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 الفرح: دراسة قرآنية تربوية

 زيد عمر عبد هللا
 مقاالت للكاتب

 هجري  23/2/1428 -ميالدي  13/03/2007 اتريخ اإلضافة:
       711زايرة: 

 
تربوية" عرض فيه الباحث للفرح يف ضوء القرآن الكرمي، وداللة آايته، وهداايهتا، اليت  عنوان هذا البحث "الفرح: دراسة قرآنية: ملخص البحث

ا؛ وهلذا حرص حتدثت عن الفرح، مستعيناً ابلدراسات اإلنسانية يف هذا اجملال. ذكر البحث أن اإلنسان غرُي متَّزن جتاه انفعاالته، والفرُح واحد منه
وقد تبّين من خالل هذه الدراسة القرآنية أن الفرح ثالثة ت وضبطها؛ لتؤدي دورها اإلجيايب يف حياة اإلنسان، القرآن الكرمي على توجيه هذه االنفعاال

 أقسام:
 احملمود، وهو ما يتعلق أبمور الدين، وهلذا القسم صوره وآاثره اإلجيابية، عرض هلا الباحث. :القسم األول

ء حديث القرآن عنه، فذكر صوراً منه صدرت عن اليهود واملنافقّي والكافرين واملرتفّي، مث ذكر هو املذموم، حتدث عنه البحث يف ضو  :والقسم الثاين
 آاثره السلبية الكثرية.

، وبّين البحث: أن هذا القسم ينسجم مع الطبيعة السوية للنفس البشرية، مع ضرورة االحرتاز كان الفرح املباح هو القسَم الثالث من أقسام الفرح
 ؤدي التساهل يف شأنه إىل عواقَب غرِي حممودة.منه؛ لكيال ي

مدارس وقد ظهر للباحث متينز املنهج القرآين بشأن االنفعاالت يف احلكم، والضبط، والتوجيه، مع وجود قواسم مشرتكة بينه وبّي بعض ما ورد عن 
 جمال الدراسة يف التفسري املوضوعي.الفلسفة وعلم النفس يف هذا اجملال، وقد قصد الباحث من هذه الدراسة أن تكون خطوًة يف 

 
 املقدمة:

  [.43بسم هللا، له احلمد، سبحانه عزَّ من قائل: }َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى{ ]النجم:
؛ ألنه األنسب من أن يكون فرحاً أو حزيناً، والفرح هو األصل -وهو ميضي يف رحلته الدنيوية  -اإلنسان ... هذا اجملموعة من االنفعاالت، ال خيلو 

 إىل طبيعة النفس السليمة اليت ُفطر عليها.
وهو بذلك بّي بَ ْيَد أن األحواَل قُ لَّب، واألايَم دول، فتارة تبشُّ الدنيا لإلنسان فيفرح، وتداعب منه العواطف، مث بعُد، حّي تعصف به العواصف، 

 مفرحتّي، قاعد بّي سالمة وَحّْي.
 

ها، واحملزانت كذلك، وُكثْ ٌر يهربون منها، ولكن لنا أن نتساءل كما تساءل الفالسفة من قبُل: ِلَ يقُع الناس يف الشقاء املفرحات كثرية، وكلٌّ يسعى إلي
 وهم يهربون منه؟ وِلَ تَ ُفوهُتم السعادة والكل حيرص عليها؟

على الوجه الذي ال ينبغي! أم أن فقدان الضوابط أدَّى  هذا االضطراب أو اخللل، أيعود إىل سوء استعمالنا هلذه االنفعاالت؟ فنفرح فيما ال ينبغي،
ًً ابرزًة يف احلياة اإلنسانية، حىت صرَت ترى من الناس –أي: االنفعاالت  –إىل طغياهنا  من أيِل من اللمس،  -واحلالة هذه  -؟ فغدا عدم االتزان مسَة

 اعي الفرح وال انقياد.وجيفل من اهلمس، وعلى صعيٍد آخر أانس غالظ األكباد، ال انسجام مع دو 
 

 افات؟.أم أن خلفاء بعض املعاِل أثراً يف عدم متايز أقسام الفرح، احملمود منها واملذموم، مث املباح، فأدَّى هذا التداخل إىل سلبيات واحنر 
شعثه؛ لتنتظم يف صعيد واحد، تتضح فيه  تساؤالت ومفارقات تضافرت؛ فكانت هذه الدراسة القرآنية الرتبوية للفرح، هتدف إىل ََجِْع ُمتفرنِقه، وِلَنِ 

 معامله، وقد قيل: "كم من منفرد ِحيَل بينه وبّي أخيه، وانزٍح عن أمه وأبيه، ومنفصٍل عن فصيلته اليت تؤويه".
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 من كتب عن الفرح كتابة مستقلة، وهذا مبلغ علمي يف ذلك. -بعد طول حبث ونظر  -لقد شجع على هذه الدراسة أين ِل أجد 
النفعال ذه الدراسة يف ضوء القرآن الكرمي، وكان حِمَْورَها، واستعنت ابلدراسات اإلنسانية؛ لعلها تكون خطوًة يف االجتاه السليم حنو أتصيٍل جاءت ه

 ضوعي.الفرح خباصة، واالنفعاالت األخرى بعامة، وهي من جهة أخرى: حماولة لتقدمي دراسة تطبيقية ملوضوع قرآين، يف ضوء خطوات التفسري املو 
 

 متهيد:
[ للنفس البشرية، 50، ص1االنفعاالت األصلية أو األساسية ] -عند بعض علماء النفس  -الفرح واحد من عدة انفعاالت تشكل مبجموعها 

 [.51، ص1وهي: الفرح، واحلزن، واحلب، والكره، والرغبة، والتعجب ]
[، ومنها: التكرب، واحلسد، والشماتة، والندم، والرأفة؛ 51، ص1عند "ديكارت" ]ينبثق عنها ما مسي ابالنفعاالت اخلاصة، وهي تربو على الثالثّي 

 [.34، ص2لكنَّ هذه وأشباَهها عند آخرين بعُض أنواع االنفعاالت األصلية، ويبدو هذا التقسيم فنيناً ]
اليت خلقت مع اإلنسان، وُجِبَلْت عليها النفس، فما  إن الفرح الذي يَعنينا يف هذه الدراسة ذاك الفرُح الفطري املعروف، وهو كغريه من االنفعاالت

[، وسبقهم السلف إىل هذا املعىن بعبارة أكمل نُِقلت عن ابن عباس، ونسبها 34، ص2من إنسان إال وهو يفرح وحيزن كما قال علماء النفس ]
، 17، ج 3عل مصيبَته صرباً، وغنيمَته شكراً" ]بعضهم إىل تلميذه عكرمة، جاء فيها: "ليس من أحٍد إال وهو حيزن ويفرح، ولكن املؤمن جي

 [.258ص
 

، 1[ ابعتباره أهم اإلشارات الدالة على الفرح ]83، ص4قيل: إن الفرح ليس خاصاً ابإلنسان؛ فإن احليواانت تفرح، وتعرب عن فرحها ابلضحك ]
 [، والغالب أهنا تعرب عن فرحها حبركات قد يعرفها من يُ ْعىن بشؤوهنا.51ص

نظر يف هذا قبل "املََناِطَقُة" هذا الرأي، وهم الذين يُ َعرنِفون اإلنسان أبنه حيوان ضاحك؛ متييزاً له عن سائر املخلوقات، وهي دعوة إلعادة القد ال ي
 التعريف، يف ضوء تطور الدراسات اليت تُ ْعىن بشؤون الطيور واحليواانت، واليت بلغت شأواً يستحق التأمل.

، 3، ج 5شيٌء َجيل، وحسبنا دلياًل أنه مشروع يف أصله، وهو صفة كمال ] -نفعاٌل طبيعي، وشعور وجداين من حيث هو ا -إن الفرح 
َرُح بتوبة عبده من أحدكم؛ سقط على بعريه، وقد -صلى هللا عليه وسلم  -[، وجاء النص الصحيح يف إثباته هلل تعاىل، قال 464ص : ))ّلََلَُّ َأف ْ

 .[1]أضله يف أرض فالة((
 

وكما   -صلى هللا عليه وسلم  -الفرَح هلل تعاىل، وحنن نثبت هلل تعاىل هذه الصفة كما أثبتها له رسوله  -صلى هللا عليه وسلم  -لقد أثبت الرسول 
 واحلب، إثبااًت يليق جبالله، ويناسب ذاتَه اْلَعِليَّة.    لنفسه مثيالهتا من الصفات، كالغضبأثبت هللا تعاىل

[ يف هذا املقام من أتويل الفرح ابلرضا؛ حبجة أن هللا تعاىل منزَّه عن الفرح؛ ألنه 84، ص1، ج 7وال يُ ْلتَ َفت إىل ما ذكره بعض ُشرَّاح احلديث ]
 نفسه عند ظفره بغرٍض يستكمل به نقصانه، أو يسد به َخلََّته، أو يدفع به عن نفسه ضرراً أو نقصاً. اعتزاز وطرب، جيده اإلنسان من

ر على منصف أن يثبت هلل هذه الصفات، مع تنزيهه  عن املشاهبة واملماثلة، يف ضوء قوله تعاىل: }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو  -سبحانه  -وال يتعذَّ
ِميُع الَبِصرُي{  [. 11]الشورى: السَّ

 
[، وىف هذا إشارة إىل إجيابية الفرح كما ذكران، فهو ِقوام 308، ص9] -يوصف ابلفرح الالئِق بذاته، واملبايِن لفرح اخللق  -سبحانه  -فالرب 

  ذا التأثر املبهج، وهو الفرح.[، يستحق أن يقابل هب62، ص1متتع النفس ابخلري، الذي ُتَصوِنره هلا انطباعاُت الدماغ على أهنا متلك خرياً معيناً ]
وي، والسوء إمنا أييت الفرح من خارجه ] -يف ذاهتا  -كثري من متع احلياة تتوقف على الفرح؛ ألن االنفعاالِت  ، 1جزٌء من تكوين اإلنسان السَّ

 [، فيحيله إىل شيء مذموم ومضر، يؤدي ابإلنسان إىل اخلسران.10ص
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[ ابعتباره انفعاالً، وعربن بعضهم عنها بقوة 410، ص1األمر، فنبَّهوا إىل أثر اإلرادة يف هتذيب الفرح ] لقد أدرك الفالسفة وعلماء النفس هذا
[، ومنهم من ربط بّي الفرح كونه 9، ص1[، أو بضرورة ممارسة الفضيلة؛ لتجنب اآلاثر السلبية للفرح على النفس ]64، ص1األعصاب ]

[، وآخرون وصفوا الضابط الذي جُيننب اإلنسان سلبيات الفرح ابملكابدة 201، ص11؛ 263-261، ص ص10انفعااًل وبّي قوة التفكري ]
  [.150، ص12]

 
خباصة أن القرآن الكرمي يتضمن اثنتّي وعشرين آية عرضت للفرح  -إن شاء هللا  -للقرآن يف هذا اجملال منهج متميز، سيكون حموَر هذه الدراسة 

 ألقت بظالهلا على هذا املوضوع، يضاف إليها أحاديث نبوية أسهمت يف التأصيل الشرعي للفرح.صراحًة، ابإلضافة إىل آايت ُأَخَر 
كثرياً من مظاهر التكرمي له؛ فقد خلقه هللا تعاىل بيديه الكرميتّي، قال تعاىل: }َقاَل اَي ِإْبِليُس َما   -عليه السالم  -محل خلُق هللا تعاىل ألىب البشر آدم 

 [.75َد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكرَبَْت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعاِلَّي { ]ص:َمنَ َعَك َأن َتْسجُ 
[، 29ْا َلُه َساِجِديَن{ ]احلجر:ونفخ هللا تعاىل يف آدم من ُروحه، وأمر املالئكة أَجعّي أن يسجدوا له: }َفِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي فَ َقُعو 

 مظاهر التكرمي، واليت عرض هلا القرآن، ليس هذا مقاَم ذكرها. إضافًة إىل كثري من
، منها: لقد صاحب مظاهَر التكرمي هذه تلبُُّس اإلنسان ببعض الصفات السلبية، جعلها هللا تعاىل يف النفس البشرية؛ حلكم أرادها سبحانه وتعاىل

[ أشد التلبس بصفات: كالضعف، والعجلة، 169، ص29، ج13ان ]أتكيد حاجة اإلنسان لعناية ربه وهديه ورمحته، فكان أن تلبَّس اإلنس
 وجعلت يف قالب أنه ُجِبَل عليها وخلق منها؛ إمعاانً يف إبراز أتصيلها يف نفسه.

[، 28فًا{ ]النساء:[، والزمته صفة الضعف: }َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعي37}ُخِلَق اإِلنَساُن ِمْن َعَجٍل{ ]األنبياء:  ُخلق اإلنسان عجواًل، يقول تعاىل:
 ومن الضعف والعجلة نشأت صفة عدم التوازن.

 
}ِإنَّ اإِلنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً *  غرُي متَّزن جتاه انفعاالته، وما يَ ْعرض له، وأكد القرآن الكرمي هذه الصفة يف مواضع منها: -بصفة عامة  -إن اإلنسان 

هُ  رُّ َجُزوعاً * َوِإَذا َمسَّ ُه الشَّ [، واهللع: قلة إمساك النفس عند اعرتاء ما حيزهنا أو ما يسرها، أو عند توقع 21-19اخْلرَْيُ َمُنوعًا{ ] املعارج: ِإَذا َمسَّ
 [.167، ص 29، ج 13ذلك واإلشفاق منه ]

بل عليه اإلنسان وتلبَّس به، ومن اخلذالن بقاء النفس على ما ُجِبَلت عليه ] ًِ من  -واحلالة هذه  -[، فالبد 479، ص3، ج 5والفرح: انفعال ُج
مة مقابلة هذا الفرح الفطري بشيء مكتسب؛ ليضبط هذا االنفعال، وهذا متوافر يف توجيهات الشرع، وهي تؤدي هذه املهمة خرَي أداء، هذه امله

كلها إىل التفاهم أقرب منها إىل وإن كنا نرى أن هذه   -كما أسلفنا   -اليت أوكلها الفالسفة وعلماء النفس إىل اإلرادة، أو املكابدة، أو قوة التفكري 
 التصادم يف القيام مبهمة ضبط الفرح، مع متيز املنهج اإلسالمي يف هذا املقام.

ملدارس حرص اإلسالم على هتذيب الفرح وتوجيهه؛ إلبراز اجلانب اإلجيايب منه، والستثماره مبا يعود على النفس ابخلري والسعادة، خالفاً لبعض ا
 ألهنا أمراض حقيقية. -والفرح واحد منها  -رورة استئصال االنفعاالت الفلسفية اليت ترى ض

 
 كلمة يف التعريف:

شيء معروف مألوف لدى الناس، ال خيتلفون يف استحضاره يف الذهن وال يف تصوره، وإن تباينت  -االنفعال يف النفس، واآلاثر على اجلسم  -الفرح 
 أسبابه، وآاثره، ووسائل التعبري عنه.

لفرح ووسائل يَء الذي يُفرح الرجل، غرُي الشيء الذي يُفرح الطفل، وما يُفرح املرأة غري ما يُفرح َمْن سواها، وقد ختتلف تبعاً لذلك آاثُر هذا اإن الش
 ُيسمى فرحاً. -التعبري عنه، ولكن ال اختالف يف أن ما يشعر به كل واحد منهم من لذة وسعادة وابتهاج 

 الفرح يف موقف مُيْلي عليه شيئاً من االحتياط، فيكون حديثه إىل حتليِل مفهوم أقرب منه إىل توضيِح معلوم. وقد يبدو الباحث يف تعريف
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أصلّي، ألهل اللغة يف تعريف الفرح كلمة تُلقي بظالهلا على داللته، فالفرح من كلمات األضداد عندهم، حتدث ابن فارس عن هذه اللفظة فذكر هلا 
، 5، ج 15؛ 500، ص4، ج 14ر، وهو ما كان ضد احلزن، والثاين: املُْفَرح بسكون الفاء وفتح الراء، مبعىن املثَقل ابلدين ]أحدمها: املعىن املتباد

 [.20ص
احملتاج املغلوب الفقري، الذي ال يعرف له نسب وال والء، والقتيل يوجد  -بفتح الراء  -[: املفَرح 462، ص3، ج 16وجاء يف القاموس احمليط ]

 [ .228، ص17ريقّي، وخلص الراغب من هذا فقال: "فكأن اإلفراح يستعمل يف جلب الفرح، وإزالة الفرح" ]بّي الف
 وأنشد القرطيب املفسر لبشر بن عبد هللا قوله:

ْخَرى َوتَْحِملُ         أََمانَة    ُتَؤد ِي  تَْبرَحْ   لَمْ  أَنْتَ  إَِذا
ُ
 اْلوََدائِعُ  أَْفَرَحْتكَ  أ

 [.314 - 313، ص ص13، ج3دك؛ ألهنا تثقله فتحزنه" ] مث قال: "أي: أفس
، 18وكون كلمة اإلفراح من األضداد وضعاً له أصل معترب، فالفرح احلاصل من لذة الشبع يسبقه أِل اجلوع، ويتبعه حزن خوفاً من عودته ] 

مها، وكثرياً ما يتعقَّبها، ولقد ملح166ص  [:16، ص25، ج 19املتنيب هذا التالزم، فقال ] [؛ فإنه ال توجد لذة بدنية إال واحلزن يتقدَّ

 اْنتَِقالَ    َصاِحُبهُ   َعْنهُ   تَيَقَّنَ         ُسُرور   فِي ِعْنِدي الَْغم ِ  أََشد  

وُحقَّ  [.57، ص12هناك مطلوابت كثرية يشتهي اإلنسان احلصول عليها، والتمتع هبا، والفرح بلذاهتا، فإذا ِل حيصل عليها، أصابه الغم واحلزن ]
[، أي: سرتِن 178، ص 4، ج 20للعرب أن تقول: "املرء بّي مفرحتّي، قاعد بّي سالمة وَحّْي"، وقريب منه قوهلم: "أفرَحْتِِن الدنيا مث أفرحتِن ]

 مث أحزنتِن.
يَة للفرح وضعاً، وإمنا ُجِعل املديُن مفرحاً ع48، ص21ويف ضوء ما تقدم يتبّي ضعف قول من قال ] لى ُسنَّة العرب يف التفاؤل، [: "وال ضدِن

 فالتعبري جمازي أديب، أصبح عرفاً لغوايً".
[: "إن انفعاََل الفرِح واحلزن حّي يكوانن 86، ص1ال خيلو الفرح من آاثر سلبية، خباصة إذا ُبِن علي أساس غري صحيح، يقول "ديكارت" ]

حّي  -يعىن: احلزن  –شدَّ ضرراً من احلزن". ويعلل هذا قائاًل: "ألن هذا األخري متساويّي يف االستناد إىل أساس خاطئ؛ فإن الفرح يف العادة يكون أ
ف يعدان بطريقة ما إىل احليطة واحلذر، يف حّي أن اآلخر   جيعل الذين يستسلمون له جسورين وغري مبالّي". -الفرح  -يلزمنا جانب التحفُّظ والتخوُّ

ر الفرح  [، واخلفة يف انفعال النفس مظنة أن يتجاوز الفرح 541، ص2، ج 22أبنه: "خفة يف النفس ]وقد أبدع أمحد بن حييي "ثعلب" حّي فسن
ة فوق حدوده، وما قصة الرجل الذي وجد راحلته، اليت عليها طعامه وشرابه، بعد أن يئس منها، واستسلم للموت عنا ببعيدة؛ فإنه حّي وجدها واقف

 .[2]ربك. أخطأ هذا اخلطأ الشنيع من شدة الفرح"رأسه، قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأان 
، 12احلزن يف الغالب" ] وقد حلظ "أفالطون" هذا الشيء؛ فقال: "إن اللذة املفرطة جتعل اإلنسان هائم العقل مضطرابً، مثل ما يفعل به

 [.144ص
 [:133، ص7، ج 24؛ 112، ص20، ج 23لعل ما تقدم يفسر لنا: ِلَ كانت العرب تعدُّ ترَك الفرح منقبًة متُْدح هبا؟ كما قال شاعرهم ]

 اْلُمَتَقل ِبِ   َصْرفِهِ   َعنْ  َجازِع   وَلَ         َسرَّنِي الدَّْهرُ  إَِذا بِِمْفرَاح   َولَْستُ 

 [:112، ص20، ج 23اآلخر أيضاً ]وقول 

 بُِضر   نَْكُبو َولَ  الَخْيرِ  ُفُرحَ         تَْلَقَنا  لَ   ُمْنِفسا   ُتالَقِ  إِنْ 

 وكأن الدافع إىل هذا املوقف جتنب أن يوصف أحدهم ابخلفة والطيش.
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ل فهَم تفسري ثعلب للفرح أبنه خفة يف النفس  نسان الفرح يسرع نبضه؛ ألن األوردة املتجهة إىل القلب ما ذكره العلم احلديث: من أن اإل -وُيسهِن
[، ويتناسب مع هذا قول العرب يف وصف الشخص )الَفرِح( 77، 66، ص ص1تتوسع، ويكون الدم فيها ساعة الفرح سائاًل جداً ورقيقاً ]

 بقوهلم: "يكاد يطري من الفرح".
عن أهل  -صلى هللا عليه وسلم  -[، وىف حديث الرسول 77، ص1رح أييت فجأة ]وأكثر من هذا؛ فإن الفرح قد يؤدي إىل املوت، خباصة أن الف

م هذا الرأي، فقد قال  يف وصف فرح أهل اجلنة: ))فلوال أن هللا قضى ألهل اجلنة احلياة فيها  -صلى هللا عليه وسلم  -اجلنة ما يُِعّي على تفهُّ
 .[3]والبقاء، ملاتوا فرحاً((

، 17وعلى الرغم من هذه املالبسات، اليت تصاحب الفرح أحياانً، فال خالف يف أن الفرح إذا ُأْطلق، فإنه انشراح الصدر بلذة عاجلة ]
ية228ص [. وجاء يف "املعجم 406، ص11، ج 26أو معنوية، يُِلذُّ القلَب ويشرح الصدر ] [، وأوسع منه قوهلم: انفعال نفسي بنعمة حسِن

 [: السرور، والفرح، واحلبور: حالة مالئمة للنفس تنتشر يف جوانبها كلها.654، ص1، ج 27الفلسفي" ]
[، ويسميه علماء السلوك فرح 143، ص11؛ 63، 62، ص ص1َثََّة فرٌح آخر، وهو الفرح العقالين كما يسميه الفالسفة وعلماء النفس ]

[، يف حّي أن الفرح 62، ص1[، وهو املقابل للفرح الذي هو انفعال النفس، الناتج عن مؤثر خارجي حسي أو معنوي ]297، ص28القلب ]
 العقالين أييت النفس من فعل النفس وحده، وال يعِن هذا أن بينهما انفكاكاً.

، كلذة الشبع، فإنه يقابلها أِل اجلوع، يرى الفالسفة األقدمون أن الفرح العقالين  أكمُل من الفرح اجلسماين؛ ألن األخري تشوبه شوائب، وللذته ضدٌّ
[؛ ويف القرآن الكرمي من اآلايت، اليت عرضت للفرح ما يشري يف ضوء هداايهتا ومقاصدها 143، ص12خبالف لذة املعرفة؛ فليس للذهتا ضدٌّ ]

 إىل هذا النوع من الفرح.
 

 والسرور: الفرح
علماء أن إن َثََّة صلًة بّي الفرح والسرور، حتسن اإلشارة إليها يف معرض احلديث عن تعريف الفرح؛ استكمااًل جلوانب هذه املسألة، فريى بعض ال

، 3ج  ،5[، وهبما تسمى تلك احلالة اليت تتولد من لذة القلب إبدراك احملبوب ونيل املشتهى ]508، ص29الفرح والسرور متقارابن ]
 [.204، ص11، ج 13[، ويرى ابن عاشور أن: الفرح "شدة السرور" ]454ص

[، واستعمل السرور يف الشيء احملمود، 464، ص3، ج 16وقيل: السرور أصفى؛ ألنه خالص من الكدر، خبالف الفرح، فلرمبا شابَُه حذر وكدر ]
 [.76تَ ْفَرْح ِإنَّ اّلَلََّ ال حيُِبُّ اْلَفرِِحَّي{ ] القصص:  وذم الفرح؛ ألنه يورث َأَشراً وَبَطراً، كما يف قوله تعاىل: }الَ 

لكافر بّي يبدو أن هذه الفروق ال َتْسلم من النقد؛ فإن السرور كالفرح، من حيث إن ِكَليهما قد ال ينجو صاحُبه من الكدر؛ وحسبنا دلياًل سرور ا
[، وهو سرور مملوء ابلكدر؛ ألنه َجَلَب لصاحبه عذاابً شديداً يف 13َمْسُروراً { ]االنشقاق:  أهله يف الدنيا، كما قال تعاىل: }ِإنَُّه َكاَن يف َأْهِلهِ 

 اآلخرة، وِل ينل من حقيقة السرور يف الدنيا إال القشور، وكم صادف يف دروهبا من شرور.
قوله تعاىل: }َفَأمَّا َمْن ُأويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه * َفَسْوَف حُيَاَسُب ليس منضبطاً، نعْم ورد  -وَحْصُر السرور يف األمور احملمودة حبجة أنه ورد يف أمر اآلخرة 

اُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا{ ]اإلنسان: [، 9-7ِحَساابً َيِسرياً * َويَنَقِلُب ِإىَل َأْهِلِه َمْسُرورًا{ ]االنشقاق: وورد كذلك قوله تعاىل يف شأن أهل اجلنة: }َوَلقَّ
: }َوَأمَّا َمْن ُأويتَ ِكَتابَُه َورَاَء َظْهرِِه * َفَسْوَف َيْدُعو ثُ ُبوراً * -كما أشران  -ر يف مقام الذم يف حديث القرآن عن أهل النار[، ولكن ورد السرو 11

 [.13 -10َوَيْصَلى َسِعرياً * ِإنَُّه َكاَن يف َأْهِلِه َمْسُرورًا{ ]االنشقاق: 
[، ويف قوله تعاَل: 58يف مقام الذم؛ فقد ورد األمر به يف قوله تعاىل: }فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا{ ]يونس:  والقول نفسه ينال الفرح، فإنه ليس حمصوراً 

 [، فال حجة يف اآلايت القرآنية ملن مال إىل هذا التفريق.170}َفرِِحَّي مِبَا آاَتُهُم اّلَلنُ ِمن َفْضِلِه{ ]آل عمران: 
ه النقد أيضاً ملن يرى ] أن: األصل يف السرور أن مادته من إخفاء الشيء يف الصدر وكتمانه، والسرور شعور جوَّاين ال تظهر  [49، ص20يوجَّ

 آاثره خبالف الفرح.
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تدل علي خالف هذا، فسرور الكافر يف أهله ظاهر يف اللهو والتقلب يف امللذات احلسية،  -واليت عرضت للسرور  -ذلك أن اآلايت املتقدمة 

له يف اجلنة ظاهر، فهو يزداد نضارًة وَجااًل وشباابً، ويتقلب يف نعيم اجلنة احلسي، ويبدو أن ال فرق بينهما وضعاً، بيَد أن الفرح وسرور املؤمن بّي أه
 [.308، ص9يُوَصف به دون السرور؛ فدل ذلك على أن معناه أكمل من معىن السرور" ] -تبارك وتعاىل  -أكمُل وصفاً؛ ألن الرب 

لفرح واالستبشار؛ فكالمها مرتبط ابللذة، فالفرح ابلعاجلة، واالستبشار ابآلجلة، خباصة إذا جاءت على لسان الشرع؛ فإهنا تكون والصلة ظاهرة بّي ا
ُق احلصول.  يف حكم العاجلة من حيث حتقُّ

 [: الفرحة: املسرَّة والبشرى.704، ص2، ج 30جاء يف "املعجم الوسيط" ]
، 2، ج 32أي: بشرى، ويقال: لك عندي فرحة إذا كنت صادقاً ] -بضم الفاء  -عندي فُ ْرحة [: لك 337، ص31وىف "أساس البالغة" ]

 [.601ص
 مِبَا آاَتُهُم فالفرح يكون ابحملبوب بعد حصوله، ويكون كذلك قبل حصوله، إذا كان على ثقة من حتققه، وهذا هو االستبشار، ومنه قوله تعاىل: }َفرِِحّيَ 

 [.166، ص4، ج 13[، فجمع هللا هلم يف اآلية مسرَّتّي: املسرة أبنفسهم، واملسرة مبن بقي من إخواهنم ]170مران:اّلَلنُ ِمن َفْضِلِه{ ]آل ع
 

 أقسام الفرح:
 إىل الفرح يف الفرح مُيْدح وُيذم حبسب تعلقه، وهذا يعِن أن للفرح أقساماً هبذا االعتبار، ويف سبيل متييز املمدوح منه واملذموم نظر بعض املفسرين

 ضوء وروده مقيداً أو مطلقاً يف القرآن الكرمي.
[، نقل 76كما يف قوله تعاىل: }ِإْذ َقاَل َلُه قَ ْوُمُه اَل تَ ْفَرْح ِإنَّ اّلَلََّ اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحَّي{ ]القصص:   -يف نظر هؤالء  -إذا جاء الفرح مطلقاً فهو مذموم 

[، ومثنل 16، ص12، ج 23ا ورد الفرح يف القرآن للذم، فإن ُقِصد املدح قُ يِند" ][، وقال اآللوسي: "وأكثر م455، ص5هذا ابن القيم ]
 [.170[ بقوله تعاىل: }َفرِِحَّي مِبَا آاَتُهُم اّلَلنُ ِمن َفْضِلِه{ ]آل عمران:17، ص5، ج24لألخري صاحب "البحر احمليط" ]

يف مقام الذم: }َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوْا مِبَا ُأوُتوْا َأَخْذاَنُهم بَ ْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن{ ]األنعام: يبدو أن ما ذُكر حمل نظر، وليس مبُطَِّرد، فقد جاء الفرح مقيَّداً 
نْ َيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع{ ]الرعد: : وقوله تعاىل، [44 َيا َوَما احْلََياُة الدُّ ن ْ  .[26}َوَفرُِحوْا اِبحْلََياِة الدُّ

[: "وال أييت الفرح يف القرآن ممدوحاً؛ إال إذا قيد أنه يف اخلري"، فقيد التقييد الذي 284، ص 7، ج 32عطية حّي قال ] وهذا ما تنبه له ابن
 أطلقه غريه؛ ليجعل الفرح املمدوح ما قيد ابخلري، فيكون املذموم ما قيد بنقيضه أو ترك.

قيد يف الدنيا يُنسي صاحَبه فضَل هللا ومنته، ومثنل له بقوله تعاىل: }َحىتَّ [ حّي جعل الفرح املقيد نوعّي: م456، ص5سار على هذا ابن القيم ]
 [.58}ُقْل بَِفْضِل اّلَلِن َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا{ ]يونس: : والثاين مقيد بفضل هللا ورمحته ومثنل له بقوله تعاىل، [44]األنعام: { ِإَذا َفرُِحوْا مِبَا ُأوتُواْ 

راحًة م مستقيم، بيَد أنه ال يسوغ التسليم هبذا التقسيم؛ فاآلايت اليت ورد فيها ذكر الفرح يف القرآن الكرمي اثنتان وعشرون آية، مقيدة صهذا كال
 بذكر املتعلق، سواء أكانت يف الفرح احملمود أو املذموم.

ملن أتملها، ففي قوله تعاىل حكايًة عن قوم قارون: }اَل تَ ْفَرْح ِإنَّ اّلَلََّ اَل يستثىن من ذلك ثالث آايت ظاهرها أهنا مطلقة، لكن سياقها القرآين مقيد هلا 
 [ هذا اإلطالق مقيد ابلفرح املبالغ فيه يف زخارف الدنيا، والسياق القرآين انطق هبذا.76حيُِبُّ اْلَفرِِحَّي{ ]القصص: 

َناُه نَ ْعَماَء بَ ْعَد َضرَّاءَ  يِنَئاُت َعِنِن ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخوٌر{ ]هود: ويف قوله تعاىل: }َولَِئْن َأَذق ْ ْتُه لَيَ ُقوَلنَّ َذَهَب السَّ [ظاهره مطلق، وحقيقة األمر أنه مقيد 10 َمسَّ
 ابلفرح ابلنعمة، وعدم التوازن يف االنفعال جتاهها.

َنا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرمْحًَة َفرَِح هِبَا َوِإْن ومما يعّي على تفهم التقييد يف هذه اآلية آية أخري مشاهبة هلا ورد فيها الفرح مقيداً، وه ي قوله تعاىل: }َوِإانَّ ِإَذا َأَذق ْ
َمْت أَْيِديِهْم َفِإنَّ اإِلْنَساَن َكُفوٌر{ ]الشورى:  ُهْم َسيِنَئٌة مِبَا َقدَّ  [.48ُتِصب ْ
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َولَّْوا واآلية الثالثة وردت يف معرض ذم املنافقّي، وهي قوله تعاىل: }ِإْن ُتِصْبَك َحسَ  َنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يَ ُقوُلوا َقْد َأَخْذاَن َأْمَراَن ِمْن قَ ْبُل َويَ ت َ
 [، فرحون بسالمتهم ومبصيبة املسلمّي، وهذا ينبئ عنه السياق، فالتقييد ظاهر.50َوُهْم َفرُِحوَن{ ]التوبة: 

وإمنا يكون هذا ابلنظر إىل  -ابعتباره انفعاالً جبلت النفس عليه  -ال يتوجه له مدح وال ذم  يتَّسق هذا الذي ذكران مع ما سبق من أن الفرح بذاته
ّي مبصائب متعلِنقه، فتارًة يكون الفرح حمموداً إذا أمر به، وتعلق أبمر شرعي، كالفرح ابإلسالم، واترة أخرى يكون الفرح مذموماً، كفرح املنافق

 مر دنيوي مباح.املسلمّي، ويكون مباحاً إذا تعلق أب
 

إن الفرح الذي عرض له القرآن الكرمي ثالثة أقسام: فرح حممود، وفرح مذموم، وفرح مباح، وهي األقسام اليت سنعرض هلا يف ضوء  وخالصة القول:
 اآلايت القرآنية، نكشف عن مقاصدها، ونبّي هداايهتا يف حدود سعة املقام، وإسعاف املقال.

طر نوجز فيها جانباً من موقف اإلسالم من االنفعاالت، فقد حرص اإلسالم على ضبط االنفعاالت بعامة، بعد أن اعرتف بّي َيَدْي هذه األقسام أس
، اهلامش[، يف حّي 15، ص1هبا، خالفاً لبعض املدارس الفلسفية اليت ترى ضرورة استئصال االنفعاالت؛ ألهنا أمراض حقيقية، كاملدرسة الرواقية ]

ا؛ توظيفاً ملنافعها، ودفعاً ملضارنِها، وهذا يتلخص يف أن يكون االنفعال فيما ينبغي، وابلقدر الذي ينبغي، وعلى الوجه الذي يرى اإلسالم توجيهه
 ينبغي، وهذا َجاع االعتدال وعيُنه.

شخص مات غماً وحزانً، وىف هذا الذي ذُكر ليس خاصاً ابلفرح، وإمنا هو لالنفعاالت بعامة كما أشران، فإن احلزن انفعال، وقد يقتل، وكم من 
صلى هللا  -ما يسونِغ تقبُّل إمكانية حصوله، فقد قال  -والذي تقدم مثله يف أهل اجلنة  -عن أهل النار  -صلى هللا عليه وسلم  -حديث الرسول 

 .[4]: ))فلوال أن قضى هللا ألهل النار احلياة فيها، ملاتوا ترحا((-عليه وسلم 
َب احلزن، ُسرِنَي عن صاحبه، وُخفِنَف عنه، فقد حزن الرسول  على موت ابنه إبراهيم، وكان حزنه منضبطاً ابلشرع  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا ُهذِن

 .[5]قلب ليحزن، وإان على فراقك اي إبراهيم حملزونون، وال نقول إال ما يرضي ربنا((حّي قال: ))إن العّي لتدمع، وإن ال
ت  -عليه السالم  -جه عن اجلادَّة، فقد حزن يعقوب وقد يبلغ احلزن ابملؤمن مداه، ولكنه ال يؤثر على صلته ابهلل، وال خير  على يوسف حىت ابيضَّ

ُسوْا ِمن يُوُسَف -وهو على تلك احلالة من احلزن  -عيناه من احلزن، ولكنه ِل يقطع رجاءه ابهلل، وِل ييأس من رمحته، وقال  : }اَي َبِِنَّ اْذَهُبوْا فَ َتَحسَّ
 [.87 اّلَلِن ِإنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمن رَّْوِح اّلَلِن ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن{ ]يوسف: َوَأِخيِه َواَل تَ ْيَأُسوْا ِمن رَّْوحِ 

ه الرسول  ، وأوصى رجاًل، فقال [6]من الشيطان -صلى هللا عليه وسلم  -ومثل ذلك الغضب، فهو انفعال كذلك، اإلفراط فيه مذموم، وهلذا َعدَّ
 .[7]له مراراً: ))ال تغضب((

وٌم؛ ألنه ال يبقي فيها محيَّة وال َغرْيًَة، وحّي أمر هللا تعاىل مالئكة العذاب أن هتلك أهل قرية، أمرها مذم -والتفريط يف الغضب، وانعدامه يف النفس 
 أن تبدأ بعابد من أهل هذه القرية؛ ألن وجهه ِل يتمعَّر بسبب انتهاك حرمات هللا، وِل يغضب يف هللا أبداً.

فكان ال يغضب من أجل أمور الدنيا العابرة، فإذا انُتهكت حرمة من  - عليه وسلم صلى هللا -وقد متثلت الفضيلة أبمسى صورها يف سلوك الرسول 
 .[8]حرمات هللا، اشتد غضبه

 
وبّي توجيهات الشرع املكتسبة الواردة يف شان الفرح، واالنفعاالت بعامة،  -تساوى الناس يف أصله هذا االنفعال الفطري الذي ي -إن بّي الفرح 

 مسافًة بعيدة، ودرجات عديدة، كافية هذه وتلك إلبراز الفروق بّي سلوك الناس يف هذا امليدان. -واليت يتفاوت موقف الناس جتاهها، إن بينهما 
معتقد الناس جتاه ما جيري يف هذه احلياة الدنيا، حّي أعاد األمر كله هلل تعاىل؛ ُمْلكاً وَخْلقاً، ومشيئًة وقضاًء،  إىل تصحيح -ابتداًء  -سعى اإلسالم 

 َيِسرٌي * ِلَكْياَل أتََْسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َواَل  َذِلَك َعَلى اّلَلَِّ قال تعاىل: }َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة يف اأَلْرِض َوال يف أَنُفِسُكْم ِإالَّ يف ِكَتاٍب مِنن قَ ْبِل َأن نَّرْبََأَها ِإنَّ 
 [.23-22تَ ْفَرُحوا مِبَا آاَتُكْم َواّلَلَُّ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍل َفُخوٍر{ ]احلديد : 
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م سلوكهم  -إن هللا تعاىل  ر مقادير اخللق قبل أن خيلق األر  –تعاىل  -يبّي هلم أنه  -وهو يريب عباده ويقوِن ض، أو قبل أن خيلق النفس، على قدَّ
[ أهو عائد على األرض؟ أم على النفس؟، فما 257، ص17، ج 3؛ 224، ص5، ج 24اختالف يف عود الضمري يف قوله تعاىل: }نربأها{ ]

ر يف اللوح احملفوظ قبل أن خيلق هللا اخلالئق خبمسّي ألف  يف األرض من قحط، وجدب، وما شابَه ذلك مما يُ ْلحق ابلنفس اهلم والغم، فإنه مقدَّ
 .[9]سنة

ر كذلك، ويف ذلك تسلية للمسلمّي وتربية ] ، 27، ج 23وما أصاب النفس من أِل، أو مصيبة، أو نقص يف األموال، وفوات امللذات، فإنه مقدَّ
ها عليه نظام َجيع الكائنات يف هذا العاِل.409ص  [، حّي علموا أن ذلك مما اقتضاه ارتباط أسباب احلوادث بعضها ببعض، على ما سريَّ

ط، وال ينجي منه جزع، عندها يضبط انفعاالته بضابط الشرع، سواء في ر ال يدفعه تسخُّ ما اتصل إذا علم املؤمن ذلك وآمن به، أيقن أن هذا املقدَّ
[؛ ذلك أن القرآن الكرمي استغىن بذكر املصيبة عن 186، ص27، ج23حبزنه كما تقدم، أو يف فرحه الذي أشارت إليه بقية اآلية بطريق اإلمياء ]

 ذكر املسرة من ابب االكتفاء، وبداللة قوله يف اآلية نفسها: }َواَل تَ ْفَرُحوا مِبَا آاَتُكْم{.
[ من: 186، ص27، ج 23األصل اللغوي للمصيبة؛ فهي مشرتكة يف املصيبة واملسرة، فإن أصلها من الرمية، وهي ] ورمبا كان االستغناء ابعتبار

 أصاب السهم إذا وصل املرمى ابلصواب، وقيل: أصلها يف اخلري من الصوب، وهو املطر، ويف الشر من إصابة السهم.
ال حيزن حزن  -يف ضوء توجيهات اآلية السابقة  -يقال يف أمر النعمة املفرحة؛ فاملسلم املتَّزن  وأايً ما كان التوجيه، فما يقال يف أمر املصيبة احملزنة،

 القانط من رمحة هللا، وال يفرح فرح البطر املنسي لشكر هللا.
ء بصراء، فتعلموا [: "واملعىن أخربتكم بذلك؛ لتكونوا حكما411، ص27، ج 13يقول صاحب "التحرير والتنوير" عند تفسري اآلية املتقدمة ]

بعُضه خارٌج عن  -ا أن جلميع ذلك أسباابً وعلاًل، وأن للعاِل نظاماً مرتبطاً بعضه ببعض، وأن اآلاثر حاصلة عقب مؤثراهتا ال حمالة، وإنَّ إفضاَءها إليه
ت عليه يف حتصيله، مث غلب علي نواله خبروجه عن  طوق البشر، ومتجاوٌز حدَّ معاجلته وحماولته، وفعل الفوات ُمْشِعٌر أبن الفائت قد سعى املفوَّ

من ِل يتخلَّق خبلق مكانته، فإذا رسخ يف علم أحد، ِل حيزن على ما فاته مما ال يستطيع دفعه، وِل يغفل عن ترقُّب زوال ما َيسرُّه، إذا كان مما يسرنه، و 
 مر حمبوب؛ فيخرج عن احلكمة يف احلالّي".اإلسالم، يتخبط يف اجلزع إذا أصابه مصاب، ويستطار خياًل وتطاواًل إذا انله أ

 -الدين، والنفس، والعقل، واملال، والعرض  -يكون قد حفظ الضرورات اخلمس  -الذي يؤدي إىل االتِنزان واالعتدال  -إن اإلسالم هبذا التأصيل 
 من غلواء االنفعاالت وَجوحها، ومن مثَّ هتذيبها؛ لإلفادة من إجيابياهتا.

 
 الفرح احملمود:

يتساوى فيه الناس َجيعاً، مُيدح وُيذم حبسب متعلِنقه، وحمله القلب، وما يُ ْفرح اإلنسان أمر مكتسب، وهو  -من حيث هو انفعال فطري  -الفرح 
 حمل التباين، ومن هنا أتيت عناية اإلسالم؛ لتجعل هذا الفرَح حمموداً.

[ حب الدين وكل ما يتعلق به إال ذاك احلب العادي، الذي ميارسه الناس 17، ص36ومثل الفرح بقية االنفعاالت يف صلتها ابملدح والذم، فما ]
ٌه إىل حب هللا تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اّلَلِن أَنَداداً حيُِبُّوهَنُْم َكُحبِن  { ]البقرة َجيعاً، بيَد أنه موجَّ  [.165: اّلَلِن َوالَِّذيَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحبناً ّلَلِنِن

اَي أَي َُّها النَّاُس لقد ذكر هللا تعاىل يف كتابه الكرمي أن الفرح ابإلسالم هو أمسى درجات الفرح وأفضُلها، فأمر به وأاثب عليه، وعرَّض مبن أعرض عنه: }
ُدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِنْلُمؤْ  ِمِنَّي * ُقْل بَِفْضِل اّلَلِن َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخرْيٌ ممِنَّا جَيَْمُعوَن{ ]يونس : َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِنن رَّبِنُكْم َوِشَفاء لِنَما يف الصُّ

57-58]. 
شقاء، ملن من داء و تفضل هللا على الناس فأنزل كتاابً كرمياً، جعله موعظة مبا فيه من تذكري مبا ينفع، وحتذير مما يضر، ووصفه أبنه شفاء ملا يف الصدور 

 كتاب هداية، وجالُب رمحٍة للمؤمنّي.  -أيضاً  –وفِنق إىل اإلفادة منه، وهو 
 ع أقرب.ولئن تعددت عبارات املفسرين يف بيان املراد بفضل هللا وبرمحته، واليت أمر هللا ابلفرح هبما، فإن مدارها واحد، وهي إىل تفسري التنو 
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اف" ] [، 58قرأ: }ُقْل بَِفْضِل اّلَلِن َوِبَرمْحَِتِه{ ]يونس: -صلى هللا عليه وسلم  -كعب، أن رسول هللا   [: عن أيبن بن353، ص2، ج 37يف "الكشَّ
 فقال: بكتاب هللا، واإلسالُم فضله، ورمحته ما وعد عليه.

 [ بقوله: "لو صحَّ هذا احلديث، ِل ميكن خالفه".169، ص5، ج 24عقَّب عليه أبو حيَّان ]
، 7، ج 38ضل هللا القرآن، ورمحته أن جعلكم من أهله وأتباعه((. ونُقل القول نفسه عن أيب سعيد موقوفاً، وهو األصح ]وعن أنٍس مرفوعاً: ))أن ف

 [ هذه اآلاثر كلها أبسانيدها. 107-106، ص ص15، ج 38[، وأورد الطربي ]87ص
يف نفسه، والثاين: استعداد احملل لقبوله، كالغيث يقع  [ كالم أيب سعيد قائاًل: "يريد بذلك أمرين؛ األول: الفضل454، ص5أوضح ابن القيم ]

 على األرض القابلة للنبات، فيتم املقصود ابلفضل وقبول احملل له".
 ا واآلخرة"، قاله"وهذا الذي يقتضيه اللفظ؛ فإن الفضل هو هداية هللا اليت يف القرآن، والرمحة هي التوفيق إىل اتباع الشريعة اليت هي الرمحة يف الدني

 [.126، ص3، ج 32[ وأصله لصاحب "احملرر" ]205، ص11، ج 13صاحب "التحرير" ]
َك فَ ْليَ ْفَرُحوْا{ يفيد احلصر َفِهم ََجٌْع من املفسرين أن أسلوب اآلية يفيد احلصر، يف قوله تعاىل: }فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا{، فريى الرازي أن قوله }فَِبَذلِ 

أن ال يفرح اإلنسان إال بذلك، مث ساق ستة وجوه؛ لرتجيح ما ذهب إليه، وحكم بعدها، قائال:  [؛ فيجب124-123، ص ص17، ج 19]
 "فثبت أن الفرح ابللذات اجلسمانية فرح ابطل".

[ ما يؤكد معىن االختصاص ويشرحه: "فالتعبري يف اآلية غاية يف البالغة؛ ملا فيه من التأكيد 406، ص11، ج 26ورد يف "تفسري املنار" ] 
م متعلِنقة؛ إلفادة االختصاص، كأنو  ر األمر وقدَّ ه قال: إن كان يف املبالغة يف التقرير؛ فإن أصل املعىن بدوهنما: قل ليفرحوا بفضل هللا وبرمحته، فأخَّ

 الدنيا شيء يستحق أن يُفرح به؛ فهو فضل هللا ورمحته".
اآلية للحصر؛ إال أنه ِل يرتِض توجيه الرازي، الذي جعل الفرح بشيء من أمور  بيد أن صاحب "املنار" وإن وافق الرازي وغريه ابلقول إبفادة أسلوب

 الدنيا ابطاًل.
 [: "إن الفرح407، ص11، ج 26وَأدَُع صاحب املنار يبّيِن وجهة نظره، فيقول ]

وسائر متاع الدنيا مع فقدمها، ال ألنه سبب بفضل هللا وبرمحته أفضل وأنفع هلم مما جيمعونه من الذهب والفضة، واخليل املسومة، واألنعام، واحلرث، 
بل ألنه هو الذي جيمع بّي سعادة الدارين،   -كما اشتهر فيما خطته األقالم والكته األلسنة   -سعادة اآلخرة الباقية املفضلة على احلياة الدنيا الفانية 

ملسلمون يف العصور األوىل من امللك الواسع، واملال الكثري، مع الصالح كما حصل ابلفعل؛ إذ كانت هدايُة اإلسالم بفضل هللا وبرمحته سبباً ملا انله ا
ية الدين يف واإلصالح، والعدل واإلحسان، والفوز الكبري، فلما صار َجُع املال، ومتاع الدنيا، وفرح البطر به هو املقصوَد هلم ابلذات، وتركوا هدا

 عدائهم".إنفاقه والشكر عليه؛ ذهبت دنياهم من أيديهم إىل أيدي أ
فقد نزلت يف العهد املكي، وقد  -واليت قد تبدو متعارضة  -إن استحضار اجلو العام، الذي نزلت فيه هذه اآلايت يُِعّي على تفهُّم اآلراء املتقدمة 

 اعهم، وأوالدهم أيضاً.اشتد النزاع بّي املسلمّي والكفار، وكان عامة املسلمّي فقراء ضعفاء، يف حّي كان الكفار يتفاخرون بكثرة أمواهلم ومت
َلى َعَلْيِه لقد ذكر لنا القرآن الكرمي مناذج من هؤالء الكفار املعجبّي مبا لديهم من متاع، يقول عن الوليد بن املغرية: }َأن َكاَن َذا َماٍل وَ  بَِنَّي * ِإَذا تُ ت ْ

[، وَجع املال والتفاخر به 18ه القرآن الكرمي: }َوََجََع َفَأْوَعى{ ]املعارج : [، وأمنوذج آخر، قال عن15-14آاَيتُ َنا َقاَل َأَساِطرُي اأَلوَِّلَّي{ ]القلم:
 يصاحبه يف العادة فرح.

فرٌح ابطل، فأفرده  -وهو صفة للكفار  -يف إطار اجلو العام الذي نزلت فيه هذه اآلايت، فرأى أن هذا الفرح  -فيما يبدو  -جاء كالم الرازي 
 كانت هذه حاَله.  ابلذكر، مث عمم احلكم على من

ه لتعميم الرازي.112، ص12، ج 23واحتاط اآللوسي لنفسه حّي قال ]   [: "إن الفرح مبتاع الدنيا )لَذاتِه( ابطل؛ فُقيِند"؛ جتنباً للنقد الذي وجِن
، وكأين به قد رأى يف مسلمي هذا متأثراً ابجلو العام الذي يعيشه املسلمون اليوم -راعى اإلصالح االجتماعي يف عصره  -جاء كالم صاحب "املنار" 

بعض صفات مشركي العرب، من اإلعراض عن الدين، وعدم  -أيضاً  -العصر بعض صفات مسلمي العهد املكي من الضعف والفقر، ورأى فيهم 
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سكهم ابلدين وفرحهم به سبباً ألن أبن الفرح ابلدنيا واآلخرة حصل ابلفعل للمسلمّي اأُلَول، حّي كان مت -معاتباً ومذكراً  -الفرح به، فقال مقالته 
 تَ ْفتح عليهم الدنيا أبواَب نعيمها وزينتها؛ وهذا مبعث فرح وابتهاج.

لهم يدركون أن إن اآلايت هدفت أول ما هدفت إىل التنويه ابلقيمة العليا هلذا الدين، الذي أخرج َمْن آمن به من عاِل األموات إىل عاِل األحياء، وجع
 عظم مما يتصوره الكافرون اجلامعون ملتاعها.للحياة معىن أمسى وأ

[ عند تفسري هذه اآلايت كاشفًة عن شيء من مقاصدها، متضمنًة املعاين السابقة: "فبهذا 180، ص3، ج 39لقد جاءت عبارة "الظالل": ]
، فهذا هو الذي يستحق الفرح، ال املال، وال فليفرحوا -وحده  -الفضل الذي آاته هللا عباده، وهبذه الرمحة اليت أفاضها عليهم من اإلميان، فبذلك 

ومة، أعراض هذه احلياة، إن ذلك هو الفرح العلوي، الذي يطلق النفس من املطامع األرضية واألعراض الزائلة، فيجعل هذه األعراض خادمة ال ُمد
  وجيعل اإلنسان فوقها وهو يستمتع هبا، ال عبداً خاضعاً هلا".

 أهبى صوره، فرٌح خالٌص ساٍم ابإلسالم، ال يعدله شيء، يورث صاحَبه حسَن تقدير للدنيا، فيفرح هبا يف إطار االتِنزان الذي هبذا يظهر الفرح احملمود يف
 تكون فيه اآلخرة سيدًة، خَيطب ودَّها، والدنيا اتبعٌة هلا.

تفرح به كل نفس سوية؛ كوَن الفرِح انفعااًل فطرايً ُجِبَلْت عليه لقد حتققت هذه املعاين السامية يف نفوس املسلمّي األوائل، فهم، وإن كانوا يفرحون مبا 
موا عليه شيئاً مما يُفرح به يف العادة.  -إال أهنم  -النفس    ما كانوا يفرحون بشيء أكثر من فرحهم هبذا الدين، وال قدَّ

 
م، وحرصهم على االحتياط ألنفسهم يف عباراهتم يف هذا املقام، بّي أيدينا أطراف من أحاديث، تؤكد استحضار الصحابة الكرام هلذا املعىن على الدوا

لألعرايب الذي سأله عن الساعة: ))أنت مع من  -صلى هللا عليه وسلم  –فهذا أنس بن مالك يقول عن الصحابة، بعد أن مسعوا قول الرسول 
، وىف حديث آخر جاء قوله: "فما فرحنا بشيء بعد [10]ه"أحببت((، يقول أنس: "فما رأيت فرح املسلمّي بعد اإلسالم فرحهم أشد مما فرحوا ب

أنساً بفضل  –صلى هللا عليه وسلم  –، وعندما بشر الرسول [11]))أنت مع من أحببت((: –صلى هللا عليه وسلم  –اإلسالم فرحنا بقول النيب 
  .[12]انتظاره لصالة العشاء؛ قال: "فما فرحت بعد اإلسالم فرحي به"

أكثر من فرحهم ابإلسالم؛ شعوراً منهم  -مهما كان يستحق الفرح  -يدل هذا االستدراك يف كالم أنس: على أن الصحابة ما كانوا يفرحون بشيء 
 ات إىل النور.ابلنقلة اهلائلة اليت نقلهم اإلسالم إليها حّي أخرجهم من الظلم

عن مقاصدها، وعن حسن فهم ذكر املفسرون عند تفسري اآلية السابقة: }ُقْل بَِفْضِل اّلَلِن َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا{ حماورًة تسهم يف الكشف 
 الصحابة هلا:

خرج عمر  -رضي هللا عنه  -ول: ملنا قدم َخَراج العراق إىل عمر عن عقبة بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، قال: مسعت أَيْ َفَع بَن َعْبٍد الَكاَلِعي يق
ته"، فقال وموىًل له، فجعل عمر يعد اإلبل، فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: "احلمد هلل تعاىل" ويقول مواله: "هذا وهللا من فضل هللا ورمح

، 2، ج 40[ ]58ّلَلِن َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا ُهَو َخرْيٌ ممِنَّا جَيَْمُعوَن{ ]يونس : عمر: "كذبت، ليس هذا هو الذي يقول هللا تعاىل: }ُقْل بَِفْضِل ا
 [.436ص
 

الذي  إن ما َُجع من مال بّي يدي عمر صعب عليه إحصاؤه يستدعي الفرح وال شك، لكنه مهما كان ال يرقى حبال إىل أن يفرح به كفرحه ابإلسالم، 
 ا اخلري، وىف غريه مما يضيق املقام عن ذكره.كان سبباً يف هذ

 ، وهم يف غيِنهم سامدون.الفرح ابلقرآن، وابإلسالم، وابلرمحة فرٌح حممود؛ ألن هذه األمور }َخرْيٌ ممِنَّا جَيَْمُعوَن{، أي: جيمع الكافرون من متاع وِضَياع
والقراءات الواردة يف اآلية حتتمل املعنيّي، فإن قوله  -رضي هللا عنه  -قول عمر وخرٌي كذلك مما جتمعون أنتم أيها املسلمون، ولعل هذا ما يشري إليه 

، 5، ج 24تعاىل }جيمعون{ ُقرئت ابلياء على ضمري الغائب، واملقصود هبا الكفار، وقرأها َجاعة من السلف )جتمعون( ابلتاء؛ خطاابً للمسلمّي ]
 [. 170ص
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[: "ال يناسب جعل اخلطاب للمسلمّي؛ إذ ليس من شأهنم ما 200, ص11, ج 12وجيه، وقال ]ِل يرتِض صاحب "التحرير والتنوير" هذا الت
من كماهلم  تقدم؛ وألنه ال يظهر منه معىن التفضيل إال ابالعتبار؛ ألن املسلمّي قد انلوا الفضل والرمحة, فإذا انلوا معهما املال، ِل ينتقص ذلك

 ستدراك جيد، أغىن عن االستدراك عليه.ابلفضل والرمحة". وقوله: "إال ابالعتبار" ا
قوله تعاىل: }اَي أَي َُّها لقد سبقت اآليَة اليت تضمنت األمر ابلفرح ابإلسالم }فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا{ آيٌة أشارت إىل أن هذا اإلسالم من عند هللا، وهي 

 النَّاُس َقْد َجاءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِنن رَّبِنُكْم{.
من حيث هي نعم من هللا تعاىل  -وابلنعم بعامة  -يقتضي أن يكون الفرح به  -النعمة العظمى  -ر هذا الفضل, وهو اإلسالم إن التنويه مبصد

ل منه, ال أن يكون الفرح ابلنعم من حيث هي نعم وحسب, والبَ ْون شاسع بّي التصورَْين.  وتفضُّ
من حيث هي هي؛  -النعمة  -[: "جيب على العاقل أن ال يفرح هبا 124, ص17, ج 19لقد تنبه الرازي أكثر من غريه إىل هذا املعىن؛ فقال ]

نعمة؛  بل جيب أن يفرح هبا من حيث إهنا من هللا تعاىل, وبفضل هللا وبرمحته, فلهذا السبب قال الصديقون: من فرح بنعمة هللا من حيث إهنا تلك
 فرحه ابهلل, وذلك هو غاية الكمال وهناية السعادة". فهو مشرك, وأما من فرح بنعمة هللا من حيث إهنا من هللا؛ كان

ُمالف, يذهبون فيه إىل أن الفرح ابلشيء اجلميل إمنا يكون لذاته، دومنا اعتبار ألي شيء  -غري هذا  -[ منحى 126, ص11للفالسفة ]
 خارجي, وهلذه النظرة سلبيات سنورد بعضها عند احلديث عن آاثر الفرح املذموم.

 
جيعل هلذا الفرح آاثراً إجيابية, نذكر  -النعمة واملنِعم، واستحضار هذا املعىن عند الفرح احملمود، الذي يكون ابإلسالم وما يتصل به  إن الربط بّي

 أمهها إبجياز؛ إمتاماً للمعىن:
ل به على خلقه, وهلذا يفرح املسلمون ابهلل, وتطمئن  -1  قلوهبم بذكره وأتنس.إن الفرح ابإلسالم يقتضي الفرح مبن أنزله، وتفضَّ

الذي محل هلم اإلسالم من هللا, ففي البخاري من حديث الرَبَاء بن َعاِزب عن اهلجرة،  -صلى هللا عليه وسلم  -ويفرح املسلمون أيضاً برسول هللا 
 .[13]قوله: "مث جاء رسول هللا، فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم به"

حيمد املسلمون هللا تعاَل؛ ألنه أنعم عليهم مبا يُفرحهم, وهللا تعاَل حيب املدح واحلمد, روي البخاري: ))ال شيء أحب إليه املدح من  -2
 , فيثاب املسلمون على فرحهم، ويثابون على محدهم هلل.[14]هللا((
[ طمأنينة وسكون 456, ص5رضا املسلم مبا رضي هللا له, والرضا من َثرات الفرح؛ ألن الفرح ابلشيء فوق الرضا به, فإن الرضا ] -3

 [ أعذب أنواع الفرح.113, ص1, والفرح لذة وهبجة وسرور, فكل َفرٍِح راٍض، وليس كلُّ راٍض َفرِحاً, والرضا عند علماء النفس ]وانشراح
[: "الفرح ابلعلم واإلميان والُسنَّة 456-455, ص ص 5الفرح ابلدين يعِن: احلرص على االمتثال ملا جاء به وتعظيمه؛ قال ابن القيم ] -4

على َقْدر حمبته له ورغبته فيه, فَمْن ليس  -عند حصوله له  -يمه عند صاحبه, وحمبته له, وإيثاره له على غريه, فإن فرح العبد ابلشيء دليل على تعظ
 له رغبة يف الشيء، ال يفرحه حصوله له, وال حيزنه فواته؛ فالفرح اتبع للمحبة والرغبة".

[ يقوي األفكار، ويطيل بقاءها يف النفس، والدفاع عنه, 25, ص1ألن الفرح كونه انفعااًل ] الفرح ابلشيء يعدُّ سبباً مباشراً للحرص عليه؛ -5
 واالنشغال به, والتضحية من أجله, وقد متثنلت هذه املعاين كلها يف سرية الصحابة الكرام.

َناُهُم اْلِكَتاَب عن اآلاثر والثمار احلديث عن فرح أهل الكتاب ابإلسالم, وهو الفرح الذي أشار    يناسب احلديث إليه قول هللا تعاَل: }َوالَِّذيَن آتَ ي ْ
 [.36 يَ ْفَرُحوَن مِبَا أُْنِزَل ِإَلْيَك{ ]الرعد: 

فظاهر اآلية يفيد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يفرحون ابلقرآن واإلسالم, فَمن املقصود أبهل  -صلى هللا عليه وسلم  -واخلطاب للرسول 
 قام؟ وهل هذا الفرح على حقيقته؟ وهل له آاثر وَثار؟الكتاب يف هذا امل

 أسئلة نسعى لإلجابة عنها مبا يتسع له املقام, وذلك إبجياز أقوال املفسرين يف هذه اآلية.

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=45&ArticleID=515#_ftn13#_ftn13
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?CategoryID=45&ArticleID=515#_ftn14#_ftn14


 12 

 
الوارد ذكرهم يف  -[ أن املراد أبهل الكتاب 166, ص 13، ج 23؛ 325, ص9, ج 3؛ 474, ص16, ج 38] يرى بعض املفسرين

[: "الشهادة والفرح إذا أضيف 342, ص 2, ج 41قال ابن سعدي يف "تفسريه" ] -رضي هللا عنه -لم منهم, كعبدهللا بن سالم َمن أس -اآلية 
 إىل طائفة أو أهل مذهب، فإمنا يتناول العدول والصادقّي منهم؛ ألن الفرح دليل الصدق واإلميان, فكان هذا ممن آمنوا".

يف هديها لآلية اليت حنن بصدد احلديث عنها, واليت تضمنت األمر للمسلمّي ابلفرح }فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوْا{,  وعلى هذا التفسري تكون اآلية موافقةً 
م، وتكون تسمية عبدهللا بن سالم وأمثاله ممن أسلموا أبهل الكتاب ابعتبار ما كان, وفيه تعريض بكفار قريش العرب، الذي أحجموا عن اإلسال

 والنصارى. وأقبل عليه بعض اليهود
 أمر ال تناكر فيه. -والعكس  -وال يعكر هذا التفسرَي كوُن السورِة مكيًة؛ فإن جميء آايت مدنية يف سور مكية 

 
من  -صلى هللا عليه وسلم  -[، وذلك أهنم هلم فرح مبا ينزل على حممد 179, ص8, ج 32إن املراد هبم اليهود والنصارى ] القول الثاين:

أنه خاص ابلعرب,  -ابتداًء  –كر أوائلهم, وكانوا من قبل يستفتحون على العرب, فلما نزل القرآن فرحوا به، خباصة أهنم ظنوا تصديق بشرائعهم، وذ 
 فلما علموا أنه للناس كافة كفروا به.

ي، فأولياء هللا وأتباع رسوله [ حّي قال: "فإذا كان أهل الكتاب يفرحون ابلوح397, ص28ويُفَهم من كالم ابن القيم أنه محل اآلية على ظاهرها ]
 أحقُّ ابلفرح به".

ن يصاحب هذا التفسري يلقي بظالله على سر التعبري القرآين ب )يفرحون( دون )يؤمنون(, فقد فرح أهل الكتاب ابلقرآن يف وقت ما؛ حلاجة ما، دون أ
 ذلك إميان.

ابإلسالم ويفرحون به؛ ألنه جعل لألمة العربية ذكراً بّي األمم, وجعل لغتها وليس ببعيد عن فرح هؤالء فرح أولئك الذين ينتسبون للعروبة، ويعجبون 
 العربية لغًة عامليًة، دون أن يصاحب هذا إميان والتزام.

َباب، وفرح مآله إىل ترح؛ ألن هؤالء عرفوا واحنرفوا, وليس بشيء ما ذهب إليه الرازي ] , 12, ج 19إنه إعجاب يعود على صاحبه ابلت َّ
ُقوَن أَ  [ يف121ص َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يَ ت َّ [, حّي قال: 113ْو حُيِْدُث هَلُْم ِذْكرًا{ ]طه : تفسريه لقوله تعاىل: }وََكَذِلَك أَنَزْلَناُه قُ ْرآانً َعَربِيناً َوَصرَّف ْ

 راً وشرفاً وصيتاً حسناً"."إان أنزلنا القرآن؛ ليتقوا، فإن ِل حيصل ذلك، فال أقل من أن حُيِْدَث القرآن هلم ذك
 

[: أن املعنيّي ابألمر هم اليهوُد والنصارى الصادقون يف التمسك 121, ص22, ج 39يف فهم فرح أهل الكتاب, يرى أصحابه ] وَثََّة قوٌل اثلث
اف ابلدايانت اليت سبقته وكتبها, أبصول كتبهم، فهذا الفريق جيد يف القرآن الكرمي مصداق القواعد األساسية يف عقيدة التوحيد, كما جيد االعرت 

 وعرض هلا مع اإلكبار والتقدير, وتصور اآلصرة الواحدة اليت تربط املؤمنّي ابهلل َجيعاً؛ فِمْن مثَّ يفرحون, مثَّ يؤمنون.
 الكتاب اجلديد له.والفرح هنا حقيقة نفسية يف القلوب الصافية, وهو فرح االلتقاء على احلق، وزايدة اليقّي بصحة ما لديهم، ومؤازرة 

ر كذلك سياق وهو قول معترب، تنبه أصحابه إىل ما ورد يف القولّي السابقّي, فأزال ما قد يعلق يف الذهن من إشكال يف فهم اآلية, وأخذ بعّي االعتبا
 اآلية وداللة مفرادهتا.

 
 الفرح بنصر هللا:

يشري جبالء: أن الفرح هبذا النصر فرح حممود, وهو متفرنِع عن  -اآلاثر والثمار  يف ضوء ما سبق بيانه من -النظر إىل نصر هللا تعاىل للحق وأهله 
 أصل االنتماء هلذا احلق.
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ُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن* بَِنْصِر اأْلَْمُر ِمن قَ ْبُل َوِمن بَ عْ  قال تعاىل: }ُغِلَبِت الرُّوُم * يف َأْدََن اأْلَْرِض َوُهم مِنن بَ ْعِد َغَلِبِهْم َسيَ ْغِلُبوَن * يف ِبْضِع ِسِنَّي ّلَِلَِّ 
 [.5-2اّلَلَِّ يَنُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم{ ]الروم:

ُه يف مكة بّي املسلمّي واملشركّي، حصل قتال بّي الفرس   -لنصارى ا -وبّي الروم  -وكانوا َعَبَدَة انٍر، ال كتاب هلم  -يوم أن كان الصراع على َأُشدِن
[، وقالوا للمسلمّي: "أنتم والروم والنصارى أهل 197, ص3, ج 37وكان النصر يف هذه املعركة للفرس، ففرح املشركون يف مكة هبذا النصر ]

 الكتاب, وحنن والفرس أميِنون ال كتاب لنا, وقد أظهر هللا إخواننا على إخوانكم، وَلَنْظَهَرنَّ عليكم".
ايِت مشريًة إىل هزمية الروم, ومؤكدًة أن الفرس سُيهزمون يف معركتهم القادمة مع الروم, وسيكون هذا بعد عدة سنوات, وعندها أنزل هللا تعاىل هذه اآل

 سيفرح املسلمون بنصر هللا, وقد حتقق وعد هللا. 
{، وص لته ابلسياق الوارد فيه, فاملعىن املتبادر: أن يكون فرح املسلمّي هذا كان الذي يعنينا يف هذا املقام قوله: }َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن * بَِنْصِر اّلَلَِّ

رآن بسبب انتصار الروم على الفرس؛ ردناً على فرح كفار قريش ابنتصار الفرس على الروم, وحيتمل أن يكون هذا الفرح انشئاً عن ظهور حجة الق
[, وهذا يؤكد مصدريَّة القرآن الكرمي, وإبطال قول كفار 197, ص3, ج  37الكرمي، الذي أخرب عن هذا النصر قبل عدة سنوات من حصوله ] 

 مكة فيه.
هذا وقد ورد أن هذا النصر تزامن مع غزوة بدر؛ فتكون اإلشارة إىل فرح املسلمّي ابالنتصار على كفار مكة, وهي بشرى بفرح آجل, وقد حتقق، و 

 كفار مكة، مث فرحوا ابنتصار الروم على الفرس.جيعل فرح املسلمّي مضاعفاً, حّي فرحوا ابنتصارهم على  
 

انشئ عن تناقص األمتّي؛ الروم يف الواقعة األوىل, مث الفرس يف الواقعة الثانية, ويف هذا التناقص والضعف قوٌة لإلسالم وأهله؛ ألن  وَثََّة فرٌح رابع
 املسلمّي قاتلوا الفرس والروم فيما بعُد، وانتصروا عليهم.

[ أن قوله تعاىل: }ُغِلَبت{ ُقرئت ابلفتح على البناء للمعلوم، والروم 161, ص 7, ج 24؛ 197, ص3,ج 37وأبو حيان ]ذكر الزُمشري 
 فاعل, وُقرئت )سُيغلبون( ابملبِن للمجهول, أي: سيغلبهم املسلمون فيما بعد, ويفرحون هبذا النصر.

 كورة ال تتزاحم أيضاً، وكلها حمتمل يف ضوء املناسبة والسياق.ال تتزاحم, فإن صور الفرح املذ  -كما يقال   -وإذا كانت النكت 
 

أن املسلم مأمور أبن يفرح، حّي ينتصر احلق على الباطل، يف أيٍن من ميادين الصراع, وهو فرح حممود يثاب عليه, بل إن  َجاع األمر هنا:
{، الفريوزآابدي حصر الفرح فيه، فقال: "ما أذن هللا تعاىل يف شيء من الفرح إ ال يف هذا املقام", وأراد قوله: }بَ ْعُد َويَ ْوَمِئٍذ يَ ْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن * بَِنْصِر اّلَلَِّ

 [, ولعله أراد إبراز هذا النوع من الفرح ال حصره فيه.178, ص4, ج 42ويف قوله تعاىل: }فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا{ ]
[ منزلًة: الفرح ابهلل تعاىل، 397, ص 28تعددة من الفرح احملمود, ال تكاد حتصى, أمساها ]إن بّي الفرح ابإلسالم والفرح بنصرته وأهله صوراً م

وهذا أفضل ما يُعطاه  -صلى هللا عليه وسلم  –وأبمسائه وصفاته, والفرح ابلعبودية له سبحانه, والفرح كذلك بكالمه وأحكامه, والفرح برسوله 
 العبد, وهبا يبتهج القلب.

إمنا يكون ابلتمكّي للدين، وبزوال ما يضاده, وابنتصار أهله, وهلذا كان الفرح به حمموداً, ويوازيه الفرح  -وما شاكَله  -ا وال شك أن دوام هذ
يفرح به أهل ابنقطاع دابر الكافرين, وهو الفرح الذي يعرب عنه حبمد هللا تعاىل على هالك أهل الشرك؛ ألن يف هالكهم متكيناً للدين احلق, وهو أمر 

 سالم، مبقابلة فرح أهل الكفر ابلدنيا، ونسيان أمر اآلخرة والكفر هبا.اإل
ُروا بِِه فَ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِن َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا َفرِ  ا َنُسوا َما ذُكِن وَن * فَ ُقِطَع ُحوا مِبَا ُأوتُوا َأَخْذاَنُهْم بَ ْغَتًة َفِإَذا ُهْم ُمْبِلسُ يتضح ما تقدم يف قوله تعاىل: }فَ َلمَّ

[ على أنه حيق احلمد هلل عند هالك 232, ص8, ج 13[, ففي اآلية تنبيٌه ]45َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا َواحْلَْمُد ّلَِلَِّ َربِن اْلَعاَلِمَّي{ ]األنعام:
 الظََّلَمة؛ ألن هالكهم صالح للناس, والصالح أعظم النعم, وشكر النعمة واجب.
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 َلَمة املعرضّي عن هللا فتنٌة للناس يف حياهتم, وتعطيل للعمل ابلشريعة, وانتشار للفوضى؛ فكان اخلالص منهم مدعاًة للفرح، أوجب محدويف فرح الظَّ 
 هللا عليه.

 
احلديث عن العاِل  إمنا يكون يف الدنيا، وله امتداد يف اآلخرة, يظهر يف صور نعرض هلا مبا يتناسب مع -الذي سبق احلديث عنه  -إن الفرح احملمود 

 اآلخر. 
متد فرحهم لقد ذكر القرآن الكرمي فرح الشهداء، وهم أولئك الذين فرحوا ابإلسالم يف الدنيا؛ فهانت عليهم أرواحهم يف سبيله؛ فماتوا من أجله؛ فا

َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِنِْم يُ ْرزَُقوَن * َفرِِحَّي مِبَا آاَتُهُم اّلَلَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَ ْبِشُروَن  يف اآلخرة؛ يقول هللا تعاىل: }َوال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اّلَلَِّ َأْمَوااتً 
 [.170-169اِبلَِّذيَن َِلْ يَ ْلَحُقوا هِبِْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن{ ]آل عمران : 

نَّة إىل بعض مظاهره، حّي ذكر ا صلى  -لرسول إنه فرح متميز لفئة ُمصوصة ابلتكرمي, تفرح عند رهبا فرحاً يليق هبم يف مقامهم ذاك, وقد أومأت السُّ
ليه حاهلم بفضل أن أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر يف اجلنة، تروح وتغدو أينما شاءت، تتمتع بنعيم اجلنة, يفرحون مبا آلت إ -هللا عليه وسلم 

 هللا تعاىل, ويستبشرون مبا ستؤول إليه أحوال إخواهنم الذين يطمعون أن يرزقوا الشهادة، وينتظرون اللحوق إبخواهنم.
ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي ِإىَل رَبِنِك رَاِضيَ  ِضيًَّة * َفاْدُخِلي يف ِعَباِدي * َواْدُخِلي ًة مَّرْ إن فرح املؤمن بلقاء هللا يفوق الوصف, حّي يقال له: }اَي أَي َّتُ َها الن َّ

[ فلو ِل يكن إال هذه الفرحة وحدها، لكان العقل أيمر إبيثارها، فكيف ومن بعدها أنواٌع من 399, ص 24[ ]30-27َجنَّيِت{ ]الفجر : 
 الفرح؟.

هبم، فرَح الغائب يقدم على أهله, وهذا كله قبل  [ منها: "حّي يلقى املؤمن أهله وأصحابه، فيفرحون به ويفرح399, ص28ذكر ابن القيم ]
 الفرح األكرب، يوم حشر األجساد، جبلوسه يف ظل العرش، وشربه من احلوض".

ر قدره, وال يعربَّ عنه, تتالشى هذه األفراح كلها عنده, إنه الفرح برؤية وجه هللا تبارك وتعاىل.  بعد ذلك فرٌح آخر ال يقدَّ
, 43من املكدرات والشوائب ] -ما ذكران منها وما ِل نذكر  -ته, والطيب آباثره, واملُثاب صاحبه، ختلو صوره كلها إن هذا الفرح احملمود بذا

 [، ومن املزامحات, أبواهبا متسعة للمتواردين عليها, فال شحناء بينهم وال حتاسد.347ص
يضيق بصاحبه, وحسبنا هذا املثال احلسي الذي خيتصر البيان, فإن أماكن مزدمحة أبوابه، كثرية شوائبه, كلٌّ  -املذموم منه واملباح  -فرح الدنيا 

بسعادة وانشراح العبادة كثرياً ما تزدحم، حىت ال جيد املرء فيها موضع قدم, ورغم هذا ال يسعه أمام هذا املشهد إال أن يقول: ما شاء هللا، وهو يشعر 
 يف نفسه شيئاً على الذين سبقوه إىل هذه األماكن أو زامحوه عليها. يف الصدر، قد ال يتفطَّن له يف تلك اللحظات, وال جيد

َلَشَعَر بشيء من التذمر  -لو وقف الشخص نفسه يف مكان، فيه من متع الدنيا وزينتها ما يبعث الفرح يف النفوس, مث زامحه عدد من األشخاص 
 والكدر.

تذوقها أال يلقي اباًل لغريها, وحق هلذا الفرح احملمود أن يكون أمسى أقسام الفرح  سرناً, وله حالوة حق ملن -بكل صوره  -إن يف الفرح احملمود 
 وأكملها.

 
 الفرح املذموم:

ه الفرح إىل شيء حممود، صرف القلب عن ضده, وشغل عنه, وإال وجد الفرح -سابقاً  -ذكران  : أنه ما من إنسان إال وهو يفرح وحيزن, فإذا وجن
 , خباصة إذا كان يف القلب مرض شبهة أو مرض شهوة.املذموم إىل القلب سبيالً 

أسبابُه  عرض القرآن الكرمي إىل الفرح املذموم, فذكر منه صوراً، أسندها إىل طوائف صدروا عنها يف كثري من تصرفاهتم, وكان هلذا الفرح املذموم
 ودوافعه ابتداًء، مث آاثره الحقاً.
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جيد املتلبسّي به هم اليهوَد واملنافقّي والكافرين واملرتفّي, ولعل من املناسب احلديث عن صور  -رح اليت حتدثت عن هذا الف -املتأمل يف اآلايت 
 هذا الفرح من خالل هذه الطوائف:

 
 اليهود والفرح املذموم:

َمْن صدر منهم هذا  إن الكذب جرمية أخالقية, توجب على من وقعت منه أن يتوارى خجاًل, لكن أن يصبح الكذب مبعَث فرح يف النفوس، ويطلب
وهم من الكذب احلمد والثناء عليه, فهذا ما ال يُ َتَصونر إال من أانس، نفوُسهم خسيسة, وأغراضهم رخيصة, واليهود َأْوىل الناس هبذه الصفات، 

ُهْم مِبََفازٍَة ِمَن اْلَعَذاِب َوهَلُْم َعَذاٌب أَِليٌم{ ]آل متثنلت هبم, قال تعاىل: }ال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن مِبَا أَتَ ْوا َوحيُِبُّوَن َأْن حُيَْمُدوا مبَِ  ا َِلْ يَ ْفَعُلوا َفال حَتَْسبَ ن َّ
 [. 188عمران: 

سؤاَل اختباٍر  -صلى هللا عليه وسلم  –يف املدينة أحياانً, وحدث مرة أن سأهلم الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -كان اليهود خيالطون الرسول 
 أهنم يستحقون منه املدح والثناء على جتاوهبم. -صلى هللا عليه وسلم  –, فكذبوا عليه، مث فرحوا هبذا الكذب, مث أشعروا الرسول وكشِف نيناتٍ 

نها وعيداً وهتديداً هلؤالء اليهود؛ على فرحهم املذموم الذي أبدوه، وعلى احلمد الذي طلبوه.  أنزل هللا تعاىل هذه اآلية، وضمَّ
روان بن احلكم، وكان قد غفل عن سبب نزوهلا؛ فالتبس عليه معناها, ورأى أن فيها وعيداً وهتديدًا ملن يفرح وحيب الثناء, وعلى هذا قرأ هذه اآلية م

 لن ينجو أحد من العذاب؛ فكل الناس يفرحون كما ذكران.
إىل ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ َفرَِح مبا ُأيتَ, وأحبَّ أن  -اي رافُع  -: "أن مروان بن احلكم، قال لبوَّابه: اذهب [15]روى البخاري ومسلم

بنَّ أَجعون!! أجاب ابن عباس: ما لكم وهلذه, إمنا دعا  يهوداً، فسأهلم عن شيء،  –صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا حُيْمد مبا ِل يفعل معذابً، لنُ َعذَّ
 فأخربوه بغريه, فَأَرْوُه أهنم قد استحمدوا إليه مبا أخربوه, وفرحوا مبا أوتوا من كتماهنم".

ْن سلك مسلكهم من جاءت هذه اآلية ُتَشنِنع على اليهود فرَحهم املذموم, وحرصهم احملموم على الثناء ابلكذب واخلداع, فهي فيهم، ويف كل مَ 
[ من يفعل الشر واخلسة، مث ال يقف عند حد االنكسار ملا 194, ص4, ج 13الناس؛ الحتاد جنِس احلكم والعلِة فيه؛ فإنه ال ينجو من وعيدها ]

 فعل، أو تطلب السرت على شنعته؛ بل يرتقي، فيرتقب ثناء الناس على سوء صنعه، ويتطلب احملمدة عليه.
َمْن يكذب؛ من  -صلى هللا عليه وسلم  -الصلة بّي الكذب والفرح املذموم, فكل صفة تغري ابألخرى, وقد توعد الرسول  كشفت هذه اآلية عن

 ، فالكاذب يفرح؛ ألنه استطاع أن ُيضحك الناس, وهم يضحكون ويفرحون مبا يسمعون.[16]أجل أن ُيضحك الناس، وُيدخل الفرح إىل قلوهبم
 

 املنافقون والفرح املذموم:
 إدراُك الصلة الوثيقة بّي املنافقّي واليهود؛ فإن اليهود احتضنوا ِبْذرة النفاق ورَعوها، وكان منهم منافقون. -ليس يصُعب 

نافقّي، وهو الذي مييزهم عن أهل الكفر الصريح, وكان عندهم منهَج حياة؛ فال غرو أن يكون أوُل وعيٍد للمنافقّي على  إن الكذب أبرُز صفة يف امل
 [.10كذهبم: }َوهَلُْم َعَذاٌب أَِليٌم مِبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن{ ]البقرة : 

ُم ما رواه البخاري ومسلم أيضاً  -يف ضوء ما ذكران  -ميكن  صلى  -، عن أيب سعيد اخلدري: ))أن رجااًل من املنافقّي يف عهد رسول هللا [17]تفهُّ
عنه، وفرحوا مبقعدهم خالف رسول هللا, فإذا قدم رسول هللا  إىل الغزو، ختلفوا -صلى هللا عليه وسلم  -كانوا إذا خرج رسول هللا   -هللا عليه وسلم 

 من الغزو اعتذروا إليه, وحلفوا وأحبوا أن حيمدوا مبا ِل يفعلوا, فنزلت: }ال حَتَْسََبَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن مِبَا أَتَ ْوا{ ]آل -صلى هللا عليه وسلم  -
 [.188عمران:

ي اليت تتحدث عن اليهود واملنافقّي, وفيها وردت اآلية موضع البحث, ال يبعد أن يراد هبا املنافقون ال يبعد يف ضوء هداايت سورة آل عمران, وه
 أيضاً، إضافًة إىل اليهود، الذين كانوا قدوة للمنافقّي يف شنائعهم, وعبارات السلف يف شأن أسباب النزول تستوعب ما ذكران.
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: }َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن -صلى هللا عليه وسلم  -املذموم, والذي ظهر منهم يف ختلفهم عن رسول هللا  َثََّة آايٌت صرحيٌة يف احلديث عن فرح املنافقّي
ُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرناً َلْو َكانُوا يَ ْفَقُهوَن{ ا ال تَ ْنِفُروا يف احْلَرِن ُقْل انَ مِبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اّلَلَِّ وََكِرُهوا َأْن جُيَاِهُدوا أبَِْمَواهلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم يف َسِبيِل اّلَلَِّ َوَقاُلو 

 [.81]التوبة:
صلى هللا  –وصحبه الكرام يف اخلروج للغزو, مث جاؤوا يعتذرون, فأعذرهم الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ختلف املنافقون عن مشاركة الرسول 

 هلم. -صلى هللا عليه وسلم  –بعدم اخلروج، وفرحوا إبعذار الرسول إمهااًل هلم، وتقلياًل من شأهنم, ففرحوا حينئٍذ  -عليه وسلم 
رسول كشف هذا الفرح عن كذب املنافقّي, وكشف كذلك عن كراهيتهم هلذا الدين؛ إذ لو كان يف قلوهبم إميان، لبكوا بسبب ختلفهم عن الغزو مع ال

ْمِع َحَزانً َأالَّ }ِإَذا َما أَتَ ْوَك لِ  كما حصل لذاك النفر:  -صلى هللا عليه وسلم  – نُ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ ُلُكْم َعَلْيِه تَ َولَّْوا َوَأْعي ُ َتْحِمَلُهْم قُ ْلَت ال َأِجُد َما َأمحِْ
 [.92جَيُِدوا َما يُ ْنِفُقوَن{ ]التوبة:

 
عالمَة كفر ونفاق, وقد  -عدم اخلروج وهو  -إن البكاء من هؤالء بسبب عدم اخلروج عالمُة صدق وإميان، كما كان الفرُح من أولئك للسبب نفسه 

ْبُكوا َكِثرياً َجَزاًء مِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن{ ]التوبة :  [, والضحك هنا كناية عن الفرح, أو أريد ضحكهم 82توعدهم هللا تعاىل: }فَ ْلَيْضَحُكوا َقِلياًل َوْلي َ
 صلى هللا عليه وسلم. -فرحاً؛ العتقادهم ترويج حيلتهم على النيب 

  -الشماتَة، وهي ال تنفك عن الفرح املذموم؛ فإن الشماتة   -الدال على اجلَب, واحلرص على السالمة مهما كان الثمن  -ع املنافقون إىل الفرح َج
 : الفرح بشرٍن ينال الغري، وال تصدر عن فاضل قط.-[ 194, ص1كما قرر علماء النفس ]

لت هبم نكسة, وتبدو عليهم مظاهر اإلعجاب؛ ألهنم احتاطوا ألنفسهم، فنجوا وأصيب غريهم: }ِإْن يفرح املنافقون، إذا مسَّ املسلمّي قَ ْرح, أو نز 
 [.50رُِحوَن{ ]التوبة:ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يَ ُقوُلوا َقْد َأَخْذاَن َأْمَراَن ِمْن قَ ْبُل َويَ تَ َولَّْوا َوُهْم فَ 

وصحبه  -صلى هللا عليه وسلم  -ج ابلُعْجب والشماتة, والذي ينم عن عدم إميان ابلقضاء والقدر, وعن حقد على الرسول بئس الفرح هذا املمزو 
 الكرام, وعن متِن اهلالك هلم, وكلُّ هذه القبائح كشف عنها الفرح املذموم يف هذه املواطن.

رمي يف سياق حديثه عن قبائح أهل الكتاب: }ِإْن متََْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن وقد أظهر اليهود كذلك الفرح مبصائب املسلمّي, ذكر هذا القرآن الك
   [.120ُتِصْبُكْم َسيِنَئٌة يَ ْفَرُحوا هِبَا{ ]آل عمران:

ن مبصاب املسلمّي, وليس إنَّ تشابَُه املشاعر بّي اليهود واملنافقّي ليس مبستغرب؛ فالكفر ملة واحدة, فقد قرر القرآن الكرمي أن الطائفتّي تفرحا
 أو تعاون بينهما. [18]ببعيد عنا فرُح كفار قريش ابنتصار الفرس على الروم، مع أنه ِل تكن هناك مودة

ًة مشرتكًة كفيلٌة أبن تكشف احملبة القائمة بّي أعداء اإلسالم, والقواسم املشرتكة يف عداوة اجلميع هلذا الدين وأهله, إن ضحكًة متبادلًة, أو فرح
 فَحِريٌّ ابملسلمّي أن جيمعهم الفرح احملمود وميادينه، كما َجع الفرح املذموم أعداءهم.

 
 الكافرون والفرح املذموم:

ه من أبرز ما يُ ْلحظ يف حديث القرآن الك رمي عن فرح الكافر: أنه فرح غري متَّزن؛ ألن الكافر زائغ القلب, ليس النفعاالته ضابط من شرع, أو موجِن
 سبق بيان هذا.دين؛ فهو ال يؤمن بشيء من ذلك, وال يرفع به رأساً, أو يدفع به أبساً, وهلذا ُأوِكَل إىل نفسه, فظهر عدم اتزانه, خبالف املؤمن كما 

َنا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرمْحًَة مثَّ نَ زَ عرض القرآن الك ْعَناَها ِمْنُه ِإنَُّه لَيَ ُؤوٌس رمي هلذا االضطراب يف فرح الكافرين يف أكثر من آية, منها قوله تعاىل: }َولَِئْن َأَذق ْ
يِنئَ  ْتُه لَيَ ُقوَلنَّ َذَهَب السَّ َناُه نَ ْعَماَء بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّ  [ 10-9اُت َعِنِن ِإنَُّه َلَفرٌِح َفُخوٌر{ ]هود : َكُفوٌر * َولَِئْن َأَذق ْ

نَ   ا النَّاَس َرمْحًَة َفرُِحوا هِبَا وعلى الرغم من االختالف القائم بّي املفسرين يف تعيّي املراد ابإلنسان يف هذه اآلية, ويف مثيالهتا كقوله تعاىل: }َوِإَذا َأَذق ْ
َمْت أَ  ُهْم َسيِنَئٌة مِبَا َقدَّ ُهْم َسيِنَئٌة : [, وقوله تعاىل أيضاً 36ْيِديِهْم ِإَذا ُهْم يَ ْقَنطُوَن{ ]الروم : َوِإن ُتِصب ْ َنا اإِلنَساَن ِمنَّا َرمْحًَة َفرَِح هِبَا َوِإن ُتِصب ْ }َوِإانَّ ِإَذا َأَذق ْ

َمْت أَْيِديِهْم َفِإنَّ اإِلنَساَن َكُفوٌر{ ]الشورى :   [.48مِبَا َقدَّ
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ابعتبار أنه ُجِبل على عدم  -، فإن الكافر يدخل فيها دخواًل أونلياً, فإن أريد هنا جنس اإلنسان بعامٍة [19]الختالفأقول: على الرغم من هذا ا
فإن الكافر أبرز أفراد النوع اإلنساين  -[ 84, ص 25, ج 44؛ 6, ص 7, ج  38، كالطربي واخلطيب ]االتزان, وهو قول كثري من املفسرين

 [ ال يزيله إال اإلسالم؛ فالذين ِل يسلموا ابقون عليه.135-34, ص ص 25, ج 12وهو عدم التوازن ] -يف هذا اجملال؛ ألن هذا اخلُُلق 
فقوٌل ظاهر ويؤيده  -[ 10, ص9, ج 3وهو ما ذهب إليه َجع من املفسرين، كالقرطيب ] - وإن أريد ابإلنسان يف هذه اآلايت الكافر خباصة

السياق, حيث ُوصف اإلنسان يف اآليتّي أبنه كفور, وهو وصف خاص, وقد يعكر صفو هذا القول أن وصف الكفور يشمل الكفر ابهلل وكفران 
يء وصف كفور على صيغة املبالغة يؤيد التوجه الثاين، وعلى كلٍن؛ فإن الكفر ابهلل وكفران النعمة, واإلنسان بعامة متلبِنس ابلوصف الثاين, وإن كان جم

 النعمة بينهما تالزم يف أغلب احلاالت.
وْا اِبحْلََياِة }َوَفرِحُ  لقد كان لعدم توازن الكافر يف انفعاالته مظاهر وآاثر منها: أن فرحه حمصور يف الدنيا, وال يلتفت إىل نداء اآلخرة. يقول هللا تعاىل:

نْ َيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع { ]الرعد: َيا َوَما احْلََياُة الدُّ ن ْ  .[26الدُّ
اآلخرة من  إن يف الدنيا أشياء مفرحة تغري ابإلنسان، ويبشُّ هلا؛ ولكنها قليلة زائلة, خيالطها الكدر والشوائب, وهي ال شيء إذا ما قيست مبا يف

: ))لوال أن كتب هللا اخللود على أهل اجلنة، ملاتوا -صلى هللا عليه وسلم  -أومأت اآلية إىل هذا املعىن, وتقدم قول النيب نعيم مقيم يُفرح, وقد 
 فرحاً((.

 
َنا انَّ إن فرح الكافر قاصر مذموم, حّي حصره يف الدنيا على حساب اآلخرة, وما نعيم الدنيا إال جمرد ذوق, كما أشارت اآليتان السابقتان }َوإِ  ِإَذا َأَذق ْ

[، وأصل الذوق: أخذ شيء يسري للمعاينة فقط, وال شك أن نعيم الدنيا كله ال يعدو أن يكون ذوقاً ابلنسبة 15, ص22, ج 23اإِلنَساَن{ ]
 لنعيم اآلخرة.

م هذا الذوَق وحسب, خبالف املؤمن؛ إن فرح الكافر هبذا الذوق، وقناعته به مؤشٌر على دنوِن مهَّته, وضيق أفقه, فقد رضي أن يكون حظُّه من النعي
بعد الدنيا ملا ذاق فُأْعِجب, تعلقت مهَّته ابآلخرة حمل النعيم املقيم؛ فصار الذوق للمؤمن وسيلة؛ ألنه يسعى إىل سعادة عظمى, والكافر ال يرجو 

 سعادًة وال فرحاً؛ فصار ما يف الدنيا غاية عنده.
أ, صوراتن متقابلتان لفرح املؤمن وفرح الكافر: لقد فرح أهل سبأ هبديتهم اليت مُحلت إىل سليمان, مع ملكة سب -عليه السالم  -يف قصة سليمان 

 م هِبَِديٍَّة فَ َناِظَرٌة ِِبَ يَ ْرِجعُ وهي شيء اتفه إذا ما قيست حىت بنعيم الدنيا, وقد ظنوا أن نيب هللا سليمان سيفرح ابهلدية كما فرحوا: }َوِإيننِ ُمْرِسَلٌة ِإلَْيهِ 
وَنِن مِبَاٍل َفَما آاَتينَ اّلَلَُّ َخرْيٌ ممِنَّا آاَتُكم َبْل أَ  ا َجاء ُسَلْيَماَن َقاَل َأمتُِدُّ  [.36-35نُتم هِبَِديَِّتُكْم تَ ْفَرُحوَن{ ]النمل:اْلُمْرَسُلوَن * فَ َلمَّ

  نفرح مبا آاتان هللا من إميان؛ فهو مصدر الفرح احلق.أجاهبم سليمان بكل استعالء: أنتم وحدكم الذين تفرحون مبثل هذه التوافه, أما حنن، فإانَّ 
 

مذموم يف فرح الكافر, وهو أنه يفرح ابلنعمة من حيث هي نعمة، دومنا التفات إىل مصدرها؛ فهو فرح يتعلق ابلنعمة نفسها, وليس  وَثََّة وجٌه آخر
نْ َيا{, }َوإِ  َنا اإِلنَساَن ِمنَّا َرمْحًَة َفرَِح هِبَا{ وحدها.لكوهنا من هللا تعاىل: }َوَفرُِحوْا اِبحْلََياِة الدُّ  انَّ ِإَذا َأَذق ْ

[ مثاال حسيناً قرَّب به هذا املعىن، فقال: "لو أن ملكاً وضع أمام أحد األمراء رغيفاً, أو أمر اخلادم أن يضع 108, ص25, ج 19ذكر الرازي ]
م امللك إىل فقرٍي رغيفاً, أو زبدية طعام غري ملتفت إليه؛ فإن الفقري يفرح, لكن فرح األمري أمام هذا األمري زبدية طعام؛ فإن األمري يفرح هبذا، ولو قد

ما فرحا به شيء  يكون هبذا الشيء اليسري من يد امللك, أو أبمره, أما فرح الفقري الغافل، فإنه يكون ابلرغيف والزبدية, وشتَّان بّي الفرَحّْي, مع أن
 واحد".

ل الكافر يف فرحه وحال املؤمن، فارتباط فرح الكافر ابلنعمة ذاهتا يفسر عدم توازنه؛ ألنه يفرح هبا فرح الَبَطر إذا أقبلت, إن الفرق ظاهر بّي حا
 وحيزن حزانً شديداً إذا فقدها؛ الفتقاره للضابط املكتسب، الذي يكبح َجاع انفعاالته.
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يفرح هبا فرح املقرِن بفضل هللا الوهاب هلا, فال يبطر؛ ألن املعطي فوقه يرقب فعله, وإن فإنه حّي ترتبط النعمة عنده ابهلل تعاىل؛ فإنه  ،أما املؤمن

أمرها بيد  نزعت منه النعمة, أو فاته احلصول عليها يصرب؛ العتقاده أن ما حصل كان بقضاء هللا وقدره, وقد تعود إليه, ويظفر هبا مرة أخرى ما دام
 هللا تعاىل. 

قر إليه الكافر؛ إعجاابً منه مبا هو عليه, وجتاهاًل ألي صوت آخر؛ وهلذا كان فرحه فيما ال ينبغي, وعلى الوجه الذي ال هذا التوازن هو الذي يفت
 ينبغي.

ا َجاءهتُْ إن هذا املسلك الذي ارتضاه الكافرون أغرى هبم, فجعلهم يُ ْعِرضون عن دعوة الرسل فرحاً مبا عندهم وقناعًة به, وزهداً مبا وراءه، }ف َ  ْم َلمَّ
ْهزِئُون { ]غافر :   [.83ُرُسُلُهم اِبْلبَ يِنَناِت َفرُِحوا مِبَا ِعنَدُهم مِنَن اْلِعْلِم َوَحاَق هِبِم مَّا َكانُوا بِِه َيْست َ

ستهزاء مبا عداها، حىت إهنا جمموعة من التصورات واألوهام، ظنها الكافرون علماً يرسم هلم منهج حياة؛ ففرحوا هبا، إعجاابً وإمياانً؛ فأدَّى هذا إىل اال
 لو جاءت به الرسل.

الدنيا هبذا هذا هو الفرح املذموم بعينه, حّي يؤدي إىل الكفر ابحلق، واإلعراض عنه، واالزدراء مَبْن جاء به؛ فيحرم هذا الفرح الكافريَن من خري 
 اإلعراض, ومن نعيم اآلخرة.

ة, فقد تكون عقائَد جاهلية متوارثة، ظنها أهلها شيئاً, ورمبا تكون بقااي دين حمرَّف, وقد إن هذه األوهام، اليت يفرح هبا الكافرون متنوعٌة ومتعدد
جيمعها أهنا مبعث فرح يف نفوس أصحاهبا, وفيهم يقول هللا تعاىل: }ُكلُّ ِحْزٍب  -ورغم االختالف بينها  -تكون مبادئ بشرية, وُنُظماً وضعية, لكنها 

 [. 53ؤمنون:مِبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن{ ]امل
بدعهم هم, أو مما توارثوه  ويلحظ يف اآلية املتقدمة قوله تعاىل:}َفرُِحوا مبا ِعْنَدُهْم{، ويف اآلية الثانية }مِبَا َلَديهم فرحون{، فهذا الذي يفرحون به من

 و الرمحة والشفاء.واعتادوا عليه, وهو ال يغِن من احلق شيئا، أما املؤمنون فإهنم يفرحون مبا جاءهم من عند هللا؛ فه
[, وذلك متثيل حلال اشتغاهلم 74 -73, ص ص 18, ج 13[ ]54انسب أن أييت بعُد قوُله تعاىل: }َفَذْرُهْم يف َغْمَرهتِِْم َحىتَّ ِحٍّي{ ]املؤمنون:

العقاب حبال قوم غمرهم املاء,  لينجيهم من -عليه وسلم  صلى هللا –مبا هم فيه من االزدهار وترف العيش, عن التدبر فيما يدعوهم إليه الرسول 
 فأوشكوا على الغرق, وهو حيسبون أهنم يسبحون. 

ف هلم احل قائق، فيعلمون أن ويظل الفرح املذموم صارفاً هلؤالء عن اجلادة, يف احلياة الدنيا، حىت أتتيهم آجاهلم، وهم على حاهلم, مث يوم القيامة تتكشَّ
بُو  اَلِسُل ُيسْ فرحهم أوردهم النار: }الَِّذيَن َكذَّ َحُبوَن* يف احْلَِميِم مثَّ يف النَّاِر ا اِبْلِكَتاِب َومِبَا َأْرَسْلَنا بِِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن*ِإِذ اأْلَْغاَلُل يف َأْعَناِقِهْم َوالسَّ

ُتْم ُتْشرُِكوَن*ِمن ُدوِن اّلَلَِّ َقاُلوا ْ َنُكن نَّْدُعوْا ِمن قَ ْبُل َشْيئاً َكَذِلَك ُيِضلُّ اّلَلَُّ اْلَكاِفرِيَن *َذِلُكم مِبَا ُكنُتْم  ُيْسَجُروَن*مثَّ ِقيَل هَلُْم أَيَن َما ُكن ْ َضلُّوا َعنَّا َبل ِلَّ
ِيَن { ]غافرْئَس مَ تَ ْفَرُحوَن يف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِن َومِبَا ُكنُتْم متََْرُحوَن *اْدُخُلوا أَبْ َواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها فَبِ   [. 76-70ثْ َوى اْلُمَتَكربِن

حلق, ال إىل ذلكم العذاب, الذي ورد يف اآلايت طرٌف منه بسبب الفرح يف الدنيا بغري احلق, ويف هذا إمياء إىل أن الذم متوجه إىل كون الفرح بغري ا
 مطلق الفرح, وقد سبقت اإلشارة إىل هذا املعىن بشيء من التفصيل.

وكان إىل جانب الفرح سبباً ملا هم فيه من عذاب, واملرح هو: الرتَجة احلسية  -ذكرته اآلية  -رين يف الدنيا ما صاَحَبه من مرح من مظاهر فرح الكاف
وأمثاله, للفرح الباطل كالضحك, واإلعراض, والسخرية ابلفئة اْلُمَتَديننة, والتطاول على الناس, وتتبع امللذات من مأكل ومركب, واإلعجاب هبذا 

 لرضا عنه, واحلرص عليه؛ فاجتمع يف الكافرين فرح القلب ومرح اجلوارح، وكالمها على غري هدى. وا
  إهنا أبواب من التِنيِه واخلسران, فُتحت على الكافرين يف الدنيا واآلخرة, كان مفتاحها الفرَح الباطل املذموم.

 
 فرح املرتفّي:
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جند أوضح مثااًل من قارون، وقصُته َعَرض هلا القرآن الكرمي بشيء من التفصيل؛ ملا فيها من عرب  ال -احلال واملآل  -عند احلديث عن فرح املرتفّي 
 وآايت.

إن ترف قارون ومرحه جعله أمنوذجاً لكل األصناف، اليت صدرت منها صور من الفرح املذموم؛ فقارون من اليهود الذين ُعرف عنهم حب املال 
 يء.وعبادته, وتقدمي الفرح به على كل ش

[ عن قتادة قوله: "كان قارون قد قطع البحر مع موسى, وكان يسمى "املنوِنر"؛ من 113, ص13, ج 3أظهر قارون النفاق أيضاً, نقل القرطيب ]
 حسن صوته يف التوراة, ولكن عدو هللا انفق كما انفق السامري". 

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى آِباَيتَِنا َوُسْلطَاٍن مُِّبٍّي*ِإىَل ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن فَ َقاُلوا َساِحٌر ويف القرآن الكرمي أكثر من إشارة إىل كفر قارون, منها قوله تعاىل: }وَ 
اٌب { ]غافر: ِر ظاهٌر، ال إشكاَل فيه؛ ألنه يف نَظَره من القبط قوِم فرعون, جاء يف تفسريه ]24-23َكذَّ , 45[، ُكْفُر قارون عند القامسي املفسِن

[: "ِمن شاكلتهم يف الكفر والطغيان, وقوُم موسى َجاعته الذين أرسل 76[: }ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقوِم ُموَسى{ ]القصص:4725, ص13ج 
 إليهم، وهم القبط"، وسياق اآلايت اليت تتحدث عن قارون أتىب ما ذهب إليه القامسي؛ فإن السياق يشري إىل أن قارون من بِن إسرائيل.

اَر اآْلِخَرَة َواَل تَنَس  قد يبدو نْ َيا َوَأْحِسن َكَما من خالل احملاورة بّي قارون وقومه أنه كان مؤمناً، كقوهلم له: }َوابْ َتِغ ِفيَما آاَتَك اّلَلَُّ الدَّ َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
 [ إىل غري هذا من إحياءات.77 اْلُمْفِسِديَن{ ]القصص:َأْحَسَن اّلَلَُّ ِإَلْيَك َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اّلَلََّ اَل حيُِبُّ 

من حالة إىل أخرى أسوأ منها, وهذا من آاثر الفرح  -بسبب فرحه ومرحه  -أن قارون تنقل  -وهللا أعلم  -ليس فيما ذكر تعارض, فالذي يظهر 
 املذموم، الذي يستدرج صاحبه، ويُغري به حىت يورده النار. 

إسرائيل, قوِم موسى, فآاته هللا تعاىل مااًل كثرياً, فرح به فرحاً جعله يتجاوز احلد, فتطاول على قومه, وأعرض عن االعرتاف إن قارون كان من بِن 
 بفضل هللا, وجتاهل احلقوق الواجبة عليه, فاستحق بذلك ما استحق.

ه، واحناز إىل فرعون, فاستدرجه هللا تعاىل أبن آاته [: "إن قارون بغى على قوم383, ص2, ج 44هذا التوجيه أْوىل ابلصواب من قول اخلطيب ]
ا ُفِِت به وفرح، أهلكه هللا".  مااًل كثرياً, فلمن

َناهُ وقد شجع اخلطيب وغريَه على هذا الفهم تقدمُي البغي على اإليتاء؛ مما يومئ أبن البغي سابق: }ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمن قَ ْوِم ُموسَ  ِمَن  ى فَ بَ َغى َعَلْيِهْم َوآتَ ي ْ
ِة ِإْذ َقاَل َلُه قَ ْوُمُه اَل تَ ْفَرْح ِإنَّ اّلَلََّ  [، بيَد أن تقدمي البغي يف اآلية ال يعِن 76 اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحَّي{ ]القصص:اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَ ُنوُء اِبْلُعْصَبِة ُأوَل اْلُقوَّ

م البغ َمه يف الوجود على اإليتاء, وإمنا ُقدن ي؛ ألنه الوصف الذي توجه إليه الذم, وكان سبباً يف هالك قارون, فكان مناسباً أن يقدم؛ إلبرازه والعناية تقدُّ
 به؛ إذ الفرح ابإليتاء من حيث هو أمر مباح، إذا شكر صاحبه واعرتف ابلفضل, وإن نشأ عنه بغي، كان عاقبة صاحبه كعاقبة قارون.

 
 , فانقسم قومه جتاه مسلكه إىل فئتّي:آتى هللا تعاىل قارون ماالً, ففرح وبغى

ُفِِت به واعظًة كانت الفئَة املؤمنة، اليت ال تشغلها زخارف الدنيا وال الفرح هبا عن القيم العليا والدار اآلخرة, فانربت هذه الفئة إىل قارون ومن   األوىل:
َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اّلَلَُّ ِإَلْيَك وحمذرة: }اَل تَ ْفَرْح ِإنَّ اّلَلََّ اَل حيُِبُّ اْلَفرِِحَّي{، }َوابْ تَ  ن ْ اَر اآْلِخَرَة َواَل تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َواَل تَ ْبِغ ِغ ِفيَما آاَتَك اّلَلَُّ الدَّ

, ص 2, ج 32ح، وختلَّق به على الدوام ]والَفرِح بكسر الراء: َمن أكثر من الفرَ  [، 77اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اّلَلََّ اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن{ ]القصص:
 بتصرف[, حىت يصري ُخُلقاً فيه, فينقلب من انفعال نفسي معفوٍن عنه إىل صفة مذمومة آباثرها.  299

, 44بّي الفرِح والفارح مبا يدل على أن الفرِح أكثر تلبُّساً يف الفعل, فهو صفة مبالغة ] -[ 311,ص 2, ج 46كالفراء ]  -فرنق بعض العلماء 
[ عن عيسى بن سليمان احلجازي أنه قرأ )الفارحّي( 133, ص 7, ج 24؛ 112, ص 19,ج 23[, ونقل اآللوسي ]385, ص2ج 

 ابأللف؛ مما يدل على أن للتفريق أصاًل معترباً.
 املتقدم. إن عامة املفسرين، وإن ِل يشريوا إىل هذا الفرق, إال أهنم فسروا لفظة "الفرِح" يف اآلية مبا يتسق مع التفريق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 20 

, 3[ عن ابن عباس: "الفرحّي: املرحّي", وعن جماهد: "املتبذخّي، األشرين، البطرين", وعند القرطيب ]70,ص 20, ج 38ذكر الطربي ]
 [ عن جماهد: "الباغّي", وعن ابن حبر: "ال تبخل؛ إن هللا ال حيب الباخلّي", وعن بشر بن عبد هللا: "ال تفرح: ال تفسد".413, ص31ج 

ه النهي إىل الفرح املباإن م لغ فيه، والذي وعظة القوم لقارون كانت معتدلًة متزنة, فإنه ِل يُ ْنَه عن الفرح املعتدل، الذي ال يُنسي الشكر, وإمنا ُوجن
 يُفضي إىل الفساد والبطر, وهو ما عرب عنه املفسرون بعبارات متنوعة. 

 عن الفرح, حّي ِل يذمَّ القرآن الفرح لذاته؛ وإمنا ملتعلقه، كما هو الشأن يف قصة قارون.  إن هذا املعىن ينتظم مع التوجه العام للقرآن يف حديثه
ذموم إىل البخل, إن قارون ِل يبتغ فيما آاته هللا الدار اآلخرة, وإمنا كان مهه الدنيا فقط, وِل حيسن إىل الناس كما أحسن هللا إليه, ودفعه فرحه امل

َا ُأوتِيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعنِدي{]القصص:فوعظه قومه يف هذه األمور؛ لك  [. 78نه ِل يُلِق هلم ابالً, ومحله فرحه إىل الُعْجب بنفسه }َقاَل ِإمنَّ
 

نَيا اَي لَْيَت َلَنا احْلََيا الفئة املفتونة: كانت املوعظة من الفئة املؤمنة إىل أولئك الذين فتنوا بكنوز قارون، ومتنوا شيئا منها }َقاَل الَِّذيَن ُيرِيُدونَ  الثانية: َة الدُّ
[، يُ ْنسب ألرسطوطاليس كالٌم يناسب هذا املوقف, واحلكمُة ضالة املؤمن, جاء يف كالمه: 79ِمْثَل َما ُأويتَ َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍن َعِظيٍم{]القصص:

هذه اللذات ينمون وإايها أيلفون, وإهنم ظنوا أهنا اأَلْوىل يف "العلة يف ميل الناس إىل اللذات اجلسمية, ويف هرهبم من اللذات املعنوية؛ ألهنم مع 
هو أمامها من االختيار؛ ألهنا بنظرهم تدفع احلزن... وقال: إن األكثر منهم ِل يذوقوا لذة املعرفة، فيعرفوهنا، ومن عرف لذة املعرفة، يصرب على ما 

ىل لذة املعرفة من غري رفض كثري من الشهوات واللذات, ومن غري هجران لذة الراحة الكد والتعب واخلطر حىت يصل إليها... مث قال: فإنه ال سبيل إ
ٍ رفُض هذه اللذات وهجراهنا" ]  [. 143-142, ص ص12واخلرافات, وليس هبّين

اِبُروَن{ ]القصص:  [. 80وخيتصر هذه املعاين كلها قوله تعاىل يف سياق قصة قارون: }َوال يُ َلقَّاَها إالَّالصَّ
فتنٌة لغريهم من الناس, خباصة أولئك الذين تعلقت نفوسهم ابلدنيا ومتاعها, فكانوا حباجة إىل  -قارون وأمثاله  -ب الفرح الباطِل واملرح إن أصحا

ِعْلَم{ لْ تقريع يعيد هلم صواهبم, وهو ما قامت به الفئة املؤمنة، اليت تستحق الوصف ابلوصف املتقدم, قال تعاىل: }َوَقاَل الَِّذيَن ُأوتُوا ا
 [.80]القصص:

ن الضوابط إن الصرب املكتسب واملأمور به شرعاً خرُي ضابط النفعاالت اإلنسان, وأفضل معّي على زينة الدنيا وفتنتها, والصرب أكمل وأكثر نفعاً م
 اإلقرار أبن الصرب يتضمنها. اليت وضعها الفالسفة وعلماء النفس, واليت سبقت اإلشارة إليها: كاملكابدة, وقوة اإلرادة, وقوة التفكري, مع

[, والتعبري بعلى يتضمن معىن التكرب والتطاول, محله فرحه على املرح، فأظهر ماله, وعرض زينته, 79}َفَخَرَج َعَلى َقوِمِه يف زِيَنِتِه{ ]القصص:
 وصاحب هذا ازدراٌء لقومه؛ ألهنم ال ميلكون ما ميلك.

[، وهو نص يلقي ظالُله رهبًة يف 81بعقوبة عجيبة ُميفة }َفَخَسْفَنا بِِه َوِبَدارِِه اأَلْرَض{ ]القصص: -ة وهو على هذه احلال -عاجل هللا تعاىل قارون 
وكفى؛ النفوس, فيحسن أن نرتكه دون تفصيل, خالفاً جلمع من املفسرين، أتوا يف هذا املقام بكالم ال خطام له وال زمام, خسف به وبدراه األرض 

تمعات، وفتنة ظاهرة كان يف هالكه تقومي ملفاهيم كاد يعصف هبا الفرح املذموم, لوال أن عاَجَل هللا قارون ابخلسف, وخسف ألنه أمنوذج خطر على اجمل
 معه هذه التصورات الباطلة.

 
ْوا َمكَ  انَُه اِبأْلَْمِس يَ ُقوُلوَن َوْيَكَأنَّ اّلَلََّ يَ ْبُسُط لقد ظهر هذا يف تراجع الفئة اليت فتنت بقارون حّي أمسوا مفتونّي، وأصبحوا اندمّي }َوَأْصَبَح الَِّذيَن مَتَن َّ

َنا خلَََسَف بَِنا َوْيَكأَنَُّه اَل يُ ْفلِ  [، ذُكرت قصة قارون يف سورة مكية, 82ُح اْلَكاِفُروَن{ ]القصص:الرِنْزَق ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَ ْقِدُر َلْواَل َأن مَّنَّ اّلَلَُّ َعَلي ْ
من تطاوٍل على  -كالوليد بن املغرية   -مون يف مكة، يوم أن كان الصراع على أشده, فكانت مناسبًة ملا كان عليه بعض كفار قريش تالها املسل

َلى َعَليِه آاَيتُ َنا َقالَ  -14اأَلوَِّلَّي{ ]القلم: َأَساِطرُي الرسول والرسالة, وسخرية ابملسلمّي بسبب كثرة ماله وعياله: }َأْن َكاَن َذا َماٍل َوبَِنَّي*ِإَذا تُ ت ْ
15.] 
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عدهم جاء ذكر هالك قارون مؤذانً أبن املال ال ينجي من عذاب هللا تعاىل, وكان يف هالكه وعيد شديد, ملن هم على شاكلته من أهل قريش, ومن ب
 من املرتفّي املنحرفّي, وتسلية للمؤمنّي, ومبعث فرح هلم أبهنم على خري وإىل خري بفضل هللا.

 ون دليل واضح على أن اإليتاء ال يدل على الرضا من املعطي, وال على إكرام, وال كان هذا العطاء مانعاً من العذاب, بل قد يكون العطاءهناية قار 
[، وملنا غابت هذه احلقيقة عن املرتفّي، 44ام:طريقاً للهالك, ومؤشراً على قربه }َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوْا مِبَا ُأوُتوْا َأَخْذاَنُهم بَ ْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن{ ]األنع

 صارت أمواهلم مدعاًة للفرح والبطر, بداًل من أن تكون فرصًة للتأمل واملراجعة.
 

أن  -واحلالة هذه  -مر بنا عند احلديث عن الفرح املذموم شيء من آاثره السلبية, وقد يكون بعض هذه اآلاثر توارى يف ثنااي احلديث، فيحسن بنا 
 ها؛ إلبرازها: نوجز ذكر 

يؤدي إىل  -الذي ال ضابط له  -الفرح املذموم جيعل صاحبه يسيء الظن ابهلل؛ ألنه خيشى أن ينزع هللا منه األشياء املفرحة, والفرح املذموم  -1
هذا هو اخلسران حزن مذموم ال ضوابط له عند فوات نعمة, أو حصول نقمة, وهذا الشعور يفضي إىل التسخط، وعدم الرضا ابلقضاء والقدر؛ و 

 بعينه.
 
اهلا قارون الفرح املذموم يلهي عن شكر املنعم؛ النشغال صاحبه ابلفرح وآاثره املتمثلة ابملرح أبنواعه, والعتقاده أبن ال فضل ألحد عليه, ولقد ق -2

َا ُأوتِيُتُه َعلى ِعْلٍم ِعْنِدي{، إن عدم الشكر سبب مباشر  لنزع النعم، ولعذاب هللا }لَِئن َشَكْرُُتْ أَلزِيَدنَُّكْم َولَِئن من قبُل حّي ُدعي إىل الشكر: }ِإمنَّ
 [. 7َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذايب َلَشِديٌد{ ]إبراهيم:

 
 -غله من آاثر الفرح املذموم الركون إىل الدنيا، والرضا هبا, واحلرص عليها؛ خشيَة أن يفوته بعض ما فيها من وسائل الفرح ودواعيه, وهذا يش -3

 عن اآلخرة والعمل هلا.  -شك وال 
ر بقول أرسطو: "ليس بّي اللذات اجلسمية وبّي  التعقل إن من كانت هذه حاَله، يفتقر إىل التعقل واالتزان؛ ألنه يعيش للشهوات وفيها, وهذا يذكِن

 [.144, ص12ّي السفه والغلمه" ]مشاركة؛ والدليل أن اللذة املفرطة جتعل اإلنسان هائم العقل مضطرابً، وإمنا تكون املشاركة بينها وب
 
[، 884, ص27, ج 44الفرح املذموم يدفع صاحبه إىل البخل، ويرغِنبه فيه؛ ألن من طبيعة اإلنسان أن حيرص على ما جيلب له الفرح ] -4

خالء إبزاء حزب الفقراء, وحىت ال ويتفنن يف طرق َجعه, وال يقتصر األمر على البخل؛ بل يتعدى إىل األمر به, واحلث عليه؛ ليكثر حزب املرتفّي الب
 يكون هذا البخيل وحيدًا.

ذمُّ البخل والذين أيمرون به, يف قوله  -لقد نبه القرآن الكرمي على هذا التالزم, فقد جاء بعد اآلية اليت تنهى عن الفرح املفرط يف سورة احلديد 
 [.24{ ]احلديد:تعاىل: }الَِّذيَن يَ ْبَخُلوَن َوأيَُْمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخلِ 

َنا النَّاَس َرمْحًَة َفرُِحوا هِبَا{ ]الروم:  [ األمُر إبعطاء احلقوق ألهلها, والنهي عن الراب؛ ألن الفرح 36 وقد انسب أن أييت بعد آية سورة الروم:}َوِإَذا َأَذق ْ
املال دون ضوابط, وهلذا أعقب اآلية السابقة قوله تعاىل: مظنَّة أن يبخل اإلنسان، فال جيود ابحلقوق, وهو كذلك مظنَّة أن حيرص اإلنسان على َجع 

ِبيِل{ ]الروم: ُه َواْلِمْسِكَّي َواْبَن السَّ { 38}َفآِت َذا اْلُقْرىَب َحقَّ ُتم مِنن رِنابً لِنرَيْبُ َو يف َأْمَواِل النَّاِس َفاَل يَ ْربُو ِعنَد اّلَلَِّ [, مث قوله تعاىل }َوَما آتَ ي ْ
 [. 39]الروم:

 
رث الفرح املذموم صاحبه الُعْجَب؛ بسبب حصوله على ما يفرح, والُعْجُب مدعاة لالستهزاء ابآلخرين, والبغي عليهم، كما فعل قارون, يو  -5

 [ نوع من أنواع الفرح.108, ص1والسخريُة واالستهزاء ]
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ومشت مبن أصيب, ومن جنح من هؤالء يف أمر، فرح  الشماتة: هي الفرح بشرٍن ينال اآلخرين؛ فهي من آاثره املذمومة, فمن جنا بنفسه، فرح -6

 ومشت مبن فشل.
 
اجملتمع, وإىل اإلنسان الفرِح املرح ابلباطل فتنة للناس, وخطر على املُُثل العليا, وقد تؤدي ظاهرة انتشار الفرح املذموم إىل اختالل املوازين يف  -7

 اخلطأ يف تقدير األشياء واحلكم عليها.
 
ملذموم يُ ْعرضون عن دعوات اخلري والصالح, ويناصبون أهلها العداوة, إما فرحاً مبا اعتادوا عليه وألفوه, وإما ألن هذه أصحاب الفرح ا -8

ط, والفرح يشرق هبذه املعاين السامية.  الدعوات تدعو إىل االتزان والتوسُّ
 

 الفرح املباح:
 مى ابلفرح املباح, ومن راَم أن يلحقه ابلقسم األول، فلن تعجزه حجة.إن بّي الفرح احملمود والفرح املذموم قسماً اثلثاً ميكن أن يس

أحرى أن تتضح  -وقد مضى يف البحث إشارات إىل الفرح املباح، ال أخاهلا خفيت على القارئ, بيَد أنن ِلَّ شعث هذا الفرح؛ لينتظم يف صعيد واحد 
 معامله.
س بشرية؛ فإهنا تفرح, وتُبدي سرورها ورضاها، حّي تباشر ما من شأنه أن يفرحها يف العادة، ال تكاد ختلو منه نف -هذا االنفعال الفطري  -الفرح 

فإن على اختالف يف األشياء املفرحة بّي إنسان وآخر, فقد يطري إنسان ما فرحاً بشيء, ال حيرك هذا الشيء نفُسه ساكناً عند آخر, وال عجب, 
 هذا مع اإلقرار بوجود أشياء يفرح عامة الناس هبا؛ كاملال, والنجاح, واحلياة, والتميز, وما شابه ذلك. املفرحاِت أشياُء مكتسبة، خبالف الفرح نفسه,

 
صلى  -[, وكان الرسول 106إن احلياة من حيث هي مبعث فرح يف النفس, فاهلل تعاىل مسى املوت مصيبة:}َفَأَصابَ ْتُكْم ُمِصيَبُة اْلَمْوِت{ ]املائدة:

 . [20]ول حّي استيقاظه: ))احلمد هلل الذي أحياان بعد ما أماتنا((يق -هللا عليه وسلم 
كونه انفعاالً, ما ِل يطرأ عليه مؤثر خارجي حييله إىل فرح أن الفرح على الرباءة األصلية، مباح، معفو عنه؛   -مما تقدم يف البحث  -لقد ظهر لنا 

ه الشرع عنايته إىل هتذيب الفرح وضبطه.  حممود, أو مذموم, ومن هنا وجن
 إن املسلم َأْوىل الناس هبذا الفرح؛ فإن فيه إظهاراً لنعمة هللا تعاىل, وانسجاماً مع طبيعة النفس السوية.

ب  -سلم صلى هللا عليه و  -لقد كان الرسول  يضحك ضحك الفرح عندما يرى ما يسره, وكان يضحك مما يضحك الناس, وكان يتعجب مما يُ تَ َعجن
 [.46, ص1, ج 47من مثله, ويستغرب وقوعه ]

لى ص -خيرب, فتلقاه الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -من احلبشة إىل املدينة، يوم أن فتح الرسول  -رضي هللا عنه  -وقدم جعفر بن أىب طالب 
 [. 144, ص 2, ج 47وقَ بَّل جبهته، وقال: ))وهللا ما أدري أبينهما أفرح: بفتح خيرب أم بقدوم جعفر؟(( ] -هللا عليه وسلم 

: ))لكن متيماً -صلى هللا عليه وسلم  -يفرح, ويسعى؛ ليفرح أصحابه معه, فقد جاء يف حديث الدجال قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ها هو 
، وكان الصحابة الكرام إذا رأوا الغيم، [21]خرباً منعِن القيلولة ؛من الفرح وقرة العّي, فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم(( أاتين، فأخربين

 ؛ استبشاراً بنزول املطر وإنبات األرض, وما يتبع ذلك من خريات تتمناها النفس، وتفرح هبا.[22]فرحوا
سواء انلوا ما يالئم الطبع أو فات عنهم  -احملبة واإلرادة  [: "أهل38, ص7, ج 49يف ضوء ما تقدم، ال نتفق مع صاحب "روح البيان" يف قوله ]

["، ولو قيَّد الفرح مبا 23حلديد:فإهنم ال يفرحون، وال حيزنون؛ كما قال هللا تعاىل: }ِلَكْياَل أتََْسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا مِبَا آاَتُكْم{ ]ا -ذلك 
ب؛ ألنه الذي تدل عليه اآلية اليت استند إليها؛ بل إنه ألمٌر متعذر أن ال يفرح اإلنسان وال حيزن, واملطالبة خيرجه عن حد املباح، وكذا احلزن، ألصا
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, ص ص 50هبذا املسلك مثالية، تتجاهل طبيعة اإلنسان, وقد رأينا مثل هذا التوجه عند بعض الفالسفة، مثل سقراط، ومن تبعه مثل الكندي ]
نه ال ينبغي لإلنسان أن يقتِن أشياء مفرحة؛ ألنه إذا فقدها حزن, وقد كان هؤالء يروجون للفرح العقالين [، حيث يرى هؤالء: أ170 -168

 الذي ال ضد له, وشتان بّي الدعوة إىل التجاهل والدعوة إىل االتزان.
ليه, وأابح احلزن على ما حُيزن ابعتدال أيضاً, أكمل، حّي أابح الفرح مبا يُفرح ابعتدال، ورغَّب يف الشكر ع –سبحانه  -إن شرع هللا أحكم، وهديَه 

 ورغَّب يف الصرب, وهو ما ينسجم مع طبيعة النفس السوية .
{ ]غافر: ُتْم تَ ْفَرُحوَن يف اأَلْرِض بَِغرِي احْلَقِن ملباح وهو احملمود وا -دليٌل على أن الفرح ابحلق  -[ 75إن توبيَخ هللا تعاىل للكافرين بقوله: }َذِلُكْم مِبَا ُكن ْ

 جائز. -
وال يشبه فرح هللا  -مع نفي املماثلة واملشاهبة  -ويف حديث التوبة املشهور داللة واضحة على إابحة الفرح يف أمور الدنيا؛ ألن فرح هللا تعاىل ُشبِنه به 

 إال مبباح، ))هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعريه وقد أضله يف أرض فالة".
حب "دليل الفاحلّي" نقاًل عن ابن عساكر يف أماليه، عن أيب هريرة مرفوعاً: ))هلل أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال ويف رواية ذكرها صا

 [, وهذه كلها صور لفرح يف أمور الدنيا.86, ص1, ج 6الواجد, ومن الظمآن الوارد" ]
اوز احلد، فيصبَح مذموماً, فهذه مسألة سبق احلديث عنها, وحتديد معاملها, ولكنن َثَة يبد أن الفرح املباح ينبغي أن حيرتز منه, ال خوفاً من أن يتج

 مسألًة أخرى: وهي أن الفرح املباح قد يشتد، فيوقع صاحبه يف أخطاء غري مقصودة، يف أثناء تعبريه عن هذا الفرح.
عن الرجل الذي فقد بعريه مث وجده: ))مث قال من شدة الفرح: اللهم  - صلى هللا عليه وسلم -يف حديث التوبة املتقدم ما يؤكد هذا األمر, فقد قال 

آاثرها  أنت عبدي وأان ربك، أخطأ من شدة الفرح((, واألمر ما قال علماء النفس يف هذا اجملال: أبن االنفعاالت اهلائجة ال تكاد تنجو النفس من
ه اإلدراك،  ويعطل التفكري املنظم, والقدرة على حل املشكالت, ويضعف القدرة على التذكر الضارة ابلوظائف الفعلية؛ فاالنفعال العنيف ُيشون

 [.167, ص50والتعليم، ويشل سيطرة اإلدراك ]
[: "أي: جتاَوَز الصواب، وهو قوله: أنت ريب وأان عبدك، إىل ما قاله من اخلطأ من شدة الفرح؛ ملا تقرر 86, ص1, ج 6قال بعض شرَّاح احلديث ]

 شتد حىت منع صاحبه هذا من إدراك البدهيات، فضاًل عن غريها".من أنه رمبا ا
جيعل  -[ 68, ص1كما يقول ديكارت ]  -لقد وضع هذا احلديث قاعدة جليلة طاملا دفع الثمن غالياً من جهلها أو جتاهلها, ذلك أن الفرح 

, 12على النفس من احلزن, ومن قبُل قال أفالطون ] الذين يستسلمون له جسورين وغري مبالّي, وهذا ما جيعل الفرح يف العادة أشد ضرراً 
 [: "إن اللذة املفرطة جتعل اإلنسان هائم العقل مضطرابً".144ص

حّي جعل شدة الفرح مظنة للوقوع يف اخلطأ, وكأن بينهما تالزماً, وقد يكون اخلطأ يف  -صلى هللا عليه وسلم  -وأكمل من هذا وذاك قول الرسول 
 يف تقدير األمور, وهلذه اجلوانب صور ال حصر هلا. القول، أو الفعل، أو

كان   -كالتهور يف قيادة السيارات مثاًل   -مؤسفة مُسعت أو شوهدت, أعقبت فرحاً,فأعقبها حزن  -أو حوادث  -ال تكاد ختلو الذاكرة من حادثة 
م الناس, ومن العجب أهنا نشأت بسبب التعبري عن الفرح, القصد منها التعبرَي عن الفرح؛ فأدت إىل حاالت وفاة, أو إعاقة دائمة تظل ماثلة أما

[: "إن دفع األشياء اليت تضر، وميكنها أن هتدم أهمُّ من اكتساب األشياء اليت تضيف كمااًل، نستطيع أن نستمر يف 83, ص1يقول ديكارت ]
 احلياة بدونه".

 ل: "دفع املفسدة أوىل من جلب املنفعة".وقد سبق الشرع احلكيم إىل هذا املعىن يف القاعدة املشهورة اليت تقو 
ك كله شدة وليس ببعيد عن هذا التجاوزاُت غرُي الشرعية يف املبالغة يف املباحات، أو التهاون يف املفروضات, عن قصد أو من دون قصد؛ وَمَردُّ ذل

 الفرح املباح يف أصله.
 

 اخلامتة:
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 أبرز ما تضمنه هذا البحث؛ إمتاماً للفائدة, ومتابعة للعادة السائدة: -يف فقرات معدودة  -أن أوجز  -لزاماً  -وختاماً: أرى 
لت النصوص الشرعية ابلضبط والتوجيه؛ ليتمكن هذا  -من حيث هو ابنفعاالته وصفاته اليت جبل عليها  -اإلنسان  -1 غرُي متزن, وقد تكفن

 اإلنسان من التعامل والتفاعل مع ما حوله على الوجه احلسن.
 
 وإمنا يكون املدح والذم حبسب متعلقه. -من حيث هو  -انفعال ظاهر يف النفس البشرية, ال يلحقه مدح أو ذم الفرح  -2
 
ة أن الفرح ُعِن القرآن الكرمي ابلفرح يف آايت كثرية, عرضت له بطريقة مباشرة و غري مباشرة, منثورة يف سوره الكرمية, يستفاد من هداايهتا جمتمع -3

 د, ومذموم, ومباح.ثالثة أقسام: حممو 
 
عرض عنه؛ ذكر القرآن الكرمي الفرح احملمود, املتمثل ابلفرح يف الدين اإلسالمي, وبكل ما يتصل به, فأمر هللا به, وأعلى من شأنه, وعرَّض مبن أ -4

 ملا هلذا الفرح من فوائد محيدة، وآاثر مفيدة.
 
ث من خالهلا عن للفرح املذموم صور متنوعة, أسندها القرآن الكرمي إىل ط -5 وائف مذمومة, وهي اليهود, واملنافقون, والكافرون, واملرتفون, حتدَّ

 دوافع الفرح املذموم، وآاثره السلبية مبا يكفي؛ للتبصري والتحذير لكل حريص متأمل.
 
 ، أو املبالغة فيه عواقَب غرَي حممودة.الفرح املباح ينسجم مع الطبيعة السوية للنفس البشرية, مع ضرورة االحرتاز منه؛ ألن للتساهل يف شأنه -6
 
مع وجود قواسم مشرتكة بينه وبّي بعض ما ورد عن مدارس الفلسفة،  -يف احلكم والضبط والتوجيه  -مَتَيُّز املنهج القرآين بشأن االنفعاالت  -7

 وعلم النفس يف هذا اجملال. 
 وهللا أعلم، وصلى هللا وسلم على سيدان حممد.

 
 املراجع:

، بريوت: دار املنتخب العريب للدراسات والنشر 1م( . "انفعاالت النفس"، ترَجة وتقومي وتعليق: جورج زينايت، ط1561يكارت، رينيه )ت[ د1]
 ه .1413والتوزيع، 

 ه .1411، دمشق: دار قتيبة، 1[ سبيعي، عدانن. "املدخل إىل عاِل النفس اإلسالمي"، ط2]
 ه .1405ه (. "اجلامع ألحكام القرآن"، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 671محد )ت[ القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أ3]
 م.1947[ عطية هللا، أمحد. "سيكولوجية الضحك"، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، 4]
 رايض: مؤسسة النور، د.ت.ه (. "الضوء املنري على التفسري"، ََجَعه علي احلمد الصاحلي، ال751[ ابن القيم، حممد بن أيب بكر )ت5]
، 4[ الزبيدي، زين الدين أمحد. "ُمتصر صحيح البخاري"، املسمى: "التجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح"، حتقيق إبراهيم بركة، ط6]

 ه .1409بريوت: دار النفائس، 
 ار الكتب العلمية، د.ت.ه (. "دليل الفاحلّي لطرق رايض الصاحلّي"، بريوت: د1057[ الصديقي، حممد بن عالن )ت7]
 ه (. "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، د.م: دار الفكر للطباعة والنشر، د.ت.852[ ابن حجر، أمحد بن حجر العسقالين )ت 8]
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طبعة السنة ه (. "التفسري القيم"، ََجعه حممد أوس الندوي، حتقيق حممد حامد الفقي، مكة املكرمة: م751[ ابن القيم، حممد بن أىب بكر )ت 9]
 م.1949احملمدية، 

 ه .1401، القاهرة: مكتبة وهبة، 2[ عثمان، عبد الكرمي حممد. "الدراسات النفسية عند املسلمّي والغزاَل بوجه خاص"، ط10]
 ه .1405ب، [ عبد هللا، حسن إبراهيم. "مقدمة يف فلسفة الرتبية اإلسالمية من الرتبية الطبيعية اإلنسانية"، الرايض: دار عاِل الكت11]
ه (. "السعادة واإلسعاد يف السرية اإلنسانية"، دراسة وحتقيق أمحد عبد احلليم عطية، 381[ العامري، أبو احلسن حممد بن يوسف ) ت 12]

 القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، د.ت.
 [ ابن عاشور، حممد الطاهر. "تفسري التحرير والتنوير"، د.م: د.ن، د.ت.13]
، القاهرة: مصطفى البايب احلليب، 2ه (. "مقاييس اللغة"، حتقيق عبد السالم هارون، ط 395فارس، أبو احلسن أمحد )ت [ ابن 14]

 ه .1319
ه (. "هتذيب اللغة"، حتقيق عبدهللا درويش، ومراجعة حممد النجار،القاهرة: دار الكتب املصرية 282[ األزهري، أبو منصور بن أمحد )ت 15]

 للتأليف، د.ت.
 ه .1399[ الزاوي، الطاهر أمحد. "ترتيب القاموس احمليط"، بريوت: دار الكتب العلمية، 16]
 ه (. "املفردات يف غريب القرآن"، حتقيق حممد سيد كيالَن، بريوت: دار املعرفة، د.ت.502[ الراغب، أبو القاسم حسّي بن حممد )ت 17]
 م.1993سلمّي"، د.م، دار املعرفة اجلامعية، [ ربيع، حممد شحاتة. "الرتاث النفسي عند علماء امل18]
 ه .1410ه (. "التفسري الكبري"، د.م، دار الفكر، 606[ الرازي، فخر الدين حممد بن عمر )ت 19]
ه (. "بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز"، القاهرة: جلنة إحياء الرتاث 817[ الفيزوزآابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب )ت 20]

 ه .1383اإلسالمي، 
 ، مقالة الشيخ أبو عبد الرمحن بن عقيل.251[ جملة "الفيصل"، ع 21]
 ه (. "لسان العرب"، بريوت: دار صادر، د.ت.711[ ابن منظور، َجال الدين حممد بن مكرم )ت 22]
 بريوت: دار إدارة الطباعة املنريية، د.ت. ه (. "روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين"،1270[ اآللوسي، شهاب الدين حممود )ت 23]
ه ، ودمشق: دار الفكر، 1413، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ه (. "البحر احمليط"، ط754[ أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي ) ت 24]

 ه .1398
 ه .1421زيع، ، الرايض: دار السالم للنشر والتو 2ه (. "جامع الرتمذي"، ط279[ الرتمذي، حممد بن عيسى )ت 25]
 ، بريوت: دار املعرفة، د.ت.2[ رضا، حممد رشيد. "تفسري القرآن احلكيم"، الشهري ب "تفسري املنار"،ط26]
 م.1971[ صليبا، َجيل. "املعجم الفلسفي"، بريوت: دار الكتاب اللبناين، 27]
 وحممد فهمي السرحاين، د.م: مكتبة نصري، د.ت.ه (. "الروح"، حتقيق أمحد أنيس عبادة، 751[ ابن القيم، حممد بن أيب بكر )ت 28]
ه (. "الكليات"، حتقيق عدانن درويش، وحممد املصري، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1094[ الكنوي، أيوب بن موسى احلسيِن )ت 29]

 م.1976
 ه .1393[ أنيس، إبراهيم وزمالؤه. "املعجم الوسيط"، القاهرة: دار املعارف، 30]
 م.1985، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، 2ه (. "أساس البالغة"، ط538ي، حممود بن عمر )ت [ الزُمشر 31]
 ه .1413، بريوت: دار الكتب العلمية، 1ه (. "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"، ط541[ ابن عطية، أبو حممد عبد احلق )ت 32]
 ، الرايض: دار اللواء، د.ت.2بذل اجملهود يف حل أيب داود"، طه (. "1346[ السهارنفوري، خليل أمحد )ت 33]
 ه .1390[ اليحصيب، مالك بن أنس. "املوطأ"، شرح وتعليق أمحد عرموس، بريوت: دار النفائس، 34]
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بريوت:  ،6ه (. "ُمتصر صحيح مسلم". حتقيق انصر الدين األلباين، ط656[ املنذري، احلافظ زكي الدين عبد العظيم الدمشقي )ت 35]
 ه .1407املكتب اإلسالمي، 

 م.1955، القاهرة: دار املعارف، 1[ املليجي، عبد املنعم عبد العزيز. "تطور الشعور الديِن عند الطفل املراهق" ط36]
 ه (. "الكشاف عن خصائص التنزيل"، بريوت: دار املعارف، د.ت.538[ الزُمشري، حممود بن عمر )ت 37]
 ه .1407ه (. "جامع البيان عن أتويل آي القرآن"، القاهرة: دار احلديث، 310ير )ت [ الطربي، حممد بن جر 38]
 ه .1406، جدة: دار العلم ابلتعاون مع دار الشروق، 12ه (. "يف ظالل القرآن"، ط1386[ قطب، سيد إبراهيم )ت 39]
 املعرفة، د.ت. ه (. "تفسري القرآن العظيم"، بريوت، دار774[ ابن كثري، إمساعيل الدمشقي )ت 40]
 م.1988[ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر. "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان"، بريوت: دار عاِل الكتب، 41]
ه (. "بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز"، القاهرة: جلنة أحياء الرتاث 817[ الفيزوزآابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب )ت 42]

 ه .1383، اإلسالمي
، بريوت: املكتب اإلسالمي، 7ه (. "ُمتصر منهاج القاصدين"، حتقيق زهري الشاويش، ط742[ ابن قدامة، امحد بن حممد املقدسي )43]

 ه .1406
 [ اخلطيب، عبد الكرمي. "التفسري القرآين للقرآن"، د.م: دار الفكر العريب، د.ت.44]
 ه .1397، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، 1"حماسن التأويل"، ط ه (.1332[ القامسي، حممد َجال الدين )ت 45]
ه (. "معاين القرآن"، حتقيق ومراجعة حممد علي النجار، القاهرة: الدار املصرية للتأليف والنشر، د. ت. 207[ الفراء، حممد أبو بكر )ت 46]

 م.1966
 ه (. "زاد املعاد يف هدى خري العباد"، القاهرة: دار الفكر للطباعة، د.ت.751[ ابن القيم، حممد بن أيب بكر )ت 47]
، الرايض: د.ت.، 1ه (. "سنن ابن ماجه"، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، ط 273[ القزويِن، أبو عبد هللا حممد بن يزيد )ت 48]

 ه .1403
 : مكتبة املثىن، د.ت.ه (. "تفسري روح البيان"، بغداد1137[ الربسوي، إمساعيل حقي )ت 49]
 م.1976، اإلسكندرية: د.ن، 1[ راجح، أمحد عزت. "أصول علم النفس"، ط 50]

                       
  [.475ص، 1، ج6رواه البخاري ]   [1]
  [.475، ص1، ج6معىن حديث رواه كثريون منهم البخاري كما تقدم ]   [2]
  [.603، ص8، ج25أخرجه الرتمذي ]   [3]
  [.597، ص4، ج25أخرجه الرتمذي ]   [4]
[. ويف هذا احلديث دليل على أن االنفعاالت حملها القلب، ويؤكد هذا قوله تعاىل: }َسنُ ْلِقي يف 93، ص14، ج33أخرجه أبو داود ]   [5]

[، وعلى هذا الفالسفة 27[، وقوله تعاىل: }َوَجَعْلَنا يف قُ ُلوِب الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه رَْأَفًة َوَرمْحًَة{ ]احلديد: 151لرُّْعَب{ ]آل عمران:قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا ا
  [، والقول ما قال الشرع بنصوصه الصرحية.31، ص1األقدمون، وخالف يف ذلك ديكارت ]

  [.41، ص19، ج33أخرجه أبو داود ]   [6]
  [.652[ ص34رواه مالك ]   [7]
  [.650، ص34رواه مالك ]   [8]
  [.486، ص35رواه مسلم ]   [9]
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  [.22، ص4، ج25أخرجه الرتمذي ]   [10]
  [.25، ص2، ج6رواه البخاري ]   [11]
  [.147، ص4، ج33أخرجه أبو داود ]   [12]
  [.361، ص1، ج6رواه البخاري ]   [13]
  [.210، ص1، ج6رواه البخاري ]   [14]
  [.565، ص35[ ورواه مسلم ]204، ص1، ج6رواه البخاري ]   [15]
  [.483, ص 4, ج 25أخرجه الرتمذي ]   [16]
  [.565, ص 35[ ومسلم ]204, ص 1, ج 6أخرجه البخاري ]   [17]
  [ كالم نفيس يف ظالل هذه اآلية .2757, ص 5, ج 39لسيد قطب ]   [18]
[ تفصيل لطيف يف هذه املسألة، ساق فيها مسوغات الفريقّي فيما ذهبا إليه كلها معتربة، ويبقى 121, ص 22, ج 19للرازي ]   [19]

  الرتجيح للسياق.
  [.319، ص7، ج33أخرجه أبو داود ]   [20]
  [. 397, ص 2, ج 48أخرجه ابن ماجه ]   [21]
  [.415, ص 1, ج 6رواه البخاري يف كتاب التفسري ]   [22]
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