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 ٱ ٻ ٻ

 دقمة: ادل
احلمد هللا ادلرجو لطفو وثوابو، ادلخوؼ مكره وعقابو، الػذي عمػر قلػوب أوليائو  
بصدؽ التوكل عليو وطاعتو، والصبلة والسبلـ على نبينا زلمد سيد أنبيائو، وعلػى آلػو 

  أةا بعم وأصػحابو أمجعُت، 
دلوقف مفاجئ، والسياؽ فالفزع من احلاالت اليت تعًتي اإلنساف إذا تعرض 

القرآين للفزع قرينة على أنو يستعمل يف أشدِّ مواطن اخلوؼ، وما فارؽ ادلألوؼ وادلعتاد 
 من األحداث واالنفعاالت ادلضطربة ادلصاحبة لو. 

فالفزع إذف: أشدُّ اخلوؼ، وفيو مفاجأة، ويصحبو اضطراب ظاىر، يف ادلواقف 
مرضية قد يطوؿ عبلجها، ىذا يف الدنيا، أما غَت ادلعتادة اليت قد تتحوؿ إذل حاالت 

يف اآلخرة فيكوف يف يـو القيامة من ادلشاىد، وادلواقف، واألىواؿ ما ىو كاؼ للفزع، 
ر من قبل بالنجاة، حيث يتغَت نظاـ الكوف بشكل دل واخلوؼ، حىت لو كاف قد ُبشِّ 
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ألرض، يألفو اإلنساف، فتدنو الشمس من اخلبلئق قدر ميل، وتبدؿ األرض غَت ا
وتطوى السماوات كطي السجل للكتب، ُويؤتى بالنار وذلا سبعوف ألف زماـ، مع كل 

 -زماـ سبعوف ألف ملك غلروهنا، إذل غَت ذلك من ادلشاىد ادلفزعة، وقد أشار
، فقاؿ:  -سبحانو  ين ىن من خن حنُّإذل شدة اذلوؿ يف ذلك اليـو
 ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه
 [.ٕ]سورة احلج:  َِّّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

أف يكوف ادلؤمن الذي ُبشر باجلنة خائفاً، َوِجبلً  -واحلاؿ ىذه  -وذلذا فبل غرابة 
يف ادلوقف، بل األنبياء، وادلرسلوف الذين ىم يف ظل عرش الرمحن يـو القيامة، يفزع 

نفسي، »فصل القضاء، فكل منهم يقوؿ:  -تعاذل -الناس إليهم ليطلبوا من هللا 
 .(ٔ) مرفوعاً  عة، من رواية أيب ىريرة كما ورد ذلك يف حديث الشفا  «نفسي

ودلا كاف ىذا ادلوضوع من األعلية مبكاٍف، قمت ّتمع اآليات اليت حتدثت عن 
لدراستها واإلفادة منها يف حتقيق األمن النفسي والطمأنينة  ؛الفزع يف القرآف الكرًن

والسكينة القلبية، ال سيما يف زماننا ىذا الذي ضلن بأمس احلاجة إذل حتقيق األمن 
فيو، حيث كثرت دواعي الفزع وصنَّاعو، فنجد اإلعبلـ يثَت الفزع مبا ػلملو من أخبار 
وقصص ومناظر تنشر من خبللو، وكأف الناس ليس عندىم شعور وال إحساس، 
فهؤالء مسلموف يقتلوف ويصلبوف ويعدموف، ودماء تسيل، وأشبلء تقطع، وىذا ليس 

                                                 

 زب رب يئ ىئُّ: تعاذل هللا قوؿ :األنبياء، باب ثأحادي :( كتابٖٗٔ/ٗ( ) ٖٖٓٗ( رواه البخاري )ٔ)

 ادلختصر الصحيح ادلسند ؛ اجلامع[ٔ: سورة نوح]َّرث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب
: حتقيق اجلعفي، البخاري إمساعيل بن زلمد البخاري، صحيح= وأيامو وسننو  هللا رسوؿ أمور من

 :( كتابٗٛٔ/ٔ) (ٜٗٔ)النجاة، ومسلم  طوؽ دار ىػ،ٕٕٗٔ ،ٔط الناصر، ناصر بن زىَت زلمد
ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ عن العدؿ إذل رسوؿ هللا فيها؛  منزلة اجلنة أىل أدىن :اإلؽلاف، باب

  ،دار ، ط زلمد فؤاد عبد الباقي ، حتقيق:مسلم بن احلجاج القشَتي النيسابوري= صحيح مسلم
 بَتوت. ،إحياء الًتاث العريب
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شاعة الفزع واخلوؼ يف نفوس الناس، شلا ينتج عنو من قبيل األخبار، بل ىو من قبيل إ
 إمراض األمة والقعود هبا عن رسالتها اليت من أجلها خلقت.

ودتتد تلك احلاجة إذل يـو القيامة حيث يشتد الفزع، فصنف من عباد هللا ال 
يفزعوف عندما يفزع الناس، وال ػلزنوف عندما ػلزف الناس، أولئك ىم أولياء الرمحن 

،  ؛نوا باهلل وعملوا بطاعتوالذين آم ، فيؤمنهم هللا يف ذلك اليـو استعدادًا لذلك اليـو
وعندما يبعثوف من القػبور تستقبلهم مبلئكة الرمحن، هتدئ من روعهم وتطمئن قلوهبم؛ 

  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حصُّ: -تعاذل -قاؿ 
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم ىليل مل خل
  حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من
 [. ٖٓٔ – ٔٓٔ]سورة األنبياء:  َّخي

ويهدؼ البحث إذل غرس روح التوكل على هللا، وصدؽ اللجوء إليو، واالستعداد 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييُّلتحقيق األمن يـو الفزع األكرب،  ؛بالعمل الصاحل

 [.ٜٛ – ٛٛ]سورة الشعراء:  َّنئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 وقد قسمت البحث إذل مقدمة ودتهيد، وثبلثة مباحث، وخادتة.

 ية ادلوضوع، وىدفو، وسبب اختياره. تشتمل على أعل فادلدقمة:
 يشتمل على، تعريف الفزع، والفرؽ بُت الفزع واأللفاظ ادلقاربة لو. التمهيمو

 وادلبحث األول  يتحمث عن فزع ادلالئك:. 
 وادلبحث الثاين  يتناول فزع البشر.

 ادلبحث الثالث  عالج وتسكُت الفزع.و 
 وادلبحث الرابع  الفزع يف اآلخرة.

 وتشتمل على أىم النتائج والتوصيات. ،اخلامت:مث 
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 ادلصادر وادلراجعفهرس 
وهللا أسألو التوفيق والسداد، وأف ينفع بو، وأف غلعلو يف ميزاف حسنايت يـو 

 القيامة، إنو نعم ادلوذل ونعم النصَت.
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 التمهيم
 ع واأللفاظ ذات الصل:الفز ةعٌت 

 أواًل  ةعٌت الفزع  
، وىو يف األصػل مػصػدر: فَػزع َفزعػاً (ٔ)الفػَرَؽ والّذعر من الشيء الفزع لغ: 

  . (ٕ)عػو، وَفزعػو: أخافػو وروعػو، فهو َفزعوأفز 
 :َأي .، يُػَقاُؿ: فزِْعُت إِليو فأَفػَْزَعٍت(ٖ)ويأيت الَفزَُع مبعٌت: االستغاثة، واإلغاثة  

  . (ٗ)اْستَػَغْثُت إِليو فَأغاثٍت، َوُىَو ِمَن اأَلضداد، أَفػَْزْعُتو ِإذا َأَغْثَتو، وأَفػَْزْعُتو ِإذا َخوَّفػَْتو 
  . (٘)نو، أي: ُكِشَف عنػو اخلوؼَوفُػزَِّع ع

بَػّرِد يف الكامل: أصل الَفزَع: اخلوؼ، مث ُكٍت بو عن خروج الناس بسرعة،  
ُ
وقاؿ ادل

 . (ٙ)لدفع عدو وضلوه إذا جاءىم بغتة، وصار حقيقة فيو
انقباض ونفار يعًتي اإلنساف من الشيء ادلخيف، وىو من  والَفَزُع اصطالحًا 

 حن ُّٱ: -تعاذل -زِْعُت من هللا، كما يقاؿ: خفت منو، وقولو جنس اجلزع، وال يقاؿ: فَ 
 .(ٚ)[، فهو الفزع من دخوؿ النارٖٓٔ]األنبياء/  ٱَّ ىن من خن

                                                 

 مبرتضى، ادللّقب الفيض، أبو احلسيٍت، الرزّاؽ عبد بن زلّمد «القاموس ىرجوا من العروس تاج»( ينظر: ٔ)
 (.ٜٙٗ/ٕٔاذلداية، بدوف طبعة وبدوف تاريخ ) الزَّبيدي، دار

بَتوت بدوف طبعة  صادر، دار منظور، الفضل، ابن أبو ،يعل بن مكـر بن زلمد «العرب لساف»( ينظر: ٕ)
 (.ٕٔ٘/ٛوبدوف تاريخ )

 (.ٜٚٗ/ٕٔ) «روسالع تاج»( ينظر: ٖ)
 (.ٖٕ٘/ٛ) «العرب لساف»( ينظر: ٗ)
 (.ٕٔ٘/ٛ) السابق( ينظر: ٘)
 (.ٜٙٗ/ٕٔ) «العروس تاج»( ينظر: ٙ)
 صفواف: األصفهاين، حتقيق بالراغب ادلعروؼ زلمد بن احلسُت القاسم أبو «القرآف غريب يف ادلفردات»( ٚ)

 (.ٖ٘ٙىػ )صٕٔٗٔ األوذل، وت، الطبعةبَت  دمشق الشامية، الدار القلم، الداودي، دار عدناف
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أف الفزع ؼلتص بالناس فيما ىو ظاىر أمامهم، وفيما ىو ػلمل  :ويتبُت شلا سبق
، فبل نقوؿ -تعاذلسبحانو و  -لذلك ال نستخدـ لفظ الفزع مع هللا ؛عنصر ادلفاجئة

من هللا، بل نقوؿ: ِخفػُت من هللا؛ ألف اخلوؼ من هللا ال يقابلو وال يساويو فزعت 
 خوؼ.

 الفرق بُت الفزع واأللفاظ ادلدقارب: لو  ثانيا 
  :منها ؛يف القرآف الكرًن مجلة من األلفاظ تدؿ على حالة نفسية تعًتي اإلنساف

ذكر اخلشية، اخلوؼ، الفزع، الرعب، الرىبة، الوجل، وسوؼ أتتبع ىذه األلفاظ ب
 معانيها واستنباط الفرؽ بينها.

  .  (ٔ)خوؼ َيُشوبو تعظيٌم، وأكثر ما يكوف ذلك عن علم مبا ؼُلَْشى منو  اخلشي: 
 ؛(ٕ)اخلوؼ الباعث على االمتثاؿ واالنقياد واإلؽلاف والعمل الصاحل وحدقيدق: اخلشي: 

 حس جسُّ: -تعاذل -وذلذا اقًتنت بالعلم واخلشية يف األغلب تقًتف بالعلم، قاؿ 

 [.ٕٛ]فاطر:  َّ حط مض خض حض جض  خصمص حص مس خس
توقُّع مكروٍه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، كما أّف الّرجاء والطمع توّقع  اخلوف 

زلبوب عن أمارة مظنونة، أو معلومة، ويضاّد اخلوؼ األمن، ويستعمل ذلك يف األمور 
 .(ٖ)الدنيوية واألخروية

 
                                                 

 (.ٖٕٛلؤلصفهاين )ص  «القرآف غريب يف ادلفردات»( ٔ)
 الزسلشري، دار أمحد، بن عمرو بن زلمود القاسم التنزيل، أبو غوامض حقائق عن ( ينظر: الكشاؼٕ)

 زلمد حياف والتفسَت، أب يف احمليط (، والبحر٘٘ٔ/ٔىػ ) ٚٓٗٔ الثالثة، بَتوت، الطبعة العريب، الكتاب
الفكر،  دار مجيل، زلمد صدقي: األندلسي، حتقيق الدين أثَت حياف بن يوسف بن علي بن يوسف بن

 الكتاب تفسَت من اجلديد العقل وتنوير ادلعٌت السديد حترير=  والتنوير (، والتحريرٖٔٔ/ٚبَتوت )
 (. ٘ٙ٘/ٔتونس ) نشر،لل التونسية الدار ط ـ،ٜٗٛٔ التونسي، الطاىر زلمد عاشور، ابن اجمليد،

 (.ٖٖٓلؤلصفهاين )ص  «القرآف غريب يف ادلفردات»( ٖ)
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 . (ٔ)ل، واحلزف دلا فاتواخلوؼ خاصة من خواص النفس، واخلوؼ دلا يستقب
االنقطاع من امتبلء اخلوؼ، ولتصّور االمتبلء منو قيل: َرَعْبُت احلوض:  الرُّْعُب 

 ، فكأفَّ ادلرعوب شلتلئ باخلوؼ.(ٕ)مؤلتو، وسيل رَاِعٌب: ؽلؤل الوادي
فاستعمل الرعب يف اخلوؼ الشديد اخلارؽ للمعتاد الذى ؽلؤل القلوب، ومنو قولو  

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱ: -تعاذل -
 نن من ُّٱ: -جل وعبل -[، وقولو ٔ٘ٔ]آؿ عمراف:  َّ ّٰرئ ِّ ُّ
 [ . ٛٔ]الكهف:  َّ ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن

اخلوؼ والفزع، يقاؿ: أَْرَىَبو وَرىََّبو واستَػْرَىَبو: َأخاَفو وفَػزَّعو، ومنو  والرىب: 
صابو اذلزاؿ ؛ لطوؿ مبلزمتو اخلوَؼ، وأصلو من الرَّْىِب، وىو اجلمل الذى أ«الراىب»

  . (ٖ)واإلهناؾ من طوؿ األسفار
: -تعاذل –خوؼ شديد يصحبو اضطراب وضعف، قاؿوعلى ذلك فالرىبة ىي: 

 خض حض مصجض خص  حص مس خس حس جس مخُّٱ
 َّ  مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض

 مص خص  حص مس خس جسحس مخ ُّٱ: -جل وعبل -[، وقاؿ ٜٓ]األنبياء: 
 [. ٙٔٔ]األعراؼ: َّ  حط مض خض حض جض

                                                 

اجلوزي،  زلمد بن علي بن الرمحن عبد الفرج والنظائر، أبو الوجوه علم يف النواظر األعُت ( ينظر: نزىةٔ)
 األوذل، بَتوت، الطبعة لبناف، الرسالة، مؤسسة: الراضي، الناشر كاظم الكرًن عبد حتقيق: زلمد

 (.ٜٕٚـ )صٜٗٛٔ - ىػٗٓٗٔ
 (.ٖٙ٘لؤلصفهاين )ص  «القرآف غريب يف ادلفردات»( ينظر: ٕ)
 ـ،ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔىاروف، السبلـ عبد: حتقيق زكريا، بن أمحد فارس، ابن اللغة، مقاييس ( ينظر: معجمٖ)

 (.ٖٛٗ/ٔ) «لساف العرب»(، وٚٗٗ/ٕ) بَتوت اجليل، دار
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لًتوع: الفزع، وأَْفرِْخ ُروَعك، َأي: اْسُكن وْأَمْن، والرُّوع: : الروع والرواع واوالرَّْوع
 . (ٔ)َمْوِضُع الرَّْوع َوُىَو اْلَقْلبُ 

: -تعاذل -الرَّْوُع يف االستعماؿ القرآين: خوٌؼ مصحوٌب بإنكار وقلق؛ قاؿ 
]ىود:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َُّّ

ٚٗ.] 
الفرؽ فيو كاستعماؿ الّصدع والّشّق  : تَػَفرُُّؽ القلب من اخلوؼ، واستعماؿوالَفَرق

: -تعاذل -فالَفَرؽ إذف: أَشدُّ اخلوؼ، وفيو ُجنب واضطراب شديد؛ قاؿ  ؛(ٕ)فيو
]التوبة:  ٌَّّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّ

٘ٙ.] 
: -تعاذل -: استشعار اخلوؼ، يقاؿ: َوِجَل يَػْوَجُل َوَجبَلً، فهو َوِجٌل، قاؿ والَوَجل

، ودل يفّرِؽ (ٖ)[ٕ ]األنفاؿ: ٌَّّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّ
روف بُت الوجل والفزع، ومن ذلك قوؿ الزسلشري يف تفسَت ىذه اآلية     ٰىُّ ادلفسِّ

 .(ٗ)قاؿ: فزعت ٌَّّ
: الوجل يف القلب كاحًتاؽ السعفة، أما جتد لو -رضي هللا عنها -وعن أّـِ الدرداء

ذكره استعظاًما : فزعْت لقشعريرة؟ قاؿ: بلى. قالت: فادُْع هللَا فإفَّ الدعاء يذىبو. يعٍت
 ، ومثل ذلك عبارة أيب(٘)لو وهتيًبا من جبللو وعزَّة سلطانو وبطشو بالعصاة وعقابو
، { وىى قراءة ُأيبٍّ َفزَِعتْ حياف يف البحر احمليط، وأورد كبلعلا قراءتُت لآلية: }

                                                 

 (.ٖ٘ٔ/ٛ) «العرب لساف»( ينظر: ٔ)
 (.ٖٗٙلؤلصفهاين )ص  «القرآف غريب يف دلفرداتا»(ٕ)
 (.٘٘ٛ)ص السابق( ٖ)
 (.ٜ٘ٔ/ٕ( الكشاؼ، للزسلشري )ٗ)
 (.ٜ٘ٔ/ٕ) السابق( ٘)
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قراءة عبد هللا بن مسعود، وىاتاف قراءتاف شاذتاف حُتَْمبَلف على  ي{ وىَفرَِقتْ و}
 . (ٔ)َتالتفس

لكن ادلتأمِّل لآلية غلد أف كلمة }وجلت{ اسُتعملت ىنا لتعربِّ عن خوؼ 
وتعظيم يَُداِخُل القلَب، وال يظهر ذلك على البدف، فليس فيو اضطراب كالذي 
يصاحب الفزع، بل الوجل أقرب إذل السكوف، وعلى ىذا يكوف الوجل: خوفًا 

 ف.يصاحبو تعظيم وإجبلؿ، وال تظهر آثاره على البد
تلك األلفاظ وتتداخل، فاخلشية والرىبة متقارباف إذل َحدٍّ  ىكذا تتقارب معاين

قريب ِمَن الًتادؼ التاـ، َواخلوؼ والفزع والوجل مًتادفة دتاًما، وكذا الرُّعب والَفَرؽ، وال 
 يفًتؽ عن ىذه األلفاظ سوى الرَّْوع، ويتميَّز باستعمالو يف معٌت الدىشة أماـ اجلماؿ. 

شلا سبق إذل وجود تقارب دالرل بُت ألفاظ: )اخَلْشَية ػ اخلوؼ ػ الرُّْعب ػ وطللص 
الرَّْىَبة ػ الرَّْوع ػ الَفرَؽ ػ الفزع ػ الَوَجل(؛ حيث تشًتؾ ىذه األلفاظ يف معٌت: توقُّع 

 ادلكروه، وانقباض النػَّْفس لذلك. 
ة ػ الَفَرؽ ػ )الرعب ػ الرىب يوتشًتؾ أربعة من ىذه األلفاظ يف ملمح الشدة، وى

 الفزع(.
 : )الرىبة ػ الفرؽ ػ الفزع(. يوتشًتؾ ثبلثة منها يف ملمح االضطراب، وى

وتتميَّز بعض ىذه األلفاظ مببلمح داللية فارقة على النحو التارل: فاخلشية: دتتاز 
مبلمح العلم مبوجبات اخلوؼ، وفيها انقياد وامتثاؿ. والرعب: ؽلتاز مبلمح اذليبة الناشئة 

مر خارؽ للمألوؼ. والرىبة: دتتاز مبلمح االضطراب والضعف مًعا. والروع: عن أ
 يصحبو إنكار وقلق. والَفَرؽ: فيو جنب واضطراب مًعا. والوجل: فيو سكوف ظاىري.

 

                                                 

 (. ٕٓٚ/٘احمليط ) ( ينظر: البحرٔ)
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 املبحث األول

 فزع املالئكة 
  خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  -تعاذل -قاؿ 

 [.ٖٕ]سبأ:  َّ يي  ىي مي خي جيحي يه مهىه جه ين ىن من
: )وىذا أيضًا مقاـ رفيع يف العظمة، وىو  -رمحو هللا  -فسَت ابن كثَت جاء يف ت

إذا تكلم بالوحي، مسع أىل السموات كبلمو، أرعدوا من اذليبة حىت  -تعاذل -أنو 
 يلحقهم مثل الغشي. قالو ابن مسعود ومسروؽ، وغَتعلا.

أي: زاؿ الفزع عنها، قالو ابن عباس، وابن عمر،  َّ من  خن حن جن يمُّٱ
: }حىت إذا فرغ{ بالغُت ادلعجمة، -وجاء مرفوعاً  -... وقرأ بعض السلف وغَتعلا 

 ويرجع إذل األوؿ.   
فإذا كاف كذلك يسأؿ بعضهم بعضاً: ماذا قاؿ ربكم؟ فيخرب بذلك محلة العرش 
للذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم دلن حتتهم، حىت ينتهي اخلرب إذل أىل السماء الدنيا؛ 

 مي خيُّ: أخربوا مبا قاؿ من غَت زيادة وال نقصاف، أي َّ جيحي يهُّ وذلذا قاؿ:

يعٍت:  َّ من  خن حن جن يمُّ، وقاؿ آخروف: بل معٌت قولو: َّ يي  ىي
ادلشركُت عند االحتضار، ويـو القيامة إذا استيقظوا شلا كانوا فيو من الغفلة يف الدنيا، 

ربوا بو ورجعت إليهم عقوذلم يـو القيامة، قالوا: ماذا قاؿ ربكم؟ فقيل ذلم: احلق وأخ
 شلا كانوا عنو الىُت يف الدنيا.

: كشف عنها َّ من  خن حن جن يم ُّ قاؿ ابن أيب صليح، عن رلاىد:
 الغطاء يـو القيامة.    

يعٍت: ما فيها من الشك والتكذيب.  َّ من  خن حن جن يم ُّٱوقاؿ احلسن: 
يعٍت: ما فيها من  َّ من  خن حن جن يم ُّٱ وقاؿ عبد الرمحن بن زيد بن أسلم:



 أحباث

 آيات الفزع يف القرآن الكريه

   مسرية بنت حمند جالية د.     دراسة حتليلية موضوعية
 

 

 
-45- 

 ين ىنُّالشيطاف عن قلوهبم وفارقهم وأمانيهم وما كاف يضلهم، الشك، قاؿ: فزع 

قاؿ: وىذا يف بٍت آدـ، ىذا عند  َّيي  ىي مي خي جيحي يه مهىه جه
 ادلوت، أقروا حُت ال ينفعهم اإلقرار.

وقد اختار ابن جرير القوؿ األوؿ: أف الضمَت عائد على ادلبلئكة، ىذا ىو احلق 
ر، ولنذكر منها طرفاً يدؿ على غَته( مث لصحة األحاديث فيو واآلثا ؛الذي ال مرية فيو

إذا قضى هللا األةر يف »قاؿ:  أورد ما رواه البخاري عن أيب ىريرة )أف نيب هللا 
السماء، ضربت ادلالئك: بأجنحتها خضعانًا لدقولو، كأنو سلسل: على صفوان، فإذا 

الكبَت، فزع عن قلوهبم قالوا  ةاذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال  احلق، وىو العلي 
ووصف  -ىكذا بعضو فوق بعض-فيسمعها ةسًتق السمع، وةسًتق السمع 

فيسمع الكلم:، فيلدقيها إىل ةن حتتو،  -فحرفها وبمد بُت أصابعو-سفيان بيمه 
مث يلدقيها اآلخر إىل ةن حتتو، حىت يلدقيها على لسان الساحر أو الكاىن، فرمبا 

أن يمركو، فيكذب ةعها ةائ:  أدركو الشهاب قبل أن يلدقيها، ورمبا ألدقاىا قبل 
كذب:، فيدقال  أليس قم قال لنا يوم كذا وكذا  كذا وكذا؟ فيصمق بتلك الكلم: 

 . (ٕ)((ٔ)«اليت مسعت ةن السماء
فالشفاعة ال تكوف من أحد ىؤالء ادلعبودين من دوف هللا من ادلبلئكة واألنبياء  

الشفاعة وىم على غاية  يأذف لؤلنبياء وادلبلئكة يف -تعاذل -واألصناـ، إال أف هللا 
 رت يب ىب نب مب زب رب يئُّ: -تعاذل -الفزع من هللا؛ كما قاؿ 

                                                 

 ين ىن من  خن حن جن يم ُّٱ :القرآف، باب تفسَت :( كتابٕٕٔ/ٙ( )ٓٓٛٗ( رواه البخاري )ٔ)

 . َّ يي  ىي مي خي جيحي يه مهىه جه
 سامي: حتقيق القرشي، كثَت بن عمر بن إمساعيل الفداء، أبو كثَت، ابن تفسَت=  العظيم القرآف ( ينظر: تفسَتٕ)

 (.٘ٔ٘، ٗٔ٘/ٙـ )ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔ الثانية، الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار: الناشر سبلمة، زلمد ابن



 (ٖٛالعدد ) مية والبحوث األكاديميةمجلة الدراسات اإلسال
 

 

 -46- 

[، وادلعٌت: أنو إذا أذف ذلم يف الشفاعة وورد عليهم كبلـ هللا ٕٛ]األنبياء:  َّزت
فزعوا؛ دلا يقًتف بتلك احلاؿ من األمر اذلائل واخلوؼ أف يقع يف تنفيذ ما أذف ذلم فيو 

وىم الذين يوردوف عليهم الوحي  -للمبلئكة فوقهم تقصَت، فإذا سري عنهم قالوا 
 يهُّ أي: ماذا أمر هللا بو، فيقولوف ذلم : َّ  مهىه جه ين ىنُّ: -باإلذف 
فلو أف ػلكم  َّ ىي مي خيُّ وىو أنو أذف لكم يف الشفاعة للمؤمنُت َّجيحي

 يف عباده مبا يريد.
يف وغلوز أف يكوف ىذا إذنا ذلم يف الدنيا يف شفاعة أقواـ، وغلوز أف يكوف 

اآلخرة. ويف الكبلـ إضمار، أي: وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذف لو ففزع دلا ورد 
، حىت إذا ذىب الفزع عن قلوهبم أجاب -تعاذل -هتيبًا لكبلـ هللا  ؛عليو من اإلذف

 باالنقياد. 
، أي: -تعاذل -وقيل: ىذا الفزع يكوف اليـو للمبلئكة يف كل أمر يأمر بو الرب 

دوف  -تعاذل -من ادلبلئكة الذين ىم اليـو فزعوف، مطيعوف هلل  ال تنفع الشفاعة إال
 .  (ٔ)اجلمادات والشياطُت
 يه مهىه جه ين ىن من  خن حن جن يمُّ) : -رمحو هللا  -قاؿ السعدي 

ػلتمل أف الضمَت يف ىذا ادلوضع يعود إذل ادلشركُت؛  َّيي  ىي مي خي جيحي
ذكور، ويكوف ألهنم مذكوروف يف اللفظ، والقاعدة يف الضمائر أف تعود إذل أقرب م

ادلعٌت: إذا كاف يـو القيامة وفزع عن قلوب ادلشركُت، أي: زاؿ الفزع، وسئلوا حُت 
رجعت إليهم عقوذلم، عن حاذلم يف الدنيا، وتكذيبهم للحق الذي جاءت بو الرسل، 

                                                 

َت القرطيب، لئلماـ أيب عبد هللا زلمد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف = تفس( ينظر: ٔ)
 -ىػ ٖٗٛٔالقاىرة، الطبعة الثانية،  ،حتقيق: أمحد الربدوين، وإبراىيم أطفيش، طبع: دار الكتب ادلصرية

 (.ٜٕٙ، ٜٕ٘/ٗٔ) ـٜٗٙٔ
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أهنم يقروف أف ما ىم عليو من الكفر والشرؾ، باطل، وأف ما قاؿ اّلّل، وأخربت بو عنو 
 فبدا ذلم ما كانوا ؼلفوف من قبل وعلموا أف احلق ّلّل، واعًتفوا بذنوهبم.رسلو ىو احلق، 

بذاتو، فوؽ مجيع سللوقاتو وقهره ذلم، وعلو قدره، مبا لو من  َّمي خيُّ
أف حكمو  :يف ذاتو وصفاتو، ومن علوه َّىيُّ الصفات العظيمة، جليلة ادلقدار

 ُت.يعلو، وتذعن لو النفوس، حىت نفوس ادلتكربين وادلشرك -تعاذل -
وىذا ادلعٌت أظهر، وىو الذي يدؿ عليو السياؽ، وػلتمل أف الضمَت يعود إذل 

إذا تكلم بالوحي مسعتو ادلبلئكة، فصعقوا، وخروا ّلّل  -تعاذل -ادلبلئكة، وذلك أف اّلّل 
سجدا، فيكوف أوؿ من يرفع رأسو جربيل، فيكلمو اّلّل من وحيو مبا أراد، وإذا زاؿ 

اؿ الفزع، فيسأؿ بعضهم بعضًا عن ذلك الكبلـ الذي الصعق عن قلوب ادلبلئكة وز 
صعقوا منو: ماذا قاؿ ربكم؟ فيقوؿ بعضهم لبعض: قاؿ احلق، إما إمجاالً، لعلمهم أنو 
ال يقوؿ إال حقاً، وإما أف يقولوا: قاؿ كذا وكذا، للكبلـ الذي مسعوه منو، وذلك من 

   احلق. 
وا مع اّلّل تلك اآلذلة اليت وصفنا فيكوف ادلعٌت على ىذا: أف ادلشركُت الذين عبد

لكم عجزىا ونقصها، وعدـ نفعها بوجو من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن 
أف  -من عظمتو وجبللو  -إخبلص العبادة للرب العظيم، العلي الكبَت، الذي 

ادلبلئكة الكراـ، وادلقربُت من اخللق، يبلغ هبم اخلضوع والصعق، عند مساع كبلمو ىذا 
 ويقروف كلهم ّلّل، أنو ال يقوؿ إال احلق.ادلبلغ، 

فما باؿ ىؤالء ادلشركُت، استكربوا عن عبادة من ىذا شأنو، وعظمة ملكو 
     .(ٔ)العلي الكبَت، عن شرؾ ادلشركُت، وإفكهم، وكذهبم( تعاذلوسلطانو. ف

                                                 

قيق: عبد الرمحن ابن معبل تيسَت الكرًن الرمحن يف تفسَت كبلـ ادلناف، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، حت( ٔ)
 (.ٛٚٙ ـ )صٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔاللوػلق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوذل، 
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أف ادلراد بالفزع يف اآلية ىو فزع  –رمحو هللا  –كذا قاؿ العبلمة السعدي 
أنو فزع ادلبلئكة وىو الذي رجحو اإلماـ   والراجحوىو قوؿ من األقواؿ،  ادلشركُت،

ابن جرير الطربي، وابن كثَت من بعده، ودلت عليو النصوص، وال ؽلنع ىذا أف يفزع 
غَتىم، فلئن فزعت ادلبلئكة وىم ادلفطوروف على الطاعة، ادلربؤوف من العصياف، ففزع 

 عصومُت من باب أوذل.غَتىم من أىل ادلعصية، والذين ليسوا مب
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 املبحث الثاني

 فزع البشر، وأعراضه 

 أواًل  فزع البشر 
 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّ :-تعاذل -قاؿ 
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث   رثزث يت ىت متنت زت رت يب
 [.ٕٕ – ٕٔ]ص: َّ ىل مل يك ىك مك  لك

خرب ادلتخاِصَمُت الَذْين تسوَّرا على داود يف  -أيها الرسوؿ -وادلعٌت: ىل جاءؾ 
ادتو، فارتاع من دخوذلما عليو؟ قالوا لو: ال خَتَْف، فنحن خصماف ظلم مكاف عب

أحدنا اآلخر، فاقض بيننا بالعدؿ، وال جَتُْر علينا يف احلكم، وأرِشدنا إذل سواء 
 . (ٔ)السبيل

: أتوه من أعلى سوره ونزلوا إليو، والسور: احلائط َّزب  رب ُّٱ ومعٌت
نظرا إذل ما ػلتملو لفظ اخلصم  ؛وهنم اثنُتادلرتفع، وجاء بلفظ اجلمع يف تسوروا مع ك

 .(ٖ)، واحملراب: البيت ادلتخذ للعبادة(ٕ)من اجلمع
وىو  -، وقد فزع )ألنو كاف يف زلرابو -عليو السبلـ -والشاىد ىنا: فزع داود

، فلم يشعر إال  -أشرؼ مكاف يف داره  وكاف قد أمر أال يدخل عليو أحد ذلك اليـو
 . (ٗ)راب، أي: احتاطا بو يسأالنو عن شأهنما(بشخصُت قد تسورا عليو احمل

                                                 

 الشريف، ادلصحف لطباعة فهد ادللك رلمع: التفسَت، الناشر أساتذة من طلبة: ادليسر، تأليف ( التفسَتٔ)
 (.ٗ٘ٗـ )ص ٜٕٓٓ - ىػٖٓٗٔ ومنقحة، مزيدة الثانية، السعودية، الطبعة

 الكلم ودار كثَت، ابن دار: الناشر اليمٍت، الشوكاين هللا عبد بن زلمد بن علي بن زلمد القدير، ( فتحٕ)
 (.ٛٛٗ/ٗ) ىػٗٔٗٔ األوذل، الطبعة بَتوت، دمشق، الطيب،

 (.ٕٖٕ/ٖٕوالتنوير ) ( التحريرٖ)
 (.ٓٙ/ٚ( تفسَت ابن كثَت )ٗ)
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والفزع: انقباض يف النفس ػلدث لئلنساف عند توقع مكروه، أي: أف ىؤالء  
اخلصـو بعد أف تسوروا احملراب، دخلوا على داود فخاؼ منهم، ألهنم أتوه من غَت 

اء الناس الطريق ادلعتاد لئلتياف وىو الباب، وألهنم أتوه يف غَت الوقت الذي حدده للق
وللحكم بينهم، وإظلا أتوه يف وقت عبادتو، ومن شأف النفس البشرية أف تفزع عند ما 

 .(ٔ)تفاجأ ْتالة كهذه احلالة
: )إف قيل: دل فزع داود وىو نيب، وقد قويت نفسو  -رمحو هللا  -قاؿ القرطيب 

و من بالنبوة، واطمأنت بالوحي، ووثقت مبا آتاه هللا من ادلنزلة، وأظهر على يدي
اآليات، وكاف من الشجاعة يف غاية ادلكانة؟ قيل لو: ذلك سبيل األنبياء قبلو، دل 

عليهما  -يأمنوا القتل واإلذاية ومنهما كاف ؼلاؼ، أال ترى إذل موسى وىاروف
]طو: َّجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جتُّ كيف قاال:  -السبلـ

 .   (ٕ)[(ٙٗ]طو:  َّ  حسخس جسُّ :-عز وجل -[، فقاؿ هللا ٘ٗ
عن ذلك اإليراد السابق بأجوبة، منها: )أف  –رمحو هللا  -عاشور وأجاب ابن 

اخلوؼ انفعاؿ جبلي وضعو هللا يف أحواؿ النفوس عند رؤية ادلكروه فبل ختلو من بوادره 
نفوس البشر فيعرض ذلا ذلك االنفعاؿ بادئ ذي بدء مث يطرأ عليو ثبات الشجاعة 

مو وانقشاعو، فأما إذا أَمَّن هللا نبياً فتدفعو على النفس، ونفوس الناس متفاوتة يف دوا
 :[، وقولو للنيب ٛٙ]طو: ٱَّّٰ ُِّّ فذلك مقاـ آخر؛ كقولو دلوسى:

  .(ٖ)[(ٖٚٔ]البقرة: َّيكمل ىكُّ

                                                 

 الفجالة، والتوزيع، والنشر للطباعة مصر هنضة ، دارطنطاوي سيد الكرًن، زلمد للقرآف الوسيط ( التفسَتٔ)
 (.٘ٗٔ/ٕٔـ )ٜٜٛٔاألوذل، فرباير،  القاىرة، الطبعة

 (.ٓٚٔ/٘ٔ( تفسَت القرطيب )ٕ)
 (.ٖٖٕ/ٖٕ( التحرير والتنوير )ٖ)
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قاؿ النحاس: وال خبلؼ بُت أىل التفسَت أف ادلراد باخلصم ىاىنا ادللكاف، 
 . (ٔ)واخلصم مصدر يقع على الواحد واالثنُت واجلماعة

عن إدخاؿ الرعب على  ، وقد هنى النيب (ٕ)سلم حراـ شديد التحرًنوترويع ادل
ةن »أنو قاؿ:  عن النيب  أخيو ادلسلم بأي وسيلة، ومن ذلك حديث أيب ىريرة 

وإن كان أخاه ألبيو  ،أشار إىل أخيو حبميمة، فإن ادلالئك: تلعنو، حىت يمعو
 .   (ٖ)«وأةو

مة ادلسلم، والنهي الشديد عن ترويعو : )فيو تأكيد حر  -رمحو هللا  -قاؿ النووي 
مبالغة يف  «وإف كاف أخاه ألبيو وأمو»: وختويفو، والتعرض لو مبا قد يؤذيو، وقولو 

إيضاح عمـو النهي يف كل أحد، سواء من يتهم فيو ومن ال يتهم، وسواء كاف ىذا 
 . (ٗ)ح(ىزالً ولعباً أـ ال؛ ألف ترويع ادلسلم حراـ بكل حاؿ، وألنو قد يسبقو السبل

                                                 

 (.ٛٛٗ/ٗ( فتح القدير، للشوكاين )ٔ)
 ادلناوي مث احلدادي لعارفُتا تاج بن الرؤوؼ بعبد ادلدعو زلمد الصغَت، اجلامع شرح القدير ( فيضٕ)

 . (ٕٔٔ/ٙ) ىػٖٙ٘ٔ األوذل، الطبعة مصر، الكربى، التجارية ادلكتبة: الناشر القاىري،
 كتابو يف اذليتمي زلمد بن حجر كاإلماـ أمحد بن الكبائر، )ترويع ادلسلم( يف العلم أىل عدَّ بعض وقد       
 والعبلمة (،ٜ٘ٔ/ٕـ )ٜٚٛٔ - ىػٚٓٗٔ األوذل، الفكر، الطبعة ، دار «الكبائر اقًتاؼ عن الزواجر»

 اجلوابرة، وزارة فيصل ، حتقيق: باسم «الكبائر» كتابو يف الوىاب بن سليماف التميمي عبد بن زلمد
  ىػٕٓٗٔ الثانية، السعودية، الطبعة العربية ادلملكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاؼ اإلسبلمية الشؤوف

  .(ٖٚٔ)ص
 إذل بالسبلح اإلشارة عن النهي واآلداب، باب والصلة الرب ( كتابٕٕٓٓ/ٗ) (ٕٙٔٙ)( رواه مسلم ٖ)

 مسلم.
 إحياء دار: النووي، الناشر شرؼ بن ػلِت الدين زليي زكريا احلجاج، أبو بن مسلم صحيح شرح ( ادلنهاجٗ)

 (.ٓٚٔ/ٙٔىػ )ٕٜٖٔ الثانية، بَتوت، الطبعة العريب، الًتاث
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وعن عبد هللا بن يسار، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، قاؿ: حدثنا أصحاب زلمد 
 أهنم كانوا يسَتوف مع النيب ، فناـ رجل منهم، فانطلق بعضهم إذل حبل معو ،

 . (ٔ)«ال حيل دلسلم أن يروع ةسلما: »فأخذه، ففزع، فقاؿ رسوؿ هللا 
بابًا يف الًتىيب من ترويع  «والًتىيبالًتغيب »وعقد احلافظ ادلنذري يف كتابو 

ادلسلم، ومن اإلشارة إليو بسبلح وضلوه، جادًا أو مازحاً، وذكر فيو عدة أحاديث 
أخرى، وكلها تدؿ على عمومية احلكم بتحرًن ختويف ادلسلم أو ترويعو، سواء كاف 

 رفيع القدر أو مغموراً، غنياً أو فقَتاً، تقياً أو فاسقاً.   
بلـ حىت عن رلرد إفزاع ادلسلم للمسلم بالنظرة ادلرعبة اليت ؽلكن أف هنى اإلس كما

يتسلل عن طريقها اخلوؼ والفزع إذل قلبو؛ فعن عبد هللا بن عمرو، قاؿ: قاؿ رسوؿ 
 .(ٕ)«ةن نظر إىل ةسلم نظرة خييفو هبا يف غَت حق، أخافو هللا يوم الدقياة:: »هللا 

                                                 

 ابن ىبلؿ بن حنبل بن زلمد بن أمحد حنبل، بن أمحد إلماـا (؛ مسندٖٙٔ/ٖٛ( )ٖٕٗٙٓ( رواه أمحد )ٔ)
 احملسن عبد بن هللا عبد د: إشراؼ وآخرين، مرشد، وعادؿ ؤوط،ااألرن شعيب: حتقيق الشيباين، أسد

 يأخذ من األدب، باب ( كتابٖٔٓ/ٗ( )ٗٓٓ٘ـ، وأبو داود )ٕٔٓٓ - ىػٕٔٗٔ ،ٔط الًتكي،
ِجْستاين، حتقيق: زلمد األزدي األشعث بن سليماف وددا داود، أبو أيب ادلزاح؛ سنن على الشيء  السِّ
 إسناده»بَتوت، وقاؿ زلققو ادلسند:  صيدا، العصرية، ادلكتبة: احلميد، الناشر عبد الدين زليي

 (ٛ٘ٙٚاإلسبلمي ) الناشر: ادلكتب «صحيح اجلامع الصغَت وزيادتو»، وصححو األلباين يف «صحيح
 مطَت بن أيوب بن أمحد بن الكبَت، سليماف (؛ ادلعجمٕٖ/ٖٔ( )ٓٚلكبَت )( رواه الطرباين يف ادلعجم إ)

القاىرة،  تيمية، ابن السلفي، مكتبة اجمليد عبد بن محدي: الطرباين، حتقيق القاسم أبو الشامي، اللخمي
 بن احلسُت بن اإلؽلاف، أمحد (؛ شعبٖ٘٘/ٜ( )ٗٙٓٚالثانية، ورواه البيهقي يف شعب اإلؽلاف ) الطبعة

 للنشر الرشد حامد، مكتبة احلميد عبد العلي عبد البيهقي، حتقيق: الدكتور بكر أبو اخلراساين، يعل
ـ، ٖٕٓٓ - ىػٖٕٗٔ األوذل، باذلند، الطبعة ببومباي السلفية الدار مع بالتعاوف بالرياض والتوزيع

 ادلكتبالشاويش،  زىَت: طبعو على أشرؼ «ضعيف اجلامع الصغَت وزيادتو»وضعفو األلباين يف 
 (.ٚٙٛ٘اإلسبلمي )
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سلم ألخيو ادلسلم إذل أبعد من ذلك ويذىب اإلسبلـ احلنيف يف حرمة ترويع ادل
بكثَت عن طريق التحذير من إخافة وإفزاع ادلسلم جملرد الدعابة وادلزاح الربيء، فنجد يف 
ىذا الصدد عددًا موفورًا من األحاديث النبوية الشريفة اليت تنهى عن إفزاع ادلسلم من 

أبيو، عن جده، أنو  قبيل الدعابة وادلبلطفة؛ فعن عبد هللا بن السائب بن يزيد، عن
 .(ٔ)«ال يأخذن أحمكم ةتاع أخيو العبا، وال جادا»، يقوؿ: مسع رسوؿ هللا 

فما  -وشريعة اإلسبلـ بلغت من الرمحة والرقي حىت إهنا منعت من ترويع احليواف 
ومن ذلك شكوى احلمامة حينما ُروَِّعت يف فراخها، فعن عبد هللا  -بالك باإلنساف 

يف سفر، ومررنا بشجرة فيها  قاؿ: كنا مع رسوؿ هللا  -عنو رضي هللا -بن مسعود
، فأخذناعلا، قاؿ: فجاءت احلمرة إذل رسوؿ هللا -طائر صغَت كالعصفور -فرخا مُحَّرٍة 

 فقاؿ النيب ،  :«قاؿ: فقلنا: ضلن، قاؿ:  «ةن فجع ىذه بفرخيها؟
 . (ٕ)«فردومها»

ن ادلطمئن بالنهي عن ترويع وكما ىدؼ اإلسبلـ إذل خلق اجملتمع ادلسلم اآلم
إذل أف يكوف ىذا اجملتمع  -أيضاً  -وختويف ادلسلم حىت جملرد الدعابة، فقد ىدؼ

متحابًا متآلفاً، يعاضد بعضو بعضا، وال يتأتى حتقيق ىذا اذلدؼ النبيل إال بسعي كل 
مسلم إذل إدخاؿ السرور والبهجة والفرحة إذل قلب أخيو ادلسلم، فقد جعل ديننا 

بعد  -تعاذل -ي إدخاؿ السرور إذل قلب ادلسلم من أحب األعماؿ إذل هللا اإلسبلم

                                                 

 ادلزاح. على الشيء يأخذ من :اآلداب، باب :( كتابٖٔٓ/ٗ( )ٖٓٓ٘( رواه أبو داود )ٔ)
 هللا عبد أبو الصحيحُت، على ( وصححو، ووافقو الذىيب؛ ادلستدرؾٕٚٙ/ٗ( )ٜٜ٘ٚاحلاكم ) ( رواهٕ)

 العلمية، الكتب دار: ناشرال عطا، القادر عبد مصطفى: حتقيق النيسابوري، هللا عبد بن زلمد احلاكم
 ـ. ٜٜٓٔ - ىػٔٔٗٔ األوذل، الطبعة بَتوت،
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إن أحب : »، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا -مارضي هللا عنه -الفرائض؛ فعن ابن عباس
 .(ٔ)«األعمال إىل هللا بعم الفرائض إدخال السرور على ادلسلم

كما جعل اإلسبلـ إدخاؿ السرور إذل قلب ادلسلم من األعماؿ الصاحلة اليت 
الذنوب، ففي احلديث عن احلسن بن علي، عن النيب  -عز وجل -يغفر هبا اخلالق 

  :ةوجبات ادلغفرة إدخالك السرور على أخيك ادلسلمإن ةن »قاؿ»(ٕ) . 
ويف النهاية نقوؿ: ِإفَّ أمن الناس وأماهنم وطمأنينتهم وراحتهم وسعادهتم من أىم 

ف طويلة، فبل خوؼ وال جزع وال األسس وادلبادئ اليت نادى هبا اإلسبلـ منذ قرو 
رعب يف اإلسبلـ، بل رمحة ورأفة وحتاب وتآلف وتعاوف على الرب والتقوى، من أجل 
خلق الشخصية اإلسبلمية ادلتوازنة، البعيدة عن كل تعصب أمحق، وفكر منحرؼ يضر 
 بأمن األمة ادلسلمة، ويدفع هبا إذل طريق الشقاؽ واخلبلؼ والتناحر فيما بينها، ليخدـ
 يف النهاية أعداء األمة، وصدؽ رب العزة جل سبحانو إذ يقوؿ يف زلكم كتابو الكرًن:

 خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن منُّ
 يل ىل مل خل ُّٱ :-جل وعبل -[، وقاؿ ٓٔٔ]آؿ عمراف:  َّ ىييي مي
 [. ٕٛ]األنعاـ:  َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم

 إف اإلسبلـ يقيم صرحو الشامخ على عقيدة أف اإلؽلاف مصدر األماف، ومن مَثَّ 
فإف اإلقباؿ على طريق هللا ىو ادلوصل إذل السكينة والطمأنينة واألمن، واإلؽلاف احلق 

 .-تعاذل -ىو الطريق ادلوصل إذل حب هللا والفوز بالقرب منو 
 

                                                 

ضعيف اجلامع الصغَت »(، وضعفو األلباين يف ٔٚ/ٔٔ( )ٜٚٓٔٔ( رواه الطرباين يف ادلعجم الكبَت )ٔ)
 (.ٛ٘ٔ) «وزيادتو

 « وزيادتوضعيف اجلامع الصغَت»(، وضعفو األلباين يف ٘ٛ/ٖ( )ٖٕٛٚ( رواه الطرباين يف ادلعجم الكبَت )ٕ)
(ٕٕٓٔ.) 
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 ثانياً  أعراض الفزع وأثرىا على اإلنسان 
 أواًل  األعراض العضوي: 

صحوبة باخلوؼ يظهر الفزع على شكل نوبات من األعراض اجلسمية ادلفاجئة، ادل
الشديد من ادلوت أو فقداف الوعي أو العقل، وقد يصحبها نوبات من الدوار، وارتفاع 

 ضغط الدـ، وزيادة ضربات القلب، والتنفس السريع مع التعرؽ الزائد.
 وتُعاجل ىذه األعراض بطريقتُت أساسيتُت، علا: 

ل على زيادة األوذل: عن طريق الدواء، باستخداـ مضادات االكتئاب اليت تعم
مستويات مادة السَتوتونُت، وىذه العقاقَت تعمل على ضبط عمل اجلهاز العصيب 

 ادلركزي ادلستقل ْتيث ال ُيستثار بنفس احلدة أو الدرجة اليت تسبب الفزع. 
، حيث ُيستخدـ لعبلج -الغَت الدوائي  -والثانية: طريقة العبلج النفسي 

ومن أشكالو: التثقيف الصحي، والعبلج  حاالت الرىاب ادلصاحب الضطراب الفزع،
السلوكي ادلعريف هبدؼ تعديل أفكار ادلريض، واضطراب الفزع ؽلكن أف يشفى دتاماً، 

 ولكن ال ينبغي التوقف عن الدواء إال مبشورة الطبيب ادلعاجل.
 ثانياً  أعراض انفعالي: وسلوكي: 

عنو الكثَت من  يعترب الفزع من األمراض اليت تؤثر على اإلنساف، وقد ينتج
ادلشاكل اليت تؤثر على سلوكيات اإلنساف ادلصاب، وتضعف من قدرتو على التعامل 

انعكاسات على شخصية  -أيضا -مع الواقع بشكل سليم وطبيعي، وذلذا ادلرض
 ادلريض، وقد ال يتمكن من تأدية التزاماتو جتاه اجملتمع واآلخرين، ومنها:

حزف، واألعراض كل غضب واكتئاب و األعراض االنفعالية اليت تظهر على ش
 السلوكية اليت تتمثل يف اضطرابات األكل واضطرابات النـو واضطرابات ادللبس.
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لذلك من األعلية مبكاف أف يسَت ادلرء على خطة عبلجية ناجحة دلواجهة 
اضطرابات الفزع والتغلب على ما تًتكو من أعراض؛ ألهنا تفوؽ قدرة الفرد على 

 ببل عبلج لسببت لو معاناة مستمرة.حتملها ولو تركت 
 املبحث الثالث

 عالج وتشكني الفزع

 :أواًل  ىمي الدقرآن يف تسكُت الفزع
      إف من تأمل القرآف رأى صورًا من اخلوؼ والفزع حصلت لعدد من أنبياء هللا 

وأصفيائو، وسنعرض لتلك الصور، لنرى كيف كاف ىدي القرآف يف تسكُت  -تعاذل-
 لك اخلوؼ، فمن ذلك:ذلك الفزع، وإزالة ذ

عندما جاءتو ادلبلئكة يف صور  –عليو السبلـ  -ما حصل مع نيب هللا إبراىيم 
ف ادلبلئكة ال يأكلوف وال أل-وقرب إليهم الطعاـ ودل يأكلوا  بشر، ونزلوا عليو ضيوفاً،

ففزع عندىا وأوجس منهم خيفة، وعندىا طمأنتو ادلبلئكة أهنم رسل من هللا  -يشربوف
إذل قـو لوط بالعذاب، وبشروه يف الوقت نفسو بالولد والذرية، ويذكر  -تعاذل -

 مغ جغ مع جع مظ  حطُّٱ :-تعاذل -قولو  :منها ؛القرآف ذلك يف مواضع

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف جف

 – ٓٚ]ىود: َّ  من خن حن جن مم خم حم جم  هل
ٚٔ    .] 

ة دلا ، وىكذا فعلت ادلبلئك-عليو السبلـ -فهنا طمأنت ادلبلئكة نيب هللا إبراىيم
، يف خرب ادلتخاِصَمُت الَذْين تسوَّرا عليو يف -عليو السبلـ -دخلوا على نيب هللا داود

 مكاف عبادتو، فارتاع من دخوذلما عليو؟ فقاال لو: }ال خَتَْف{ ... إخل، كما تقدـ .
عندما فاجئها جربيل  -عليها السبلـ  -ومثل ذلك ما حصل مع الصدِّيقة مرًن 

و، وظنتو يريدىا عن نفسها، فقالت: إين أعوذ أيها الرجل يف صورة رجل ففزعت من
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بالرمحن منك، أستجَت بالرمحن منك أف تناؿ مٍت ما حّرمو عليك إف كنت ذا تقوى لو 
 . (ٔ)تتقي زلارمو، وجتتنب معاصيو؛ ألف من كاف هلل تقيا، فإنو غلتنب ذلك

التقوى، وىي يف  فجمعت بُت االعتصاـ برهبا، وبُت ختويفو وترىيبو، وأمره بلزـو
تلك احلالة اخلالية، والشباب، والبعد عن الناس، وىو يف ذلك اجلماؿ الباىر، والبشرية 
الكاملة السوية، ودل ينطق ذلا بسوء، أو يتعرض ذلا، وإظلا ذلك خوؼ منها، وىذا أبلغ 

خصوصا مع اجتماع  -ما يكوف من العفة، والبعد عن الشر وأسبابو، وىذه العفة 
 . (ٕ)من أفضل األعماؿ -وعدـ ادلانع الدواعي، 

عنها ذلك اخلوؼ والفزع عندما أخربىا أنو  -عليو السبلـ  -وعندىا أزاؿ جربيل 
 رئ ّٰ ُّ :-تعاذل -ليهب ذلا غبلمًا زكياً؛ قاؿ  -تعاذل -رسوؿ من عند هللا 

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 – ٙٔمرًن: ]َّمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك
 [، وىكذا كاف التطمُت مقًتناً بالبشارة. ٜٔ

لرأينا للخوؼ مواضع عديدة يف  -عليو السبلـ  -ولو نظرنا يف قصة موسى 
حياتو، ابتداء من والدتو، وعندما كاف الطاغية فرعوف يرسل ىؤالء الذباحُت باألشفار 

 خي حي جي ىهيه مه  جه ين ىن منُّ ليذْتوا الصغار عند الوالدة :
 َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي

                                                 

الطربي،  جعفر أبو يزيد، بن جرير بن القرآف، زلمد آي تأويل عن البياف جامع=  الطربي ( ينظر: تفسَتٔ)
 بدار اإلسبلمية والدراسات البحوث مركز مع الًتكي، بالتعاوف احملسن عبد بن هللا عبد الدكتور: حتقيق

ـ ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ األوذل، اإلعبلف، الطبعةو  والتوزيع والنشر للطباعة ىجر دار: ىجر، الناشر
(ٔ٘/ٗٛٚ.) 

 (.ٜٔٗ( ينظر: تفسَت السعدي )ص ٕ)
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عن اخلوؼ وعن احلزف، هنياف بعد أمرين: أرضيعو  -سبحانو -[، هنىٚ]القصص: 
سليماً  َِّّ ُّ َّ ُّ ببشارتُت: -عليو السبلـ  –أـ موسى وألقيو، كما بشر 

 -، فأزاؿ هللا-تعاذل -ليكوف نبيًا هلل  َّ مئ زئ رئ ُّّٰ لتقر عينك بو،
 عن أـ موسى  كل خوؼ. -سبحانو

من مدين بعد قتل ذلك القبطي، خرج وىو  -عليو السبلـ  -ى ودلا خرج موس
 -خائف يًتقب، أي: يتلفت خشية أف يدركو القـو فيقتلوه، وجعل يلجأ إذل هللا 

 مك لك خك حك جك ُّٱ :-تعاذل -أف ينجيو من القـو الظادلُت، قاؿ  -تعاذل
  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل
 [.ٕٔ – ٕٓ]القصص: َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه
، والثقة بو، -تعاذل -من كاف يشعر باخلوؼ والفزع فعليو باللجوء إذل هللا ف

والتوكل عليو، وليكثر من الدعاء، خصوصًا الدعاء ادلأثور لطرد الفزع واخلوؼ، والذي 
يعلمنا   ورد عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، قاؿ: كاف رسوؿ هللا 

أعوذ بكلمات هللا التاة:، ةن بسم هللا، »كلمات نقوذلن عند النـو من الفزع: 
 . (ٔ)«غضبو وعدقابو، وشر عباده، وةن مهزات الشياطُت، وأن حيضرون

وآمنو وآواه، من خبلؿ صاحب مدين الذي طمأنو أوؿ ما  -تعاذل -فنجاه هللا 
 زيمي ري  ُّٱ وصل إليو طريداً، خائفاً، حافياً، جائعاً، فقاؿ لو دلا قص عليو قصتو:

دئ من روعك فقد صلاؾ هللا [؛ ىٕ٘]القصص:  َّحئ جئ يي ىي ني
 منهم، ووصلت ىنا وال سلطاف ذلم علينا.
دلا يفعلو أماـ فرعوف، وذلك يف  -تعاذل -وازدادت طمأنينتو حينما أرشده هللا 

 مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ :-تعاذل -قولو 

                                                 

 .«للتحسُت زلتمل حديث»( وقاؿ زلققو ادلسند: ٜٕٙ/ٔٔ( )ٜٙٙٙ( رواه أمحد )ٔ)
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[، فأُِمَر عليو السبلـ، إذا خاؼ من شيء ٕٖ]القصص:  َّجئ يي ىي ني
ي يده، فإذا فعل ذلك ذىب عنو ما غلده من أف يضم إليو جناحو من الرىب، وى

اخلوؼ، ورمبا إذا استعمل أحد ذلك على سبيل االقتداء فوضع يديو على فؤاده، فإنو 
 . (ٔ)يزوؿ عنو ما غلد أو ؼلف، إف شاء هللا، وبو الثقة

: أمره هللا أف يضم يده إذل صدره فيذىب -ارضي هللا عنهم -و)عن ابن عباس
معاينة احلية، وقاؿ: ما من خائف بعد موسى إال إذا  عنو ما نالو من اخلوؼ عند

وضع يده على صدره زاؿ خوفو. قاؿ رلاىد: كل من فزع فضم جناحيو إليو ذىب 
عنو الفزع. وقيل: ادلراد من ضم اجلناح: السكوف، أي: سكن روعك واخفض عليك 

  حت  ُّٱ جانبك، ألف من شأف اخلائف أف يضطرب قلبو ويرتعد بدنو، ومثلو قولو:
  نت  ُّٱ [، يريد الرفق، وقولو:ٕٗ]اإلسراء:  َّ حج مث هت مت خت

[، أي: ارفق هبم وألن ٕ٘ٔ]الشعراء:  َّ نث مث زث رث يت ىت
 . (ٕ)جانبك ذلم(

ونستأنس من قوؿ اإلماـ ابن كثَت واإلماـ البغوي ما عليو واقع الناس عند نزوؿ 
 الفزع، فإف الفزع مباشرة يضم يديو إذل صدره.

ياة نيب هللا موسى، دلا فر مع أتباعو من بٍت إسرائيل ىرباً ومن مواطن اخلوؼ يف ح
من بطش فرعوف، واعًتضهم البحر، وقاؿ من معو: إنا دلدركوف، فأصحابو ومن معو 

أجاهبم إجابة  -عليو السبلـ  -من بٍت إسرائيل كانوا يف أشد اخلوؼ، بينما موسى 
رعوف، قاؿ: كبل، إف معي من بطش ف -تعاذل -الواثق بنصر ربو لو، وصلاهتم بإذف هللا 

                                                 

 (.ٖٕ٘/ٙ( ينظر: تفسَت ابن كثَت )ٔ)
 الرزاؽ عبد: حتقيق البغوي، عودمس بن احلسُت زلمد أبو البغوي، تفسَت=  القرآف تفسَت يف التنزيل ( معادلٕ)

 (.ٖٗ٘/ٖىػ )ٕٓٗٔ األوذل، الطبعة بَتوت، العريب، الًتاث إحياء دار: الناشر ادلهدي،
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دلوسى ومن  -تعاذل -ريب سيهدين، وفعبًل جاء الفرج وجاءت النجاة من عند هللا 
 ىل مل خل ُّٱ :-تعاذل -معو، واذلبلؾ لفرعوف وجنوده، ويف ذلك يقوؿ هللا 

 ىه مه جه ين ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه

]الشعراء: ٱَّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
ٙٔ – ٙٙ.] 

خوفو من العصى عندما  :-عليو السبلـ -ومن مواطن اخلوؼ يف حياة موسى
دلا نبأه  -عليو السبلـ  -دلوسى  -تعاذل -انقلبت معجزة لو إذل حية، قاؿ  هللا 
 يب ىب نب مب زب  رب يئ ُّٱ بالرسالة يف الوادي ادلبارؾ عند الشجرة:

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

 زن ممرن ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 ام  يل ُّٱ  :-تعاذل -[، تأمل قولو ٕٔ – ٚٔ]طو:  َّ ىن نن من

هناه عن اخلوؼ، وأخربه بأف احلية ستعود  َّىن نن من زن ممرن
عصى كما كانت يف وضعها األوؿ، فلتأمن يا موسى وال ختف، وىكذا ينزع هللا 

 اخلوؼ من نفس نبيو موسى عليو السبلـ.
التخييل، وظهر ذلم  ودلا ألقى السحرة حباذلم وعصيهم حىت خيِّل للناس سحر

    أف يكفر الناس، فنهاه هللا  -عليو السبلـ  -ودلوسى معهم أهنا أفاعي، خاؼ موسى 
 :-تعاذل -عن اخلوؼ وأخربه بأنو األعلى وادلنتصر، وأف العاقبة لو، قاؿ  -تعاذل -
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ

 – ٚٙ]طو:  َّ ىث نث مث زث رث يت نتىت مت  زت رت ىبيب نب مب
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  رئ ّٰ ِّ ُّٱ ي عن اخلوؼ مع بياف علو ادلنزلة وادلكانة لنبيو موسى،[، فهذا هنٜٙ

فأنت مؤيد وأنت األعلى باإلؽلاف، وأنت األعلى مبعية الرمحن، وأنت  َّمئ زئ
 األعلى مبا أيدؾ هللا بو من ادلعجزات. 

دلا وذل موسى مدبرًا ودل يعقب يف قصة إرسالو بالوادي  -عز وجل -وقاؿ 
ألف مجيع  ؛[ٓٔ]النمل:  َّ حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جحُّٱ ادلقدس:

ادلخاوؼ مندرجة يف قضائو وقدره وتصريفو وأمره، فالذين اختصهم هللا برسالتو 
واصطفاىم لوحيو ال ينبغي ذلم أف ؼلافوا غَت هللا خصوصا عند زيادة القرب منو 

 . (ٔ)واحلظوة بتكليمو
الزوجة، وقص هللا ومن منة هللا علينا أف جعل لنا سكناً نفسياً يف البيت، والليل، و 

علينا من قصص األنبياء ما يهدئ سلاوفنا، ويسكن فزعنا، ويطمئن نفوسنا، وىكذا 
البن  وجدنا معية هللا، وتأييده، والبشارة باخلَت شلا يسكن النفوس، وقد قاؿ النيب 

واعلم أن األة: لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل : »-رضي هللا عنهما -عباس
م كتبو هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك ينفعوك إال بشيء ق

 .(ٕ)«إال بشيء قم كتبو هللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱوأيضاً: صلد ىذا التطمُت مقًتنًا مبعية هللا: 

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
 حض  جض مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح

                                                 

 (ٓٓٙ( تفسَت السعدي )صٔ)
، وقاؿ  هللا  رسوؿ عن والورع والرقائق القيامة صفة ( يف أبوابٚٙٙ/ٗ( )ٕٙٔ٘( رواه الًتمذي )ٕ)

 .«صحيح حسن حديث ىذا»الًتمذي: 
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 حق مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض
 [.ٓٗ]التوبة:  َّ  مق

ودلا وصل موسى إذل مدين طريداً، وحيداً، حافياً، خائفاً، جائعاً، قاؿ لو الرجل   
 -[، وهللإ٘]القصص:  ٱَّحئ جئ يي ىي ني زيمي ريُّالصاحل: 
 جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱقاؿ للصحابة الكراـ:  -تعاذلو  سبحانو
 [. ٜٖٔ]آؿ عمراف:  َّ مت  خت حت

 سكينو وإزالتو ثانياً   أةوٌر تعاجل الفزع، وتساعم يف ت
ىناؾ أمور وعوامل تعاجل الفزع، وتساعد يف تسكينو وإزالتو، ومن أبرز ىذه 

 األمور:
، واحلرص على العبادات -تعاذل -فتقوى هللا   -تعاىل -تدقوى هللا  -1

ادلفروضة من صبلة وصياـ وزكاة وحج، عبارة عن تربية للنفس، وعبلج للمخاوؼ، 
، فيشعر باألنس -جل وعبل -قربو من ربو تزيد قلب ادلؤمن أمنا وطمأنينة، إذ ت

والراحة  وخاصة السجود، فهو ؽلثل خلوة ومناجاة تسًتيح فيها القلوب، وتلقي أثقاذلا 
بُت يدي عبلـ الغيوب، وتستمد قوهتا منو سبحانو، فتستصغر ما القت وما تبلقي من 

 مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّٱ: -تعاذل -فزع وىم وحزف؛ قاؿ 

 [. ٖ٘]األعراؼ:  َّ جس
 -بل أف ىناؾ صبلة شرعت عند اخلوؼ، هتدئ الفزع، وتسكن النفس، وكاف

إذا حزبو أمر صلَّى، وإذا صار أماـ العدو، وخشي ادلسلموف  -عليو الصبلة والسبلـ
إذا أدوا الصبلة أف يفاجئهم العدو، فشرعت ذلم صبلة على ىيئة وكيفية سلتلفة عن 

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱيف صبلة اخلوؼ:  -تعاذل -العادة، قاؿ 
 مه جه ين  ىن من حنخن جن يم ىم  مم خم
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 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه
 ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب يئرب

]النساء:  َّ  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث
 [، فالصبلة شلا يسكن القلب، ويذىب الفزع، ويطرد القلق، ويثبت النفس.ٕٓٔ
النفوس، ويذىب فذكر هللا من أعظم ما يطمئن   -تعاىل -ذكر هللا  -2 

 مئ هي مي حيخي جي ٰه  مه جه هن ُّٱ: -تعاذل -ادلخاوؼ، قاؿ 
سبحانو  -[، وال شيء أنفع للخائف من ذكر ربو ٕٛ]الرعد:  َّهب مب هئ

، بقراءة للقرآف، وتسبيح، وهتليل، وتكبَت، وحوقلة، واستغفار، وصبلة على -تعاذلو 
، ويف هناية ، فللذكر أثر عظيم يف اطمئناف النفس، وكثرة الثناء على هللانبينا زلمد 

 مل ُّٱ: -تعاذل -بذكره؛ قاؿ -تعاذل -اآلية الواردة بشأف صبلة اخلوؼ، أمر هللا 

[، ٖٓٔ]النساء:  َّ ننىن  من زن رن مم ام يل ىل
يسكن القلب القلق، ويطمئن النفس اخلائفة، وذكر هللا تصبَت  -عز وجل -فذكر هللا 
 وتثبيت.

فيها،  فعن أيب ومن فوائد حلق الذكر أف السكينة تنزؿ عليها وعلى الذاكرين 
ال يدقعم قوم »أنو قاؿ:  عن النيب  -رضي هللا عنهما -ىريرة وأيب سعيد اخلدري

إال حفتهم ادلالئك:، وغشيتهم الرمح:، ونزلت عليهم  -عز وجل -يذكرون هللا 
 .(ٔ)«السكين:، وذكرىم هللا فيمن عنمه

                                                 

 على االجتماع فضل :واالستغفار، باب والتوبة والدعاء الذكر :( كتابٕٗٚٓ/ٗ) (ٕٓٓٚ)( رواه مسلم ٔ)
 الذكر. وعلى القرآف تبلوة
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شلا يسكن الفزع ويطمئن قلب ادلؤمن    -تعاىل -المعاء ةع الثدق: باهلل  -3
         لثقة ادلطلقة باهلل وحده، ودعاؤه واللجوء إليو يف كل شأف، فهو معو أينما كاف، قاؿ ا

[، وهللا قريب من عبده ادلؤمن، ٗ]احلديد:  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّٱ :-تعاذل -
 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ :-جل وعبل -قاؿ 
 [.ٙٛٔ]البقرة:  َّ  حل جل مك لك خك حك جك  مق حق

ألف الفزع  ؛و، والتوكل عليو، والتضرع إليوفبل بد من الرجوع إذل هللا واإلنابة إلي
الذي ػلصل لئلنساف من أشد حاالت الضعف اليت تعصف بو، وىي من أقوى 
مداخل الشيطاف عليو، فليس لو إال اللجوء إذل هللا والتضرع لو وحده، ويف ذلك فوائد 

 عظيمة أعلها الطمأنينة  والسكينة.
 قراءة آيات السكين:  -4

السكينة يف كتابو يف ستة  -سبحانو- ادلدارج: )وقد ذكر هللاقاؿ ابن القيم يف 
 مواضع.

 خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ :-تعاذل -األوؿ: قولو 

 [. ٕٛٗ]البقرة:  َّ حط مض خض حض جض  مص
 مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱ: -تعاذل -الثاين: قولو 
 [. ٕٙ]التوبة:  َّجس

  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت ُّٱ :-تعاذل -الثالث: قولو 
 [. ٓٗ]التوبة:  َّ  جض مص خص حص مس خس حس

 ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ :-تعاذل -اخلامس: قولو 
]الفتح:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل

ٔٛ.] 
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 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ُّٱ :-تعاذل -السادس: قولو 

 [.ٕٙ]الفتح:  َّ ري ٰى ين ىن  نن من زن رن
إذا اشتدت عليو األمور: قرأ آيات  -رمحو هللا  -وكاف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

 -اقعة عظيمة جرت لو يف مرضو، تعجز العقوؿ عن محلها السكينة، ومسعتو يقوؿ يف و 
فلما اشتد »قاؿ:  -من زلاربة أرواح شيطانية، ظهرت لو إذ ذاؾ يف حاؿ ضعف القوة 

مث أقلع عٍت ذلك »، قاؿ: «علي األمر، قلت ألقاريب ومن حورل: اقرءوا آيات السكينة
اآليات عند  قراءة ىذه -أيضا -، وقد جربت أنا«احلاؿ، وجلست وما يب قلبة

 اضطراب القلب مبا يرد عليو، فرأيت ذلا تأثَتاً عظيماً يف سكونو وطمأنينتو.
وأصل السكينة ىي الطمأنينة والوقار، والسكوف الذي ينزلو هللا يف قلب عبده، 
عند اضطرابو من شدة ادلخاوؼ، فبل ينزعج بعد ذلك دلا يرد عليو، ويوجب لو زيادة 

وعلى  بات، وذلذا أخرب سبحانو عن إنزاذلا على رسولو اإلؽلاف، وقوة اليقُت والث
 . (ٔ)ادلؤمنُت يف مواضع القلق واالضطراب(

 إشاع: السكين: واألةن بُت الناس، والبعم عن بث ةا يثَت الدقلق والفزع   -5
 ؛كاف حريصًا على إذىاب اخلوؼ، وتسكُت الفزع، وتطمُت اخلائف  النيب ف

عو الغار، وصار الكفار فوقهم، حىت لو نظر أحدىم حتت ولذلك دلا دخل الصدِّيق م
قبل أف ؼلاؼ على نفسو، وفزع أف يراعلا  قدميو لرآعلا، فخاؼ الصديق على النيب 

، (ٕ)(ةا ظنك باثنُت هللا ثالثهمامطمئنًا لو: ) -عليو الصبلة والسبلـ -الكفار، فقاؿ
                                                 

 ابن الدين مشس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن نستعُت، زلمد وإياؾ نعبد إياؾ منازؿ بُت السالكُت ( مدارجٔ)
 الثالثة، بَتوت، الطبعة العريب، الكتاب دار: دي، الناشرالبغدا باهلل ادلعتصم اجلوزية، حتقيق: زلمد قيم

 (.ٔٚٗ، ٓٚٗ/ٕـ )ٜٜٙٔ - ىػ ٙٔٗٔ
 هت مت خت حت جت هب مب خبُّ :قولو :القرآف، باب تفسَت :( كتابٙٙ/ٙ( )ٖٙٙٗ( رواه البخاري )ٕ)

 الصحابة فضائل :( كتابٗ٘ٛٔ/ٗ) (ٖٕٔٛ)، ومسلم [ٓٗ: التوبة]َّجخمخ مح جح مج حج مث
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 يي ىي ُّٱ ة:يف كتابو يتلو عليو تلك القص قاؿ لنبيو  -عز وجل -وهللا 
 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
 مص خص حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث
 خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض
 [.ٓٗ]التوبة: ٱٱَّ  مق حق مف

فينبغي على ادلسلم أف يكوف على علم وحكمة وبصَتة، وأف يكوف لو اتصاؿ 
 ؛ ألف االعتصاـ بالكتاب طمأنينة عظيمة، وكذلك يلتـز-عز وجل -وثيق بكتاب ربو 

مبا أمر هللا بو، من الصدؽ والتحري وإشاعة األمن والسكينة بُت الناس، فبل يبث 
الشائعات وال ينقلها، وال يثَت فزعاً وبلبلة برسائل اجلواالت، وإظلا ػلافظ على سكينتو، 

 اك يق  ىق يف ىف يث ىث ُّٱ : -تعاذل -وعلى طمأنينة إخوانو وبلده، قاؿ 

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك

 َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ينٰى

 [.ٖٛ]النساء: 
لعبلج الفزع والتخلص  اأف يف اتباع تعاليم اإلسبلـ طريق :ويتضح شلا سبق كلو 

من آثاره، وال يعارض ذلك طلب العبلج البلـز من ادلختصُت؛ ألف طلب العبلج من 
 حسن التوكل على هللا؛ ألنو أخذ باألسباب، وىو ما أمرنا هللا بو.

 
 

                                                                                                                                  

: قاؿ ، عنو، من حديث أيب بكر هللا رضي الصديق بكر أيب فضائل من :باب ،عنهم تعاذل هللا رضي
: قاؿ رآنا، قدمو رفع أحدىم أف لو هللا، رسوؿ يا: قلت ادلشركُت، آثار فرأيت الغار يف  النيب مع كنت

 .«ثالثهما هللا باثنُت ظنك ما»
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 املبحث الرابع

 يف اآلخرة الفزع 

ورد ذكر الفزع يف القرآف الكرًن يف ست مواضع، منها أربعة مواضع استعمل فيها 
الفزع يف سياؽ وصف أىواؿ يـو القيامة، وىي أىواؿ تفوؽ ما نعرفو من أىواؿ الدنيا، 
وال شكَّ أف اخلوؼ الذي يعًتي النفوس يومئٍذ أشدُّ وأمكن يف القلوب من كل خوؼ 

 جه  ين ىن من خن حن ُّٱ :-تعاذل -يف الدنيا؛ قاؿ 
[، أي: ال يقلقهم إذا ٖٓٔ]األنبياء:  َّ خي  حي جي يه ىه مه

فزع الناس أكرب فزع، وذلك يـو القيامة، حُت تقرب النار، تتغيظ على الكافرين 
والعاصُت فيفزع الناس لذلك األمر وىؤالء ال ػلزهنم، لعلمهم مبا يقدموف عليو وأف هللا 

ا بعثوا من قبورىم، وأتوا على إذ َّ جه  ين ُّٱٱقد أمنهم شلا ؼلافوف
 جي يه ىه مه ُّٱ وفدا، لنشورىم، مهنئُت ذلم قائلُت: (ٔ)النجائب
فليهنكم ما وعدكم هللا، وليعظم استبشاركم، مبا أمامكم من الكرامة،  َّ  حي

 .(ٕ)وليكثر فرحكم وسروركم، مبا أمنكم هللا من ادلخاوؼ وادلكاره
 جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱ :-جل وعبل -وقاؿ 
 [. ٚٛ]النمل:  َّ جم هل  مل خل جلحل مك لك خك حك

وىذه السياقات القرآنية للفزع قرينة على أنو يستعمل يف أشدِّ مواطن اخلوؼ، وما 
فارؽ ادلألوؼ وادلعتاد من األحداث واالنفعاالت ادلضطربة ادلصاحبة ذلا؛ فالفزع إذف: 

 ة.أشدُّ اخلوؼ، وفيو مفاجأة، ويصحبو اضطراب ظاىر يف ادلواقف غَت ادلعتاد

                                                 

 ( النجائب: خيار اإلبل .1)

 (.ٖٔ٘( تفسَت السعدي )صٕ)
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 من خن حنُّٱ:-تعاذل -يف قولو –رمحو هللا–ـ القرطيب قاؿ اإلما
: )قرأ أبو جعفر وابن زليصن }ال ػُلزهنم{ بضم الياء وكسر الزاي، َّىن

الباقوف بفتح الياء وضم الزاي. قاؿ اليزيدي: حزنو لغة قريش، وأحزنو لغة دتيم، وقد 
ابن عباس. وقاؿ احلسن: ىو  قرئ هبما. والفزع األكرب أىواؿ يـو القيامة والبعث، عن

وقت يؤمر بالعباد إذل النار. وقاؿ ابن جريج وسعيد بن جبَت والضحاؾ: ىو إذا 
 .(ٔ)أطبقت النار على أىلها، وذبح ادلوت بُت اجلنة والنار(

: )والفزع: نفرة النفس وانقباضها شلا تتوقع أف  -رمحو هللا  –قاؿ ابن عاشور 
اجلزع. وادلراد بو ىنا فزع احلشر حُت ال يعرؼ أحد  ػلصل ذلا من األدل وىو قريب من

ما سيؤوؿ إليو أمره، فيكونوف يف أمن من ذلك بطمأنة ادلبلئكة إياىم، وذلك مفاد 
  حي جي يه ىه مه جه  ينُّٱ :-تعاذل -قولو 
[، فهؤالء الذين سبقت ذلم احلسٌت ىم ادلراد من االستثناء يف ٖٓٔ]األنبياء:  َّ خي

 لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ معُّٱ :-تعاذل -قولو 
[، والتلقي: التعرض للشيء عند حلولو تعرض كرامة. ٚٛ]النمل:  َّ جلحل مك

 .(ٕ)والصيغة تشعر بتكلف لقائو وىو تكلف هتيؤ واستعداد(
عن ىوؿ يـو نفخة الفزع يف الصور، وىو قرف يُنفخ فيو، ويف  -تعاذل -ؼلرب 

فينفخ فيو أوالً  ،-تعاذل -حديث )الصور( أف إسرافيل ىو الذي ينفخ فيو بأمر هللا 
نفخة الفزع ويطوذلا، وذلك يف آخر عمر الدنيا حُت تقـو الساعة على شرار الناس 

، وىم َّ جلحل مك لك خكُّ من األحياء، فيفزع من يف السموات ومن يف األرض
 الشهداء، فإهنم أحياء عند رهبم يرزقوف.

                                                 

 (.ٖٙٗ/ٔٔ( تفسَت القرطيب )ٔ)
 (.ٚ٘ٔ/ٚٔوالتنوير ) ( التحريرٕ)
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من القبور فهذه نفخة الفزع، مث بعد ذلك نفخة القياـ لرب العادلُت، وىو النشور 
قرئ بادلد ،  -[ٚٛ]النمل:  َّهل  مل خل ُّٱ جلميع اخلبلئق؛ وذلذا قاؿ:

أي: صاغرين مطيعُت، ال  َّهل ُّٱو -وبغَته على الفعل، وكل مبعٌت واحد 
[، كما قاؿ يف اآلية ٜٛ]النمل:  َّجن يم ىم مم خم ُّٱ يتخلف أحد عن أمره،

 رئ  ّٰ ُّٱ [ ، وقاؿ:ٖٓٔ]األنبياء :  َّىن من خن حنُّ األخرى:

 مب خب ُّٱ:  وقاؿ [،ٓٗ]فصلت:  َّ نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب

 .(ٔ)[ٖٚ]سبأ:  َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس
، أو: ذكرىم يـو ...أي: واذكر يـو َّ جف مغ جغ مع ُّٱ :-تعاذل -وقولو 

ينفخ يف الصور، ومذىب الفراء أف ادلعٌت: وذلكم يـو ينفخ يف الصور، وأجاز فيو 
أنو قرف من نور ينفخ فيو إسرافيل، قاؿ رلاىد: كهيئة احلذؼ، والصحيح يف الصور 

  جك  مق حق مف  خف   حف ُّٱ البوؽ، وقيل: ىو البوؽ بلغة أىل اليمن، ...
، والصحيح يف النفخ يف الصور أهنما نفختاف، وأف نفخة َّ جلحل مك لك خك حك

الفزع إظلا تكوف راجعة إذل نفخة الصعق؛ ألف األمرين ال زماف ذلما، أي فزعوا فزعاً 
توا منو، أو إذل نفخة البعث وىو اختيار القشَتي وغَته، فإنو قاؿ يف كبلمو على ما

 َّ جغمغجف مع جع مظ ُّٱ ىذه اآلية: وادلراد النفخة الثانية أي ػليوف فزعُت يقولوف:
[، ويعاينوف من األمور ما يهوذلم ويفزعهم، وىذا النفخ كصوت البوؽ ٕ٘]يس: 

 َّ جف مغ جغ مع ُّٱ وقاؿ ادلاوردي:  لتجتمع اخللق يف أرض اجلزاء. قالو قتادة.
ىو يـو النشور من القبور، قاؿ ويف ىذا الفزع قوالف: أحدعلا: أنو اإلسراع واإلجابة 

                                                 

 (.ٕٙٔ/ٙ( ينظر: تفسَت ابن كثَت )ٔ)
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إذل النداء من قوذلم: فزعت إليك يف كذا إذا أسرعت إذل ندائك يف معونتك، والقوؿ 
قبورىم ألهنم أزعجوا من  ؛الثاين: إف الفزع ىنا ىو الفزع ادلعهود من اخلوؼ واحلزف

 .(ٔ)وخافوا. وىذا أشبو القولُت
 ػلزنوف وال الناس، يفزع عندما يفزعوف ال هللا عباد من فأىل اإلؽلاف والطاعة

 استعدادا ؛بطاعتو وعملوا باهلل آمنوا الذين الرمحن أولياء ىم أولئك الناس، ػلزف عندما
، لذلك ، ذلك يف هللا فيؤمنهم اليـو  مبلئكة تستقبلهم القػبور من يبعثوف وعندما اليـو
 عندما العباد يصيب ما ىو األكرب والفزع قلوهبم، وتطمئن روعهم، من هتدئ الرمحن
 ُّٱ ذلم مطمئناً  الرمحن أولياء الرمحن منادي ينادي اليـو ذلك ففي القبور، من يبعثوف

 موضع يف [، وقاؿٛٙالزخرؼ: ] َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: آخر

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من

 [. ٗٙ – ٕٙيونس: ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ
 يف كانت قلوهبم أف األتقياء، عباده بو هللا يشمل الذي األمن ىذا يف والسر

هللا  يدي بُت للوقوؼ واستعدوا ، هنارىم وصاموا ليلهم، فقاموا هللا مبخافة عامرة الدنيا
 ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ: يقولوف كانوا أهنم يف كتابو هللا عنهم حكى فقد يف يـو الفزع،

 ذلك شر من يقيو هللا فإف كذلك حالو كاف [، ومنٓٔاإلنساف: ] َّ رب يئ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱويؤمنو  اليـو

 [.ٕٔ – ٔٔاإلنساف: ] َّىث  نث

                                                 

 (.ٕٓٗ -ٜٖٕ/ٖٔ( ينظر: تفسَت القرطيب )ٔ)
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:  قاؿ ،-جل وعبل - ربو عن يروي  النيب عن ىريرة  أيب عن احلديث ويف
 الدقياة:، يوم أةنتو المنيا يف خافٍت إذا وأةنُت، فُتخو  عبمي على أمجع ال وعزيت»

  .(ٔ)«الدقياة: يوم أخفتو المنيا يف أةنٍت وإذا
 القيامة، يـو أمناً  أكثر كاف -تعاذلو  تبارؾ - لربو إخبلصاً  أكثر العبد كاف وكلما
 القيامة، يـو التاـ األمن ذلم الشرؾ، من بشيء إؽلاهنم يلبسوا دل الذين فادلوحدوف

 بأصنامهم، خوفوه عندما لقومو -عليو السبلـ  - إبراىيم جواب ىذا ىعل يدلك
 جل مك لك خك  حك  جك مق حق مف خف ُّٱٱٱ: قائبلً  فأجاهبم
  مه جه  هن من حنخن جن مم خم جمحم  هل مل خل حل
األنعاـ: ] َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
ٛٔ – ٕٛ.] 

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱأيضًا :  -جل وعبل -وقاؿ  

 حاؿ مقامك، قاـ ومن الرسوؿ، أيها َّ ٌّ ٰى ُّٱ[، وادلعٌت: ٔ٘سبأ: ] َّمئ
 كذبوا وما الرسل، بو أخربهتم وما العذاب، رأوا حُت َّ َّ ٍّ ُّٱ ادلكذبُت، ىؤالء

 ػلق حُت وذلك شديدة، وشدة منكرة، وحالة فظيعاً، ومنظراً  ىائبلً  أمراً  لرأيت بو،
: أي َّ مئ زئ   رئ ّٰ ُّٱ فوت وال مهرب عنو ذلم العذاب، فليس عليهم
  .(ٕ)النار يف يقذفوف مث يؤخذوف، بل العذاب، زلل عن بعيدا ليس

                                                 

 ابن صحيح تقريب يف ؛ اإلحساف( من حديث أيب ىريرة ٙٓٗ/ٕ( )ٓٗٙ( رواه ابن حباف يف صحيحو )ٔ)
الفارسي،  بلباف بن علي الدين عبلء األمَت: التميمي الُبسيت، ترتيب أمحد بن حباف بن حباف، زلمد

بَتوت، وقاؿ الشيخ شعيب  الرسالة، ـ، مؤسسةٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔ، ٔؤوط، طااألرن حتقيق: شعيب
 .«إسناده حسن»ؤوط: ااألرن

 (.ٖٛٙ( ينظر: تفسَت السعدي )صٕ)
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 عند قتادة: قاؿ َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ: ) -رمحو هللا  –قاؿ اإلماـ البغوي 
 جي ُّٱ: قاؿ كما يفوتونٍت، فبل أي: َِّّ ُّ ُّٱ قبورىم، من ؼلرجوف حُت البعث

 ُّّٰٱ صلاة، وال فوت فبل ادلوت فزعوا عند إذ: وقيل ،[ ٖ: ص]َّ مي خي حي

 األرض بطن من أخذوا: وقيل أقدامهم، حتت من الكليب: ؿقا ، َّمئ زئ  رئ
 يعٍت: قريب مكاف من: وقيل يفوتونو، ال قريب، هللا من فهم كانوا وحيثما ظهرىا، إذل

 اآلية ويف بالبيداء، خسف أبزى: ابن وقاؿ. بدر يـو: الضحاؾ وقاؿ. الدنيا عذاب
 .  (ٔ)لرأيت أمرا تعترب بو( فزعوا إذ ترى ولو: تقديره حذؼ

 إذ -زلمد يا- ترى ولو: -تعاذل - : )يقوؿ -رمحو هللا  –وقاؿ احلافظ ابن كثَت 
 ملجأ وال وزر وال ذلم، مفر فبل: أي َّ ِّ ُّ ُّٱ القيامة، يـو ادلكذبوف ىؤالء فزع
 أوؿ من أخذوا بل اذلرب، يف ؽلنعوف يكونوا دل: أي َّمئ زئ  رئ ُّّٰٱ

 .قبورىم من خرجوا حُت: البصري احلسن وىلة، قاؿ
 .أقدامهم حتت من: وقتادة العويف، وعطية رلاىد، اؿوق

 .الدنيا يف عذاهبم: يعٍت: والضحاؾ عباس ابن وعن
 .بدر يـو قتلهم: يعٍت: زيد بن الرمحن عبد وقاؿ

 ذكر ما كاف وإف العظمى، الطامة وىو القيامة، يـو بذلك ادلراد أف: والصحيح
  .(ٕ)بذلك( متصبل

والفزع بُت أىل الطاعة واإلؽلاف، وأىل ادلعصية  وال شك أف ىناؾ فرقًا يف اخلوؼ
والكفراف، فأىل الطاعة ؼلافوف من ىوؿ يـو القيامة، ويفزعوف شلا يرونو يف ذلك اليـو 

                                                 

 (.ٙٛٙ/ٖ( تفسَت البغوي )ٔ)
 (.ٕٛ٘/ٙ( تفسَت ابن كثَت )ٕ)



 أحباث

 آيات الفزع يف القرآن الكريه

   مسرية بنت حمند جالية د.     دراسة حتليلية موضوعية
 

 

 
-73- 

من تبدؿ األحواؿ، ودنو الشمس من الرؤوس، واجتماع اخلبلئق للحساب، والصراط 
  .خلإوادليزاف ... 

       أهنم وىي وواضحة، جلية، ذلك فأسباب يومئذ، وفزعهم الكفار خوؼ وأما
       هللا جنب يف فرطوا أهنم يعلموف -وفظاعتو ورىبتو، ادلوقف، ىوؿ إذل إضافة -
 كانوا ما جاء وقد عنو، هناىم عما ينتهوا ودل بو، أمرىم ما ؽلتثلوا  فلم ،-تعاذل -

 خس  حس جس مخ جخ ُّٱ ونار، وجنة، ونشور، بعث، من وينكرونو بو، يكذبوف
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱٱ[، وٖٚ: ادلؤمنوف] َّ حض جض مص خص حص مس
 َّ مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 [.ٕٗاجلاثية: ]
جل  -فكاف حاذلم عندىا كما حكاه هللا  اليقُت، عُت وىبلكهم عذاهبم، فأصبح

 ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىلُّٱٱ:-وعبل
 [. ٗٔ – ٔٔادلعارج: ] َّ ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

 أيديهم، بُت ماثبلً  أصبح الذي هللا عذاب من شديد خوؼ يف - إذف - فهم
 فيكذبوف، بو ؼلربوف غيبيا أمرا - الدنيا يف كاف كما - يعد ودل العُت، رأي يرونو

 .ويعرضوف
 أفعاذلم ألف شيء؛ أي إنكار مقدورىم يف ليس أنو وحسرهتم خوفهم، من ويزيد

 رت يب ىب ُّٱ: -تعاذل - قاؿ عليهم؛ شاىدة وجوارحهم مكتوبة، كلها

 يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت

الكهف: ] َّ زن رن مم ام يل ملىل  يك ىك مك اكلك يق ىق
 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ: -سبحانو -[، وقاؿٜٗ
 يي ىي ني ُّٱ: -جل وعبل -[، وقاؿ ٘ٙيس: ] َّ هئ مئ  خئ حئ
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 خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ

 [.ٕ٘ – ٕٗالنور: ] َّ جح مج  حج مث هت مت
 ييُّ :الناجُت من غلعلنا وأف والعافية، السبلمة ادلسلمُت وجلميع لنا، هللا نسأؿ

[، ٜٛ – ٛٛالشعراء: ]َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :آخر موضع يف -تعاذل - وقاؿ

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

ٱَّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي

 [. ٗٙ –ٕٙيونس: ]
 الدنيا يف كانت قلوهبم أف األتقياء عباده بو يشمل هللا الذي األمن ىذا يف والسر

 واستعدوا هنارىم، وصاموا  ليلهم، فقاموا هللا، واإلؽلاف بو، وادلراقبة لو، مبخافة امرةع
وقد تقدـ بياف ذلك والتدليل عليو مبا يغٍت عن إعادتو  هللا، يدي بُت الوقوؼ ليـو

 وتكراره ىنا.
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 اخلامت:
 يف ختاـ ىذا البحث، أخلص أىم نتائجو وبعض التوصيات، على النحو التارل:

 أىم النتائج  أواًل 
 والعبادات متعد نفعو ألف اخلاصة؛ العبادات من أفضل الناس بُت احلكم .ٔ
 . قاصر نفعها اخلاصة

: -تعاذل-لقولو ؛غَتىم يلحق ما البشرية الطبائع من يلحقهم األنبياء فإ .ٕ
 مت خت حت جت هب مب  ُّٱ: -جل وعبل -[، وقولو ٕٕص: ]ٱَّ متنت زتُّ
 [، وغَتىا من آيات.ٓٔالنمل: ] َّ حجمج مث هت

من مفاجآت حتمل يف طياهتا الفزع الشديد، ولكن  ا دار ابتبلء وال ختلوالدني .ٖ
 ادلؤمن يعلق قلبو باهلل ويؤمن بقضائو وقدره.

 .-جل وعبل -إثبات القلوب للمبلئكة وأهنم ؼلافوف هللا  .ٗ
ف للعبادات يف اإلسبلـ شأنًا عظيمًا يف تسكُت الفزع وإشاعة الطمأنينة يف إ .٘
 النفس.
وكماؿ توحيده واإلؽلاف بو، يضمن للعبد األمن التاـ من إخبلص العبادة هلل،  .ٙ

 الفزع يـو القيامة. 
 ثانياً  التوصيات 

على  دلا فيو من إزالة الفزع وإدخاؿ األنس ؛الذي شرع لنا االلتزاـ باالستئذاف. ٔ
 القلوب. 

 يت ُّ الفزع، كما قاؿ ادللكاف سبب بنفي منو َفزِعَ  ادلفزِع َمن يُطمئن أف ينبغي. ٕ
 [.ٕٕص: ] َّ ىف يث ىث نث مث   زثرث
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 ؛يف كل حاؿ، واحلرص على العبادات ادلفروضة -تعاذل -. لزـو تقوى هللا ٖ
 ليزداد القلب أمناً وطمأنينة.

 . البعد عن إشاعة ما يثَت القلق والفزع يف اجملتمعات.ٗ
ويؤمن بقضائو وقدره، فإف ىذا شلا  -تعاذل -. ينبغي للمؤمن أف يعلق قلبو باهلل ٘

 نة وسكينة ورضا.يزيده طمأني
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 ادلصادر وادلراجع فهرس
التميمي  أمحد بن حباف بن زلمد حبان، ابن صحيح تدقريب يف اإلحسان -ٔ

 الفارسي، حتقيق: شعيب بلباف بن علي الدين عبلء األمَت: الُبسيت، ترتيب
 بَتوت.  الرسالة، ـ، مؤسسةٜٛٛٔ - ىػٛٓٗٔ، ٔؤوط، طااألرن

 بن يوسف بن علي بن يوسف بن مدزل حياف أبو التفسَت، يف احمليط البحر -ٕ
 الفكر، بَتوت .  مجيل،  دار زلمد صدقي: األندلسي، حتقيق الدين أثَت حياف

 الفيض، أبو احلسيٍت، الرزّاؽ عبد بن زلّمد الدقاةوس، جواىر ةن العروس تاج -ٖ
 اذلداية، بدوف طبعة وبدوف تاريخ. الزَّبيدي، دار مبرتضى، ادللّقب

 الكتاب تفسَت من اجلديد العقل وتنوير ادلعٌت السديد رحتري=  والتنوير التحرير -ٗ
 للنشر، التونسية الدار ط ـ،ٜٗٛٔ التونسي، الطاىر زلمد عاشور، ابن اجمليد،

 تونس. 
 أبو يزيد، بن جرير بن القرآف، زلمد آي تأويل عن البياف جامع=  الطربي تفسَت -٘

 مركز مع ًتكي، بالتعاوفال احملسن عبد بن هللا عبد الدكتور: الطربي، حتقيق جعفر
 والنشر للطباعة ىجر دار: ىجر، الناشر بدار اإلسبلمية والدراسات البحوث
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔ األوذل، واإلعبلف، الطبعة والتوزيع

 كثَت بن عمر بن إمساعيل الفداء، أبو كثَت، ابن تفسَت=  العظيم الدقرآن تفسَت -ٙ
 الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار: الناشر سبلمة، زلمد بن سامي: حتقيق القرشي،
 ـ.ٜٜٜٔ - ىػٕٓٗٔ الثانية،

 فهد ادللك رلمع: التفسَت، الناشر أساتذة من طلبة: تأليف ادليسر، التفسَت -ٚ
 - ىػٖٓٗٔ ومنقحة، مزيدة الثانية، السعودية، الطبعة الشريف، ادلصحف لطباعة
 ـ.ٜٕٓٓ



 (ٖٛالعدد ) مية والبحوث األكاديميةمجلة الدراسات اإلسال
 

 

 -78- 

 مصر هنضة طنطاوي، دار سيد زلمد الكرمي، للدقرآن الوسيط التفسَت -ٛ
 ـ.ٜٜٛٔاألوذل، فرباير،  القاىرة، الطبعة الفجالة، والتوزيع، والنشر للطباعة

عبد الرمحن بن ناصر السعدي،  تيسَت الكرمي الرمحن يف تفسَت كالم ادلنان، -ٜ
حتقيق: عبد الرمحن ابن معبل اللوػلق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوذل، 

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔ
=  وأياةو وسننو  هللا رسول أةور ةن ادلختصر صحيحال ادلسنم اجلاةع -ٓٔ

 بن زىَت زلمد: حتقيق اجلعفي، البخاري إمساعيل بن زلمد البخاري، صحيح
 النجاة.  طوؽ دار ىػ،ٕٕٗٔ ،ٔط الناصر، ناصر

= تفسَت القرطيب، لئلماـ أيب عبد هللا زلمد بن أمحد  اجلاةع ألحكام الدقرآن -ٔٔ
د الربدوين، وإبراىيم أطفيش، طبع: دار بن أيب بكر القرطيب، حتقيق: أمح

 .ـٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔالقاىرة، الطبعة الثانية،  ،الكتب ادلصرية
الفكر،  دار اذليتمي، زلمد بن حجر أمحد بن الكبائر، اقًتاف عن الزواجر -ٕٔ

  ـ.ٜٚٛٔ - ىػٚٓٗٔ األوذل، الطبعة
ِجْستاين، حت األزدي األشعث بن سليماف داود أبو داود، أيب سنن -ٖٔ قيق: السِّ

 بَتوت. صيدا، العصرية، ادلكتبة: احلميد، الناشر عبد الدين زليي زلمد
البيهقي، حتقيق:  بكر أبو اخلراساين، علي بن احلسُت بن أمحد اإلديان، شعب -ٗٔ

 بالرياض والتوزيع للنشر الرشد حامد، مكتبة احلميد عبد العلي عبد الدكتور
 - ىػٖٕٗٔ األوذل، طبعةباذلند، ال ببومباي السلفية الدار مع بالتعاوف
 ـ.ٖٕٓٓ

 اإلسبلمي، بدوف بيانات. الناشر: ادلكتب صحيح اجلاةع الصغَت وزيادتو، -٘ٔ
 الشاويش، ادلكتب زىَت: طبعو على أشرؼ ضعيف اجلاةع الصغَت وزيادتو، -ٙٔ

 اإلسبلمي.
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 دار: الناشر اليمٍت، الشوكاين هللا عبد بن زلمد بن علي بن زلمد الدقمير، فتح -ٚٔ
 ىػ.ٗٔٗٔ األوذل، الطبعة بَتوت، دمشق، الطيب، الكلم ودار كثَت، ابن

 تاج بن الرؤوؼ بعبد ادلدعو زلمد الصغَت، اجلاةع شرح الدقمير فيض -ٛٔ
 مصر، الكربى، التجارية ادلكتبة: الناشر القاىري، ادلناوي مث احلدادي العارفُت
 .  ىػٖٙ٘ٔ األوذل، الطبعة

 فيصل حتقيق: باسم ،الوىاب بن سليماف التميمي عبد بن زلمد الكبائر، -ٜٔ
 العربية ادلملكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاؼ اإلسبلمية الشؤوف اجلوابرة، وزارة

 . ىػٕٓٗٔ الثانية، السعودية، الطبعة
 أمحد، بن عمرو بن زلمود القاسم أبو التنزيل، غواةض حدقائق عن الكشاف -ٕٓ

 ىػ . ٚٓٗٔ الثالثة، بَتوت، الطبعة العريب، الكتاب الزسلشري، دار
 صادر، دار منظور، الفضل، ابن أبو على، بن مكـر بن زلمد العرب، لسان -ٕٔ

  بَتوت بدوف طبعة وبدوف تاريخ .
 بن بكر أيب بن زلمد نستعُت، وإياك نعبم إياك ةنازل بُت السالكُت ةمارج -ٕٕ

 باهلل ادلعتصم اجلوزية، حتقيق: زلمد قيم ابن الدين مشس سعد بن أيوب
 - ىػ ٙٔٗٔ الثالثة، بَتوت، الطبعة العريب، ابالكت دار: البغدادي، الناشر

 ـ.ٜٜٙٔ
 هللا عبد بن زلمد احلاكم هللا عبد أبو الصحيحُت، على ادلستمرك -ٖٕ

 العلمية، الكتب دار: الناشر عطا، القادر عبد مصطفى: حتقيق النيسابوري،
 ـ. ٜٜٓٔ - ىػٔٔٗٔ األوذل، الطبعة بَتوت،
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الشيباين،  أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن زلمد بن أمحد حنبل، بن أمحم اإلةام ةسنم -ٕٗ
 عبد بن هللا عبد د: وآخرين، إشراؼ مرشد، األرنؤوط، وعادؿ حتقيق: شعيب

 ـ.ٕٔٓٓ - ىػٕٔٗٔ، ٔالًتكي، ط احملسن
= صحيح  ادلسنم الصحيح ادلختصر بندقل العمل عن العمل إىل رسول هللا  -ٕ٘

، ط اد عبد الباقيزلمد فؤ  ، حتقيق:مسلم بن احلجاج القشَتي النيسابوري ةسلم،
 بَتوت. ،دار إحياء الًتاث العريب

 مسعود بن احلسُت زلمد أبو البغوي، تفسَت=  الدقرآن تفسَت يف التنزيل ةعامل -ٕٙ
 بَتوت، العريب، الًتاث إحياء دار: الناشر ادلهدي، الرزاؽ عبد: حتقيق البغوي،
 ىػ.ٕٓٗٔ األوذل، الطبعة

 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطَت نب أيوب بن أمحد بن سليماف الكبَت، ادلعجم -ٕٚ
 القاىرة، الطبعة تيمية، ابن السلفي، مكتبة اجمليد عبد بن محدي: الطرباين، حتقيق

 الثانية. 
 السبلـ عبد: حتقيق زكريا، بن أمحد فارس، ابن اللغ:، ةدقاييس ةعجم -ٕٛ

 بَتوت.  اجليل، دار ـ،ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔىاروف،
 بالراغب ادلعروؼ زلمد بن احلسُت مالقاس أبو الدقرآن، غريب يف ادلفردات -ٜٕ

 دمشق - الشامية الدار القلم، الداودي، دار عدناف صفواف: األصفهاين، حتقيق
 ىػ.ٕٔٗٔ  األوذل: بَتوت، الطبعة

 شرؼ بن ػلِت الدين زليي زكريا أبو احلجاج ، بن ةسلم صحيح شرح ادلنهاج -ٖٓ
 ىػ .ٕٜٖٔ الثانية، بَتوت، الطبعة العريب، الًتاث إحياء دار: النووي، الناشر

 بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو والنظائر، الوجوه علم يف النواظر األعُت نزى: -ٖٔ
 الرسالة، مؤسسة: الراضي، الناشر كاظم الكرًن عبد اجلوزي، حتقيق: زلمد زلمد
 ـ. ٜٗٛٔ - ىػٗٓٗٔ األوذل، بَتوت، الطبعة لبناف،


