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الملخص
يقوم هذاالبحث ﻋلﻰ تتبﻊ المشاهد القرآنية التي ﻋرضها القرآن الكريم لتسلية ﷲ تعالﻰ ﻷنبيائه المرسلين وأوليائه الصالحين ﻋند نزول
الشدة و حلول البﻼء ,بهدف بيان اﻵثار التربوية والنفسية للتسلية .وتأتي هذه الدراسة في زمن تحيا فيه أمة اﻹسﻼم فترة ﻋصيبة مليئة
بالبﻼء ,فلعل مثل هذه الدراسات تكون بلسما لهذه الجراح,وﻋوناﻷهل اﻹسﻼم ﻋلﻰ الثبات وتجاوز العقبات.وتبين من خﻼل هذه الدراسة أن
اﻵيات التي ضمنت معنﻰ التسلية منتشرة في كتاب ﷲ ﻋز وجل ,وهذا إن دل فإنه يدل ﻋلﻰ تلك الصلة الوثيقة بين الخالق جل وﻋﻼ وﻋباده
المؤمنين ,وظهر ايضا من خﻼل هذه الدراسة جملة من اﻵثار والقيم للتسلية وهي :أن ابتﻼء الصالحين سنة من سنن ﷲ تعالﻰ في خلقه,
وتربية اﻷتباع ﻋلﻰ الثبات ,وﻋدم الخوف وﻋدم الحزن ,والصدق مﻊ ﷲ تعالﻰ ,واليقين بوﻋد ﷲ تعالﻰ.
الﻜلمات المﻔﺘاﺣية :تسلية اﻷنبياء واﻷولياء
Abstract
The research is based on following the Quranic sights which were included in the Holy Quran for the
amusing of Allah to his prophets and righteous people at the time of sufferance and misery. The aim of
– this study is to demonstrate the educational and psychological influences of this Quranic methodology
the amusement. This study occurs in a difficult period which is full of misery for the Islamic nation.
Perhaps such studies could be a cure for all these wounds, and they could provide help for Muslims to be
consistent and overcome obstacles. It has been proved according to the study that the verses which
included the meaning of “amusement” are widely spread in the Holy Quran. This shows the solid relation
between God and His believers, and between the methodology and reality. This Quranic study has
revealed many results and morals: it is normal for righteous people to face difficult situations and these
are tests from Allah, in order to teach them consistency and not to frighten or grieve. Therefore, they will
be honest with God and certain in God’s promise.
Keywords: The amusement of prophets and righteous people
ﻣﻘﺪﻣة
الحمد الذي خلق فسوى  ،والذي قدّر فهدى  ،والذي أﻋطﻰ كل ﺷيء خلقه ثم هدى ،وأﺷهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ وحده ﻻ ﺷريك له،وأﺷهد
أن ﷴا ً ﻋبده و رسوله وصفيه من خلقه و خليله ،بلّﻎ الرسالة وأدّى اﻷمانة ولبﻰ نداء ربه حتﻰ أجاب من اديه ,وبعد:
فإن ﷲ ﻋز وجل قد امتن ﻋلينا بنعم ﻋظيمة جليلة ﻻ تعد و ﻻ تحصﻰ ,ومن هذه النعم نعمة القرآن الكريم معجزة ﷲ تعالﻰ الخالدة,
وحب له المتين ,وصراطه المستقيم ,من اهتدى بهديه فلن يضل ,ومن حاد ﻋنه ﻋاش ﻋيشة ضنكا ,وإن كإذا تأملت الواقﻊ و نظرت في
الحال تجد أن أمة النبي صلﻰ ﷲ ﻋليه و سلم تكالبت ﻋليها اﻷمم ,غير أن الذي يؤنس القلب و يسليه أن ﷲ ﻋزوجل قد جعل هذه الدار دار
ابتﻼء و اختبار و جعل اﻵخرة دار جزاء واصطفاء .واذا نظرت وتأملت في كتاب ﷲ جل وﻋﻼ تجد أنه تعالﻰ جعل في ثنايا صفحاته ﻋزاء
ﻷهل البﻼء ,يرفﻊ به همتهم ,ويثبتبه أقدامهم.
ويأتي هذا البحث للنظر في اﻵيات القرآنية التي ﻋرضت لتسلية ﷲ تعالﻰ ﻷنبيائه المرسلين وأوليائه الصالحين وإمائه الصالحات,
وذلك بغرض فهمها و تحليلها واﻹفادة منها ببيان القيم و اﻵثار التربوية و النفسية المستقاة منها.
ﻣشﻜلة البحث:
يحاول البحث اﻹجابة ﻋلﻰ التساؤﻻت اﻵتية:
1

 .1معنﻰ التسلية في اللغة وفي اﻻصطﻼح؟
 .2بيان معنﻰ لفظ السلوى في القرآن الكريم؟ وهل هناك ﻋﻼقة بينه وبين لفظ التسلية؟
.3

هل ﻋرض القرآن الكريم لنماذج من تسلية ﷲ تعالﻰ ﻷنبيائه المرسلين وأوليائه الصالحين وإمائه الصالحات؟

 .4ما هي القيم واﻵثار المستفادة من هذه الدراسة؟
الﺪراسات السابﻘة:
بعد البحث والمطالعة لم أجد دراسة قرآنية تناولت جملة من المواضيﻊ التي أبرزتها الدراسة ,غير أنني وجدت كتبا طافت حول الحمﻰ
وهي ﻋلﻰ النحو اﻵتي:
 .1المنهج القرآني في المواساة وتفريج الكربات ,للباحث سامي حسين أبو وردة وهي رسالة ماجستير ,وكان تركيز
الباحث في الرسالة ﻋلﻰ نماذج المواساة في القران الكريم.
 .2اليأس في القران الكريم ,للباحثة فاطمة الحاج حسن ,وهي رسالة ماجستير تحدثت الباحثة في الفصل الرابﻊ من
الرسالة ﻋن وسائل الوقاية من اليأس ,ولهذا ارتباط بالفكرة التي نعكف ﻋلﻰ الوصول إليها ,فالتسلية ركيزة من الركائز التي تقي
المرء من الوصول إلﻰ اليأس.
ﻣنهجية البحث:
اتبعنافيهذاالبحثالمنهجاﻻستقرائيالتحليلي،وذلكباستقراءوتتبعاﻵياتالقرآنيةالتيضمنتمعنىالتسلية,
وهيعلىالنحواﻵتي:

وقدجاءهذاالبحثفيأربعةمباحث,

المبحثاﻷول:مفهومالتسلية ,ودﻻلتهافيالسياقالقرآني.
المبحث الثاني :نماذج من تسلية اﻷنبياء والمرسلين في القرآنالكريم.
المبحثالثالث:نماذجمن تسليةاﻷولياءالصالحينواﻹماءالصالحاتفيالقرآنالكريم.
المبحثالرابع:القيمالتربويةوالنفسيةالمستفادةمنهذهالدراسة.

المبحث اﻷول
ﻣﻔهوم الﺘسلية ودﻻلﺘها في السياق الﻘرآني
أوﻻ :ﻣعنى الﺘسلية:
إذا نظرت في معاجم اللغة فإنك نجد أن لفظ التسلية يدور حول جملة من المعاني ,وهي:
 .1الكشف :سﻼه من همه كشفه ﻋنه ,ومنه السلوان :دوآءيسقاه الحزين يسمونه المفرح .1وانسلﻰ الهم :أي انكشف.2
 .2الكف" :سليت مباكي فﻼن :كففت ﻋنه".3
سليْتُ  :أي ما َلهيْتُ ".4
 .3اللهو":ما َ
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عة ,1:س ة1414 :ﻫـ .ب وت:

*يتبين من العرض السابق أن معنﻰ التسلية في اللغة :كشف الهم والتخفيف ﻋن المبتلﻰ ,والظاهر وأيضا أن لفظ التسلية ﻋندما يأتي
بمعنﻰ اللهو واللعب فهو في حقيقة اﻷمر يعود إلﻰ المعنﻰ الرئيس الذي هو التخفيف ,ﻷن هذا اللهو واللعب يقصد منه التخفيف ونشر الفرح
والسرور.
".6

أما التسلية في اﻻصطﻼح ,فقد ذكر المناوي أنها " :تخفيف ما في النفس من الحزن " .5وجاء في "سلسلة التفسير" أن التسلية :المواساة

* إن المتأمل للتعريف اﻻصطﻼحي للتسلية يتبين له أنه ﻻ يبتعد كثيرا ﻋن المعنﻰ اللغوي ,فهما يفضيان في النهاية إلﻰ معنﻰ واحد وهو
التخفيف ﻋن المصاب بتعزيته ومواساته وجبر خاطره إﻻ أن المعنﻰ اﻻصطﻼحي أضاف لنا الغاية من هذه التسلية ,وهي إزالة الحزن الذي
يثبت النفس.
ثانيا :الﺘسلية في السياق الﻘرآني ودﻻﻻتها:
لم يرد لفظ التسلية بهذا التركيب مطلقا في القرآن الكريم غير أنه ورد لفظ قريب منه ,وهو لفظ "السلوى" ,وأما لفظ التسلية فكان من
ضمن أقوال العلماء.
 .1السلوى في الﻘرآن الﻜريم:
ورد لفظ السلوى في القرآن الكريم في ثﻼثة مواضﻊ ,وهي ﻋلﻰ النحو اﻵتي:
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*واختلف ﻋلماء التفسير في تفسير لفظ "السلوى" ﻋلﻰ أقوال ,وهي ﻋلﻰ النحو اﻵتي:
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ذكر ابن كثير :أن السلوى :طائر يشبه السماني ,ونقل ذلك ﻋن ابن ﻋباس رضي ﷲ ﻋنه .1وقال ابن ﻋطية :إن "السلوى" طير بإجماع
المفسرين " .2غير أن القرطبي ذكر أن نقل اﻹجماع في ذلك ﻻ يصح .3وذكر الﻘرطبي :أنه العسل .4وذكر الراغب":والسلوى أصله ما
يسلﻰ اﻹنسان ،ومنه السلوان والتسلي .5"..وذكر السمين الحلبي قوﻻ يشبه قول الراغب فذكر أن السلوى من التسلي والسلوان وأنها ما
يسلي اﻻنسان من أحزانه وكمده.6
ولعل اﻻرتباط واضح بين التسلية بمعنﻰ التخفيف ﻋما في النفس ولفظ السلوان بمعنيين ,فعلﻰ اﻋتبار أنه طائر ذكر الجياني في" التبيان
في تفسير غريب القرآن" السلوى طائر يشبه السماني ﻻ واحد له ,قيل :واﺷتقاق السلوى من السلوة ﻷنه لطبيه يسلي .7"..وﻋلﻰ اﻋتبار أن
المقصود به العسل فقد قال الفارسي في سر تسمية العسل بذلك" :ﻷنه يسلي ﻋن غيره من الطعام  .8"..فوجود العسل ﻋند المرء يخفف ﻋنه
الحاجة إلﻰ غيره من أصناف الطعام والشراب والدواء يقول ابن القيم وهو يتحدث ﻋن منافﻊ العسل ":وهو غذَاء مﻊ ْاﻷَغذية ,ودواء مﻊ
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عة ,2:س ة 1420 :ﻫـ.

عة,1:

عة ,1:س ة1992 :م .القاﻫ ة :دار

عة ,1:س ة 1417 :ﻫـ .ب وت :دار إح اء

فما خلق لنا ﺷيء في معناه أَفضل منه وﻻ مثْلَه َو َﻻ قَريبا ِمنه" .15وأما المعنﻰ الذي ذكره الراغب والسمين الحلبي فصريح بأن السلوى
ما يخفف ﻋن المرء أحزانه ,وهي بهذا المعنﻰ تتفق مﻊ معنﻰ التسلية.
 .2الﺘسلية في الﻘرآن الﻜريم:
17

16

هناك الكثير من اﻵيات الواردة في القرآن الكريم والتي تتجاوز المائة والسبعين آية ذكر كثير من أهل التفسير في كتبهم أنها تفيد
معنﻰ التسلية مﻊ أنها لم تستعمل هذا التركيب "التسلية" ,وهذا هو مناط هذه الدراسة .وقبل البدء بالوقوف مﻊ هذه اﻵيات ﻻ بد من اﻹﺷارة
إلﻰ قضية مهمة ,وهي أن اﻋتبار اﻵية تحتوي ﻋلﻰ التسلية أم ﻻ هي قضية اجتهادية ,فقد تجد أن واحدا من ﻋلماء التفسير ذكر آية وﻋدها
من آيات التسلية في حين تجد أن آخر مر ﻋليها ولم يعدها من آيات التسلية ,فلهذا قد يكون من الصعب أو من المستحيل أن يقطﻊ الباحث
بعدد معين ﻵيات التسلية في القرآن الكريم.
 .3الﺪﻻﻻت المسﺘﻔادة ﻣن خﻼل الﺘأﻣل في آيات الﺘسلية:
*إن اﻻنتشار الكبير لﻶيات التي تفيد التسلية في القرآن الكريم والتي فيها تسلية لقلوب المؤمنين ليدل دﻻلة قطعية ﻋلﻰ الصلة الوثيقة
بين الخالق والمخلوق وبين المنهج والواقﻊ .
*إن المتأمل ﻵيات التسلية يجد أن أكثرها مكية ,وهذا يتناسب بشكل واضح مﻊ ذلك الظرف الذي كان يحياه النبي ﷺ وأصحابه في تلك
الفترة من استضعاف ,يقول أبو زهرة" :السور المكية فيها إﺷارة إلﻰ اﻻستضعاف" .18فقد واجهت قريش النبي ﻋليه السﻼم وأصحابه بكل
الوسائل ,قتل وتعذيب وتشريد وتهجير ,وتتضح الصورة حين تقرأ ما جاء في "ظﻼل القرآن" تحت تفسير سورة الفرقان ,كنموذج يظهر
من خﻼله غاية من الغايات الكبرى للسور المكية ":هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول ﷲ ﷺ وتسرية ،وتطمين له وتقوية
وهو يواجه مشركي قريش ،وﻋنادهم له ،وتطاولهم ﻋليه.19
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آ ة:
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*وأيضا إن أكثر آيات التسلية موجهة للنبي ﻋليه السﻼم ,وهذا إن دل فإنه يدل ﻋلﻰ ﻋظم قدر النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم ومكانته ﻋند
ربه ,فهذا التعاهد المستمر للنبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم ليدل دﻻلة قطعية ﻋلﻰ ذلك .ومما يؤكد ﻋظم هذه المكانة قول النبي ﻋليه الصﻼة
والسﻼم ":أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق ﻋنه القبر وأول ﺷافﻊ وأول مشفﻊ" .20وأيضا هذا بذاته فيه تسلية ﻷهل اﻹيمان فعندما
يقرأ المؤمن آيات التسلية ويرى أن أكثرها موجهة للنبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم فإن في هذا تسلية ومواساة لقلبه ودافعا له ﻋلﻰ الصبر
والثبات.
* إن اﻵيات تعرضت لذكر تسلية ﷲ تعالﻰ للسابقين من اﻷنبياء والمرسلين ,واﻷولياء الصالحين وفي هذا بيان أن التسلية ليست حدثا
جديدا بل هي سنة ﷲ تعالﻰ في خلقه.
* إن اﻵيات ﻋرضت اﻷساليبالتي استعملها القرآن الكريم في التسلية:
 الوﻋد والوﻋيد ,الوﻋد بدخول الجنة والوﻋيد بدخول النار. وﻋد أهل اﻹيمان بالنصر ,ووﻋد الكفار بالهزيمة ,يقول ابن جزى ":ومنها تسليته ﻋليه السﻼم ووﻋده بالنصر كما نصر اﻷنبياء الذينمن قبله".21
 التسلية بذكر أخبار السابقين من اﻷنبياء والمرسلين واﻷولياء والصالحين وبيان مواقفهم مﻊ المكذبين .وقد ذكر الرازي أن من فوائدوأسر ار ذكر قصص السابقين وبيان أحوالهم تسلية النبي ﻋليه السﻼم والتخفيف ﻋن قلبه .22وهكذا.
* ثم إن المتأمل لﻶيات يجد أنها حملت في طياتها جملة ﻻ بأس بها من وجوه البﻼء التي يتعرض لها أهل اﻹيمان ,والتي مﻊ وقوﻋها
يحتاجون إلﻰ التسلية والمواساة,وقد تنوﻋت وجوه اﻻبتﻼءات " :فتارة بالتكذيب ,وتارة باﻻستهزاء ,وتارة بالتهديد ,وتارة بالتعذيب ,وتارة
باﻻفتراء ..وهكذا بدءا من اﻷنبياء السابقين ثم مرورا بالنبي الكريم والصحب اﻷخيار ,وهذا هو الحال إلﻰ أن يرث ﷲ اﻷرض ومن ﻋليها
.
المبحث الثاني
نماذج ﻣن تسلية ﷲ تعالى ﻷنبيائه المرسلين
إن الناظر في كتاب ﷲ ﻋز وجل ,والمتأمل ﻵياته ,يجد أن القرآن الكريم قص ﻋلﻰ النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم وﻋلﻰ اﻷمة من بعده
سولَهُ ﷺ ب َما
سلِّي َر ُ
أخبار اﻷنبياء السابقين وما مروا به من أحداث ,وذلك تسلية لقلوبهم وتثبيتا لهم ﻋلﻰ الطريق القويم" ,فإن ﷲ تعالﻰ يُ َ
ص اﻷَنبياءِ الكِرامَ ،و َما لَقُ ْوهُ مِ نَ ال ُم َكذِّبين مِ ْن أَقوامِ ِه ْم.23ويعرض هذا المبحث جملة من النماذج التي ذكرها القرآنالكريم
َيقُ ﱡ
ص ِ
صه ُ َ
ﻋ َلي ِه ِم ْن قَ َ
من تسلية ﷲ تعالﻰ لﻸنبياء والمرسلين .وسيكون الحديث في هذه الصفحات ﻋن خير اﻷنبياء والمرسلين ,إنهم أولوا العزم من الرسل ,وهم-
نوح ,إبراهيم ,موسﻰ ,ﻋيسﻰ ,ﷴ ﻋليه السﻼم ,24 -وما هذا إﻻ تجنبا للتطويل.
أوﻻ :ذكر الﻘرآن الﻜريم لﺘسلية ﷴ عليه الصﻼة والسﻼم:
انتشرت تسلية النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم انتشارا كبيرا في كتاب ﷲ تعالﻰ ،كيف ﻻ وهو ﷺ المخاطب اﻷول بالقرآنالكريم ،وﺷملت
هذه التسلية جوانب ﻋدة ،وجاءت بأساليب متعددة.
* ﲝ ﲞ﴾.25أي" :ﺷمر ﻋن ساق
بدأ النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم بدﻋوة قومه بأمر من ﷲ تعالﻰ ،وهذا ظاهر في قوله تعالﻰ﴿ :
العزم وأنذر الناس") (26فقام ﷺ ودﻋا إلﻰ ﷲ تعالﻰ وما هدأ له جسد حتﻰ هدأت أنفاسه ﷺ ،فكذبه قومه ،فسﻼه ﷲ تعالﻰ ،وآنس قلبه بقوله:
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فلكفيهمأُسوة،فاصبركماصبروا.
ﻋجيبة:
ابن
27﴾..يقول
ﱄ
ﱃ
ﱂ
﴿ﱁ
للتعظيم،المقتضيلزيادةالتسلية،والحثعلىالمصابرة،أي :فقد ُك ِذّبترسلعظام،ذووﻋددكثير،فإنيكذبوكفتأسّبتكذيبالرسلقبلك. "..
)(28

وتنكير

"رسل"

﴾.29وأي:
ﱎ*
*
وأكد ﷲ تعالﻰ صدقَه ﻋليه الصﻼة والسﻼم قال ﷲ تعالﻰ﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ*
﴾ .30وفي
تسلية أﻋظم من قسم ﷲ تعالﻰ ﻋلﻰ صدق نبيه ﻋليه الصﻼة والسﻼم .واتهموه بالجنون فنفاه ﷲ تعالﻰ ﻋنه بقوله﴿ :ٱ
هذه اﻵية تسليةللنبيصلىاللهعليهوسلمعماأصابهمنالمشركين،ودفعتهمهمالباطلةدفعايأتيعليهامنالقواﻋدفيهدمها،وإثباتأنهرسولمنعندهتعالﻰ).(31
﴾ .32يقول الطبري :في اﻵية تسلية من ﷲ
ﱎﱏ
واستهزءوا به فسﻼه ﷲ تعالﻰ بقوله﴿ :
تعالىلنبيّهمحمدصلىاللهعليهوسلم،بوﻋيدهالمستهزئينبهبالعقاب كما وقﻊ ذلك للمستهزئين من أسﻼفهم ,ليمض ﻋليه الصﻼة والسﻼم لما أمره ﷲ
تعالىبهمنالدﱡﻋاءإلىتوحيدهواﻹقراربهواﻹذﻋانلطاﻋته").(33
34
س ﱠلم،مثبتا
وآذوه إيذاء ﺷديدا فآنسه ﷲ تعالﻰ وسﻼه قال ﷲ تعالﻰ﴿ :
ص ﱠلىالله َعلَ ْي ِه َو َ
﴾ "ويقولتعالىذكرهلنبيهمحمد َ
ﱠ
سلم،وآمرهباﻻئتساءفيالعزمعلىالنفوذلذلكبأوليالعزممنقبلهمنرسلهالذينصبرواﻋ
إياه علىالمضيّلماقلﱠدهمنعبْ
صلﱠىاللهعَلَ ْي ِه َو َ
ّ
ءالرسالة،وثقﻸحماﻻلنبوة َ
)(35
ّ
صبِ ْر"ياﷴﻋلىماأصابكفياللهمنأذىمكذبيكمنقومك" .
لىعظيممالَقُوافيهمنقومهممنالمكاره،ونالهمفيهمنهممناﻷذىوالشدائد "فَا ْ
وأمام هذه الهجمة الشرسة من اﻹيذاء التي واجهت قريش بها النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم  ،كان إﻋﻼم ﷲ تعالﻰ لنبيه ﻋليه الصﻼة
والسﻼم بسنته الثابتة في نصر رسله وسيلة من وسائل التسلية ،يقول ﷲ تعالﻰ﴿ :
.36﴾.يقول الطبري " :وهذاتسليةمناللهتعالىذكرهلنبيهمحمدصلىاللهعليهوسلم،وتعزيةٌلهعمانالهمنالمساءة") (37وأﻋلمه ﷲ تعالﻰ أيضا بسنته
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ
ﲔ*
ﲎﲏ*ﲑ
الثابتة في أخذ الظالمين المكذبين ،يقول ﷲ تعالﻰ﴿ :
ّ
ُ
سﻰ﴾أي:
ﲣ﴾" .38يقولتعالىمسليانبيﱠهمحمداصلىاللهعليهوسلمفيتكذيبمنخالفهمنقومه﴿ :
﴿وك ِذبَ ُمو َ
﴾إلىأنقالَ :
معماجاءبهمناﻵياتالبيناتوالدﻻئﻼلواضحات ﴿فَأ َ ْملَ ْيتُل ِْلكَاف ِِرينَ ﴾أي :أنظرتهموأخرتهم﴿،ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ.(39)﴾..
ومن أساليب التسلية التي سلﻰ ﷲ تعالﻰ بها نبيه ﻋليه الصﻼة والسﻼم أمام هذا اﻹيذاء واﻻبتﻼء تعهده له بالحفظ وهذا ظاهر في قوله
﴾.40والعصمة في اﻵية ﻋصمة من القتل) .(41ففي اﻵية تسلية للنبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم بأن ﷲ تعالﻰ ﻋاصمك
تعالﻰ ﴿ :
منهم مهما تمالؤوا ﻋليك).(42
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وقد زاد البﻼء ﻋلﻰ النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم بوفاة ﻋمه أبي طالب ،الذي كان يشكل درﻋا واقيا له ﷺ ،يقول ابن هشام" :فَلَ ّما َهلَكَ أَبُو
ﻋلَ ْي ِه َو َسلّ َم مِ ْن ْاﻷَذَى َما لَ ْم ت َ ُك ْن ت ْ
َط َم ُﻊ ِب ِه فِي َحيَاةِ أَ ِبي َ
َ
ب") .(43وبعد نحو ﺷهرين أو ثﻼثة
ْش مِ ْن َر ُ
طا ِل ٍ
طا ِل ٍ
ب نَالَتْ ق ُ َري ٌ
صلّﻰ ّ ُ َ
سو ِل ّ ِ َ
وتعينه
وتواسيه
وتؤازره
ﻋليه
تحن
كانت
والتي
ﻋنها
ﷲ
رضي
خديجة
توفيت
فاهتزتمشاﻋرالحزنواﻷلمفيقلبرسوﻻللهصلىاللهعليهوسلم،ثملمتزلتتوالىعليهالمصائبمنقومهفقد
ذلك
وجد
تجرؤواﻋليهوآذوه،فازدادغ ًماﻋلىغم،حتىيئسمنهم،وخرجإلىالطائفرجاءأنيستجيبوالدﻋوته،أويؤووهوينصروهعلىقومه،فما
منهم,بﻶذوهأﺷداﻷذى .،(44)..فسﻼه ﷲ تعالﻰ وآنس قلبه برحلة ﻋظيمة -رحلة اﻹسراء والمعراج -فكانت إيناسا وتسلية للنبي ﻋليه الصﻼة
والسﻼم لما حل به من أحزان).(45
ومن اﻷساليب التي سلﻰ ﷲ تعالﻰ بها نبيه ﻋليه الصﻼة والسﻼم في هذا الطريق الشاق أمره بمﻼزمة ﻋبادته وطاﻋته ،ومما جاء في
﴾ .46في هذه اﻵيات تسلية للنبي ﻋليه
إثبات ذلك قول ﷲ تعالﻰ﴿ :
السعدي:
قال
والسﻼم).(47
الصﻼة
" هذاتسليةللرسول،وتصبيرلهعنالمبادرةإلىإهﻼكالمكذبينالمعرضين،وأنكفرهموتكذيبهمسببصالحلحلوﻻلعذاببهم،ولكنالذيأخرهعنهمكلمةربك،الم
تضمنةﻹمهالهموتأخيرهم،لعلهميرجعونإليه،فيتوبعليهم،ولهذاأمراللهرسولهبالصبرﻋلىأذيتهمبالقول،وأمرهأنيتعوضعنذلك،ويستعينعليهبالتسبيح
بحمدربه،فيهذهاﻷوقاتالفاضلة،لعلهإنفعلذلكيرضىبمايعطيهربهمنالثوابالعاجلواﻵجل،ليطمئنقلبه،وتقرﻋينه،وتتسلىنفسه ﻋناﻷذية").(48
وسلﻰ ﷲ تعالﻰ أيضا رسوله ﻋليه الصﻼة والسﻼم فأﻋلﻰ قدره ،وغفر ذنبه ،قال ﷲ تعالﻰ﴿ :ﲬ
معقبا
الصابوني
﴾.49يقول
" ﺷرحصدرهباﻹيمان،وتنويرقلبهبالحكمةوالعرفان،وتطهيرهمنالذنوبواﻷوزار،وكلذلكبقصدالتسليةلرسوﻻ
ممايلقاهمنأذىالكفارالفجار،وتطييبخاطرهالشريفبمامنحهاللهمناﻷنوار").(50

*
ﻋلﻰ
ﻋليه

*ﱁ ﱂ ﱃ*
اﻵيات:
الصﻼة والسﻼم

ويعد ﷲ تعالﻰ نبيه ﻋليه السﻼم وﻋدا ﻻ يخلف ,وﻋده للسابقين من إخوانه المرسلين ,ووﻋد به المؤمنين من ﻋباده ,إنه الوﻋد بالنصر
والتمكين في الدنيا وإهﻼك المكذبين ،وجاء هذا الوﻋد في جملة كبيرة من اﻵيات القرآنية التي يطمئن معها القلب وتنأس النفس وتتسلﻰ،
ﱞ ﱟ﴾.51يقول ابن كثير :وهذه سنة ﷲ تعالﻰ في خلقه في قديم الزمان وحديثه) (52يقول ابن
ﱘﱙ
ومنها قول ﷲ تعالﻰ﴿ :
ﻋاﺷور :وهذا الكﻼم مسوق لتسلية النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم وتسلية المؤمنين ووﻋدهم بالنصر وحسن العاقبة في الدنيا واﻵخرة).(53
ﲪ ﴾.54ومما سلﻰ ﷲ تعالﻰ به النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم ،وﻋده له
ومنها أيضا قوله تعالﻰ﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ*ﲤ ﲥ ﲦ*ﲨ
بالدرجات العالية في اﻵخرة ،وأي تسلية أﻋظم للقلب حين يكون فيه أمﻼ كبيرا بدار راحة ﻻ هم فيها وﻻ غم وﻻ حزن بدار فيها ما ﻻ ﻋين
رأت وﻻ أذن سمعت وﻻ خطر ﻋلﻰ قلب بشر ومما جاء في ذلك:
﴾.55روى اﻹمام مسلم من حديث أنس رضي ﷲ ﻋنه قال:

 إﻋطاؤه نهر الكوثر ،قال ﷲ تعالﻰ في ذلك ﴿ :ٱ"بينارسوﻻللهصلىاللهعليه

) (43اب ـ ﻫ ــام ،ع ـ ال ل ـ ب ـ ﻫ ــام ب ـ أي ـ ب ال
ة.(416/1 ) ،
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 .تف
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االك َْوثَ ُر"َ ،فقُ ْلنَا:
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"فَإِنﱠ ُهنَ ْه ٌر َو َ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ ٌ ٌ َ َ ْ
ِ َ ِ ﱠ َْ َ َ َ َ ُ َ
تعالﻰ ﴿إنا أﻋطيناك الكوثر﴾ للرسول الكريم وجا َء تسليةً ﻋ ّما يﻼقيه من أذى ّ
وأن العاقبة له").(57
 إﻋطاؤه الشفاﻋة ،وهذا ظاهر في قوله تعالﻰ﴿ :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲨ ﲪ .58﴾..جاء في حديث مسلم ﻋن حال الناس في أرض"..
والسﻼم:
الصﻼة
ﻋليه
النبي
قول
الطويل
المحشر
ف يأتونيفأستأذنعلىربيفيؤذنليفإذاأنارأيتهوقعتساجدافيدﻋنيماﺷاءاللهفيقالياﷴارفعرأسكقلتسمعسلتعطهاﺷفعتشفعفأرفعرأسيفأحمدربيبتحميديعلمنيهرب
يثمأﺷفعفيحدليحدافأخرجهممنالناروأدخلهمالجنةثمأﻋودفأقعساجدافيدﻋنيماﺷاءاللهأنيدﻋنيثميقاﻻرفعرأسكياﷴقلتسمعسلتعطهاﺷفعتشفﻊ.(59)"..
وأي تسلية أﻋظم من هذه فقد فضلناك يا ﷴ ﻋلﻰ جميﻊ رسلنا بل ﻋلﻰ جميﻊ الخﻼئق إطﻼقا وأﻋطيناك الشفاﻋة العظمﻰ).(60
ﲇ
وﻋده باﻵخرة ونعيمها ،وهذا ظاهر في قوله تعالﻰ﴿ :
وللداراﻵخرة،وماأﻋداللهلكفيها،خيرلكمنالدارالدنياومافيها .يقول :فﻼتحزنعلىمافاتكمنها،فإنالذيلكعنداللهخيرلكمنها").(62

ﲈ

ﲉ﴾".61أي:

ثانيا ذكر الﻘرآن الﻜريم لﺘسلية نوح عليه السﻼم
قصة نوح ﻋليه السﻼم من القصص التي تنتشر في كتاب ﷲ ﻋز وجل,فهي قصة تكررت في سور ﻋديدة ،وبأساليب متنوﻋة ،وذكر
اسم نوح ﻋليه السﻼم في القرآنالكريم في ثﻼثة وأربعين موضعا,وإن المتأمل لهذه المعطيات يعلم يقينا أن لخبره ﻋليه السﻼم مﻊ قومه ﺷأن
ﻋظيم ﻻ بد لنا أن نقف معه لنتأمل فيه ونتعظ.
إن المتأمل لدﻋوة نوح ﻋليه السﻼم يرى أنه كان في ﺷدة ﻻ يعلم قدرها إﻻ ﷲ تعالﻰ ,فقد قابله قومه بكفر واستهزاء وجحود ,ولكن سنة
ﷲ تعالﻰ في خلقه التي ﻻ تتغير وﻻ تتبدل تسلية اﻷتباع ومواساتهم ,تلك التسلية التي تربط ﻋلﻰ الجراح وترفﻊ الهمم .وقد نبأناالقرآن الكريم
ﻋن تسلية ﷲ تعالﻰ لنبيه نوح ﻋليه السﻼم قال ﷲ تعالﻰ ":ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ".63وحرف لن يدل ﻋلﻰ
تأبيد النفي في المستقبل ،وذلك ﺷديد ﻋليه ,ولذلك ﻋقب ﷲ تعالﻰ بتسليته بجملة " فﻼ تبتئس بما كانوا يفعلون " فالفاء لتفريﻊ التسلية ﻋلﻰ
الخبر المحزن ,واﻻبتئاس :افتعال من البؤس ,وهو الهم والحزن واﻷسﻰ ،أي :ﻻ تحزن .64وقيل " :ﳎ ﳏ " "فﻼ تستكن وﻻ تحزن".65
مخبرا ﻋنه
فالمعنﻰ ":يخبر تعالﻰ أنه أوحﻰ إلﻰ نُوح لما استعجل قو ُمه نقمة ﷲ بهم وﻋذابه لهم ،فدﻋا ﻋليهم نو ُح دﻋوته التي قال ﷲ تعالﻰ
ً
أنه قال":ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ" .66ﱟ" ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ" .فانتصرلكولدينكفإنيغلبتوﻋجزتعناﻻنتصار" ,67فعند ذلك أوحﻰ ﷲ تعالﻰ
إليه " :ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ " "فﻼ تحزن ﻋليهم وﻻ يَ ُه ﱠمنك أمرهم" ,68وقوله تعالﻰ ":ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ " تسلية لنوح ﻋليه السﻼم ﻋما
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أصابه من أذى قومه .69فأخذهم ﷲ وأغرقهم قال ﷲ تعالﻰ":ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ" .70وما أجمل الكلمات التي ختم بها سيد قطب الحديث ﻋن
قصة نوح ﻋليه السﻼم والتي تظهر رﻋاية ﷲ تعالﻰ وتسليته للثلة المؤمنة وان قلت ,قال :إن وجود البذرة المسلمة فوق هذه اﻷرض ﺷيء
ﻋظيم في ميزان ﷲ تعالﻰ وﺷيء يستحق منه سبحانه وتعالﻰ أن يدمر الجاهلية وأرضها وﻋمرانها ومنشآتها وقواها ومدخراتها جميعاً؛ كما
ويستحق منه سبحانه وتعالﻰ أن يكﻸ هذه البذرة المؤمنة ويرﻋاها حتﻰ تسلم وتنجو وترث اﻷرض وتعمرها من جديد!.71
ثالثا :ذكر الﻘرآن الﻜريم لﺘسلية إبراهيم عليه السﻼم
إبراهيم ﻋليه السﻼم خليل الرحمن وأبو اﻷنبياء ﻋليهم السﻼم  ,مدحه ربه مدحا ً ﻋظيما ً في مواضﻊ ﻋدة من القرآن الكريم وسميت
باسمه سورة من سوره .وإذا نظرت في الكتاب العزيز رأيت أن اسم إبراهيم ﻋليه السﻼم تكرر تسعا وستين مرة ,وانتشر الحديث ﻋنه في
خمس وﻋشرين سورة من سوره.
72

إن المتأمل لدﻋوة إبراهيم ﻋليه السﻼم يرى أنه كان في ﺷدة ﻻ يعلم قدرها إﻻ ﷲ وﻻ تختلف كثيرا ﻋن سابقيه من المرسلين ,وإن ﷲ قد
بين لنا أن نوحا ﻋليه السﻼم قد آمن معه القليل في قوله تعالﻰ":ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ" .73غير أن إبراهيم الخليل ﻋليه السﻼم لم يؤمن معه إﻻ
لوط ﻋليه السﻼم يظهر ذلك في قوله تعالﻰ ":ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ"".74ﱵ ﱶ ﱷﱸ" يشعر بأن لوطا
ﻋليه السﻼم وحده ،هو الذي لبﻰ دﻋوة إبراهيم ﻋليه السﻼم ،وصدقه في كل ما أخبر به" .75فكانت حصيلة دﻋوة إبراهيم ﻋليه السﻼم بعد كذا
سنة إيمان واحد به -لوط ﻋليه السﻼم -وفي هذا تسلية للرسول الكريم ﷺ .76ثم أنجا ﷲ ﻋز وجل إبراهيم ﻋليه السﻼم ولوطا ﻋليه السﻼم من
القوم الظالمين وهذا ظاهر في قوله تعالﻰ ":ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ" .77وهذه نجاة ثانية له ﻋليه السﻼم بعد نجاته من
ضر النار ،وهي نجاته من الحلول بين قوم ﻋدّو له كافرين بربّه وربهم ،فهي نجاة من دار الشرك ,وكانت هجرته ﻋليه السﻼم أول هجرة
في اﻷرض من أجل الدين .78فمن هنا بدأت تسلية القرآن الكريم ﻹبراهيم ﻋليه السﻼم,فبعد هذا البﻼء العظيم يؤمن له لوط ﻋليه السﻼم هو
واحد في العدد لكنه أمة في الميزان ,فلقد اصطفاه ﷲ تعالﻰ لرسالته .ثم تتوالي ﻋلﻰ إبراهيم ﻋليه لسﻼم النعم التي تسلي النفس وتجبر
الخاطر فبعدما ترك ﻋليه السﻼم أرضه,وانتقل إلﻰ أرض أخرى ,رزقه ﷲ تعالﻰ بأبناء كلهم أنبياء,جاء في البحر المحيط" :ول ﱠما فارق
ْالكفﱠار وأَرضهم أَبدله منهم أ َ ْو َﻻدًا أَنبياءْ ،
واﻷ َ ْرض ْال ُمقَدﱠسةَ فكَان فيها ويَت َردّد إِلﻰ م ﱠكة فولد له إِسحاق وابنه يعقوب ت َ ْس ِليَةً له وﺷدّا لعضده".79
رابعا :ذكر الﻘرآن الﻜريم لﺘسلية ﻣوسى عليه السﻼم
موسﻰ بن ﻋمران ,كليم ﷲ تعالﻰ .انتشرت قصته انتشارا كبيرا في كتاب ﷲ تعالﻰ ,فهي أكبر قصة فيه ,ﻷن أحداثها تعالج قصة أسوأ
البشر في التاريخ .80وقد ذكر اسم موسﻰ ﻋليه السﻼم مائة وست وثﻼثين مرة .81قال صاحب اﻹتقان":كاد القرآن أن يكون كله موسﻰ".82
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تظهر تسلية موسﻰ ﻋليه السﻼم في جوانب متعددة من حياته ,كانت بدايتها بعد خروجه من مصر خائفا يترقب ..فقد وقعت إرادة ﷲ
التي جبرت خاطره ,ومسحت ﻋلﻰ آﻻمه وخففت من أحزانه ,فبعد تلك الطاﻋة التي صنعها ﻋليه السﻼم وسقايته للفتاتين ,وإقراره بفقره
وضعفه بين يدي ﷲ تعالﻰ ,واساه جل وﻋﻼ وجبر خاطره ببيت هانئ ,وزوجة حيية ,وﻋمل"وأحسن خير للغريب وجود مأوى له يطعم فيه
ويبيت وزوجة يأنس إليها ويسكن فكان استجابة ﷲ له بأن ألهم ﺷعيبا ً أن يرسل وراءه لينزله ﻋنده ويزوجه بنته ،كما أﺷعرت بذلك فاء
التعقيب في قوله تعالﻰ":فجاءته إحداهما"" 83ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ* ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ * ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸ .84"..مضت السنوات العشر ،التي قضاها موسﻰ ﻋليه السﻼم أجيرا ﻋند الشيخ الكبير في مدين ،ووفﻰ كل واحد منهما بما وﻋد به
صاحبه ،وتزوج موسﻰ ﻋليه السﻼم بإحدى ابنتي الشيخ الكبير ،وقرر أن يرجﻊ بأهله إلﻰ بلده مصر85ويظهر هذا جليا في قوله تعالﻰ:
"فلماﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ".86وفي قوله تعالﻰ":ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ" يقول الرازي":دﻻلة ﻋلﻰ أنه ضل ,وفي قوله" :ﱜ ﱝ" دﻻلة ﻋلﻰ البرد" "87فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة"88وضل
ﻋليه السﻼم الطريق ,لكنك إذا تأملت هذه اﻵية وجدت فيها تسلية جديدة لموسﻰ ﻋليه السﻼم فمﻊ هذا الكرب الذي وقﻊ فيه والشدة التي حلت
أحس بشيء من
ﻋليه ,إذ به يبصر من بعيد نارا فخفف ما رآه جملة من آﻻمه فقد أنسواطمأن ﻋند رؤيتها"فمعنﻰ "انس" أبصر ورأى أو
ﱠ
اﻷ ُ ْنس" .89ثم تتوالﻰ التسلية لموسﻰ ﻋليه السﻼم ,فلما نبئ بالرسالة وجاءه اﻷمر بأن يرحل إلﻰ فرﻋون تذكر ﻋليه السﻼم ما كان بينه وبين
فرﻋون وقومه من ﻋداوة ،فقال " :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ" إذا ذهبت إليهم بهذه اﻵيات ,وهو ﻋليه السﻼم ﻻ يقول ذلك هروبا
من تبليﻎ رسالة ﷲ تعالﻰ ,وإنما قال ذلك ليستعين برﻋايته ﻋز وجل ,وبحفظه ﻋندما يذهب إلﻰ هؤﻻء الطغاة الفاسقين .90وهذا ظاهر في
قوله تعالﻰ":ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ .91"..وها هي اﻵيات تبرز من جديد تسلية ﷲ ﻋز وجل لموسﻰ ﻋليه السﻼم وجبره
لخاطره وتأييده بأخيه ,وطمأنته بأن النصرة والغلبة لهما ولمن آمن معهما .92وهذا ظاهر أيضا في قوله تعالﻰ":ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ* ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ * ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ* ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ".93والمقصود من قوله تعالﻰ" :ﲸ ﲹ
ﲺ" "أي :سامعون ما يقال لكما ،وما يجري بينكما وبين فرﻋون ،وتعليل هذا التعبير؛ للردع ﻋن الخوف ،ومزيد تسلية لهما ،بضمان كمال
الحفظ والنصر لها  .94وﻋاد موسﻰ ﻋليه السﻼم إلﻰ مصر ،وأخبر أخاه هارون ﻋليه السﻼم بما حدث بينه وبين ﷲ ﻋز وجل ,ليشاركه في
تبليﻎ الرسالة  ،ويساﻋده في إخراج بني إسرائيل من مصر ،ففرح هارون ﻋليه السﻼم بذلك ،وأخذ يدﻋو مﻊ موسﻰ ﻋليه السﻼم ويشاركه
في نشر رسالته .95ومن مشاهد التسلية أيضا لموسﻰ ﻋليه السﻼم التي ذكرها القرآن الكريم ,أن بني إسرائيل بعد هﻼك فرﻋون وزمرته
ﻋاﺷوا في أمان وسﻼم ،وأصبحوا بحاجة إلﻰ ﺷريعة تنظم لهم حياتهم ،فأوحﻰ ﷲ تعالﻰ إلﻰ نبيه موسﻰ ﻋليه السﻼم أن يخرج بمفرده إلﻰ
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ي ,جﻼل ال ي  .اﻹتقان في عل م الق آن .ت ق  :ﷴ أب الف ل إب اﻫ .(199/1) .

 . 83ال جع ال اب .

 .84س رة الق
 . 85ي

 :آ ات .28-25
او  .ال ف

:

 .86س رة الق

 :ا ة .29

ال س (400/10) .

 . 87ال از  .مفات ح الغ .(593/24) .

88
89

 .اب

 .تف

 .ال ع او  .تف

الق آنالع

 . 90ي
 . 92ي

 :ح م  ,أسع  .أ

 . 94ي

 :اﻹدر ي .ال

 .91س رة الق

.(234/6) .

ال ع او ) .ص .(3209

:

او  .ال ف

ال س .(404/10) .

 :ا ة .33

 .93س رة ال ع اء :آ ات 15-12
 . 95ي

 ,روجع

على

عة :ﷴ ف اد ع ال اقي .عة,2:

 :ال

ال فاس .(3169/1) .

ال ي .(240/5) .

د .ال ﻼصة في ح اة اﻷن اء.(184/1) .
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مكان معين ،ليعطيه الشريعة ،فاستخلف موسﻰ ﻋليه السﻼم أخاه هارون ﻋليه السﻼم ﻋلﻰ قومه ,96وذهب للقاء ﷲ تعالﻰ"ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ*ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ"" .97وفي قوله تعالﻰ "ﲭ ﲮ " تسلية لموسﻰ ﻋليه
السﻼم وتلطف معه في الخطاب ،وتكريم له ،وتعظيم ﻷمر الرؤية ،وأنه ﻻ يقوى ﻋليها إﻻ من قواه ﷲ بمعونته" .98وذكر أيضا:أنه لما طلب
موسﻰ ﻋليه السﱠﻼم رؤية ربه تعالﻰ ومنعهمن ذلك ،ﻋدد له وجوه نعمه العظيمة ﻋليه ,وأمره تعالﻰ بشكرها كأنﱠهُ يقول له :إن كنت قد منعتك
صتُك بها
الرؤية فقد أﻋطيتك من النِّ َع ِم العظيمة كذا وكذا ،فﻼ يضي ُق
ص ْ
صدركَ وﻻ تحزن بسبب منﻊ ﱡ
ُ
الرؤيةِ ،وانظر إلﻰ أنواع النّ ِ
ِعم التي َخ َ
واﺷتغل بشكرها ،والمراد من هذا :تسليةُ موسﻰ ﻋليه الصﻼة والسﻼم ﻋن منﻊ الرؤية لربه تعالﻰ .99ثم ﻋاد ﻋليه السﻼم ليواصل مﻊ بني
إسرائيل وهم ينتقلون من ﻋناد لعناد ,ومن جحود لجحود,وفي هذا تسلية للرسول ﷺ ﻋما ﺷاهده منهم من ﻋناد وجحود من قومه.100
خاﻣسا :ذكر الﻘرآن الﻜريم لﺘسلية عيسى عليه السﻼم
ﻋيسﻰ بن مريم ﻋليه السﻼم تكرر ذكره وذكر قصته في القرآن الكريم مرات ﻋديدة ,فقد جاء ذكره ﻋليه السﻼم بلفظ المسيح تارة ً,
َ
ث وثﻼثين آية منه .إن المتأمل لقصة ﻋيسﻰ ﻋليه
ثﻼث ﻋشرةَ سورة ،101وفي ثﻼ ٍ
وبلفظ ﻋيسﻰ ,وبلفظ ﻋيسﻰ بن مريم في القرآن الكريم في
السﻼم ,يرى أنه كابد من المشاق الشيء الكثير كما هو حال اﻷنبياء ﻋليهم السﻼم من قبله ,وإن ﷲ ﻋز وجل قد آنسه وسﻼه كما آنس من
سبقه من اﻷنبياء والمرسلين ,وإن مشاهد التسلية لعيسﻰ ﻋليه السﻼم ظاهرة لمن يتأمل في قوله تعالﻰ ﻋن مكر اليهود به وسعيهم لقتله "ﱋ
ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ" .102ففي اﻵية التي تليها يصف ﷲ حال مكرهم أنه في طريقه إلﻰ الفشل وأن إرادة ﷲ في ﻋيسﻰ ﻋليه السﻼم فوق
إرادتهم"ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ" .103فإخبار ﷲ ﻋز وجل لنبيه ﻋيسﻰ
ﻋليه السﻼم بمكر اليهود وبعاقبة مكرهم تسلية له وطمأنة لفوائده بإﻋﻼمه بنهاية المعركة 104وأيضا فإن في حكاية رفﻊ المسيح وإخفائه ﻋن
أنظار أﻋدائه تسلية وإيناسا له ،فإذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه فإن ﷲ قد أكرمه بلقائه وهو يحب لقاء ﷲ ,وبشره بأنّه مظهر دينَه؛ ّ
ﻷن
غاية هم الرسول هو الهدى ،وإبﻼغ الشريعة ،فلذلك قال له ":وجاﻋل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا".105
المبحث الثالث
نماذج ﻣن تسلية ﷲ تعالى ﻷوليائه الصالحين وﻹﻣائه الصالحات
في هذه المبحث نعرض جملة من النماذج التي ذكرها القرآنالكريم من تسلية ﷲ تعالﻰ لعباده الصالحين وإمائه الصالحات ,وهي ﻋلﻰ
النحو اﻵتي:
أوﻻ :ذكر الﻘرآن الﻜريم لﺘسلية أم ﻣوسى عليهما السﻼم:
جاء الحديث ﻋن أم موسﻰ ﻋليهما السﻼم في سورتين من سور القرآن الكريم هي :سورة طه وسورة القصص .وكانت قصة أم موسﻰ
ﻋليهما السﻼم مثاﻻ ظاهرا يضرب للدﻻلة ﻋلﻰ ﻋظم الثقة بوﻋد ﷲ ﻋز وجل ,وبيانا يؤكد معية ﷲ ﻷوليائه .رزقت أم موسﻰ ﻋليهما السﻼم
ولدا في سنة القتل,فأوحﻰ ﷲ إليها أن تلقي هذا الغﻼم في اليم حين تخاف ﻋليه من فرﻋون وملئه ,قال ﷲ تعالﻰ" :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

 . 96ي

 :ال جع ال اب ).(193/1

 .97س رة اﻷع اف :آ ات .144-143

ال س .(371/5) .

.98

او  .ال ف

 .99ي

 :اب عادل ,ع

 1410ﻫـ .ب وت :دار ال
 . 100ي

101

:

ب علي .الل اب في عل م ال اب 20مج .ت ق  :عادل أح
العل ة .(305/9) .

ال س .(101/4) .

او  .ال ف

ع ال ج د .

عة ,1:س ة:

) .ال ق ة ,آل ع ان ,ال اء ,ال ائ ة ,اﻷنعام ,ال ة ,م  ,ال م ن ,اﻷح اب ,ال ر  ,ال خ ف ,ال ي  ,ال ف.

 .102س رة ال ع ان :ا ة .54

 .103س رة ال ع ان  :ا ة .55
 . 104ي

 :ال ع او  .تف

 . 105ي

 :اب عاش ر .ال

ال ع او ) .ص.(447
وال

.(186/3) .
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ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ" .106ثم وﻋد ﷲ تعالﻰ أم موسﻰ ﻋليه السﻼم بما يعينها ﻋلﻰ تنفيذ أمر ربها تسلية لقلبها وتطمينا لها " َو َﻻ
سلِينَ " 107يقول الزمخشري ":ووﻋدت ما يسليها ويطامن قلبها ويملؤه غبطة وسرورا:
تَخَافِي َو َﻻ ت َ ْحزَ نِي إِنﱠا َرادﱡوهُ إِلَيْكِ َو َجا ِﻋلُوهُ مِ نَ ْال ُم ْر َ
وهو ردّه إليها وجعله من المرسلين" 108ثم يصف لنا القرآن حال أم موسﻰ ﻋليه السﻼم بعد ذلك حيث قال ﷲ تعالﻰ ":ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ" .109وإن من جميل ما ورد في تفسير هذه اﻵية":وأصبح فؤادها فارغا من الهم ،حين سمعت أن
فرﻋون ﻋطف ﻋليه وتبناه ,إن كادت لتبدي بأنه ولدها ،ﻷنها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما سمعت ،لوﻻ أنا طمنا قلبها وسكنّا قلقه الذي
حدث به من ﺷدّة الفرح واﻻبتهاج ،لتكون من المؤمنين الواثقين بوﻋد ﷲ ﻻ بتبني فرﻋون وتعطفه" .110ثم يتحقق وﻋد ﷲ الذي ﻻ يتخلف
فﻼ يقبل موسﻰ ﻋليه السﻼم مرضعة من المرضعات حتﻰ جيء له بأمه ,قال ﷲ تعالﻰ ":ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
111
سلِينَ " لكن هذا في مستقبل
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ" " .وها هو أوا ُن تحقيق الوﻋد اﻷول ،وهو بُ ْشرى بتحقﱡق الوﻋد الثاني " َو َجا ِﻋلُوهُ مِ نَ ْال ُم ْر َ
اﻷيام ،وسوف يتحقق أيضا ً وقوله سبحانه" :فَ َردَ ْدنَاهُ ِإلَﻰ أ ُ ِّم ِه" يدل ﻋلﻰ أن اﻷسباب في يد المسبب سبحانه ،فنحن الذين رددناه ،ﻻ أخته وﻻ
فرﻋون؛ ﻷننا نُ س ِيّر اﻷمور ﻋلﻰ َو ْفق مرادنا ،ونُم ّهد لها الطريق حتﻰ إننا نحول بين المرء وقلبه ،ولينفذ قضاؤنا فيه.112
ثانيا :ذكر الﻘرآن لﺘسلية ﻣريم عليها السﻼم:
هي مريم بنت ﻋمران أم ﻋيسﻰ ﻋليه السﻼم ،وقد ذكر ﷲ تعالﻰ قصة وﻻدتها في سورة "آل ﻋمران" ،وأن أمها نذرتها محررة ،لتخدم
مسجد بيت المقدس ،نشأت في بني إسرائيل نشأة ﻋظيمة ،فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة ،وكانت في
كفالةزكريا ﻋليه السﻼم ورأى لها زكريا ﻋليه السﻼم من الكرامات الهائلة ما بهره ,113وهذا ظاهر في قوله تعالﻰ":ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ
ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ..114"..فلما أراد ﷲ تعالﻰ وله الحكمة والحجة البالغة أن يُوجد منها ﻋبده ورسوله ﻋيسﻰ ﻋليه السﻼم،
أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام "،ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ" .115أي :اﻋتزلتهم وتنحت ﻋنهم ،وذهبت إلﻰ ﺷرق المسجد المقدس .116وذات
مرة وهي في حال خلوتها أرسل ﷲ إليها ملكا,قال ﷲ في ذلك" :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ" .117أي :فأرسلنا إليها روحنا ..فتشبه لها في صورة
بشر سوي الهيئة ،معتدل الخلق ,118ويظهر أن في تمثل الملك بصورة بشر فيه تسلية لمريم ﻋليها السﻼم ,لتستأنس بكﻼمه ،وتتلقﻰ منه ما
يلقﻰ إليها من كلماته ،ولو بدا لها في صورته التي خلقه ﷲ تعالﻰ ﻋليها لنفرت منه ،وهابت ,ولم تستطﻊ مكالمته .119ثم تبرز لنا اﻵيات بعد
ذلك ما دار من الحوار بين مريم ﻋليها السﻼم وجبريل ﻋليه السﻼم ,قال ﷲ تعالﻰ ":ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ *ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ *ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ * ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ *ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ

 .106س رة الق

 :ا ة .7
ر ال اب .

 . 107ال

د ب ع و .ال اف ع حقائ

 . 108ال م

,م

 .109س رة الق

 :ا ة .10

ال اب الع ي.(393/3) .

. 110ال م

 .ال اف.(396/3) .

 .111س رة الق

 :ا ة .13

. 112ال ع او  .ﷴ م لي .تف

113

.ي

غ ام

ال

ل 4مج.

عة ,3:س ة 1407:ﻫـ .ب وت :دار

 :اب

 ,تف

 .114س رة ال ع ان :ا ة .37

ال ع او ) .ص .(3193

الق آن الع

.(219/5 ) .

 .115س رة م  :ا ة .16
 . 116ي

 :اب

 .تف

 .117س رة م  :ا ة .17
118

.ي

 . 119ي

 :ال
:

الق آن الع

.(219/5) .

 ,جامع ال ان.(163/18) .
او  ,ﷴ س  .ال ف

ال س .

عة  .1القاﻫ ة دار نه ة م
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.(24/9) .

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ" .120وفي تلك اللحظة العصيبة اﻋتراها ما اﻋتراها من هم وغم وحزن ﻻ يعلم قدره إﻻ ﷲ تعالﻰ فقالت" :يا
هذاو ُكنتُ نَسْيا ً ﱠمن ِسيّا ً" أي :وكنت ﺷيئا ً منسيا ً متروكاً ،ﻻ يعرف وﻻ يذكر 121وها هي تظهر من جديد سنة تسلية ﷲ تعالﻰ
ليتني ِمتﱡ قَ ْب َل
َ
122
ص َب َح لَدَيْكِ َما ٌء
ﻷوليائه في وقت الشدائد "ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ *ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ *ﱁ ﱂ ﱃ ﱄَ ". "..و َهكَذا أ َ ْ
ت َ ْش َربِينَ مِ ْنه ُ َو َ
وم َواﻷَحْ زَ انَ 123"...ويظهر لنا الزمخشري جانبا من جوانب التسلية قلما
طعَا ٌم ،فَ ُكلِي َوا ْﺷ َربِي َوطِ يبِي نَ ْفساًَ ،وأ َ ْب ِعدِي َ
ﻋ ْنكِ ال ُه ُم َ
ينتبه إليه ,فقال ":لم تقﻊ التسلية بهما من حيث أنهما طعام وﺷراب ،ولكن من حيث أنهما معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة والبعد
من الريبة ،وأن مثلها مما قرفوها به بمعزل ،وأن لها أمورا ً إلهية خارجة ﻋن العادات خارقة لما ألفوا واﻋتادوا ،حتﻰ يتبين لهم ّ
أن وﻻدها
من غير فحل ليس ببدع من ﺷأنها" .124ثم تلتقي مريم ﻋليها السﻼم بقومها وهي تحمل وليدها ﻋليه السﻼم بين يديها فتكتمل المواساة
والتسلية بأن ينطقه ﷲ تعالﻰ في مهده ليظهر طهارتها كرامتها ومكانتها ,ويعلن أنه رسول ﷲ جل وﻋﻼ ,قال ﷲ تعالﻰ ﻋن ذلك ":ﱕ ﱖ
ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ *ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ *ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ *ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ *ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ *ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ *ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ".125
ثالثا :ذكر الﻘرآن الﻜريم لﺘسلية أبي بﻜر رضي ﷲ عنه:
من المواقف العظيمة التي ﺷهدها الصديق مﻊ النبي ﷺ والتي سطرها التاريخ وأﺷار إليها القرآن الكريم هجرته مﻊ رسول ﷲ ﻋليه
الصﻼة والسﻼم إلﻰ المدينة .فبعد إيذاء قريش لﻸصحاب أراد أبو بكر رضي ﷲ ﻋنه أن يخرج مهاجرا فاستأذن النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم
ﷺ":
له
فقال
ذلك
في
أقم,فقاليارسوﻻ :أتطمعأنيؤذنلك,فكانرسوﻻللهصلىاللهعليهوسلميقول:إنيﻸرجوذلك,فانتظرهأبوبكرفأتاهرسوﻻللهصلىاللهعليهوسلمذاتيومظهرا
فناداهفقال:أخرجمنعندك,فقاﻷبوبكر:إنماهماابنتاي,فقال:أﺷعرتأنهقدأذنليفيالخروج.
فقال:يارسوﻻللهالصحبة,فقاﻻلنبيصلىاللهعليهوسلم:الصحبة" 126ثم انطلقا في رحلة كبيرة تحفها الصعاب ,فقريش تطارد النبي ﻋليه الصﻼة
والسﻼم بمسلحيها وتجعل مكافأة كبيرة قدرها مائة ناقة لمن يأتيها به ,وقصاص اﻷثر يبحثون حتﻰ وصل النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم
وصاحبه رضي ﷲ ﻋنه بمعية ﷲ تعالﻰ إلﻰ الغار .127وتزداد هيبة الموقف يقول الصديق ":فرأيت آثار المشركين :لما طلعوا فوق
الغار"128فلما طلعوا فوقه وسمﻊ أبو بكر أصواتهم أقبل ﻋليه الهم والخوف .129ثم تزداد الهيبة ويعظم الموقف "فيأتون إلﻰ فم الغار ،وهم
يريدونه-ﻋليه الصﻼة والسﻼم -حيا ً أو ميتاً ،وجعلوا فيه مائة ناقة لمن يرده ﻋليهم ،فيقفون ﻋلﻰ فم الغار" 130أي كرب هذا! وكان سر خوفه
رضي ﷲ ﻋنه وجزﻋه":أن يطلﻊ ﻋليهم أحد فيخلص إلﻰ رسول ﷲ ﷺ منهم أذى" 131وهذا هو حال المخلصين ﻋلﻰ مر السنين همهم أن ﻻ
يخلص إلﻰ دﻋوتهم مكروه .وها هو القرآنالكريم ينقل لنا في آياته تسلية النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم لصاحبه في هذا الموقف العصيب قال
ﷲ تعالﻰ":ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲳ
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عة ,2:س ة1403 :ه.

ﲴ ".132"..وذلك أن أبا بكر وهو مﻊ النبي ﷺ في الغار ،أحس بحركة المشركين من فوق الغار ،فخاف خوفا ﺷديدا ً ﻻ ﻋلﻰ حياته هو،
وإنما ﻋلﻰ حياة النبي ﷺ فلما رأى النبي ﷺ منه ذلك ،أخذ في تسكين روﻋه وجزﻋه وجعل يقول له :ﻻ تحزن إن ﷲ معنا" .133فالنبي ﻋليه
الصﻼة والسﻼم بهذه الكلمات"نفﻰ حزنه وسﻼّه".134وهذا الرد ينسجم مﻊ سؤال أبي بكر؛ ﻷنه ما دام رسول ﷲ ﷺ وأبو بكر في معية ﷲ،
وﷲ ﻻ تدركه اﻷبصار؛ فمن في معيته ﻻ تدركه اﻷبصار"ﻻَ تَحْ زَ ْن إِ ﱠن ﱠ َ َم َعنَا" فﻼ بد أن يذهب الحزن ﻋن أبي بكر.135
المبحث الرابع
اﻵثار الﺘربوية والنﻔسية ﻵيات الﺘسلية
إن الناظر المتأمل في النماذج السابقة يجد أنها تحوي في طياتها جملة من اﻵثارالتربوية والنفسية التي يحتاج إليها السالك لطريق
الحق ,وتزداد الحاجة إليها في زمن الفتن ونزول البﻼء ,وهذه جملة من هذه اﻵثارالمستفادة:
اوﻻ :ابﺘﻼء الصالحين سنة ربانية
اس أ َ ْن
ِب النﱠ ُ
إن من سنن ﷲ ﻋز وجل في خلقه التي ﻻ تتبدل وﻻ تتغير وﻻ تحابي أحدا وﻻ تجامل ,سنة البﻼء قال ﷲ تعالﻰ ":أ َ َحس َ
صدَقُوا َو َليَ ْعلَ َم ﱠن ْالكَا ِذبِينَ " .136وإن البﻼء ﻋندما يتنزل ﻋلﻰ
يُتْ َر ُكوا أ َ ْن َيقُولُوا آ َمنﱠا َو ُه ْم َﻻ يُ ْفتَنُونَ * َولَقَ ْد فَتَنﱠا الﱠذِينَ مِ ْن قَ ْب ِل ِه ْم فَلَيَ ْعلَ َم ﱠن ﱠ ُ الﱠذِينَ َ
قدر اﻹيمان فإن كان في إيمان العبد صﻼبة زيد له في البﻼء ,وإن كان في إيمانه رقة خفف ﻋنه في البﻼء ,وبعد البﻼء يأتي اﻻصطفاء.
وهذا ظاهر في كل النماذج السابقة .فاذا نظرت في حال مريم ﻋليها السﻼم فقد أصبحت أمام أمر واقﻊ وحمل ظاهر ﻻ تستطيﻊ إخفاءه ،وﻻ
زكيٍ ،وقبلتْ ْ
أن يُب ّ
تقدر ﻋلﻰ ستره ،فقد قبلتْ قبل ذلك ْ
تحول اﻷمر من الكﻼم إلﻰ الواقﻊ
شِرها الملَك بغﻼم
أن تحمل به ،فكيف بها اﻵن وقد ّ
ّ
ستْر والتكتّم ،فإذا بها
الفعلي ،وها هو الوليد في أحشائها ،وقد حان موﻋد وﻻدته؟ ﻻبُدﱠ أن ينتابها نزوع انفعالي فاﻷمر قد خرج ﻋن نطاق ال ﱠ
تقول" :يا لَ ْيتَنِي مِ تﱡ قَ ْب َل هَـاذَا َو ُكنتُ نَسْيا ً ﱠمن ِس ّيا ً"أي :تمنتْ لو ماتت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب ،مﻊ أن الملك حين أخبرها من قبل
بأن ﷲ تعالﻰ سي َهبُ لها غﻼما ً زكيا ً تعجبتْ قائلة":أنﻰ يَ ُكونُ لِي ُ
س ْسنِي بَش ٌَر َولَ ْم أَكُ بَ ِغيّا ً" مجرد تعجﱡب وانفعال هادئ ،أما وقد
غﻼَ ٌم َولَ ْم يَ ْم َ
137
أصبح اﻷمر وﻻدة حقيقية فﻼ بُدﱠ من فعل نزوﻋي ﺷديد يُعبِّر ﻋما هي فيه من َحيْرة ،لذلك تمنتْ الموتْ  .ثم بعد هذا يجيء التخفيف ﻋن
مريم قال ﷲ تعالﻰ":فناداها من تحتها أﻻ تحزني" يقول ابن ﻋاﺷور ":أي أن حالتك حالة جديرة بالمسرة دون الحزن لما فيها من الكرامة
ص َ
طفَاكِ َو َ
ص َ
اﻹلهية  .138"..ثم اﻻصطفاء الذي يعقب البﻼء قال ﷲ تعالﻰَ ":و ِإذْ قَالَ ِ
ساءِ
ط ﱠه َركِ َوا ْ
ت ْال َم َﻼئِكَةُ يَا َم ْريَ ُم ِإ ﱠن ﱠ َ ا ْ
طفَاكِ َ
ﻋلَﻰ نِ َ
ْال َعالَمِ ينَ ".139
ثانيا :تربية اﻷتباع على الثبات على المبﺪأ:
140

يقول المناوي" :الثباتهوالتمكنفيالموضﻊ" .إن مما يظهر من خﻼل التأمل لنماذج تسلية اللهﻸوليائه التي أوردها القرآن الكريم ,يجد
أن الطريق إلﻰ ﷲ تعالﻰ ﺷاق ومحفوف بالمكاره ,وﻻ بد للسائرين ﻋلﻰ الطريق من الثبات .ولقد حرص اﻹسﻼم ﻋلﻰ تربية اﻷتباع ﻋليه,
جاء في اﻷنوار الساطعات" :من هدي القرآن للتي هي أقوم :حث المؤمنين ﻋلﻰ الثبات والمصابرة في تحمل المشاق والشدائد التي تصيبهم،
فإن ﷲ جل وﻋﻼ ﻻبد أ ن يمتحن ﻋباده بالسراء والضراء والمشقة ،كما فعل بمن قبلهم ،فهي سﱡنة ﷲ الجارية أن من قام بدينه وﺷرﻋه ﻻبد
أن يبتلﻰ".141فقضية الثبات قضية كبيرة حرص القرآن الكريم ﻋلﻰ تربية قلوب اﻷتباع ﻋليها ,وحرص النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم ﻋلﻰ
زراﻋتها في قلوب أصحابه ,فقد جا ء ﻋن ﻋبد ﷲ بن ﻋمرو بن العاص رضي ﷲ ﻋنهما أنه سمﻊ النبي ﻋليه الصﻼة والسﻼم يقول:
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عة ,1:س ة1410 :ﻫـ.

"إنقلوببنيآدمكلهابينإصبعينمنأصابعالرحمنكقلبواحديصرفهحيثيشاءثمقالرسوﻻللهصلىاللهعليهوسلم:اللهممصرفالقلوبصرفقلوبناﻋلىطاﻋتك".142
ولذلك سلك القرآن الكريم طرائق ﻋدة لتربية اﻷتباع ﻋلﻰ الثبات كانت التسلية إحداها ,ذكر ابن ﻋاﺷور في تفسيره لقوله تعالﻰ ":ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ "" .143وهذا محل التسلية والخطاب للنبي ﷺ ..ﻷن تأخير ما وﻋد ﷲ رسوله ﷺ من إنزال العقاب بأﻋدائه
يشبه حال المخلف وﻋده ،فلذلك نهي ﻋن حسبانه ..وهذا تثبيت للنبي ﷺ بان ﷲ تعالﻰ منجز له ما وﻋده من نصره ﻋلﻰ الكافرين.
ثالثا :عﺪم الخوف:
ذكر الجرجاني" :توقﻊ حلول مكروه أو فوات محب وب" .144وق د دار معن ﻰ الخ وف ف ي القرآن الكريم ح ول ذات المعن ﻰ الم ذكور وف ي
اﻻصطﻼح ,قال الزمخشري في تفسيره لقوله تعالﻰ ":فَأ َ ْلقِي ِه فِي ْاليَ ِ ّم َو َﻻ ت َ َخ افِي َو َﻻ تَحْ زَ نِ ي"" .145الخ وف :غ م يلح ق اﻹنس ان لمتوق ﻊ".146
وقال ابن ﻋاﺷور" :والخوف :توقﻊ أمر مكروه" .147وإن الناظر المتأمل ﻵيات القرآنالكريم يجد أن لفظ الخوف لم يأت في مواضﻊ الذم ﻋلﻰ
ون" .148وأم ا الخ وف الم ذموم
إطﻼقه بل جاء في جملة من المواضﻊ محمودا كالخوف من ﷲ تعالﻰ " ,ذَلِكَ يُخ ّ َِو ُ
ف ﱠ ُ ِب ِه ِﻋ َبادَهُ َيا ِﻋ َب ا ِد فَ اتﱠقُ ِ
149
َ
هو الخوف من الشيطان وأوليائه وهذا ظاهر في قوله تعالﻰ ":إِنﱠ َما ذَ ِل ُك ُم ال ﱠش ْي َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ون إِن كن ت ْم ُم ؤْ مِ نِينَ " .
طانُ يُخ ّ َِو ُ
ف أ ْو ِليَا َءهُ فﻼ تخَافوه ْم َو َخ اف ِ
ويظهر لنا ﻋند التأمل في تسلية القرآنالكريم ﻷم موسﻰ ﻋليه السﻼم كيف أثبت ﷲ خوفها ﻋلﻰ وليدها من بطش فرﻋون وجنوده ,ثم بعد ذل ك
ضعِي ِه فَإِذَا
سﻰ أ َ ْن أ َ ْر ِ
نهاها ﻋن الخوف وما ذاك النهي إﻻ ﻷن وليدها أصبح في رﻋاية ﷲ تعالﻰ وحفظه يقول ﷲ تعالﻰَ ":وأ َ ْو َح ْينَا إِلَﻰ أ ُ ِ ّم ُمو َ
ت َﻋلَ ْي ِه فَأ َ ْلقِي ِه فِي ْاليَ ِ ّم َو َﻻ تَخَافِي َو َﻻ ت َ ْحزَ نِي وﻻ تخافي" أي ":ﻻ تخافي ﻋليه من الغرق" 150وطم أن ﷲ تع الﻰ قلبه ا وانس ها بوﻋ ده له ا
خِ ْف ِ
ْ
ُ
َ
ﱠ
سلِينَ ".151
ر
م
ال
ه
و
ل
ﻋ
ا
ج
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ي
ل
إ
ه
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د
ا
ر
ا
ن
إ
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لمرسلين
ا
من
سيكون
أنه
لقلبها
وبشرى
برده
نَ
مِ
ِ
ْكِ
ْ
ُ
ُ
ُ َ
َ َ
ِ َ
ِ
رابعا :عﺪم الحزن:
كان للتسلية دور فاﻋل في دفﻊ الحزن ﻋن القلوب ,بل ذكرت بعض آيات التسلية ذلك صراحة ,كما في قوله تعالﻰ ":ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ
ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ" .152ولكن قد ﻻ يستطيﻊ السالك للطريق أن يتخلص من هذا اﻻنفعال النفسي خﻼصا مطلقا وذلك ﻷمرين:
أوﻻ :طبيعة اﻹنسان ,فاﻹنسان مجبول ﻋلﻰ الفرح ﻋند وقوع المرغوب ,والحزن ﻋند فواته أو وقوع المكروه.
ثانيا :أن هناك جزء من الحزن مباح ,فليس الحزن مذموم ﻋلﻰ إطﻼقه ,فها هو يعقوب ﻋليه السﻼم يحزن ويشكو همه وحزنه إلﻰ ﷲ ,
ﳋ ﳌ ﳍ" .153ونقل ﻋن النبي ﷺ أنه قال ﻋند وفاة ولده إبراهيم":
قال ﷲ تعالﻰ ":ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
إنالعينتدمعوالقلبيحزنوﻻنقوﻹﻻمايرضيربناوإنابفراقكياإبراهيملمحزنون" .154فالحزن الذي منﻊ منه اﻹسﻼم وحذر منه هو الحزن المذموم
والذي هو" :الذي ﻻ صبر لدى صاحبه ,وﻻ رضﻰ بقضاء ﷲ وقدره ,ويخالطه في الغالب أو ينتج ﻋنه ما حذر منه الشارع الحكيم.155"..
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ذكر الجرجاني أنه":ﻋبارة ﻋما يحصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب في الماضي ".156ولقد ورد لفظ الحزن في القرآن الكريم بمشتقاته
في اثنين وأربعين موضعا ,157ولقد نقل ﻋن أهل التفسير جملة من التعريفات للحزن دارت حول ذات المعنﻰ المذكور في اللغة وفي
اﻻصطﻼح ,فقد ﻋرفه طنطاوي بقوله ":هوألمنفسييصيباﻹنسانعندفقدمايحبأوﻋدمإدراكه،أوﻋندنزوﻷمريجعﻼلنفسفيهموقلق",158وان السائرين
ﻋلﻰ الطريق من اﻻنبياء والمرسلين والدﻋاة المخلصين بشر ,يأكلون ويشربون ,يصحون ويمرضون ,وأيضا يفرحون ويحزنون ,فالحزن
واﻷسﻰ أمر ﻻ بد منه ,فكان ﻻ بد من التحذير منه حتﻰ ﻻ يسيطر ﻋلﻰ النفس ﻷنه يعطل المسير وقد يذهب بالنفس كمدا .يقول
كاﻹكثار من محاولة تجديد ﺷأن
ﻺنسان فيه -المراد من النهي ﻋن لوازمهِ ،
طنطاوي":والنهي ﻋن الحزن الذي -هو أمر نفسي ﻻ اختيار ل ِ
المصائب وتعظيم أمرها ،وبذلك تتجدد اﻵﻻم ،وتعز السلوى .159وإذا نظرت في نماذج تسلية ﷲ تعالﻰ ﻷنبيائه وأوليائه تجد أن النهي ﻋن
الحزن فيها صريح وظاهر .واﻵيات التي تشهد لذلك ﻋلﻰ النحو اﻵتي:
 نهي ﷲ تعالﻰ لنوح ﻋليه السﻼم ان يحزن من قومه وهذا ظاهر في قوله تعالﻰ " ﳎ ﳏ " أي "فﻼ تستكن وﻻتحزن".160
 نهي أم موسﻰ ﻋليه السﻼم ﻋن الحزن ﻋندما أمرت بإلقاء رضيعهاسلِينَ ".161
ارادﱡو ُهإِلَ ْيك َِو َجا ِﻋلُو ُهمِ ن َْال ُم ْر َ
ِيو َﻻتَحْ زَ نِيإِنﱠ َ
" َو َﻻتَخَاف َ

فقد قال ﷲ تعالﻰ لها

 نهي مريم ﻋليها السﻼم ﻋن الحزن حين وضعت ﻋيسﻰ ﻋليه السﻼم و ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ163
162
ص َب َح َلدَيْكِ َما ٌء ت َ ْش َر ِبينَ مِ ْنهُ َو َ
وم َواﻷَحْ زَ انَ "...
ﲾ" َ ".و َهكَذا أ َ ْ
ط َعا ٌمَ ،ف ُكلِي َوا ْﺷ َر ِبي َوطِ ي ِبي نَ ْفساًَ ،وأ َ ْب ِعدِي َ
ﻋ ْنكِ ال ُه ُم َ
 نهي النبي ﻋليه السﻼم ﻷبي بكر رضي ﷲ ﻋنه ﻋن الحزن قال ﷲ تعالﻰ مبينا ذلك ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫﲬ".164فالنبي ﻋليه السﻼم بهذه الكلمات"نفﻰ حزنه وسﻼّه".165
يظهر مما سبق النهي الصريح لﻸنبياء واﻷولياء ﻋن الحزن الذي قد يعطل مسيرهم ويثقل هممهم ,فﻼ بد للمرء حين ينظر
الﻰ الواقﻊ ويتأمل في الحال أن ينظر إليه بمنظور ﷲ تعالﻰ ,وأن يعلم أن ﷲ قادر ﻋلﻰ ان يحدث بعد العسر يسرا ,وبعد الكرب
فرجا.
خاﻣسا :اليﻘين بوعﺪ ﷲ تعالى:

. 156ال جاني ,ال ع فات.(117/1) .
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 ) .ت ن :ال ة :آ ة  /40ال

 :آ ة  /88ال ل :آ ة /127 :ه :ا ة ) /(40ال ل :آ ة ) /.(70الق

ت :آ ة ) .(33ت ن ا :آل ع ان :آ ة ) /(139,153ف ل  :آ ة ) /.(30ت ن ن :اﻷع اف :آ ة )/(49

 /(13الع

ال خ ف :آ ة ) .(68ت ني :م  :آ ة ) /(24الق

 :آ ة ) .(7ل

ن :ال ادلة :آ ة ).(10

) /(176ال ائ ة :آ ة ) /(41اﻷنعام :آ ة ) /(33ي ن  :آ ة  /.(65لق ان :آ ة ).(23
) .(51ل

 :آ ة)

نه  :اﻷن اء :آ ة ).(103

ن ي :ي سف  :آ ة) .(13

 :آ ة ).(76
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ن :اﻷح اب :آ ة

ن ن :ال ق ة :آ ات ),274 ,262 ,112 ,62 ,38

 /(277آل ع ان :آ ة ) /.(170ال ائ ة :آ ة ) /(69اﻷنعام :آ ة ) /.(48اﻷع اف :آ ة ).(35ال ن :ي سف :آ ة .(84

ح ني :ي سف  :آ ة ) .(86ال ن :فا
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.

او  .ال س  ) .ص .(748

 . 159ي
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 .ال

 :آ ة ) .(34ح نا :ال ة  :آ ة ) /(92الق

 .161س رة الق

:

ال س .(1265/1) .

او  .ال ف

 .جامع ال ان.(306/15) .
 :ا ة .7

 .162س رة م  :آ ات .23-19
. 163ح م  .أسع  .تف

 .164س رة ال ة :ا ة .40
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 .الق

 ,تف

الق

ح م .(2276/1) .
.(99/3) .
17

 :آ ة ).(8

إن أمة اﻹسﻼم في هذا الزمان تحتاج إلﻰ هذا اﻷصل الكبير فهي تمر بشدة ﻻ يعلم قدرها إﻻ ﷲ تعالﻰ ,قتل وتشريد وهتك محارم
ودمار في كل مكان ,وإذا تحاكمنا إلﻰ مقاييس البشر أمام هذا الواقﻊ المرير ,فإننا سنخلص إلﻰ أن حالة اﻻستضعاف التي تمر بها لن
تستطيﻊ الخﻼص منها ,غير أن الناظر للواقﻊ بمنظور الثقة با تعالﻰ يعلم يقينا أن ﷲ جل وﻋﻼ قادر ﻋلﻰ أن يحدث بعد ذلك أمرا.
ورد لفظ اليقين بمشتقاته في القرآن الكريم ثمان وﻋشرين مرة ,ودار معنﻰ اليقين في اﻵيات القرآنية حول ذات المعنﻰ المذكور في
اللغة وفي اﻻصطﻼح ,منها ما نقل ﻋن ابن كثير في تفسيره لقوله تعالﻰ ":ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ"" .166اليقين الذي ﻻ مرية فيه".167وإن الثقة واليقين
با تعالﻰ ,وبوﻋده صفة من صفات اﻻنبياء واﻷولياء وأما الشك واﻻضطراب فصفة تورث صاحبها اليأس ,وقد تصل به في بعض
اﻷحيان الﻰ الكفر .والظاهر أنه كلما ارتقﻰ اﻻيمان في القلب زاد يقينه با تعالﻰ يقول اﻷلوسي في التعليق ﻋلﻰ قوله تعالﻰ ":ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ" .168قال ":إن كنتم مؤمنين" متعلق به معنﻰ وإن كان الجواب محذوفا أي :إن كنتم مؤمنين فﻼ تهنوا وﻻ تحزنوا ,فإن اﻹيمان
يوجب قوة القلب ومزيد الثقة با تعالﻰ وﻋدم المباﻻة بأﻋدائه" .169وها هي اﻵيات التي نقلت لنا تسلية القرآنالكريم لﻸولياء تأتي لتربية
اﻷمة ﻋلﻰ هذا اﻷصل الكبير ,فها هي أم موسﻰ ﻋليهما السﻼم تؤمر بإلقاء رضعيها وفلذة كبدها ﻋليه السﻼم وهو طفل صغير محتاج إلﻰ
 ":ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ" .170ثم يتحقق وﻋد ﷲ تعالﻰ لها  ":ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
رﻋايتها وحنانها موقنة بوﻋد ربها ﱠ
171
سلِينَ " لكن هذا في مستقبل اﻷيام ،وسوف
" . "..وها هو أوانُ تحقيق الوﻋد اﻷول ،وهو بُ ْشرى بتحقﱡق الوﻋد الثاني " َو َجا ِﻋلُوهُ مِ نَ ْال ُم ْر َ
ُ
يتحقق أيضا ً وقوله سبحانه" :فَ َردَ ْدنَاهُ إِلَﻰ أ ِّم ِه" يدل ﻋلﻰ أن اﻷسباب في يد المسبب سبحانه ،فنحن الذين رددناه ،ﻻ أخته وﻻ فرﻋون؛ ﻷننا
نُس ِيّر اﻷمور ﻋلﻰ َو ْفق مرادنا ،ونُم ّهد لها الطريق حتﻰ إننا نحول بين المرء وقلبه ،ولينفذ قضاؤنا فيه .172وهذا اﻷصل الكبير يحتاج إليه
أهل اﻹيمان في هذا الزمان الذي أطلق ﻋليه زمان الفتن.
الخاتمة:
بعدهذااﻻستعراضلتسلية ﷲ تعالﻰ لﻸنبياء واﻷولياء الصالحين واﻹماء الصالحات,تمالتوصﻺلىمجموﻋةمنالنتائج،فيمايليأهمها:
بمعنﻰ
هيالتخفيفعمافيالنفسمنالهموالحزنوهي
التسلية:
.1
والعﻼقةبينهذاالمفهومومفهومالتسليةالمشهورالذيهواللعبهوأنكليهمايخففعنالنفس,وينشرالفرحوالسرور.

"المواساة",

إناﻻنتشارالكبيرﻵياتالتسليةفيالقرآنالكريمفيهتسليةﻷهﻼﻹيمان,فهويدلدﻻلةقطعيةﻋلىالصلةالوثيقةبينالخالقوالمخ
.2
لوق,وبينالمنهجوالواقﻊ.
التسليةليستحدثاجديدا,وإنماهيسنةللهتعالىفيخلقه,وهذاظاهرمناﻵياتالتيذكرتتسليةاللهتعالىللسابقينمناﻷنبياءوالمر
.3
سلينواﻷولياءالصالحين.
.4
أ.

يستفادمنآياتالتسليةجملةمن اﻵثار والقيم ,وهي:

أن اﻻبتﻼء سنة ربانية قائمة في خلقه.

ب .تربية اﻻتباع ﻋلﻰ الثبات.
ت .ﻋدم الخوف.
ث .ﻋدم الحزن.
ج .اليقين بوﻋد ﷲ تعالﻰ.
رب العالمين.

وآخر دﻋوانا أن الحمد

 .166س رة ال اقعة :ا ة .95
 .167اب

الق آن الع

 .تف

 .168س رة ال ع ان :ا ة .139

.(551/7) .

 .169اﻷل سي .روحال عاني.(67/4 ) .

 .170س رة الق
 .171س رة الق

 :ا ة .7

. 172ال ع او  .تف

 :ا ة .13
ال ع او ) .ص .(3193
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