا، ق�ال األص�فھاني       
في الفقر والحرب أكثر، والبأس والبأساء  الشدة والمكروه إال أن البؤس: والبأس والبأساء

  ١.»في النكایة
فرق أبو ھالل العسكري بین البأساء والضراء، فالبأس�اء عن�ده ض�راء معھ�ا خ�وف،      

  ٢.فأصلھا البأس وھو الخوف
وھ�ذا م�ا یؤی�ده    ٣ویرى كثیر من المفس�رین أن البأس�اء فی�الفقر، والض�راء ف�ي الب�دن،      

كما ف�ي  ٤فلم ترد في القرآن الكریم إال مقترنة بالضراء،االستعمال القرآني لكلمة البأساء، 

َوالصَّ��اِبِریَن ِف��ي اْلَبْأَس��اِء َوالضَّ��رَّاِء َوِح��یَن اْلَب��ْأِس ۗ ُأوَلِٰئ��َك الَّ��ِذیَن َص��َدُقوا ۖ       ﴿قول��ھ تع��الى  

، وھذا ما یرجح أنھا تدل على ن�وع خ�اص م�ن الض�ر     ١٧٧: البقرة ﴾َوُأوَلِٰئَك ُھُم اْلُمتَُّقوَن

  .الفقر في االستعمال القرآنيوھو 
 :الفتنة - ٦

وھي حالة اختباریة تمحیصیة، یواجھھا اإلنسان، وأص�ل الفتن�ة إدخ�ال ال�ذھب الن�ار      

َوِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اللََّھ َعَل�ىٰ   ﴿وجاءت تعبیرًا عن الشدة في قولھ تعالى ٥لتظھر جودتھ،

َوِإْن َأَص��اَبْتُھ ِفْتَن��ٌة اْنَقَل��َب َعَل��ىٰ َوْجِھ��ِھ َخِس��َر ال��دُّْنَیا    َح��ْرٍف ۖ َف��ِإْن َأَص��اَبُھ َخْی��ٌر اْطَم��َأنَّ ِب��ِھ ۖ  

شيء «): الفتنة(، قال أبو السعود في معنى ١١:الحج ﴾َواْلآِخَرَة ۚ َذِٰلَك ُھَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن

والفتن��ة ھن��ا ت��دل عل��ى معن��ى ٦.»یفت��تن ب��ھ م��ن مك��روه یعتری��ھ ف��ي نفس��ھ أو أھل��ھ أو مال��ھ 
 ٨وتدل على معنى اضطراب الح�ال كم�ا ذك�ر اب�ن عاش�ور،      ٧ار كما ذكر القرطبي،االختب

وك��ال المعنی��ین مرتبط��ان ب��المعنى اللغ��وي فال��ذھب عن��د إدخال��ھ الن��ار یض��طرب، لتختب��ر   
جودتھ، وكذلك الشدائد التي یتع�رض لھ�ا اإلنس�ان ف�ي حیات�ھ تس�بب ل�ھ اض�طراب الح�ال          

                                      
 .١٥٣األصفھاني، المفردات، ص١
 .٣٤١ینظر العسكري، الفروق، ص٢
، ١ووأبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج. ٣٥٧، ص١ینظر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج٣

 .٢٤٣، ص١والشوكاني، فتح القدیر، ج. ٢٣٦ص
 .٩٤: واألعراف. ٤٢: واألنعام. ٢١٤، ١٧٧: وردت في البقرة٤
 .٦٢٣األصفھاني، المفردات، صینظر ٥
 .٣٧١، ص٤أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج ٦
 .١٨، ص١٢القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، جینظر ٧
 .٢١٣، ص١٧ابن عاشور، التحریر والتنویر، جینظر ٨
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  .والقلق، وھي اختبار یكشف صدق إیمانھ
 :سرالع- ٧

وھو وصف لحالة من الصعوبة والمشقة في التفاعل مع األحداث واألش�یاء، تعت�ري   
ف�ي اللغ�ة ی�دل عل�ى ص�عوبة وش�دة، وھ�و نق�یض الیس�ر،          ) عس�ر (أص�ل م�ادة  . حیاة البشر

 ﴿وجاء في القرآن الكریم تعبیرًا عناألمور الصعبة في الحیاة ال�دنیا كم�ا ف�ي قول�ھ تع�الى      

النَِّبيِّ َواْلُمَھاِجِریَن َواْلَأْنَصاِر الَِّذیَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِم�ْن َبْع�ِد َم�ا    َلَقْد َتاَب اللَُّھ َعَلى 

وك�ذلك  ١١٧.١:التوب�ة  ﴾َكاَد َیِزیُغ ُقُلوُب َفِریٍق ِمْنُھْم ُثمَّ َتاَب َعَل�ْیِھْم ۚ ِإنَّ�ُھ ِبِھ�ْم َرُءوٌف َرِح�یمٌ    

َفِإَذا ُنِقَر ِفي النَّاُقوِرَفَذِٰلَك َیْوَمِئٍذ َیْوٌم ﴿تعالى  في وصف بعض أحداث اآلخرة، كما في قولھ

  ٩.٢-٨: المدثر ﴾َعِسیٌر

َلا ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفًسا ِإلَّا َم�ا آَتاَھ�ا ۚ َس�َیْجَعُل     ﴿وجاء تعبیرا عن حال الشدة في قولھ تعالى

 ﴾َع اْلُعْسِر ُیْسًراِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُیْسًراَفِإنَّ َم ﴿، وقولھ تعالى ٧:الطالق ﴾اللَُّھ َبْعَد ُعْسٍر ُیْسًرا

  .٦-٥: الشرح
  .عن الشدائد فیھداللة على صعوبتھا على اإلنسان) العسر(فالتعبیر بلفظ 

 :الكرب - ٨

وھ��و الغ��م الش��دید، أص��لھ م��ن ك��رب األرض، وھ��و قلبھ��ا ب��الحفر، وك��ذلك الغ��م یثی��ر 

ْن ُیَنجِّ�یُكْم ِم�ْن ُظُلَم�اِت اْلَب�رِّ     ُق�ْل َم�  ﴿وقد جاءت ف�ي وص�ف الش�دة ف�ي قول�ھ تع�الى       ٣النفس،

جِّیُكْم ِمْنَھا َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُھ َتَضرًُّعا َوُخْفَیًة َلِئْن َأْنَجاَنا ِمْن َھِٰذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِریَنُقِل اللَُّھ ُیَن

بالكرب عن الشدة فیھ داللة  ، فالتعبیر٦٤ -٦٣: األنعام ﴾َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب ُثمَّ َأْنُتْم ُتْشِرُكوَن

  . على أثرھا النفسي الكبیر على اإلنسان
ع��ن الش��دة تعك��س حال��ة م��ن   إن األلف��اظ الس��ابقة الت��ي اس��تخدمھا الق��رآن ف��ي التعبی��ر 

التفاعل التأثیري بین اإلنسان وما یواجھھ من عقبات وأحداث استثنائیة في حیاتھ تنعكس 
  .علیھ فتؤلمھ وتؤثر في مسیرتھ المعتادة

راب اطا  

  ار ارآ ن دل اوال ن ارء وادة

یعبر القرآن الكریمأحیانًا عن حال الرخاء بتبدل حال الشدة وزوالھ، كما یعبرعن حال 
  :الشدة بتبدل حال الرخاء وزوالھ، وفیما یأتي بیان ذلك

                                      
 ، وغیرھا٧٣: ، والكھف٧: ، والطالق١٨٥: وأیضًا في البقرة١
 .٢٦: ، والفرقان١٠: ، واللیل٨:وأیضًا في القمر٢
 .٧٠٦ینظر األصفھاني، المفردات، ص٣
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 :كشف الضر، والسوء- ١

خ�اء بكش�ف الض�ر والس�وء كم�ا ف�ي       عبر القرآن الكریم في بعض اآلیات عن حال الر

َوِإَذا َمسَّ اْلِإْنَساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِھ َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئًما َفَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُھ ُضرَُّه  ﴿قولھ تعالى 

، ١٢:ی�ونس  ﴾َیْعَمُل�ونَ َمرَّ َكَأْن َل�ْم َی�ْدُعَنا ِإَل�ىٰ ُض�رٍّ َمسَّ�ُھ ۚ َك�َذِٰلَك ُزیِّ�َن ِلْلُمْس�ِرِفیَن َم�ا َك�اُنوا           

، ٥٤: النح�ل  ﴾ُثمَّ ِإَذا َكَش�َف الضُّ�رَّ َع�ْنُكْم ِإَذا َفِری�ٌق ِم�ْنُكْم ِب�َربِِّھْم ُیْش�ِرُكونَ        ﴿وقولھ تعالى 

َأمَّْن ُیِجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَیْكِشُف السُّوَء َوَیْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَأْرِض ۗ َأِإَلٌٰھ  ﴿قولھ تعالى و

، وحقیق�ة الكش�ف إظھ�ار ش�يء علی�ھ غط�اء، وق�د        ٦٢:النم�ل  ﴾َمَع اللَّ�ِھ ۚ َقِلیًل�ا َم�ا َت�َذكَُّرونَ    

استعیر التعبیر بكشف الضرتشبیھًاللضر المزال بشيء س�اتر لش�يء،فكأن الض�ر والس�وء     
وف�ي ھ�ذا التعبی�ر دالل�ة عل�ى ض�عف       ١غشاء یح�ول دون الم�رء واالھت�داء إل�ى الخ�الص،     

 .خالص من حال الشدة الذي یغشاه إال بفضل من اهللا تعالىاإلنسان وعجزه عن ال
 :اإلنجاء من حال الشدة- ٢

جاء التعبیر في بعض اآلیات عن حال الرخاء باإلنجاء م�ن ح�ال الش�دة والض�ر، كم�ا      

َج�َرْیَن ِبِھ�ْم   ُھَو الَِّذي ُیَسیُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ۖ َحتَّىٰ ِإَذا ُكْنُتْم ِف�ي اْلُفْل�ِك وَ   ﴿في قولھ تعالى 

ِبِریٍح َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ِبَھا َجاَءْتَھا ِریٌح َعاِص�ٌف َوَج�اَءُھُم اْلَم�ْوُج ِم�ْن ُك�لِّ َمَك�اٍن َوَظنُّ�وا َأنَُّھ�ْم         
ِریَنَفَلمَّا ُأِح�یَط ِبِھ��ْم ۙ َدَع�ُوا اللَّ��َھ ُمْخِلِص�یَن َل��ُھ ال��دِّیَن َل�ِئْن َأْنَجْیَتَن��ا ِم�ْن َھٰ��ِذِه َلَنُك�وَننَّ ِم��َن الشَّ��اكِ      

َوِإَذا َمسَُّكُم  ﴿، وقولھ تعالى ٢٣-٢٢:یونس ﴾َأْنَجاُھْم ِإَذا ُھْم َیْبُغوَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ

 ْنَس�انُ الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإلَّا ِإیَّ�اُه ۖ َفَلمَّ�ا َنجَّ�اُكْم ِإَل�ى اْلَب�رِّ َأْعَرْض�ُتْم ۚ َوَك�اَن اْلإِ       

َوِإَذا َغِش�َیُھْم َم�ْوٌج َكالظَُّل�ِل َدَع�ُوا اللَّ�َھ ُمْخِلِص�یَن َل�ُھ         ﴿، وقولھ تعالى ٦٧: َكُفوًرا﴾ اإلسراء

، ٣٢:لقمان ﴾الدِّیَن َفَلمَّا َنجَّاُھْم ِإَلى اْلَبرِّ َفِمْنُھْم ُمْقَتِصٌد ۚ َوَما َیْجَحُد ِبآَیاِتَنا ِإلَّا ُكلُّ َختَّاٍر َكُفور

والنج�وة  ...االنفصال من الش�يء، ومن�ھ نج�ا ف�الن م�ن ف�الن      : أصل النجاء« :قال الراغب
  ٢.»سمي لكونھ ناجیًا من السیل: المكان المرتفع عما حولھ، وقیل: والنجاة

فالتعبیر بلفظ اإلنجاء عن حال الرخاء فیھ إشارة إل�ى االنفص�ال ع�ن حااللضروالش�دة     
  .والبعد عنھ

 :فتح أبواب الخیر- ٣

َوَلَق�ْد َأْرَس�ْلَنا    ﴿عن إزالة الشدة بفتح أبواب الخی�ر ف�ي قول�ھ تع�الى      عبر القرآن الكریم

ْأُس��َنا ِإَل��ىٰ ُأَم��ٍم ِم��ْن َقْبِل��َك َفَأَخ��ْذَناُھْم ِباْلَبْأَس��اِء َوالضَّ��رَّاِء َلَعلَُّھ��ْم َیَتَض��رَُّعوَنَفَلْوَلا ِإْذ َج��اَءُھْم بَ      
ُھُم الشَّ�ْیَطاُن َم�ا َك�اُنوا َیْعَمُلوَنَفَلمَّ�ا َنُس�وا َم�ا ُذكِّ�ُروا ِب�ِھ         َتَضرَُّعوا َوَلِٰكْن َقَسْت ُقُلوُبُھْم َوَزیََّن َل

                                      
 .١١١، ص١١نویر، جینظر ابن عاشور، التحریر والت١
 .٧٩٢األصفھاني، المفردات، ص٢
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 ﴾وَنَفَتْحَنا َعَلْیِھْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّىٰ ِإَذا َفِرُح�وا ِبَم�ا ُأوُت�وا َأَخ�ْذَناُھْم َبْغَت�ًة َف�ِإَذا ُھ�ْم ُمْبِلُس�        

بالبأساء والضراء فلم یتعظ�وا، فرف�ع   ، والحدیث ھنا عن أقوام ابتالھم اهللا ٤٤-٤٢:األنعام
اهللا تعالى عنھم الشدة وفتح علیھم أبواب الخیر استدراجًا، فالتعبیر بفتح األبواب اس�تعارة  

 ٢المقص��ود ب��ھ م��ا س��د عل��یھم بالبأس��اء والض��راء،   ) ك��ل ش��يء(وقول��ھ  ١إلزال��ة م��ا ی��ؤلم، 
وبة، فھي عقوبة فالمقصود بفتح األبواب وصف لحال الرخاء على سبیل االستدراج والعق

  .تتبع بالء ال رخاء تفرج بھ شدة
 :نزع الرحمة- ٤

َوَل�ِئْن َأَذْقَن�ا اْلِإْنَس�اَن     ﴿عبر القرآن الكریم عن حال الشدة بنزع الرحمة في قولھ تعالى 

 ،وفیھ داللة على شدة تعل�ق اإلنس�ان  ٩: ھود ﴾ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَھا ِمْنُھ ِإنَُّھ َلَیُئوٌس َكُفوٌر

وھذا ما یدفع�ھ إل�ى الی�أس ف�ي ح�ال الش�دة، فھ�و ف�ي ح�ال الرخ�اء           ٣بالنعم وحرصھ علیھا،
غافل عن شكر المنعم سبحانھ، غیر مستشعر لحكمتھ في تقدیر أحوال الرخاء والشدة، لذا 

  .یتعلق بالنعم ویطمئن بھا، فإذا سلبت منھ حل الیأس في قلبھ
 :تبدیل الحسنة مكان السیئة- ٥

عن إزالة الشدة بتبدیل الحسنة مكان السیئة، وذلك ف�ي قول�ھ تع�الى     عبر القرآن الكریم

َأَخْذَناُھْم ُثمَّ َبدَّْلَنا َمَكاَن السَّیَِّئِة اْلَحَسَنَة َحتَّىٰ َعَفْوا َوَقاُلوا َقْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء َف ﴿

یدل عل�ى قی�ام الش�يء مق�ام الش�يء      ) دلب(، وأصل ٩٥:األعراف ﴾ َبْغَتًة َوُھْم َلا َیْشُعُروَن

مجازًا عن الَخَلفی�ة؛ ألن الخل�ف   ) مكان(والتبدیل التعویض، وعبرت اآلیة بلفظ  ٤الذاھب،
ولع�ل  ٥.یحل في مكان المخلوف، وفي اآلیة الحسنة ھ�ي الم�أخوذة والس�یئة ھ�ي المتروك�ة     

  . في ذلك التعبیر إشارة إلى سنة تعاقب أحوال الرخاء والشدة في الحیاة
یمك��ن الق��ول إن التعبی��ر القرآن��ي اتس��م بالدق��ة ف��ي وص��ف أح��وال الرخ��اء والش��دة بم��ا    
یتناسب مع التأثیر واألثر من جھة، ونوع ذلك التأثیر م�ن حی�ث كون�ھ عق�دیًا أو نفس�یًا أو      
سلوكیًا، وھ�ذا ی�دل عل�ى دق�ة الوص�ف القرآن�ي لم�ا یح�ل باإلنس�ان ف�ي حیات�ھ م�ن أح�وال              

، وال شك إن داللة المعنى اللغوي جلیة في كل آیة وصفت تلك رخاء وشدة، وتقلب بینھما
  .األحوال

                                      
 .٢٣٠، ص٧ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج١
 .٢٩٢، ص٢ینظر ابن عطیة، المحرر الوجیز، ج٢
 . ٢٩٠، ص٣ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم،ج٣
 .٢١٠، ص١ینظر ابن فارس، مقاییس اللغة، ج٤
 .١٨ -١٧، ص٩ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٥
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  املبحث الثاني

  اإلنسان يف مواجهة أحوال الرخاء والشدة

إن اآلیات التي وصفت أحوال الرخاء والشدة ل�م تك�ن مج�رد ع�رض لتل�ك األح�وال،       
بدق�ة توص�یف   بل إنھا أحیت مشاھد تفاعلیة انفعالیة بین اإلنس�ان وتل�ك األح�وال، اتس�مت     

حالھ وانفعاالتھ من جھة، وطرح أسس تربویة تع�ین اإلنس�ان عل�ى التفاع�ل اإلیج�ابي ف�ي       
  .كل حال مما یقیھ إلحاق الضر بذاتھ، ومزاجھ، وعاقبتھ

  :وسیتم تفصیل ذلك في ثالثة مطالب
  اإلنسان في حال الرخاء: المطلب األول
  اإلنسان في حال الشدة: المطلب الثاني
  في ظالل التربیة القرآنیة لإلنسان في أحوال الرخاء والشدة:المطلب الثالث

  اطب اول

  ان  ل ارء

صور الق�رآن الك�ریم اإلنس�ان ف�ي مواجھ�ة ح�ال الرخ�اء ف�ي آی�ات ع�دة كش�فت ع�ن             
جوان��ب عقدی��ة ونفس��یة وس��لوكیة لدی��ھ، وتس��ھم دراس��ة ھ��ذه اآلی��ات ف��ي معرف��ة م��واطن  

وق�د یقص�د بالرخ�اء    في مواجھة حال الرخاء في حیات�ھ،  الخلل وتصحیح مسار اإلنسان 
  .ما یعتري اإلنسان إثر زوال شدة، أو ما یحل بھ ابتداء

  :وفیما یأتي بیان ألھم ما ذكرتھ اآلیات في ذلك
 :نسیان اإلنسان حالھ في الضر ودعاءه وتضرعھ إلى اهللا تعالى - ١

َعاَن�ا ِلَجْنِب�ِھ َأْو َقاِع�ًدا َأْو َقاِئًم�ا َفَلمَّ�ا َكَش�ْفَنا       َوِإَذا َمسَّ اْلِإْنَساَن الضُّ�رُّ دَ ﴿ قال اهللا تعالى 

 ﴾َعْنُھ ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َی�ْدُعَنا ِإَل�ىٰ ُض�رٍّ َمسَّ�ُھ ۚ َك�َذِٰلَك ُزیِّ�َن ِلْلُمْس�ِرِفیَن َم�ا َك�اُنوا َیْعَمُل�ونَ          

ُھ ُمِنیًب�ا ِإَلْی�ِھ ُث�مَّ ِإَذا َخوََّل�ُھ ِنْعَم�ًة      َوِإَذا َمسَّ اْلِإْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَّ ﴿، وقال تعالى ١٢:یونس

ُكْف�ِرَك  ِمْنُھ َنِسَي َما َكاَن َیْدُعو ِإَلْیِھ ِمْن َقْبُل َوَجَعَل ِللَِّھ َأْنَداًدا ِلُیِضلَّ َعْن َس�ِبیِلِھ ۚ ُق�ْل َتَمتَّ�ْع بِ   

إال م�ن ھ�دى   -ترك اإلنسان ، ففي حال الرخاء ی٨:الزمر  ﴾َقِلیًلا ۖ ِإنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّار

الدعاء والتضرع إلى اهللا تعالى، وینسى حالھ في الشدة وتضرعھ إلى اهللا تعالى في  -اهللا
ف�إذا نس�ي اإلنس�ان ذل�ك انغم�س ف�ي        ١جمیع األوقات واألحوال لجنبھ أو قاعدًا أو قائم�ًا، 

ل�ذا  الشھوات والمعاصي أو وقع في الكفر والشرك، وھذا من اإلسراف ومج�اوزة الح�د   

                                      
إما المراد بھ حاالت اإلنسان كلھا، أو المراد أصناف ) لجنبھ أو قاعدًا أو قائمًا(التعبیر بقولھ ١

. المتضررین، فمنھم خفیف الضرر القادر على القعود، ومنھم المستطیع للقیام ومنھم صاحب الفراش
 .٣٢١، ص٢ینظر الزمخشري، الكشاف، ج
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  .١٢:یونس ﴾َكَذِٰلَك ُزیَِّن ِلْلُمْسِرِفیَن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن ﴿جاءت فاصلة اآلیة في یونس 

 :الفرح والبطر - ٢

َوَلَق��ْد َأْرَس��ْلَنا ِإَل��ىٰ ُأَم��ٍم ِم��ْن َقْبِل��َك َفَأَخ��ْذَناُھْم ِباْلَبْأَس��اِء َوالضَّ��رَّاِء َلَعلَُّھ��ْم         ﴿ق��ال تع��الى  

ْذ َجاَءُھْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِٰكْن َقَسْت ُقُلوُبُھْم َوَزیََّن َلُھُم الشَّْیَطاُن َما َكاُنوا َیَتَضرَُّعوَنَفَلْوَلا ِإ
ا َیْعَمُلوَنَفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِب�ِھ َفَتْحَن�ا َعَل�ْیِھْم َأْب�َواَب ُك�لِّ َش�ْيٍء َحتَّ�ىٰ ِإَذا َفِرُح�وا ِبَم�ا ُأوُت�و          

ول�ئن أذقن�اه نعم�اء بع�د      ﴿، وقال تع�الى  ٤٤-٤٢:األنعام ﴾َفِإَذا ُھْم ُمْبِلُسوَنَأَخْذَناُھْم َبْغَتًة 

َوِإَذا َأَذْقَنا النَّ�اَس   ﴿ ،١٠:ھود ﴾ضراء مستھ لیقولن ذھب السیئات عني إنھ لفرح فخور

وقال ، ٣٦:الروم ﴾ْقَنُطوَنَرْحَمًة َفِرُحوا ِبَھا ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھْم ِإَذا ُھْم َی

َفِإنَّ َوِإنَّا ِإَذا َأَذْقَنا اْلِإْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة َفِرَح ِبَھا ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھْم ﴿تعالى 

، والق��رآن الك��ریم ھن��ا ال ینك��ر الف��رح الطبیع��ي ف��ي ح��ال   ٤٨:الش��ورى ﴾اْلِإْنَس��اَن َكُف��وٌر

وع�ادة الق�رآن إذا ذك�ر     ١نما المراد االزدھ�اء بالنعم�ة والبط�ر ونس�یان الم�نعم،     الرخاء، إ
الفرح مطلقًا أن یراد بھ الفرح الم�ذموم، أم�ا الف�رح المحم�ود فی�أتي مقی�دًا كم�ا ف�ي قول�ھ          

  ١٧٠.٢: آل عمران ﴾ َفِرِحیَن ِبَما آَتاُھُم اللَُّھ ِمْن َفْضِلِھ ﴿تعالى 

ھ�ذا الف�رح الم�ذموم ف�ي ح�ال الرخ�اء، فب�ّین أن�ھ         وذكر السعدي بعدًا آخر في وصف 
فرح مقصور على النعمة ال یتع�داھا، ویل�زم م�ن ذل�ك طمأنین�ة اإلنس�ان بھ�ا وإعراض�ھ         

  ٣.عن المنعم
 :الفخر  - ٣

 َوَل�ِئْن َأَذْقَن�اُه َنْعَم�اَء َبْع�َد َض�رَّاَء َمسَّ�ْتُھ َلَیُق�وَلنَّ َذَھ�َب السَّ�یَِّئاُت َعنِّ�ي ۚ ِإنَّ�ھُ            ﴿قال تعالى 

وھ��ي  ٤المباھ��اة ف��ي األش��یاء الخارج��ة ع��ن اإلنس��ان،: ، والفخ��ر١٠:ھ��ود ﴾َلَف��ِرٌح َفُخ��وٌر

ویعن�ي التكب�ر والتع�اظم    . تعكس النعم التي تمی�ز بھ�ا الش�خص كالم�ال والج�اه والس�طوة      
وھ�ذا الش�عور ینش�أ ل�دى اإلنس�ان بس�بب غفلت�ھ ع�ن         ٥.عل�ى الن�اس بم�ا أص�ابھ م�ن ال�نعم      

یھا سبحانھ، فھو یؤتیھا من یشاء وینزعھا ممن یشاء، ولو المنعم بھذه النعم المتصرف ف
  .أدرك اإلنسان أنھ مبتلى بالرخاء كما ھو مبتلى بالشدة لما وجد الفخر إلى قلبھ منفذًا

  

                                      
 .٢٣٠، ص٧وابن عاشور، التحریر والتنویر، ج. ٢٩٠، ص٣سلیم، جینظرأبو السعود، إرشاد العقل ال١
 .٢٠٧، ص٥ینظر أبو حیان، البحر المحیط، ج٢
 .٩١٨ینظر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص ٣
 .٦٢٧ینظر األصفھاني، المفردات، ص٤
 .٢٠٧، ص٥ینظر أبو حیان، البحر المحیط، ج٥
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 :االطمئنان بالخیر - ٤

 ﴾ِھَوِم�َن النَّ�اِس َم�ْن َیْعُب�ُد اللَّ�َھ َعَل�ىٰ َح�ْرٍف ۖ َف�ِإْن َأَص�اَبُھ َخْی�ٌر اْطَم�َأنَّ ِب�             ﴿قال تعالى 

واالطمئنان بالخیر خل�ل یق�ع    ١السكون بعد االنزعاج،: ، االطمئنان والطمأنینة١١:الحج
فیھ اإلنسان ف�ي ح�ال الرخ�اء، حی�ث ی�ركن إل�ى النعم�ة، ویغف�ل ع�ن طاع�ة رب�ھ، وع�ن             
اآلخرة، فیظن واھمًا أن الحیاة ال تتقلب أحوالھا وھذا ما یدفعھ إل�ى الق�ول ح�ال الرخ�اء     

  .١٠:ھود ﴾ذھب السیئات عني ﴿

وقد وصف القرآن الكریم فئة من الناس ال یرجون لقاء اهللا واطم�أنوا بال�دنیا وغفل�وا    

 ﴿عن اآلخرة، وھذه عالمة ال تكون إال حال الرخاء حیث االطمئنان بالنعم، قال تعالى 

َھ��ا َوالَّ��ِذیَن ُھ��ْم َع��ْن آَیاِتَن��ا ِإنَّ الَّ��ِذیَن َل��ا َیْرُج��وَن ِلَقاَءَن��ا َوَرُض��وا ِباْلَحَی��اِة ال��دُّْنَیا َواْطَم��َأنُّوا بِ 

  ٧: یونس ﴾َغاِفُلوَن

  
 :االعتقاد باستحقاق النعم - ٥

َوَلِئْن َأَذْقَناُه َرْحَمًة ِمنَّا ِم�ْن َبْع�ِد َض�رَّاَء َمسَّ�ْتُھ َلَیُق�وَلنَّ َھٰ�َذا ِل�ي َوَم�ا َأُظ�نُّ           ﴿قال تعالى 

 ﴿ ، وقال تعالى٥٠:فصلت ﴾ۚ  ِلي ِعْنَدُه َلْلُحْسَنىٰ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِجْعُت ِإَلىٰ َربِّي ِإنَّ

 ﴾َف��ِإَذا َم��سَّ اْلِإْنَس��اَن ُض��رٌّ َدَعاَن��ا ُث��مَّ ِإَذا َخوَّْلَن��اُه ِنْعَم��ًة ِمنَّ��ا َق��اَل ِإنََّم��ا ُأوِتیُت��ُھ َعَل��ىٰ ِعْل��مٍ          

 .٤٩:الزمر
وھ��ذا مزل��ق خط��ر زل��ت فی��ھ أق��دام كثی��ر م��ن الن��اس ف��ي ح��ال الرخ��اء، حی��ث یظ��ن     

، أو لعل�م اهللا تع�الى باس�تحقاقھ    نسان بأنھ مستحق لما آتاه اهللا من�نعم لم�ا ل�ھ م�ن فض�ل     اإل
لھا، أو لعلمھ بوجوه كسب ھذه النعم، فیغفل عن شكر اهللا تعالى، وینسى فضل اهللا علیھ 

  ٢.بذلك،وأنھ تعالى ھو المنعم ولو شاء لسلبھ ھذه النعم
یعل���م المس��كین أن أح���دًا ال  وال «: ق��ال ال��رازي ف���ي وص��ف ھ���ذه الفئ��ة م���ن الن��اس     

  ٣.»یستحقعلى اهللا شیئًا

َفَأمَّا اْلِإْنَساُن ِإَذا َما اْبَتَلاُه َربُُّھ َفَأْكَرَم�ُھ   ﴿ومن اآلیات الدالة على ذلك أیضًا قولھ تعالى

أي فضلني بما أعط�اني م�ن   «: ، قال أبو السعود١٥: الفجر ﴾َوَنعََّمُھ َفَیُقوُل َربِّي َأْكَرَمِن

لج��اه حس��بما كن��ت اس��تحقھ، وال یخط��ر ببال��ھ أن��ھ فض��ل تفض��ل ب��ھ علی��ھ لیبل��وه  الم��ال وا
  ٤.»أیشكر أم یكفر

                                      
 .٥٢٤ینظر األصفھاني، المفردات، ص١
 .١٢٨، ص٤الزمخشري، الكشاف، ج. ١٧٠، ص٧یر، تفسیر القرآن العظیم، جأبن كثینظر ٢
 .٥٧٢، ص٢٧الرازي، مفاتیح الغیب، ج٣
 .٤٢٦، ص٦أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٤
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وقد یدفع اعتقاد االستحقاق اإلنسان إلى الشك في البع�ث والحس�اب، وظ�ن اس�تحقاقھ     

َوَلِئْن َأَذْقَن�اُه   ﴿الجزاء الحسن في اآلخرة كما استحقھ في الدنیا، كما جاء في قولھ تعالى 

ِمنَّا ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُھ َلَیُقوَلنَّ َھَٰذا ِلي َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِجْع�ُت ِإَل�ىٰ   َرْحَمًة 

، وھذا م�ا وق�ع فی�ھ ص�احب الجنت�ین الم�ذكور       ٥٠:فصلت ﴾ۚ  َربِّي ِإنَّ ِلي ِعْنَدُه َلْلُحْسَنىٰ

َوُھَو َظاِلٌم ِلَنْفِس�ِھ َق�اَل َم�ا َأُظ�نُّ َأْن َتِبی�َد َھٰ�ِذِه        َوَدَخَل َجنََّتُھ ﴿في سورة الكھف، قال تعالى 

 -٣٥: الكھ�ف  ﴾َأَبًداَوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت ِإَلىٰ َربِّي َلَأِجَدنَّ َخْیًرا ِمْنَھا ُمْنَقَلًبا

٣٦.  
مع��ات وھن�ا یظھ��ر خط��أ وانح��راف بع��ض األطروح�ات الت��ي ب��دأت تنتش��ر ف��ي المجت  

المسلمة، والتي یقدمھا بعض مدربي التنمیة الذاتیة، متأثرین بثقافات غربی�ة وش�رقیة ال   
تستند إلى علم ثابت، فأح�د الق�وانین الت�ي یروج�ون لھ�ا إلدارة الحی�اة وتحقی�ق األھ�داف         

  ).قانون االستحقاق(واألمنیات 
، وغایاتھ في یستطیع اإلنسان من خاللھ تحقیق أھدافھ -بحسب زعمھم-وھذا القانون 

حیاتھ، وھو كما یعرفونھ الشعور ف�ي العم�ق واإلیم�ان والقناع�ة بحص�ول األش�یاء الت�ي        
یریدھا اإلنسان مع اعتقاده الس�تحقاقھ لھ�ا، وی�رون أن الرغب�ات واألھ�داف یس�تحیل أن       

وھ��ذا  ١تتحق��ق دون الش��عور باالس��تحقاق، وأن الق��در یتفاع��ل م��ع متطلب��ات الش��خص،       
یات القرآنیة الت�ي تنك�ر عل�ى اإلنس�ان اعتق�اده اس�تحقاق ال�نعم،        مخالف لما دلت علیھ اآل

وھو مخالف أیض�ًا للقواع�د القرآنی�ة المتعلق�ة باإلیم�ان بالق�در، ومفھ�وم االب�تالء ب�الخیر          
والشر، ومفھوم نسبیة الخیر والشر، ومفھوم الموازنة بین التسلیم للقدر وبذل األسباب، 

  .ھا في المطلب الثالث من ھذا المبحثوغیرھا من القواعد التي سیأتي تفصیل
 
 :اإلعراض والنأي بالجانب - ٦

َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َض�لَّ َم�ْن َت�ْدُعوَن ِإلَّ�ا ِإیَّ�اُه ۖ َفَلمَّ�ا َنجَّ�اُكْم ِإَل�ى          ﴿قال تعالى 

ِإْنَس�اِن َأْع�َرَض َوَن�َأىٰ    َوِإَذا َأْنَعْمَن�ا َعَل�ى الْ   ﴿، وق�ال تع�الى   ٦٧:اإلسراء ﴾ اْلَبرِّ َأْعَرْضُتْم

الص�د وھ�و ض�د اإلقب�ال، والم�راد      : ، واإلع�راض ٥١: ، فص�لت ٨٣: اإلسراء ﴾ ِبَجاِنِبھ

                                      
االستحقاق ھو الشعور في العمق «صالح الراشد على الیوتیوب، حیث قال . ینظر القناة الرسمیة د١

اعة بأن ھذا الشيء ممكن، وأني استاھل وأستحق، ثم لیس ھناك أي موانع وفي الرغبة، ھو اإلیمان والقن
دون الشعور باالستحقاق یصعب بل یستحیل ....عمیقة أو داخلیة أو ال واعیة تمنع ھذا الشيء من حدوثھ

، أول ١الجزء األول الحلقة) اضبط االستحقاق لتحصل على الوفرة(حلقة . »الحصول على الوفرة
الدنیا ھي طوال الوقت توفر الرغبات، القدر نظام یتفاعل مع أیش المتطلبات «: وقال.قةدقیقتین من الحل

حلقة اضبط االستحقاق للحصول على الوفرة، . »تفضلوا اطلبوا) شبیك لبیك ما تطلبھ بین یدیك(كأنھ 
 .٣:٣٠، الدقیقة ٢، الحلقة ٢ج
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اإلع�راض ع�ن ذك�ر اهللا، والن�أي بالجان�ب ی��رى بع�ض المفس�رین أن�ھ تأكی�د لإلع��راض          
وأم��ا اب��ن عاش��ور فی��رى أن    ١بتص��ویر ص��ورتھ، وھ��و أن یل��وي ع��ن الش��يء عطف��ھ،    

  ٢.أي بالجانب البعد فالمعنى أعرض وتباعداإلعراض الصد والن
واإلعراض والن�أي بالجان�ب ینب�ئ ع�ن خل�ل عق�دي نفس�ي س�لوكیمركب عن�د بع�ض           
الناس في ح�ال الرخ�اء؛ فیعتق�د اإلنس�ان واھم�ًا اس�تغناءه ع�ن اهللا تع�الى م�ا یس�وقھ إل�ى            
جح��ود ھ��ذه ال��نعم ف��ال ی��ؤدي ح��ق ش��كرھا، أم��ا الن��أي بالجان��ب ف��یعكس التكبروالجح��ود    

  . كامن في القلبال
 :المنع - ٧

 ِإنَّ اْلِإْنَس��اَن ُخِل��َق َھُلوًع��اِإَذا َمسَّ��ُھ الشَّ��رُّ َجُزوًع��اَوِإَذا َمسَّ��ُھ اْلَخْی��ُر َمُنوًع��ا ﴿ق��ال تع��الى 

  .٢١-١٩المعارج ﴾

فیمن�ع المع�روف، ویش�ح بمال�ھ      ٣والمنوع صیغة مبالغ�ة، أي كثی�ر المن�ع واإلمس�اك،    
لالنھم��اك ف��ي ح��ب  «:الباع��ث عل��ى المن��ع بقول��ھ یب��ین البق��اعي  ٤وال یلتف��ت إل��ى الن��اس، 

العاج��ل، وقص��ور النظ��ر علی��ھ وقوف��ًا عل��ى المحس��وس لغلب��ة الجم��ود وال��بالدة، وھ��ذا        
  ٥.»صبر وشكر: الوصف ضد اإلیمان ألنھ نصفان

وھ��ذا الس��لوك ینب��ئ ع��ن خل��ل ف��ي نف��س اإلنس��ان، یتمث��ل ف��ي رض��اه بالحی��اة ال��دنیا       
واألنانیة والشح بما عن�ده، واعتق�اده اس�تحقاق ھ�ذه     واالطمئنان بھا، والغفلة عن المنعم، 

  .النعم لذا فھو یملك حق منعھا، مع حرصھعلیھا والخوف من فقدانھا لذلك یبخل بھا
 
النظرة المادیة المج�ردة لح�ال الرخ�اء والغفل�ة ع�ن الحكم�ة م�ن االب�تالء ب�الخیر           - ٨

 :والشر

َس�َنَة َحتَّ�ىٰ َعَف�ْوا َوَق�اُلوا َق�ْد َم�سَّ آَباَءَن�ا الضَّ�رَّاُء         ُثمَّ َبدَّْلَنا َمَكاَن السَّ�یَِّئِة اْلحَ ﴿قال تعالى 

  ٩٥:األعراف ﴾ َوالسَّرَّاُء َفَأَخْذَناُھْم َبْغَتًة َوُھْم َلا َیْشُعُروَن

قد یغفل اإلنسان عن الحكمة من االبتالء بالرخاء والشدة، وتعمى بصیرتھ ع�ن ذل�ك   
تبدل األح�وال س�نة جاری�ة ف�ي الك�ون ال      خاصة بعد زوال الشدة وكثرة النعم، فیرى أن 

أي ھ�ذه ع�ادة   «: ابتالء من اهللا تعالى، قال السعدي في بیان مق�التھم الم�ذكورة ف�ي اآلی�ة    
جاری��ة ل��م ت��زل موج��ودة ف��ي األول��ین والالحق��ین، ت��ارة یكون��ون ف��ي س��راء، وت��ارة ف��ي    
 ض��راء، وت��ارة ف��ي ف��رح، وم��رة ف��ي ت��رح عل��ى حس��ب تقلب��ات الزم��ان وت��داول األی��ام،   

                                      
 .١٥٤، ص٤السلیم، ج وأبو السعود، إرشاد العقل. ٦٦٢، ص٢ینظر الزمخشري، الكشاف، ج١
 .١٩٢، ص١٥ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٢
 .٣٤٧، ص٥ینظر الشوكاني، فتح القدیر، ج٣
 .٦٤٤، ص٣٠ینظر الرازي، مفاتیح الغیب، ج٤
 .٤٠١، ص٢٠البقاعي، نظم الدرر، ج٥
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  ١.»وحسبوا أنھا لیست للموعظة والتذكیر، وال لالستدراج والنكیر
 :كفر النعم - ٩

وھو اإلعراض عن شكر اهللا عز وجل على النعم التي أنع�م بھ�ا عل�ى اإلنس�ان، ق�ال      

اْلَب��رِّ  َوِإَذا َمسَّ��ُكُم الضُّ��رُّ ِف��ي اْلَبْح��ِر َض��لَّ َم��ْن َت��ْدُعوَن ِإلَّ��ا ِإیَّ��اُه ۖ َفَلمَّ��ا َنجَّ��اُكْم ِإَل��ى   ﴿تع��الى 

، وق�ال تع�الى ﴿َوِإنَّ�ا ِإَذا َأَذْقَن�ا اْلِإْنَس�اَن ِمنَّ�ا       ٦٧:اإلس�راء  ﴾َأْعَرْضُتْم ۚ َوَكاَن اْلِإْنَساُن َكُفوًرا

  .٤٨:الشورى ﴾َرْحَمًة َفِرَح ِبَھا ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھْم َفِإنَّ اْلِإْنَساَن َكُفوٌر

ب���الكفر ف���ي ھ���ذه اآلی���ات كف���ر ال���نعم، وھ���ذا باعتب���ار غال���ب ج���نس         والمقص���ود  
وجوز اب�ن عاش�ور أن یك�ون االس�تغراق حقیقی�ًا فتك�ون الجمل�ة وص�فًا لج�نس          ٢اإلنسان،

راجعة إلى كثرة أح�وال الكف�ران م�ع    ) كفورًا(اإلنسان، وتكون صیغة المبالغة في كلمة 
  ٣.أو غفلةتفاوت درجاتھا، سواء كان ترك الشكر ضالًال أو سھوًا 

 :الشرك باهللا تعالى-١٠

َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّھْم ُمِنیِبیَن ِإَلْیِھ ُثمَّ ِإَذا َأَذاَقُھْم ِمْن�ُھ َرْحَم�ًة ِإَذا    ﴿قال تعالى

َربَّ�ُھ   َوِإَذا َمسَّ اْلِإْنَساَن ُضرٌّ َدَع�ا  ﴿، وقال تعالى ٣٣:﴾ الرومَفِریٌق ِمْنُھْم ِبَربِِّھْم ُیْشِرُكوَن

اًدا ِلُیِض�لَّ  ُمِنیًبا ِإَلْیِھ ُثمَّ ِإَذا َخوََّلُھ ِنْعَمًة ِمْنُھ َنِسَي َما َكاَن َیْدُعو ِإَلْیِھ ِمْن َقْبُل َوَجَع�َل ِللَّ�ِھ َأْن�دَ   

ُق�ْل   ﴿وقال تع�الى  ، ٨:الزمر  ﴾َعْن َسِبیِلِھ ۚ ُقْل َتَمتَّْع ِبُكْفِرَك َقِلیًلا ۖ ِإنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّار

وَننَّ َمْن ُیَنجِّیُكْم ِمْن ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُھ َتَضرًُّعا َوُخْفَیًة َل�ِئْن َأْنَجاَن�ا ِم�ْن َھٰ�ِذِه َلَنُك�     

  .٦٤ -٦٣: األنعام ﴾ِمَن الشَّاِكِریَنُقِل اللَُّھ ُیَنجِّیُكْم ِمْنَھا َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب ُثمَّ َأْنُتْم ُتْشِرُكوَن

والشرك یقع من فریق من الناس ف�ي ح�ال الرخ�اء، حی�ث یع�ودون إل�ى الش�رك ب�اهللا         
تعالى بعد زوال الش�دة، وحل�ول ال�نعم، بع�د أن ك�انوا ی�دعون اهللا ف�ي الش�دة منیب�ین إلی�ھ           

  .تضرعًا وخفیة

ث��م أن��تم  ﴿ف��ي قول��ھ ) ث��م(وم��ن لط��ائف التعبی��ر ف��ي س��ورة األنع��ام العط��ف بح��رف   

ألن المقص��ود إن إش�راكھم م�ع اعت��رافھم   «ترتی�ب الرتب�ي،   ، للدالل�ة عل��ى ال  ﴾تش�ركون 

  ٤.»بأنھم ال یلجأون إال إلى اهللا في الشدائد أمر عجیب

                                      
 .٣٣٤السعدي، تیسیر الكریم الرحمن، ص١
 .٦٤٦، ص٤ینظر الشوكاني، فتح القدیر، ج٢
 .١٦١-١٦٠، ص١٥ن عاشور، التحریر والتنویر، جینظر اب٣
 .٢٨٣، ص٧ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر ج٤
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ِإَذا َفِریٌق ِمْنُھْم ِبَربِِّھْم  ﴿الفجائیة في قولھ ) إذا(وفي سورة الروم جاء التعبیر بحرف 

للدالل���ة عل���ى إس���راعھم ف���ي الع���ودة إل���ى الش���رك بمج���رد ذوق   ٣٣:ال���روم ﴾ُیْش���ِرُكوَن

  ١.الرحمة
إذن فھذا حال اإلنسان في الرخاء یتقل�ب ب�ین فخ�ر وف�رح وإع�راض ون�أي بالجان�ب        
وغرور بالنعمة قد یقود إلى الجح�ود والغفل�ة والش�رك وإنك�ار الح�ق، وھ�ذا م�ا یق�ع فی�ھ          

  . ن تسوقھم فطرتھم إلى الحقالكافر، وقد یتلبس ببعض صوره العصاة إال أ

ب اطا  

  ان  ل ادة

صور القرآن الك�ریم اإلنس�ان ف�ي مواجھ�ة أح�وال الش�دة ف�ي حیات�ھ كاش�فًا ب�ذلك ع�ن            
جوانب عقدیة ونفسیة وس�لوكیة مھم�ة، ویقص�د بالش�دة م�ا یھ�دد رخ�اء اإلنس�ان م�ن زوال          

 :النعم وتبدل األحوال،وفیما یأتي بیان ذلك

 :الیأس - ١

: ھ�ود  ﴾َوَلِئْن َأَذْقَنا اْلِإْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَھا ِمْن�ُھ ِإنَّ�ُھ َلَیُئ�وٌس َكُف�ورٌ     ﴿قال تعالى 

َوِإَذا َأْنَعْمَن��ا َعَل��ى اْلِإْنَس��اِن َأْع��َرَض َوَن��َأىٰ ِبَجاِنِب��ِھ ۖ َوِإَذا َمسَّ��ُھ الشَّ��رُّ َك��اَن    ﴿،وق��ال تع��الى ٩

َل��ا َیْس��َأُم اْلِإْنَس��اُن ِم��ْن ُدَع��اِء اْلَخْی��ِر َوِإْن َمسَّ��ُھ الشَّ��رُّ    ﴿، وق��ال تع��الى ٨٣:َیُئوًس��ا﴾ اإلس��راء

  .٤٩: فصلت﴾َفَیُئوٌس َقُنوٌط

وی�أس  . وھو حالة نفس�یة تعت�ري اإلنس�ان ف�ي الش�دائد أحیان�اً      ٢انقطاع الرجاء،: الیأس
ف�ي العاج�ل أو    اإلنسان في حال الشدة یكون بانقطاع رجائھ من عود ح�ال الرخ�اء وال�نعم   

الدال�ة  ) فع�ول (عل�ى وزن  ) یئ�وس (وجاء التعبی�ر ف�ي اآلی�ات بص�یغة     ٣.اآلجل، لقلة صبره
  .على المبالغة في الیأس

رب��ط الق��رآن الك��ریم الی��أس بح��الین ی��دالن عل��ى ش��دة تعل��ق اإلنس��ان ب��النعم ف��ي ح��ال    
ی�ة فص�لت   وف�ي آ ٤الرخاء، فالتعبیر بنزع الرحمة في آیة ھود یدل عل�ى ش�دة تعلق�ھ ب�النعم،    

 ٥وصف اإلنسان بأنھ ال یسأم من طلب الخیر ونعم الدنیا، وال یقن�ع بقلی�ل وال كثی�ر منھ�ا،    
  .ولعل ھذا ما یفسر شدة الیأس في حال الشدائد

                                      
 .٩٨، ص٢١ابن عاشور، التحریر والتنویر، جینظر ١
 .١٥٣، ص٦ینظر ابن فارس، مقاییس اللغة، ج٢
 .٢٩٠، ص٣ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٣
 .٢٩٠، ص٣ینظر المرجع نفسھ، ج٤
 .٩٠٥سعدي، تیسیر الكریم الرحمن، صینظر ال٥
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وقد یغلب وقوع اإلنسان في الیأس حال الشدة، إذا كان معتادًا على النعم وسعة العیش،    
ھذا المعنى الذي ذكره أبو حیان في تفسیرقولھ ولم یسبق لھ أنھ واجھ الشدائد في حیاتھ، و

  ٩.١: ھود ﴾َوَلِئْن َأَذْقَنا اْلِإْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَھا ِمْنُھ ِإنَُّھ َلَیُئوٌس َكُفوٌر ﴿تعالى 

 :القنوط - ٢

َئٌة ِبَم�ا َق�دََّمْت َأْی�ِدیِھْم    َوِإَذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة َفِرُحوا ِبَھا ۖ َوِإْن ُتِص�ْبُھْم َس�یِّ   ﴿قال تعالى 

َلا َیْسَأُم اْلِإْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْیِر َوِإْن َمسَُّھ الشَّرُّ  ﴿، وقال تعالى ٣٦:الروم ﴾ِإَذا ُھْم َیْقَنُطوَن

  .٤٩: فصلت ﴾َفَیُئوٌس َقُنوٌط

ویرى أبو السعود أن القن�وط ی�أس مف�رط یظھ�ر أث�ره       ٢ھو الیأس من الخیر،: القنوط
فالتعبیر بالیأس یدل عل�ى الفع�ل القلب�ي النفس�ي، والقن�وط      ٣.في الشخص فیتضاءل وینكسر

لذا حسن الجمع  ٤یدل على االنفعال البدني السلوكي المتمثل بالتذمر والغضب وذم الواقع،
 ).فیئوس قنوط(بینھما في قولھ 

ى عل��� ﴾إذا ھ���م یقنط���ون﴿الفجائی���ة ف���ي قول���ھ  ) إذا(وف���ي آی���ة ال���روم دل التعبی���ر ب 

  ٥.المسارعة إلى القنوط عند إصابة السیئة، مع داللة المضارع على االستمرار في القنوط

  ٥.القنوط
 :التطیر - ٣

َفِإَذا َجاَءْتُھُم اْلَحَسَنُة َقاُلوا َلَنا َھِٰذِه ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة َیطَّیَُّروا ِبُموَسىٰ َوَمْن  ﴿قال تعالى

  ١٣١: األعراف ﴾َد اللَِّھ َوَلِٰكنَّ َأْكَثَرُھْم َلا َیْعَلُموَنَمَعُھ ۗ َأَلا ِإنََّما َطاِئُرُھْم ِعْن

والمعن�ى  ٦.وأصل التطیر التفاؤل بالطیر، ثم استعمل في كل ما یتفاءل بھ ویتشاءم بھ
المراد بالتطیر ف�ي اآلی�ة التش�اؤم، واآلی�ة ف�ي آل فرع�ون ال�ذین ك�انوا یحس�بون أن حل�ول           

  ٧.ومن آمن بھالشدائد بسبب وجود موسى علیھ السالم 
إن وقوع بع�ض الن�اس ف�ي التطی�ر ح�ال الش�دائدیدل عل�ى الجھ�ل، وقل�ة العل�م وغلب�ة            
ال�وھم والخراف��ة عل�ى تفكی��رھم، حی�ث یرجع��ون وق��وع الش�دائد إل��ى أس�باب غی��ر حقیقی��ة،      

  .ویتجاھلون األسباب الحقیقیة لذلك

                                      
 .٢٠٧، ص٥ینظر أبو حیان، البحر المحیط، ج١
 .٦٨٥ینظر األصفھاني، المفردات، ص٢
 .٤، ص٦ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٣
 .١١-١٠، ص٢٥، ج١٠٠، ص٢١ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٤
 .٥٧، ص١١ینظر اآللوسي، روح المعاني، ج٥
 .٥٢٨ألصفھاني، المفردات، ینظر ا٦
 .٦٦-٦٥ـ ص٩ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٧
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) إن(ح�رف  وفي اآلیة داللة على مبالغة آل فرعون في التشاؤم، حیث ج�اء التعبی�ر ب  
للداللة على ندرة وقوع الش�دائد مقارن�ة ب�النعم، وھ�م     ) سیئة(الدال على الشك واسم النكرة 

  ١.مع ذلك یتطیرون

االعتق��اد ب��أن وق��وع الش��دة إھان��ة لإلنس��ان، والغفل��ة ع��ن الحكم��ة م��ن االب��تالء      - ٤
 :بالشدائد

  .١٦: الفجر ﴾َفَیُقوُل َربِّي َأَھاَنِنَوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتَلاُه َفَقَدَر َعَلْیِھ ِرْزَقُھ ﴿قال تعالى 

وھ��ذا خل��ل عظ��یم، وغفل��ة ع��ن الحكم��ة اإللھی��ة ف��ي االب��تالء ب��الخیر والش��ر، فیس��مي   
وھو ل�یس بإھان�ة، ب�ل اختب�ار أیص�بر أم       ٢اإلنسان ترك التفضل علیھ من اهللا تعالى إھانة،

  ٣.یجزع، وقد یكون تضییق الرزق طریقًا یؤدي إلى كرامة الدارین
لخل��ل منش��ؤه تحك��یم المق��اییس الدنیوی��ة المادی��ة والغفل��ة ع��ن المع��اني اإلیمانی��ة وھ��ذا ا

  .والغیبیة السامیة

 :الجزع - ٥

 ﴾ِإنَّ اْلِإْنَساَن ُخِلَق َھُلوًع�اِإَذا َمسَّ�ُھ الشَّ�رُّ َجُزوًع�اَوِإَذا َمسَّ�ُھ اْلَخْی�ُر َمُنوًع�ا        ﴿قال تعالى 

  .٢١-١٩المعارج 
فھو حزن یصرف اإلنسان عما ھو ...من الحزنأبلغ «:قال الراغب في معنى الجزع

وفس�ره بع�ض المفس�رین    ٤.»بصدده، ویقطعھ عنھ، وأصل الج�زع قط�ع الحب�ل م�ن نص�فھ     
أن الجزع حال�ة نفس�یة تس�یطر     -واهللا أعلم-وأرى ٥بأنھ الفزع والرعب والیأس من الخیر،

نفع�االت  على اإلنس�ان تقع�ده ع�ن العم�ل والقی�ام بش�ؤون حیاتھ،وتح�دث عن�دما تتج�اوز اال         
: النفسیة الحدود الطبیعیة في حال الشدة، وھذا م�ا فس�ر ب�ھ اب�ن عاش�ور الھل�ع، حی�ث ق�ال        

والذي أستخلصھ من تتبع استعماالت كلمة الھلع أن الھلع قلة إمساك النفس عن�د اعت�راء   «
  ٦.»ما یحزنھا أو یسرھا، أو عند توقع ذلك واإلشفاق منھ

 :كفر النعم - ٦

 .٩: ھ�ود  ﴾َنا اْلِإْنَساَن ِمنَّا َرْحَم�ًة ُث�مَّ َنَزْعَناَھ�ا ِمْن�ُھ ِإنَّ�ُھ َلَیُئ�وٌس َكُف�ورٌ       َوَلِئْن َأَذْق﴿ قال تعالى 

عل��ى ) كف��ور(وی��راد ب��الكفر ھن��ا كف��ر ال��نعم ونس��یانھا ف��ي ح��ال الش��دة، وق��د دل��ت الص��یغة  

                                      
 .٢١، ص٣ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج١
 .٧٣٨، ص٤ینظر الزمخشري، الكشاف، ج٢
 .٤٢٧، ص٦ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٣
 .١٩٥ -١٩٤األصفھاني، المفردات، ص٤
 .٢٤٠، ص٨القرآن العظیم، جینظر ابن كثیر، تفسیر ٥
 .١٦٧، ص٢٩ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٦
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عظ�یم الكف�ران لم�ا س�لف ل�ھ م�ن التقل�ب ف�ي نعم�ة اهللا نس��اء          «: المبالغ�ة، ق�ال الزمخش�ري   
  ١.»لھ

ن مظاھر كف�ر ال�نعم ف�ي ح�ال الش�دة أن تص�در م�ن اإلنس�ان أق�وال وخ�واطر م�ن            وم
السخط على ما أصابھ كأنھ لم ینعم علیھ قط، وق�د ج�اء التعبی�ر ب�الالم الموطئ�ة للقس�م ف�ي        

 ﴿المؤكدة، وارتباط خبرھ�ا ب�الالم ف�ي قول�ھ تع�الى      ) إن(، و ب )ولئن أذقنا اإلنسان(قولھ 

كم�ا أن الی�أس م�ن فض�ل     ٢.أنھا حقیقة ثابت�ة ال مبالغ�ة فیھ�ا    للداللة على ﴾إنھ لیؤوس كفور

 ٣.اهللا تعالى المذكور في اآلیة یعد من باب كفر النعم لذا حسن الجمع بینھا

 :اللجوء إلى الدعاء في حال الشدة فقط - ٧

وصفت آیات عدة حال اإلنسان في الشدائد وحرصھ على الدعاء فیھ�ا، واللج�وء إل�ى    
ثار منھ لیس مذمومًا لذاتھ، بل ھو مذموم إذا اقترن بنسیان الدعاء الدعاء في الشدائد واإلك

  .واإلعراض عن ذكر اهللا تعالى في حال الرخاء
وق��د تنوع��ت ط��رق التعبی��ر القرآن��ي ف��ي وص��ف اإلنس��ان وتمس��كھ بال��دعاء ف��ي ح��ال  

َقاِع��ًدا َأْو َقاِئًم��ا َفَلمَّ��ا  َوِإَذا َم��سَّ اْلِإْنَس��اَن الضُّ��رُّ َدَعاَن��ا ِلَجْنِب��ِھ َأْو ﴿الش��دة، منھ��ا قول��ھ تع��الى 

 ﴾َمُلوَنَكَشْفَنا َعْنُھ ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َیْدُعَنا ِإَلىٰ ُضرٍّ َمسَُّھ ۚ َكَذِٰلَك ُزیَِّن ِلْلُمْسِرِفیَن َما َكاُنوا َیْع

، وھذه اآلیة تدل على لزوم اإلنسان الدعاء في جمیع أحوالھ على جنبھ وقاع�دًا  ١٢:یونس
  ٤.ال یلھیھ شيء عن دعاء ربھ وقائمًا

َوِإَذا َم�سَّ النَّ�اَس ُض�رٌّ    ﴿وفي آیات أخرى ربط ال�دعاء باإلناب�ة، كم�ا ف�ي قول�ھ تع�الى       

 ﴾َدَع���ْوا َربَُّھ���ْم ُمِنیِب���یَن ِإَلْی���ِھ ُث���مَّ ِإَذا َأَذاَقُھ���ْم ِمْن���ُھ َرْحَم���ًة ِإَذا َفِری���ٌق ِم���ْنُھْم ِب���َربِِّھْم ُیْش���ِرُكونَ  

َمسَّ اْلِإْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَُّھ ُمِنیًبا ِإَلْیِھ ُثمَّ ِإَذا َخوََّلُھ ِنْعَمًة ِمْنُھ َنِسَي َما َكاَن َوِإَذا  ﴿،٣٣:الروم

َك ِم��ْن َی��ْدُعو ِإَلْی��ِھ ِم��ْن َقْب��ُل َوَجَع��َل ِللَّ��ِھ َأْن��َداًدا ِلُیِض��لَّ َع��ْن َس��ِبیِلِھ ۚ ُق��ْل َتَمتَّ��ْع ِبُكْف��ِرَك َقِلیًل��ا ۖ ِإنَّ�� 

، واإلنسان في الغالب یتوب إلى اهللا ویرجع إلی�ھ وق�ت الش�دائد،    ٨:الزمر  ﴾النَّارَأْصَحاِب 

  .ثم إذا كشف عنھ الضر عاد إلى ما كان علیھ من كفر أو ذنوب إال من رحم اهللا تعالى

َوِإَذا َأْنَعْمَن�ا   ﴿وفي سورة فصلت قال تعالى في وصف دعاء اإلنسان في حال الش�دة  

، ٥١: فص��لت ﴾َرَض َوَن��َأىٰ ِبَجاِنِب��ِھ َوِإَذا َمسَّ��ُھ الشَّ��رُّ َف��ُذو ُدَع��اٍء َع��ِریضٍ َعَل��ى اْلِإْنَس��اِن َأْع��

                                      
 .٣٦٧، ص٢الزمخشري، الكشاف، ج١
 ١٣، ص١٢ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٢
 .٢٩٠، ص٣ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٣
اآلیة تصویرًا وجوز الزمخشري أن تكون . ٢٢٠، ص٤ینظر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج٤

 .٣٢١، ص٢ینظر الزمخشري، الكشاف، ج. الختالف أحوال المضرورین
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وذكر ابن كثیر أن الك�الم الع�ریض ھوم�ا ط�ال      ١والعرض مستعار لكثرة الدعاء ودوامھ،
ومح�ل االنتق�اد والتعجی�ب م�ن أن�ھ      «: قال ابن عاش�ور  ٢لفظھ وقل معناه، وعكسھ الوجیز،

یمسھ الشر، فھو م�ن حی�ث ل�م یت�ذكر اإلقب�ال عل�ى دع�اء رب�ھ إال         ذو دعاء عریض عندما 
عندما یمسھ الشر، وكان الشأن أن ال یغفل عن ذلك في حال النعمة فیدعو بدوامھا ویشكر 

  ٣.»ربھ علیھا، وقبول شكره، ألن تلك الحالة أولى بالعنایة من حالة مس الضر
لى الشكر عن�د كش�ف الض�ر    وجاء ذكر الدعاء تضرعًا وخفیة مع الوعد بالمداومة ع

ُقْل َمْن ُیَنجِّیُكْم ِمْن ُظُلَماِت اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُھ َتَضرًُّعا َوُخْفَیًة َلِئْن َأْنَجاَنا ﴿في قولھ تعالى 

: األنعام ﴾ُتْم ُتْشِرُكوَنِمْن َھِٰذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِریَنُقِل اللَُّھ ُیَنجِّیُكْم ِمْنَھا َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب ُثمَّ َأْن

، والمراد الدعاء جھرًا وسرًا،وذكر اآللوسي أن اآلیة تحتمل الدعاء جھرًا وسرًا ٦٤ -٦٣
وعل��ى التق��دیرین جمع��ت اآلی��ة  ٤.باللس��ان، وتحتم��ل ال��دعاء جھ��رًا باللس��ان، وس��رًا بالقل��ب 

  .أحوال اإلنسان في الدعاء

ِذي ُیَسیُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ۖ َحتَّىٰ ِإَذا ُھَو الَّ﴿وقرن الدعاء باإلخالص في قولھ تعالى 

ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِھْم ِبِریٍح َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ِبَھ�ا َجاَءْتَھ�ا ِری�ٌح َعاِص�ٌف َوَج�اَءُھُم اْلَم�ْوُج       
ُمْخِلِص�یَن َل�ُھ ال�دِّیَن َل�ِئْن َأْنَجْیَتَن�ا ِم�ْن َھٰ�ِذِه        ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأنَُّھ�ْم ُأِح�یَط ِبِھ�ْم ۙ َدَع�ُوا اللَّ�َھ      

، ٢٣-٢٢:ی�ونس  ﴾َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِریَنَفَلمَّا َأْنَجاُھْم ِإَذا ُھ�ْم َیْبُغ�وَن ِف�ي اْل�َأْرِض ِبَغْی�ِر اْلَح�قِّ      

ال�دِّیَن َفَلمَّ�ا َنجَّ�اُھْم ِإَل�ى اْلَب�رِّ ِإَذا      َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ  ﴿وقولھ تعالى 

، والم��راد ب��اإلخالص ف��ي ال��دعاء أنھ��م ال ی��دعون غی��ر اهللا  ٦٥: ُھ��ْم ُیْش��ِرُكوَن﴾ العنكب��وت
  ٥.تعالى لعلمھم بأنھ ال یكشف الشدائد إال ھو

ْعَم�ٍة  َوَم�ا ِبُك�ْم ِم�ْن نِ    ﴿وجاء التعبیر عن الدعاء بالجأر إلى اهللا تعالى في قول�ھ تع�الى   

ترفع�ون  «، ومعن�ى تج�أرون أي   ٥٣: النح�ل  ﴾َفِمَن اللَِّھ ۖ ُثمَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ َفِإَلْیِھ َتْجَأُروَن

أصواتكم باستغاثة وتضرع، وأصلھ جؤار الث�ور وص�یاحھما، وھ�و ع�ن جھ�د یلحقھم�ا أو       
ث ب�اهللا إذ  في إثر دم یكون من بقر تذبح، فذاك الصراخ یشبھ ب�ھ انتح�اب ال�داعي المس�تغی    

  ٦.»رفع صوتھ
ولیس المراد من اآلیة ذم الجأر والتضرع إل�ى اهللا تع�الى، لك�ن اآلی�ة بنظمھ�ا ال�دقیق       
تعكس األبعاد النفسیة لھذا السلوك، حی�ث ج�اء التعبی�ر بالجمل�ة االس�میة ف�ي ح�ال الرخ�اء         

                                      
 .٢٠٠، ص٤ینظر الزمخشري، الكشاف، ج١
 .١٧٠، ص٧ینظر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج٢
 .١٤، ص٢٥ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٣
 .٢٣١، ص٤ینظر اآللوسي، روح المعاني، ج٤
 .١٦٠، ص٥لعقل السلیم، جینظر أبو السعود، إرشاد ا٥
 .٤٠٠، ص٣ابن عطیة، المحرر الوجیز،ج٦
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 ال��دال عل��ى) بك��م(الدال��ة عل��ى ال��دوام، وح��رف الب��اء ف��ي   ﴾وم��ا بك��م م��ن نعم��ة فم��ن اهللا ﴿

الدالة عل�ى العم�وم، للدالل�ة عل�ى كث�رة ال�نعم ومص�احبتھا لإلنس�ان م�دة          ) ما(المصاحبة، و
ث�م إذا مس�كم الض�ر فإلی�ھ     (أم�ا ف�ي ح�ال الش�دة فج�اء التعبی�ر بح�رف ث�م ف�ي قول�ھ           . طویلة

للداللة على مساس أدن�ى م�ا   ) الضر(الدال على التراخي في الوقوع، وتعریف  ﴾تجأرون

فاآلیة بنظمھ�ا تش�یر إل�ى    ١ع داللة المس على الحصول الخفیف،یطلق علیھ اسم الجنس، م
 . قلة صبر اإلنسان وضیقھ بأقل ضر یمسھ، فیلجأ إلى الجأر ورفع الصوت بالدعاء

 :ترك التضرع حال الشدة - ٨

َلَعلَُّھ���ْم َوَلَق���ْد َأْرَس���ْلَنا ِإَل���ىٰ ُأَم���ٍم ِم���ْن َقْبِل���َك َفَأَخ���ْذَناُھْم ِباْلَبْأَس���اِء َوالضَّ���رَّاِء       ﴿ق���ال تع���الى  

َیَتَضرَُّعوَنَفَلْوَلا ِإْذ َجاَءُھْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِٰكْن َقَسْت ُقُلوُبُھْم َوَزیََّن َلُھُم الشَّْیَطاُن َما 
 َكاُنوا َیْعَمُلوَنَفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِھ َفَتْحَنا َعَلْیِھْم َأْبَواَب ُك�لِّ َش�ْيٍء َحتَّ�ىٰ ِإَذا َفِرُح�وا    

،التض�رع م�ن ض�رع    ٤٤-٤٢:األنع�ام  ﴾ِبَما ُأوُتوا َأَخ�ْذَناُھْم َبْغَت�ًة َف�ِإَذا ُھ�ْم ُمْبِلُس�ونَ     

والتض���رع ٢وھ���و بمعن���ى ض���عف وذل، وتض���رع الرج���ل أي أظھ���ر الض���راعة، 
التخشعواالنقیاد هللا تعالى، وتتحدث ھذه اآلی�ةعن فئ�ة م�ن الن�اس بلغ�ت بھ�م قس�وة        

وع عن الباطل حتى ف�ي الش�دائد، وزی�ن لھ�م     القلب مبلغًا عظیمًا فمنعتھم من الرج
الشیطان أعمالھم فاستمروا عل�ى م�ا ك�انوا علی�ھ م�ن كف�ر ومع�اص، ول�م یتعظ�وا          
بح��ال الش��دة، ول��م یتفك��روا بحكم��ة االب��تالء، ف��إذا أع��رض اإلنس��ان ع��ن االتع��اظ     

  ٣.بأحوال الشدة فتح اهللا علیھ أبواب الخیر استدراجًا لھ
 :اد عن الدیناالنقالب على الوجھ، واالرتد - ٩

َوِم��َن النَّ��اِس َم��ْن َیْعُب��ُد اللَّ��َھ َعَل��ىٰ َح��ْرٍف ۖ َف��ِإْن َأَص��اَبُھ َخْی��ٌر اْطَم��َأنَّ ِب��ِھ ۖ َوِإْن   ﴿ق��ال تع��الى 

 ﴾َأَصاَبْتُھ ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَلىٰ َوْجِھِھ َخِس�َر ال�دُّْنَیا َواْل�آِخَرَة ۚ َذِٰل�َك ُھ�َو اْلُخْس�َراُن اْلُمِب�ینُ       

أو  ٤ذا صنف من الناس یعبد اهللا تع�الى عل�ى ح�رف، أي عل�ى ش�ك،     ،وھ١١:الحج
أو عل��ى ح��رف ال��دین وطرف��ھ ال ف��ي      ٥عل��ى انح��راف ع��ن العقی��دة الص��حیحة،    

فلم یكن اإلیمان راسخًا في قلوبھم، ف�إذا وقع�ت الش�دة ارت�دوا ع�ن ال�دین        ٦وسطھ،

                                      
. ٥٤٦، ص٧واآللوسي، روح المعاني، ج. ٧٠-٦٩، ص٤ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم،ج١

 .١٧٨، ص١٤وابن عاشور، التحریر والتنویر، ج
 .٥٠٦ینظر األصفھاني، المفردات، ص٢
 .٣٨٢ص، ٢ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٣
 .٣٥١، ص٥ینظر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج٤
 .١١٠، ص٤ینظر ابن عطیة، المحرر الوجیز، ج٥
 .١٤٣، ص٣ینظر الزمخشري، الكشاف،ج٦
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  .دًا وكفرًابل یزیدھم بع فحال الشدة ال یقربھم من اهللا تعالى ١.ورجعوا إلى الكفر
  

إن الوص�ف القرآن�ي ألح�وال الن�اس عن�د الش�دائد عل�ى اخ�تالف أش�كالھا           و اول 

تفص��ح ع��ن حال��ة الض��عف الت��ي تعت��ري م��ن واجھت��ھ الش��دائد وتوض��ح مس��یس        
حاجتھم لضبط أنفسھم وس�لوكاتھم حت�ى ال ی�تملكھم الس�خط والج�زع والش�ك ب�اهللا        

غالبًا م�ا یك�ون اض�طراریًا قص�ریًا، وإن     تعالى، ثم إن اللجوء إلى اهللا في الشدائد 
عدم انطالقھ من سالمة معتقد ورجوع صادق إلى اهللا ق�د یخ�ل ف�ي أن ی�ؤتي ھ�ذا      

 .الرجوع أكلھ على المدى البعید

  اطب اث

   ظل ار ارآ ن  أوال ارء وادة

  :دة إلى أربعة أقسامیمكن تصنیف الناس بحسب مواقفھم في أحوال الرخاء والش

من یتقرب إلى اهللا تعالى في حال الشدة فقط، فیدعو اهللا ویلجأ إلیھ في الشدائد، ثم ینسى -١

َوِإَذا َم��سَّ اْلِإْنَس��اَن  ﴿اهللا ویت��رك ال��دعاء ف��ي ح��ال الرخ��اء، وج��اء وص��فھم ف��ي قول��ھ تع��الى  

َكَشْفَنا َعْنُھ ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َیْدُعَنا ِإَلىٰ ُضرٍّ َمسَّ�ُھ ۚ   الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِھ َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئًما َفَلمَّا

﴿ُھَو الَِّذي ُیَسیُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ۖ َحتَّ�ىٰ  ١٢:یونس ﴾َكَذِٰلَك ُزیَِّن ِلْلُمْسِرِفیَن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن

یٍح َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ِبَھا َجاَءْتَھا ِریٌح َعاِصٌف َوَجاَءُھُم اْلَم�ْوُج  ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِھْم ِبِر
ِذِه ِمْن ُك�لِّ َمَك�اٍن َوَظنُّ�وا َأنَُّھ�ْم ُأِح�یَط ِبِھ�ْم ۙ َدَع�ُوا اللَّ�َھ ُمْخِلِص�یَن َل�ُھ ال�دِّیَن َل�ِئْن َأْنَجْیَتَن�ا ِم�ْن َھٰ�               

، ٢٣-٢٢:ی�ونس  ﴾اُھْم ِإَذا ُھ�ْم َیْبُغ�وَن ِف�ي اْل�َأْرِض ِبَغْی�ِر اْلَح�قِّ      َلَنُكوَننَّ ِم�َن الشَّ�اِكِریَنَفَلمَّا َأْنَج�   

َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َت�ْدُعوَن ِإلَّ�ا ِإیَّ�اُه ۖ َفَلمَّ�ا َنجَّ�اُكْم ِإَل�ى اْلَب�رِّ         ﴿وقولھ تعالى 

َوِإَذا َغِش�َیُھْم َم�ْوٌج َكالظَُّل�ِل     ﴿، وقولھ تع�الى  ٦٧ :اإلسراء ﴾َأْعَرْضُتْم ۚ َوَكاَن اْلِإْنَساُن َكُفوًرا

ا ِإلَّ�ا ُك�لُّ   َدَعُوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َفَلمَّا َنجَّاُھْم ِإَل�ى اْلَب�رِّ َفِم�ْنُھْم ُمْقَتِص�ٌد ۚ َوَم�ا َیْجَح�ُد ِبآَیاِتَن�       

 ٢.، وغیرھا٣٢:لقمان ﴾َختَّاٍر َكُفور

لى في حال الرخاء فقطفیطمئن بالرخاء والنعم، ویكفر ال�نعم ف�ي   یتقرب إلى اهللا تعا من -٢

َوِم�َن النَّ�اِس َم�ْن َیْعُب�ُد اللَّ�َھ َعَل�ىٰ َح�ْرٍف ۖ َف�ِإْن          ﴿حال الشدة، وج�اء وص�فھم ف�ي قول�ھ تع�الى     

ْنَیا َواْل�آِخَرَة ۚ َذِٰل�َك ُھ�َو    َأَصاَبُھ َخْیٌر اْطَمَأنَّ ِبِھ ۖ َوِإْن َأَصاَبْتُھ ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَل�ىٰ َوْجِھ�ِھ َخِس�َر ال�دُّ    

 .١١:الحج﴾اْلُخْسَراُن اْلُمِبیُن

                                      
 .١٥٨، ص٩ینظر اآللوسي، روح المعاني، ج١
 .٥٠:، فصلت٤٩، ٨:، الزمر٣٣: ، الروم٥٤:، النحل٦٤-٦٣:مثل األنعام٢
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من ال یعرف اهللا تعالى ال في الرخاء وال في الشدة، فیصیبھ الكبر والبطر ف�ي الرخ�اء،   -٣

 ﴿ویصیبھ الیأس والقنوط وكفران النعم في حال الشدة، كم�ا ج�اء وص�فھم ف�ي قول�ھ تع�الى       

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء  ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَھا ِمْنُھ ِإنَُّھ َلَیُئوٌس َكُفوٌر َوَلِئْن َأَذْقَنا اْلِإْنَساَن

َوِإَذا َأَذْقَن�ا   ﴿، وقول�ھ تع�الى   ١٠:ھ�ود  ﴾مستھ لیق�ولن ذھ�ب الس�یئات عن�ي إن�ھ لف�رح فخ�ور       

 ،٣٦:ال�روم  ﴾ْت َأْی�ِدیِھْم ِإَذا ُھ�ْم َیْقَنُط�ونَ   النَّاَس َرْحَمًة َفِرُحوا ِبَھا ۖ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة ِبَم�ا َق�دَّمَ  

َلا َیْس�َأُم اْلِإْنَس�اُن ِم�ْن ُدَع�اِء اْلَخْی�ِر َوِإْن َمسَّ�ُھ الشَّ�رُّ َفَیُئ�وٌس َقُنوٌط�َوَلِئْن َأَذْقَن�اُه            ﴿وقولھ تعالى 

السَّ�اَعَة َقاِئَم�ًة َوَل�ِئْن ُرِجْع�ُت ِإَل�ىٰ       َرْحَمًة ِمنَّا ِمْن َبْعِد َضرَّاَء َمسَّْتُھ َلَیُق�وَلنَّ َھٰ�َذا ِل�ي َوَم�ا َأُظ�نُّ     

َوِإنَّ�ا ِإَذا َأَذْقَن�ا اْلِإْنَس�اَن ِمنَّ�ا      ﴿وقول�ھ تع�الى   ،٥٠-٤٩:فص�لت  ﴾ۚ  َربِّ�ي ِإنَّ ِل�ي ِعْن�َدُه َلْلُحْس�َنىٰ    

، ٤٨:الش��ورى ﴾َس��اَن َكُف��وٌرَرْحَم�ًة َف��ِرَح ِبَھ��ا ۖ َوِإْن ُتِص��ْبُھْم َس��یَِّئٌة ِبَم��ا َق��دََّمْت َأْی��ِدیِھْم َف��ِإنَّ اْلِإنْ 

 .وغیرھا

م��ن یع��رف اهللا تع��الى ف��ي الرخ��اء والش��دة، وھ��و النم��وذج ال��ذي س��عت التربی��ة القرآنی��ة   -٤
إلیج��اده، وتمثل��ت أس��مى ص��وره ف��ي قص��ص األنبی��اء عل��یھم الس��الم، ال��ذین حقق��وا معن��ى      

 .العبودیة في الرخاء والشدة

ف�ي إع�داد اإلنس�ان لمواجھ�ة أح�وال      وفي ھ�ذا المطلبع�رض ألھ�م قواع�د التربی�ة القرآنی�ة       
  .الرخاء والشدة حتى یحقق معنى العبودیة، ویجني الفالح في الدنیا واآلخرة

 :البناء العقدي المتین - ١

إن قوة اإلیمان وتمكنھ في قلب اإلنسان معین لھ ف�ي مواجھ�ة الحی�اة وتقلباتھ�ا؛ ل�ذا ترك�ز       
، فموق�ف اإلنس�ان م�ن أح�وال     الحدیث عن ھذه القضیة ف�ي الس�ور المكی�ة كم�ا تب�ین س�ابقاً      

  :الرخاء والشدة مرتبط ارتباطًا وثیقًا بركنین من أركان اإلیمان، وھما

فھو مالك ھذا الكون والمتصرف فیھ، وھو الحك�یم الموص�وف   : اإلیمان باهللا تعالى - أ
بكمال الحكمة، وھو العلیم الخبیر المحیط بكل ما یجري في ھذا الكون، وھو اللطی�ف  

فمعرفة اإلنسان باهللا تعالى وأس�مائھ وص�فاتھ تعتب�ر الركی�زة األساس�یة       الرحیم بعباده،
 .التي تشكل تصورات اإلنسان تجاه الحیاة وتقلباتھا

وھو تق�دیر اهللا تع�الى األش�یاء ف�ي الق�دم، وعلم�ھ س�بحانھ        :اإلیمان بالقضاء والقدر - ب
لك أنھا ستقع في أوقات معلوم�ة عن�ده وعل�ى ص�فات مخصوص�ة، وكتابت�ھ س�بحانھ ل�ذ        

 ١.ووقوعھا على حسب ما قدرھا وخلقھ لھا

                                      
 . ٤٠ -٣٩، القضاء والقدر، صالمحمود، عبد الرحمن بن صالح١
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فإذا استقر ھذا األمر في قل�ب اإلنس�ان عل�م أن أح�وال الحی�اة حلوھ�ا ومرھ�ا أم�ر ق�د          
قدره اهللا تعالى لحكمة قد تخفى علیھ أحیانًا، وھذا ما یجع�ل نفس�ھ مھی�أة للتس�لیم والرض�ا،      

  .مدركًا قصور علمھ عن اإلحاطة بأسرار القضاء والقدر
ء ف�ي الق�رآن الك�ریم تأكی�دًا لھ�ذه القاع�دة المھم�ة قص�ة موس�ى علی�ھ الس��الم           ومم�ا ج�ا  

والعب��د الص��الح ال��ذي أوت��ي علم��ًا ل��دنیًا م��ن اهللا تع��الى خفی��ت أس��راره عل��ى موس��ى علی��ھ     
السالم، وھو نبي مرسل وأحد أولي العزم من الرسل، فقد ج�اء عل�ى لس�ان العب�د الص�الح      

ْن َتْس�َتِطیَع َمِع�َي َص�ْبًراَوَكْیَف َتْص�ِبُر َعَل�ىٰ َم�ا َل�ْم ُتِح�ْط ِب�ِھ          َقاَل ِإنَّ�َك َل�  ﴿ في القرآن الكریم 

،ف�األمور الت�ي أجراھ�ا اهللا تع�الى عل�ى ی�د الخض�ر، ك�ان ظاھرھ�ا          ٦٨-٦٧: الكھف﴾ُخْبًرا

شرًا، لكن حقیقتھا خیر وصالح، فإتالف السفینة كان فیھ حفظ مال المساكین، وقتل الغالم 
  .ین، وبناء الجدار دون مقابل كان فیھ حفظ كنز الغالمین الیتیمینكان فیھ حفظ دین األبو

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّ�ا ِف�ي ِكَت�اٍب ِم�ْن َقْب�ِل       ﴿قال تعالى 

اَتُكْم َوَلا َتْفَرُحوا ِبَما آَت�اُكْم ۗ َواللَّ�ُھ َل�ا    َأْن َنْبَرَأَھا ۚ ِإنَّ َذِٰلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیٌرِلَكْیَلا َتْأَسْوا َعَلىٰ َما َف

 . ٢٣ -٢٢: الحدید ﴾ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر

 :توسیع آفاق النظر إلى أحوال الحیاة وعدم قصرھا على التفسیر المادي المجرد - ٢

 یرشد القرآن الكریم اإلنسان إلىتدبر أحوال الحیاة في الرخاء والشدة، واستشعار م�ا 
تتضمنھا من رسائل ربانیة، فقد قدر اهللا تعالى الرخ�اء والش�دة فتن�ة لإلنس�ان، حت�ى یحق�ق       
العبودی�ة ف�ي الرخ��اء ش�كرًا واعتراف��ًا بنعم�ة اهللا، وف�ي الش��دة ص�برًا ولج��وء إل�ى اهللا، ق��ال        

: األنبی�اء  ﴾َوِإَلْیَن�ا ُتْرَجُع�ونَ  ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَق�ُة اْلَم�ْوِت ۗ َوَنْبُل�وُكْم ِبالشَّ�رِّ َواْلَخْی�ِر ِفْتَن�ًة ۖ        ﴿تعالى 

، وقد جمعت ھذه اآلیة على إیجازھا ثالثحقائق تشكل تص�ور اإلنس�ان ح�ول الوج�ود،     ٣٥
  .الموت، والحیاة، والبعث: وھي

وقد أشار القرآن الكریم إل�ى فئ�ة م�ن الن�اس غلب�ت القس�وة عل�ى قل�وبھم فنظ�روا إل�ى           
أحوال الشدة من تذكیر بالتوبة والرجوع  أحوال الحیاة نظرة مادیة مجردة وغفلوا عما في

َوَم�ا َأْرَس�ْلَنا ِف�ي     ﴿إلى اهللا تعالى، وما ف�ي أح�وال الرخ�اء م�ن ت�ذكیر بالش�كر، ق�ال تع�الى         

یَِّئِة اْلَحَسَنَة َن السََّقْرَیٍة ِمْن َنِبيٍّ ِإلَّا َأَخْذَنا َأْھَلَھا ِباْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّھْم َیضَّرَُّعوَنُثمَّ َبدَّْلَنا َمَكا

 ﴾َحتَّ��ىٰ َعَف��ْوا َوَق��اُلوا َق��ْد َم��سَّ آَباَءَن��ا الضَّ��رَّاُء َوالسَّ��رَّاُء َفَأَخ��ْذَناُھْم َبْغَت��ًة َوُھ��ْم َل��ا َیْش��ُعُرونَ      

َوَلَق��ْد َأْرَس��ْلَنا ِإَل��ىٰ ُأَم��ٍم ِم��ْن َقْبِل��َك َفَأَخ��ْذَناُھْم ِباْلَبْأَس��اِء        ﴿، وق��ال تع��الى  ٩٥-٩٤:األع��راف

ُم ضَّرَّاِء َلَعلَُّھْم َیَتَض�رَُّعوَنَفَلْوَلا ِإْذ َج�اَءُھْم َبْأُس�َنا َتَض�رَُّعوا َوَلِٰك�ْن َقَس�ْت ُقُل�وُبُھْم َوَزیَّ�َن َلُھ�         َوال
ا َذالشَّْیَطاُن َم�ا َك�اُنوا َیْعَمُلوَنَفَلمَّ�ا َنُس�وا َم�ا ُذكِّ�ُروا ِب�ِھ َفَتْحَن�ا َعَل�ْیِھْم َأْب�َواَب ُك�لِّ َش�ْيٍء َحتَّ�ىٰ إِ             

  ٤٤-٤٢:األنعام ﴾َفِرُحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَناُھْم َبْغَتًة َفِإَذا ُھْم ُمْبِلُسوَن
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 :خلق التوازن بین التسلیم بالقضاء والقدر وبذل األسباب - ٣

إن الق��رآن الك��ریم لم��ا دع��ا إل��ى اإلیم��ان بالق��در خی��ره وش��ره، وح��ث عل��ى التس��لیم        
باب الت��ي تق��ي مص��ارع الس��وء، ومك��اره  والرض��ا، ل��م یل��غ وظیف��ة الف��رد ف��ي األخ��ذ باألس�� 

الدھر، وحث في الوقت ذاتھ اإلنسان على البحث عن األسباب الت�ي أوص�لتھ إل�ى م�ا ح�ل      

َأْیَنَم�ا َتُكوُن�وا ُی�ْدِرْكُكُم اْلَم�ْوُت      ﴿بھ، وجاءت ھذه القاعدة القرآنیة واضحة ف�ي قول�ھ تع�الى    

ِصْبُھْم َحَسَنٌة َیُقوُلوا َھِٰذِه ِمْن ِعْنِد اللَّ�ِھ ۖ َوِإْن ُتِص�ْبُھْم َس�یَِّئٌة    َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشیََّدٍة ۗ َوِإْن ُت
ِدیًثاَما َیُقوُلوا َھِٰذِه ِمْن ِعْنِدَك ۚ ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّھ ۖ َفَماِل َھُٰؤَل�اِء اْلَق�ْوِم َل�ا َیَك�اُدوَن َیْفَقُھ�وَن َح�      

ِھ ۖ َوَما َأَص�اَبَك ِم�ْن َس�یَِّئٍة َفِم�ْن َنْفِس�َك ۚ َوَأْرَس�ْلَناَك ِللنَّ�اِس َرُس�وًلا ۚ         َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّ

،فاإلیم��ان بق��در اهللا والتس��لیم ب��ھ، ال یتع��ارض م��ع   ٧٩ -٧٨: النس��اء ﴾َوَكَف��ىٰ ِباللَّ��ِھ َش��ِھیًدا 

  .محاسبة النفس وبذل األسباب لدفع الشدائد وتجنب المكاره

َوِإَذا َأَذْقَن�ا النَّ�اَس َرْحَم�ًة َفِرُح�وا ِبَھ�ا ۖ َوِإْن ُتِص�ْبُھْم        ﴿ھ تع�الى  وجاء تأكید ذلك في قول� 

وأدم�ج م�ن خ�الل    «: ، ق�ال اب�ن عاش�ور   ٣٦:الروم ﴾َسیَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھْم ِإَذا ُھْم َیْقَنُطوَن

یئة ف�ي  لتنب�یھھم إل�ى أن م�ا یص�یبھم م�ن حال�ة س�        ﴾بما قدمت أیدیھم ﴿اإلنكار علیھم قولھ 

الدنیا إنما سببھا أفعالھم التي جعلھا اهللا أسبابًا لمسببات مؤثرة ال یحیط بأسرارھا ودقائقھ�ا  
إال اهللا تع��الى، فم��ا عل��ى الن��اس إال أن یحاس��بوا أنفس��ھم ویج��روا أس��باب إص��ابة الس��یئات     

  ١.»ویتداركوا ما فات فذلك أنجى لھم من السیئات وأجدر من القنوط

 .ار إلى اهللا تعالى والتذلل إلیھ في الرخاء والشدةتعزیز مفھوم االفتق - ٤

من أخطر المزالق التي یقع فیھا اإلنسان اغترارھبنفسھ واستغناؤه عن اهللا عز وج�ل  
بما عنده من علم أو مال أو صحة، واعتقاده بأن�ھ مس�تحق لم�ا أوت�ي م�ن نع�م إم�ا لمكانت�ھ         

ذمھ في آیات ع�دة، كم�ا ف�ي قول�ھ      عند اهللا تعالى، وإما لذكائھ وعلمھ وجھده، وھذا ما جاء

َب�ْل  َفِإَذا َمسَّ اْلِإْنَساَن ُضرٌّ َدَعاَنا ُثمَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه ِنْعَمًة ِمنَّا َقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُھ َعَلىٰ ِعْلٍم ۚ  ﴿تعالى 

 .٤٩: الزمر ﴾ِھَي ِفْتَنٌة َوَلِٰكنَّ َأْكَثَرُھْم َلا َیْعَلُموَن

یستش�عر افتق�اره إل�ى اهللا تع�الى ف�ي الرخ�اء والش�دة عل�ى ح�د          أما المؤمن الحق فإن�ھ   
سواء، معترفًا بفضل اهللا علیھ في الرخاء، وصابرًا ومؤمنا بحكمت�ھ ف�ي الش�دائد، ویتجل�ى     

َفَس�َقىٰ َلُھَم�ا ُث�مَّ     ﴿ھذا المعنى واضحًا في موقف موسى علیھ السالم في غربتھ، قال تع�الى 

 .٢٤:القصص ﴾بِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌرَتَولَّىٰ ِإَلى الظِّلِّ َفَقاَل َر

                                      
 .١٠١، ص٢١ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج١
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 .تقریر مفھوم نسبیة الخیر والشر في الدنیا - ٥

فالشر في الحیاة الدنیا ال بد أن یحمل في ثنایاه خیرًا مستبطنًا، وما قد یظن�ھ اإلنس�ان   

ُكِت�َب   ﴿قول�ھ تع�الى   خیرًا یمكن أن یكون وباًال علیھ، وھذا ما ق�رره الق�رآن بوض�وح ف�ي     

َش�ْیًئا  َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُھَو ُكْرٌه َلُكْم ۖ َوَعَسىٰ َأْن َتْكَرُھوا َشْیًئا َوُھَو َخْیٌر َلُكْم ۖ َوَعَسىٰ َأْن ُتِحبُّوا 

هللا یعلم أي وا«: ، قال ابن عاشور٢١٦: البقرة ﴾َوُھَو َشرٌّ َلُكْم ۗ َواللَُّھ َیْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن

الخیر والشر، وأنتم ال تعلمونھما؛ ألن اهللا یعلم األش�یاء عل�ى م�ا ھ�ي علی�ھ والن�اس یش�تبھ        
  ١.»علیھم العلم فیظنون المالئم نافعًا، والمنافر ضارًا

  :وفي ھذا المعنى قال أبو تمام
  ٢قد ینعم اهللا بالبلوى وإن عظمت          ویبتلي اهللا بعض القوم بالنعم

لإلنس��ان أن��ال یس��تبطئ خی��را یظن��ھ ش��رًا، وال یس��تعجل ش��رًا یظن��ھ        وعلی��ھ فینبغ��ي  
خیرًا؛ولھ��ذا ورد الھ��دي النب��وي ف��ي الح��ث عل��ى االس��تخارة، لم��ا فیھ��ا م��ن إرج��اع العل��م      
الحقیقي إلى اهللا تعالى وتفویض األمور إلیھ في تقدیر ما فیھ خی�ر لإلنس�ان،فقد روي ع�ن    

یعلمن��ا االس�تخارة ف��ي األم��ور   ملسو هيلع هللا ىلصالنب�ي   ك��ان(ج�ابر ب��ن عب�د اهللا رض��ي اهللا عن�ھ أن��ھ ق�ال     

  ٣).كلھا
وإدراك اإلنسان لھذا األمر یبعث الراح�ة والطمأنین�ة ف�ي نفس�ھ، بع�د اس�تفراغ الجھ�د        
في ب�ذل األس�باب، ویقی�ھ الی�أس والقن�وط عن�د الش�دة، ویعص�مھ م�ن الغفل�ة والكف�ران عن�د             

 .الرخاء والنعم

 .الشدةالتربیة على األدب مع اهللا تعالى في الرخاء و - ٦

یعل��م الق��رآن الك��ریم اإلنس��ان األدب م��ع اهللا تع��الى ف��ي الرخ��اء والش��دة، ف��ي أقوال��ھ        
ُق�ْل ُك�لٌّ   وأفعالھ، فالقرآن الكریم یؤكد أن األقدار خیرھا وشرھا من اهللا تعالى، قال تعالى ﴿

َوَل��ا ِف��ي  َم��ا َأَص��اَب ِم��ْن ُمِص��یَبٍة ِف��ي اْل��َأْرِض ﴿، وق��ال تع��الى ٨٧: النس��اء ﴾ِم��ْن ِعْن��ِد اللَّ��ِھ

، لكن الق�رآن ف�ي الوق�ت ذات�ھ یرش�د      ٢٢:الحدید ﴾ َأْنُفِسُكْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن َنْبَرَأَھا ۚ

اإلنسان إلى األدب في عدم أس�ناد الش�ر إل�ى اهللا تع�الى، وھ�ذا األدب أش�ارت إلی�ھ لط�ائف         

َساَن الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنِب�ِھ َأْو َقاِع�ًدا َأْو   َوِإَذا َمسَّ اْلِإْن ﴿النظم في كثیر من اآلیات، قال تعالى 

َن َما َكاُنوا َقاِئًما َفَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُھ ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن َلْم َیْدُعَنا ِإَلىٰ ُضرٍّ َمسَُّھ ۚ َكَذِٰلَك ُزیَِّن ِلْلُمْسِرِفی

س��تھ لیق��ولن ذھ��ب  ول��ئن أذقن��اه نعم��اء بع��د ض��راء م    ﴿تع��الى ، وقال١٢:ی��ونس ﴾َیْعَمُل��وَن

                                      
 .٣٢١، ص٢ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج١
 .٣١٦أبو تمام، دیوان أبي تمام، ص٢
، حدیث ٨١، ص٨أخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند االستخارة، ج٣

 .٦٣٨٢رقم 
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َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفي اْلَبْحِر َض�لَّ َم�ْن َت�ْدُعوَن     ﴿،١٠:ھود ﴾السیئات عني إنھ لفرح فخور

، وغیرھا م�ن  ٦٧: اإلسراء ﴾ ِإلَّا ِإیَّاُه ۖ َفَلمَّا َنجَّاُكْم ِإَلى اْلَبرِّ َأْعَرْضُتْم ۚ َوَكاَن اْلِإْنَساُن َكُفوًرا

ابة الخیر مس�ندة إل�ى اهللا تع�الى، بخ�الف إص�ابة الش�ر والض�ر،        حیث جاءت إص ١اآلیات،
وھو األدب الذي التزمھ األنبیاء علیھم السالم، فق�د ج�اء عل�ى لس�ان إب�راھیم علی�ھ الس�الم        

ُمِن�ي  َوالَّ�ِذي ُھ�َو ُیْطعِ   الَّ�ِذي َخَلَقِن�ي َفُھ�َو َیْھ�ِدینِ     َفِإنَُّھْم َعُدوٌّ ِلي ِإلَّا َربَّ اْلَعاَلِمیَن﴿قولھ تعالى 

، فنسب المرض إلى نفس�ھ والش�فاء   ٨٠ -٧٧: الشعراء ﴾َوِإَذا َمِرْضُت َفُھَو َیْشِفیِن َوَیْسِقیِن

َوَأیُّوَب ِإْذ َن�اَدىٰ   ﴿وقال تعالى في قصة أیوب علیھ السالم  ٢إلى اهللا لمراعاة حسن األدب،

، ومن األدب أن أیوب جعل ما ٨٣: األنبیاء ﴾َربَُّھ َأنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن

  ٣.حل بھ من الضر كالمس الخفیف
وم��ن األدب أن یراع��ي اإلنس��ان ألفاظ��ھ ف��ي ح��ال الش��دة والرخ��اء، ف��ال یق��ول إال م��ا     

َدَخْلَنا مع َرس�وِل اللَّ�ِھ َص�لَّى اُهللا     : (یرضي اهللا تعالى، فقد روي عن أنس بن مالك أنھ قال
َسْیٍف الَقْیِن، وكاَن ِظْئًرا ِلِإْبَراِھیَم علیھ السََّلاُم، فأَخَذ َرسوُل اللَِّھ َصلَّى علیھ وسلََّم عَلى َأِبي 

اُهللا علی��ھ وس��لََّم إْب��َراِھیَم، َفَقبََّل��ُھ، وَش��مَُّھ، ُث��مَّ َدَخْلَن��ا علی��ھ َبْع��َد ذل��َك وإْب��َراِھیُم َیُج��وُد بَنْفِس��ِھ،    
 علی�ھ وس�لََّم َت�ْذِرَفاِن، َفق�اَل ل�ھ عب�ُد ال�رَّْحَمِن ب�ُن َع�ْوٍف          َفَجَعَلْت َعْیَنا َرس�وِل اللَّ�ِھ َص�لَّى اهللاُ   

یا اْبَن َعْوٍف إنََّھ�ا َرْحَم�ٌة، ُث�مَّ َأْتَبَعَھ�ا ب�ُأْخَرى،      : وَأْنَت یا َرسوَل اللَِّھ؟ َفقاَل: َرِضَي اللَُّھ عْنھ
َزُن، وَل�ا َنُق�وُل إلَّ�ا م�ا َیْرَض�ى َربَُّن�ا،       َتْدَمُع، والَقْلَب َیْح الَعْیَن إنَّ :َفقاَل َصلَّى اُهللا علیھ وسلََّم

  ٤).وإنَّا بِفَراِقَك یا إْبَراِھیُم َلَمْحُزوُنوَن
ومن األدب مع اهللا تعالى في حال الرخاء االعتراف بفضل اهللا عز وجل، وأداء حق 

 ﴿النعم بالشكر، قوًال وعمًال، وقد جاء في وصف نبي اهللا سلیمان علیھ السالم قولھ تعالى 

ِإنََّم�ا  َفَلمَّا َرآُه ُمْسَتِقرا ِعْنَدُه َق�اَل َھٰ�َذا ِم�ْن َفْض�ِل َربِّ�ي ِلَیْبُل�َوِني َأَأْش�ُكُر َأْم َأْكُف�ُر ۖ َوَم�ْن َش�َكَر فَ          

 .٤٠: النمل ﴾َیْشُكُر ِلَنْفِسِھ ۖ َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِریٌم

 :في حال الرخاء والشدة التربیة على التوازن في االنفعاالت النفسیة - ٧

إن التربی��ة القرآنی��ة ف��ي تعاملھ��ا م��ع اإلنس��ان استص��حبت بش��ریتھ، وم��ا یعتریھ��ا م��ن   
مشاعر الحزن والفرح في التعامل مع أحداث الحیاة المتقلبة، فال ب�أس أن یح�زن اإلنس�ان    
إن أصابتھ شدة، ولكن بما ال یوصلھ إلى السخط والضجر والی�أس، فیعق�وب علی�ھ الس�الم     

                                      
 ، ٤٨، الشورى ٥٠: ، فصلت٤٩، ٨: زمر، ال٣٦- ٣٣: مثل الروم١
 .٤٧، ص٥ینظر أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٢
 .١٢٦، ص١٧ینظر ابن عاشور، التحریر والتنویر، ج٣
، ٢إنا بك لمحزونون، ج ملسو هيلع هللا ىلصأخرجھ البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ٤

 )١٣٠١(، حدیث رقم ٨٣ص
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ي ضرب القرآن بھ المثل في الصبر الجمیل، حزن عند فقد ولدیھ، وابیضت عیناه من الذ

َق�اَل َب�ْل َس�وََّلْت َلُك�ْم َأْنُفُس�ُكْم       ﴿الحزن، لكن لم یصل بھ الحزن إلى حد القنوط، قال تع�الى  

َو اْلَعِل�یُم اْلَحِكیُمَوَت�َولَّىٰ َع�ْنُھْم    َأْمًرا ۖ َفَصْبٌر َجِمیٌل ۖ َعَس�ى اللَّ�ُھ َأْن َی�ْأِتَیِني ِبِھ�ْم َجِمیًع�ا ۚ ِإنَّ�ُھ ُھ�       
َوَق��اَل َی��ا َأَس��َفىٰ َعَل��ىٰ ُیوُس��َف َواْبَیضَّ��ْت َعْیَن��اُه ِم��َن اْلُح��ْزِن َفُھ��َو َكِظیٌمَق��اُلوا َتاللَّ��ِھ َتْفَت��ُأ َت��ْذُكُر  

َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى اللَّ�ِھ َوَأْعَل�ُم   ُیوُسَف َحتَّىٰ َتُكوَن َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَھاِلِكیَنَقاَل ِإنََّما َأْشُكو 
ِھ ۖ ِإنَُّھ ِمَن اللَِّھ َما َلا َتْعَلُموَنَیا َبِنيَّ اْذَھُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِھ َوَلا َتْیَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَّ

، ف�انظر كی�ف جمع�ت اآلی�ات     ٨٧-٨٣: یوس�ف  ﴾َلا َیْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن

وھو الھم الذي ال یصبر علیھ : في وصف حال یعقوب علیھ السالم وصف الحزن، والبث
مع الصبر الجمیل وحسن الظن باهللا تعالى وعدم الیأس من فرج اهللا تع�الى  ١صاحبھ فیبثھ،

  .وتنفیسھ
 یصل واألصل أن یفرح اإلنسان بالنعمة ویستمتع بھا مستحضرًا فضل اهللا تعالى فال

إلى حد الجحود والكفران والبطر، فھذا نبي اهللا سلیمان علیھ السالم آتاه اهللا عز وجل ملكًا 

َحتَّ�ىٰ ِإَذا   ﴿عظیمًا فلم یصرفھ ذلك عن شكر النعم واالعتراف بفضل اهللا علیھ، قال تع�الى 

وا َمَس�اِكَنُكْم َل�ا َیْحِطَم�نَُّكْم ُس�َلْیَماُن َوُجُن�وُدُه      َأَتْوا َعَلىٰ َواِد النَّْمِل َقاَلْت َنْمَلٌة َیا َأیَُّھا النَّْمُل اْدُخُل
َت َوُھْم َلا َیْشُعُروَنَفَتَبسََّم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَھا َوَق�اَل َربِّ َأْوِزْعِن�ي َأْن َأْش�ُكَر ِنْعَمَت�َك الَِّت�ي َأْنَعْم�      

 ﴾ْدِخْلِن�ي ِبَرْحَمِت�َك ِف�ي ِعَب�اِدَك الصَّ�اِلِحینَ     َعَليَّ َوَعَلىٰ َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَم�َل َص�اِلًحا َتْرَض�اُه َوأَ   

َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِم�َن اْلِكَت�اِب َأَن�ا آِتی�َك ِب�ِھ َقْب�َل َأْن َیْرَت�دَّ         ﴿، وقال تعالى ١٩ -١٨: النمل

َیْبُل�َوِني َأَأْش�ُكُر َأْم َأْكُف�ُر ۖ َوَم�ْن     ِإَلْیَك َطْرُفَك ۚ َفَلمَّا َرآُه ُمْسَتِقرا ِعْنَدُه َقاَل َھَٰذا ِمْن َفْضِل َربِّ�ي لِ 

  . ٤٠:النمل ﴾َشَكَر َفِإنََّما َیْشُكُر ِلَنْفِسِھ ۖ َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِریٌم

وف��ي المقاب��ل كان��ت ال��نعم الت��ي أوتیھ��ا ق��ارون س��ببًا لكف��ره وجح��وده وإعراض��ھ، ق��ال  

ُموَس�ىٰ َفَبَغ�ىٰ َعَل�ْیِھْم ۖ َوآَتْیَن�اُه ِم�َن اْلُكُن�وِز َم�ا ِإنَّ َمَفاِتَح�ُھ          ِإنَّ َقاُروَن َك�اَن ِم�ْن َق�ْومِ    ﴿تعالى 

َتِغ ِفیَم�ا آَت�اَك   َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ َقاَل َلُھ َقْوُمُھ َلا َتْفَرْح ۖ ِإنَّ اللََّھ َلا ُیِحبُّ اْلَفِرِحیَنَواْب
َوَلا َتْنَس َنِصیَبَك ِمَنَقاَل ِإنََّما ُأوِتیُتُھ َعَلىٰ ِعْلٍم ِعْنِدي ۚ َأَوَلْم َیْعَلْم َأنَّ اللَّ�َھ َق�ْد    اللَُّھ الدَّاَر اْلآِخَرَة ۖ

َأْھَل��َك ِم��ْن َقْبِل��ِھ ِم��َن اْلُق��ُروِن َم��ْن ُھ��َو َأَش��دُّ ِمْن��ُھ ُق��وًَّة َوَأْكَث��ُر َجْمًع��ا ۚ َوَل��ا ُیْس��َأُل َع��ْن ُذُن��وِبِھُم      
لدُّْنَیا ۖ َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّھ ِإَلْیَك ۖ َوَلا َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اْلَأْرِض ۖ ِإنَّ اللََّھ َلا ُیِحبُّ اْلُمْجِرُموَن ا

  .٧٨ -٧٦: القصص ﴾اْلُمْفِسِدیَن

ولل��رازي عب��ارة لطیف��ة ف��ي التفری��ق ب��ین االنفع��االت النفس��یة الت��ي ال یمل��ك اإلنس��ان   
نسان من أقوال وأفعال اختیاریة، وذل�ك ف�ي تفس�یره للھل�ع     التحكم فیھا، وما یصدر عن اإل

 ﴾ِإنَّ اْلِإْنَساَن ُخِل�َق َھُلوًع�اِإَذا َمسَّ�ُھ الشَّ�رُّ َجُزوًع�اَوِإَذا َمسَّ�ُھ اْلَخْی�ُر َمُنوًع�ا         ﴿في قولھ تعالى 

                                      
 .٤٢٤، ص٣قل السلیم، جینظر أبو السعود، إرشاد الع١
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اْلَحاَل��ُة : َماَأَح��ُدُھ :َواعَل��م َأن الَھَل��َع َلْف�ٌظ َواِق��ٌع َعَل��ى َأْم��َرْینِ «: ، حی��ث ق��ال٢١-١٩المع�ارج  
ِتْل��َك اْلَأْفَع��اُل : النَّْفَس��اِنیَُّة الَِّت��ي ِلَأْجِلَھ��ا َیْق��ُدُم اْلِإْنَس��اُن َعَل��ى ِإْظَھ��اِر اْلَج��َزِع َوالتََّض��رُِّع َوالثَّ��اِني

َك اْلَحاَلُة النَّْفَساِنیَُّة َفَلا َشكَّ الظَّاِھَرُة ِمَن اْلَقْوِل َواْلِفْعِل الدَّالَُّة َعَلى ِتْلَك اْلَحاَلِة النَّْفَساِنیَِّة، َأمَّا ِتْل
ِتْلَك اْلَحاَلِة َأنََّھا َتْحُدُث ِبَخْلِق اللَِّھ َتَعاَلى، ِلَأنَّ َمْن ُخِلَقْت َنْفُسُھ َعَلى ِتْلَك اْلَحاَلِة َلا ُیْمِكُنُھ ِإَزاَلُة 

ُة ِتْلَك اْلَحاَلِة َعْن َنْفِسِھ، َبِل اْلَأْفَعاُل الظَّ�اِھَرُة  ِمْن َنْفِسِھ، َوَمْن ُخِلَق ُشَجاًعا َبَطًلا َلا ُیْمِكُنُھ ِإَزاَل
نَّْفَساِنیَُّة الَِّتي ِمَن اْلَقْوِل َواْلِفْعِل ُیْمِكُنُھ َتْرُكَھا َواْلِإْقَداُم َعَلْیَھا َفِھَي ُأُموٌر اْخِتَیاِریٌَّة، َأمَّا اْلَحاَلُة ال

  ١.»ْخُلوَقٌة على سبیل االضطرارِھَي اْلَھَلُع ِفي اْلَحِقیَقِة َفِھَي َم

 :تشریع العبادات المعینة لإلنسان على الثبات في الرخاء والشدة - ٨

لقد ھیأ القرآن الكریم وسائل الصلة باهللا عز وجل التي من شأنھا أن تع�ین الم�داوم علیھ�ا    
 على التعرف إلى اهللا في حال الرخاء والشدة، ومن أھم تلك المعینات الصالة، ق�ال تع�الى  

 .١٥٣: البقرة﴾َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِعیُنوا ِبالصَّْبِر َوالصََّلاِة ۚ ِإنَّ اللََّھ َمَع الصَّاِبِریَن ﴿

وإن سورة المعارج حین ذكرت ھلع اإلنسان الذي یؤدي بھ إلى الجزع في حال  
لع بالتوجھ الشدة، والمنع في حال الرخاءبینت أن ھناك طائفة خلصت نفسھا من ذلك الھ

 رت يب  ىب نب مب زب رب  ُّ   إلى ما أمرھا اهللا بھ، مداومة علیھ، متسلحة بھ، قال تعالى

  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل

 جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح

  .٣٥ -١٩: المعارج َّ خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف

اس��تثناء للمتص��فین ب��النعوت الجلیل��ة اآلتی��ة م��ن     ) إال المص��لین(«: ق��ال أب��و الس��عود 
المطب��وعین عل��ى القب��ائح الماض��یة؛ إلنب��اء نع��وتھم ع��ن االس��تغراق ف��ي طاع��ة الح��ق،           

وإیث�ار  واإلشفاق على الخل�ق، واإلیم�ان ب�الجزاء، والخ�وف م�ن العقوب�ة، وكس�ر الش�ھوة،         
اآلجل على العاجل على خالف القب�ائح الم�ذكورة الناش�ئة ع�ن االنھم�اك ف�ي ح�ب العاج�ل         

  ٢.»وقصر النظر علیھ
  

                                      
 .٦٤٤، ص٣٠الرازي، مفاتیح الغیب، ج١
 . ٣٠٢، ص٦أبو السعود، إرشاد العقل السلیم، ج٢



  اإلنسان في الرخاء والشدة كما یصوره القرآن الكریم دراسة موضوعیة
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  الخاتمة

بعد ھذا العرض المفصل لدالالت الرخاء والشدة في اللغة والتعبیر القرآني، ودراسة 
آنیة لإلنسان في التصویر القرآني لإلنسان في مواجھتھا، وبیان أھم قواعد التربیة القر

  :الرخاء والشدة، تخلص الدراسة إلى النتائج اآلتیة

عنایة القرآن الكریم بھذه القضیة وعرضھا في آیات عدة یدل على أھمیة ھذا الموضوع -
 .فھو یمس كل إنسان أیًا كان جنسھ أو دینھ أو وصفھ

على ارتباطھا تركیز القرآن الكریم الحدیث عن ھذه القضیة في السور المكیة فیھ داللة -
بالبناء العقدي اإلیماني عند اإلنسان، وتشكیل التصورات الصحیحة حول الحیاة والخالق 
عز وجل، وفي ذلك إرشاد للمربین والدعاة إلى االھتمام بھذه القضیة وغرس المفاھیم 
الصحیحة حولھا في نفوس األطفال والناشئة وحدیثي اإلسالم؛ ألنھا أساس مھم ینطلق 

 .ن في عالقتھ مع اهللا عز وجل، وسلوكھ في مواجھة األقدار التي یقدرھامنھ اإلنسا

تنوع طرائق التعبیر القرآني عن حال الرخاء وحال الشدة وتبدلھما بألفاظ متعددة یعكس -
جوانب مختلفة، وأبعاد متنوعة لھذه األحوال، مع تناسبھا مع السیاق الذي وردت فیھ، 

 .القرآنيوھذا یبرز وجھًا من وجوه اإلعجاز 

تمیز التصویر القرآني لإلنسان في مواجھتھ ألحوال الرخاء والشدة بالدقة التي عكست -
جوانب عقدیة ونفسیة وسلوكیة شخصت مواقفھ، وأرشدت إلى مواطن الخلل لتداركھا، 

 .مع ما تضمنتھ من جوانب بالغیة وجمالیة في أسلوب التعبیر

ھتھ ألحوال الرخاء والشدة تخلق جوًا من إن قواعد التربیة القرآنیة لإلنسان في مواج-
 .االستقرار النفسي لدى اإلنسان، وتكسبھ التوازن في التعامل معھا

إن في قواعد التربیة القرآنیة لإلنسان في مواجھتھ ألحوال الرخاء والشدة تحصینًا لھ من -
سلوك الثقافات واألفكار الدخیلة التي قد تھدد سالمة المعتقد، وتصرف اإلنسان عن ال

 .القویم

إن الدراسة إذ تخلص إلى تلك النتائج توصي الباحثین بالتوجھ في أبحاثھم إلى 
التربیة العقدیة اإلیمانیة، مستلھمین اآلیات الدالة علیھا، مستصحبین دالالت السیاق 

  .القرآني، والمعاني التي تنطق بھا األلفاظ والتراكیب
  

الصالة والسالم على سیدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین، و
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  المراجع

، روح )ھ��ـ١٢٧٠ت(اآللوس��ي، ش��ھاب ال��دین الس��ید محم��ود ب��ن عب��د اهللا    -١
المع���اني ف���ي تفس���یر الق���رآن العظ���یم والس���بع المث���اني، دار الح���دیث، الق���اھرة، 

  .م٢٠٠٥

، ص�حیح البخ�اري، دار ط�وق    )ھ�ـ ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعیل  -٢
  .ھـ١٤٢٢، ١لنجاة، طا

، نظ�م ال�درر ف�ي تناس�ب اآلی�ات      )ھ�ـ ٨٨٥ت(البقاعي، إب�راھیم ب�ن عم�ر     -٣
  .والسور، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة

، دی�وان أب�ي تم�ام، نش�ر     )ھ�ـ ٢٣١ت (أبو تم�ام، حبی�ب ب�ن أوس الط�ائي      -٤
  .١محیي الدین الخیاط، نظارة المعارف العمومیة، مصر، ط

، الصحاح تاج اللغ�ة  )ھـ٣٩٣ت(حماد  الجوھري، أبو نصر إسماعیل بن -٥
  .م١٩٨٧، ٤وصحاح العربیة، دار العلم للمالیین، بیروت، ط

، البح�ر المح�یط، دار   )ھ�ـ ٧٤٥ت(أبو حیان، محمد ب�ن یوس�ف األندلس�ي     -٦
  .م٢٠١٠، ٣الكتب العلمي، بیروت، ط

التفس�یر  (، مفاتیح الغیب )ھـ٦٠٦ت(الرازي، فخر الدین، محمد بن عمر  -٧
  .ھـ١٤٢٠، ٣یاء التراث العربي، بیروت، ط، دار إح)الكبیر

، مف��ردات ألف��اظ  )ھ��ـ٤٢٥ت(الراغ��ب األص��فھاني، الحس��ین ب��ن محم��د      -٨
  .م٢٠١١، ٥القرآن، دار الفلم، دمشق، ط

، تفس��یر )ھ��ـ٥٣٨ت(الزمخش��ري، أب��و القاس��م ج��ار اهللا محم��ود ب��ن عم��ر   -٩
  .م١٩٩٥، ١الكشاف، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، تیس�یر الك�ریم ال�رحمن    )ھـ١٣٧١ت(اصر السعدي، عبد الرحمن بن ن-١٠
  .م١٩٩٩، ١في تفسیر كالم المنان، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

، إرش�اد العق�ل الس�لیم    )ھـ٩٨٢ت(أبو السعود، محمد بن محمد العمادي -١١
  .م١٩٩٩إلى مزایا الكتاب الكریم، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، ف��تح الق��دیر، دار )ھ��ـ١٢٥٥ت(الش��وكاني، محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د  -١٢
  .م٢٠٠٧الحدیث، القاھرة، 

، التحری���ر )ھ���ـ١٣٩٤ت(اب���ن عاش���ور، محم���د الط���اھر ب���ن عاش���ور     -١٣
  .م١٩٨٤والتنویر، الدار التونسیة للنشر، 



  اإلنسان في الرخاء والشدة كما یصوره القرآن الكریم دراسة موضوعیة
   

- ٢٧٨٨ -  
 

، المعج�م المفھ�رس أللف�اظ الق�رآن     )م١٩٦٨ت(عبد الباقي، محم�د ف�ؤاد   -١٤
  .م٢٠٠١الكریم، دار الحدیث، القاھرة، 

، الف�روق اللغوی�ة،   )ھ�ـ ٣٩٥ت(ن عبد اهللا العسكري، أبو ھالل الحسن ب-١٥
  .م٢٠٠٢مؤسسة الرسالة، بیروت، 

، المحرر ال�وجیز  )ھـ٥٤٢ت(ابن عطیة، عبد الحق بن غالب األندلسي -١٦
  .ھـ١٤٢٢، ١في تفسیر كتاب اهللا العزیز، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، معج�م  )ھ�ـ ٣٩٥ت(ابن فارس، أبو الحسین أحمد ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا    -١٧
  .م١٩٧٩للغة، دار الفكر، بیروت، مقاییس ا

، الج��امع ألحك��ام  )ھ��ـ٦٧١ت(القرطب��ي، محم��د ب��ن أحم��د األنص��اري     -١٨
  .م١٩٦٤، ٢القرآن، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

، )ھ�ـ ٧٧٤ت(ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمش�قي  -١٩
  .م١٩٩٨، ١تفسیر القرآن العظیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

حم��ود، عب��د ال��رحمن ب��ن ص��الح، القض��اء والق��در ف��ي ض��وء الكت��اب  الم-٢٠
  .م١٩٩٧، ٢والسنة، دار الوطن، ط

، لسان )ھـ٧١١ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -٢١
  .العرب، طبعة األوقاف السعودیة

  




