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املواساة يف القرآن الكريم
صدْركَ ُ هب َماُ
هُ
رب ُالعالمينُُ،القائ هُل ُفيُكتاب هُه ُ
لل ُ هُ
الحمدُ ُ هُ
الكريمَ } ُ :ولَقَدُْ نَ ْعلَمُأَنَّكَ ُ يَ هضيقُ َ
ُْربَّكَ ُ َحتَّىُيَأْتهيَكَ ُا ْليَ هقينُُ{ُ،وأشهدُ
اجد َُ
يَقول َُ
ُوك ه
ونُ*ُفَ َ
نُم َنُال َّ
هُر هبكَ َ
هينُ*ُ َواعْبد َ
س هبحْ ُ هب َح ْمد َ
س ه
أنُالُإلهُإالُهللاُُ،وأشهدُُأنُُسيدنَُاُونبينَُاُمحمداُعبدهُُورسولُهُ ،
إليُيومُالدينُُ ُ.
هُ
اللهمُصلُوسلمُوباركُعليهُوعليُآل هُهُوصحهُبهُ،ومنُتبعَُهُمُبإحسانُُ
هُ
ُُُُوبعدُُ ُ:
واألخالق ُاإلنساني هُة ُالفاضل هُة ُالتيُيُعينُ ُبهاُ
هُ
منُالقيم ُاإلسالمي هُة ُالنبيل هُة ُ ُُ ،
هُ
فإنُ ُالمواسا ُةَ ُ
هللاُ(عزُوجلُ ُ) ُ
بُ هُ
هُوآالمهُ،والمتأملُُفيُكتا هُ
هُ
بُعليُأحزاهُن
غيرهُعليُالتغل هُ
اإلنسانُُ َُ
يُبنفس هُهُمواسا ُةَُ
هللاُسبحانهُُتول َُ
أنهُقدُأوليُقيمةَُالمواسا هُةُعنايةُُخاصةُُُ،بلُإنُُ َُ
ُ
يج ُْدُ
(صليُهللا ُعليهُوسلمُ)ُحينُآذاهُ ُقومهُ
ُ
الخلق ُ
هُ
أنبيائهُهُوأوليائ هُه ُوأصفيائ هُه ُُ،فهذاُسيدُ ُ
ُربهكَ ُفَ هإنَّكَ ُ
َُ
والقيُمنهمُالصدو َُدُ
واإلعراضُواساهُربُهُ(عزوجل)ُبقول هُهَُ (ُ:وا ْ
صبه ْرُ هلح ْك هم َ
بهُمنُقومكُُ،
هُ
ربكُفيماُحملكَُُمنُرسالهُتهُُ،وفيماُابتالكَُُ
لقضاءُ هُ
هُ
)ُ،أيُُ:اصبرُ
ُْ
هبأَعْي هننَاُ
فإنكُبأعينهُنَُاُنراكَُُونحفظُكَُُُ،ونحوطُكَُُونحرسُكَُُُُ .
الحقُ،
هُ
لنداءُ
قومهُعنُاالستجاب هُةُ هُ
عليُإعراضُ هُ
هُ
وحينُتفطرُقلبُهُصليُهللاُعليهُوسلمُحزناُُ
َُ
سفا ُ)ُ
سكَ ُ َ
علَ ٰىُآثَ هار هه ْمُ هإنُلَّ ْمُي ْؤ همنواُ هب ٰ َهذَاُا ْل َحدهي ه
واساهُُربنُاُعزُوجلُبقول هُه(ُ:فَلَعَلَّكَ ُبَ ه
ثُأَ َ
اخ ٌعُنَّ ْف َ
بُ
ين( ُ،أيُُ:لعلكُمهلكُنفسكُحزناُبسب هُ
سكَ ُأَالُ َيكونواُم ْؤ هم هن َُ
وبقولهُسبحانه) ُ:لَ َعلَّكَ ُ َب ه
اخ ٌعُنَ ْف َ
نبينَُاُصليُ
هُ
همُعنُالحقُُ،فهذهُاآلياتُُوأمثالُهاُنزلتُُْمواساةُوتطييبا
هُ
هُ
همُوإعراض
تولهُي
ُلخاطرُ ُه
ي ُُ :
قُطاقهُتهاُُ،فقالُتعال ُ
سهُفو َُ
هللاُُعليهُوسلمُ،كماُواساهُُربُهُسبحانَُهُُموجهاُُإياهُُأالُي َح هم َُلُنف َُ

ُ(ُ )ُ 2

صي هْطرُ)ُُُ،فالُ
علَي هْه ْمُ بهمُ َُ
ستَُُُ َ
علَ ْيكَ ُا ْلبَ َالغُُ َو َ
(فَ هإنَّ َماُ َ
ساب)ُ،وقالُ سبحانهُُ(لَ ْ
علَ ْينَاُُا ْل هح َ
كُتكليفاُشاقًّاُم ْ
التوفيقُفمنُ
هُ
يكُإالُالبالغُوالبيانُ،أماُهدايةُُ
ُ
عل
ضنياُ،فماُ ُ
سُ
تكلفُنف َُ
ُْ
ُالُت َ ْهدهيُ َم ْنُأَحْ بَبْتَ َ ٰ
هللاُوحدَهُ،حيثُُيقولُُسبحانه (ُ:هإنَّكَ َ
َُّللاُيَ ْهدهيُ َمنُيَشَاءُُۚ
هُ
ُولَ هك َّن َّ َ
َوه َوُأ َ ْع َلمُ هبا ْلم ْهتَد َ
هين)ُ .
(ُعزُوجلُ)ُألمُموسيُ(ُعليهُ
هُ
هللاُ
الكريمُيريُمواسا ُةَُ هُ
هُ
نُ
كماُأنُالمتأم َُلُفيُالقرآ هُ
ُ
هاُ(ُعليهُالسالمُ)ُفيُاليم ُُ،فتف َّ
ط َُر ُقلبهاُخوفاُ
هُ
السالمُُ،حينُأُ هم َرتُأنُتُل هقُيُول َُد
(عزُوجلُ)ُوطمأنُفؤا َُدهاُ،حيثُُيقولُُتعاليَُ (ُ:وأ َ ْو َح ْينَاُإهلَ ٰىُأ همُ
َُ
سهاُهللاُُ
عليهُُ،فوا َُ
وهُ
اُراد ُ
اُخ ْفتهُ َ
س ٰىُأ َ ْنُأ َ ْر هض هعي ههُُۖفَ هإذَ ه
مو َ
ُو َالُت َ َخافه َ
علَ ْي ههُفَأ َ ْل هقي ههُفهيُا ْليَ هم َ
يُو َالُتَحْ َزنهيُُۖ هإنَّ َ
ينُ)ُ،ثمُواسا َُهاُ(سبحانهُُوتعاليُ)ُحينُر َُّدُول َدُهاُ(ُعليهُ
س هل َُ
ُو َجا هعلوه هُ
ُم َنُا ْلم ْر َ
هإلَي هْك َ
عيْن َهاُ
ىُأ هم هُهُ َك ْيُُتَقَ َّرُُ َ
السالمُ)ُإليهاُردًّاُجميالُ،حيثُُيقولُُ(ُج َُّلُشأنهُُ)ُ(ُ:فَ َر َد ْدنَاهُُ هإلَ ُٰ
ونُ)ُُ .
نُأ َ ْكث َ َره ُْمُ َُالُ َي ْعلَم َُ
َّللاُ َحقُُ َو ٰلَ هك َُّ
نُ َو ْع َُدُ َّهُ
نُ َو هلت َ ْعلَ َُمُأ َ َُّ
َو َُالُتَحْ َز َُ
الكريمُُللسيد هُةُمريمُ(عليهاُُالسالم)ُحينُاشت َّدُُعليهاُ
فيُالقرآنُ
هُ
كماُجاءتُُْالمواساةُُ
ه
تعاليُمنُ
ُْ
هللا ُ
اُ)ُُ،فأمر ُ َُ
َُ
سيا ُ َّمن ه
األمرُ ُُ،فقالتُْ(ُ:يَا ُلَ ْيتَنهي ُ همتُ ُقَ ْب َُل ُ ٰ َهذَا ُ َوكنتُ ُنَ ْ
سيًّ
نُتَحْ ته َهاُأ َ َّالُُتَحْ َزنهيُُقَ ْدُُ َجعَ َُلُ
ليطمئنُقلبُهاُُ،حيثُُيقولُُسبحا َنُهُ(ُ:فَ َنادَا َهاُ هم ُ
َُّ
ينادي َُهاُ
ْكُر َ
يُواش َْر هبيُ
علَي هُ
طُ َ
ساقه ُْ
ْكُ هب هج ْذ هُ
س هريًّاُ ُ*ُ َوه هزيُ هإلَي هُ
كُتَحْ ت َ هُ
َرب هُ
عُالنَّ ْخلَ هُةُت َ
كُ َ
طباُ َجنهيًّاُفَك هل َ
عيْناُۖ)ُ ُ.
َو َق هريُ َ
*** ُ
األنبياء ُوالمرسلينُُ،سيدناُ
هُ
عليُخاتم ُ
هُ
رب ُالعالمينُُ،والصالةُ ُوالسالمُ ُ
لل ُ هُ
الحمدُ ُ هُ
محمدُ(صليُهللاُعليهُوسلمُ)ُوعليُآلهُوصحب هُهُأجمعينُ ُ.
ُ

(ُ )3

ُ،والمواساةُ
ُ
صورُالمواسا هُةُكثير ُةٌُُ،منهاُُ:المواساةُُبالما هُلُُ،والمواساةُُبالنصيح هُةُ
َُ
إنُُ
ُ،ولقدُذكر ُلناُالقرآنُ ُالكريمُ ُمواسا ُةَُالرج هُلُ
َُ
بالدعاء ُ
هُ
بالمشارك هُة ُالوجداني هُة ُـُوالمواساةُ ُ
عليهُماُكانُ
َُ
ُ،وقصُ
َُّ
جُخائفاُُمنُقوم هُهُ
الصالحُلسيدنهُاُموسيُ(عليهُالسالمُ)ُحينُخر َُ
هُ
ُم َنُا ْلقَ ْو همُال َّ
كماُذكرُلناُ
َُ
ينُ)ُ،
ظا هل هم َُ
هُ
فُُۖنَ َج ْوتَ ه
منُأمرُفرعونُمعهُُ،فواساهُُقائالُُ(الُت َ َخ ْ
القرآنُُالكريمُُمواسا ُةَُالمالئك هُةُ(ُعليهمُالسالم)ُلسيدهُناُلوطُُ(ُعليهُالسالمُ)ُحينُخافُ
ُوأ َ ْهلَكَُُ).
منُقومهُُ،قائلينُلهَُ (ُ:الُت َ َخ ْ
ُو َالُتَحْ َز ْنُُۖ هإنَّاُمنَجوكَ َ
ف َ
يقولُ(صليُ
التحليُبهذهُالقيم هُةُالنبيل هةُ،حيثُُ ُ
يُهللاُعليهُوسلم)ُإلىُ هُ
ولقدُوجهَُُنبيُناُ(صل ُ
ظهرُ فَ ْليعدُْبهُعلىُ َمنُالُ َ
ض ُل َ
كانُمعهُ فَ ْ
هللاُعليهُوسلم)َ (ُ :من َ
ن لهُ
هرُلهُ،و َمن كا ُ
ظ َ
س َّرهُ ُأَنُ
فضلُزادُ فَ ْليَعدُْبهُعلىُ َمنُالُزا َد ُله)ُ ،ويقولُ ُ(صلي ُهللاُعليه ُوسلم) ُ( َُمن ُ َ
سر ُأو ُيَ َ
ض ُْع ُعنه)ُ ،ويقولُ ُ(صلي ُهللاُ
ب ُيوم ُالقيامةُ ،فَ ْلينَ هف ُْ
هللا ُمن ُك َْر هُ
ينَ هجيَه ُ ُ
س ُعن ُم ْع ه
الُيزالُهللاُُفيُحاج هُةُالعب هُدُمادا َُمُفيُحاج هُةُأخيه( ُُ .
ُ
عليهُوسلم)(ُ:
وحينُاستقرُنبيُُنَاُ(صليُهللاُعليهُوسلم)ُفيُالمدين هُةُالمنور هُةُُ،أتاهُُالمهاجرونُُ،فقالواُ:
َُّ
منُقومُنزلنَُاُ
ُ
ُ،والُأحسنُمواساةُُمنُقليلُُ
َُ
منُكثيرُ
ُ
اُقوماُأبذ َُلُ
ُ
هللاُُ،ماُرأينَُ
ياُرسو َُلُ هُ
(ُصليُهللاُعليهُوسلمُ)ُ
ُ
يُ
األنصارُ(رضيُهللاُعنهمُ)ُ،-كماُأثن َُ
َُ
يعنونُ
َُ
بينُأظهرهمُ–ُ
هُ
شعَ هريه َ
عليُاألشعريينُلتحلَّيهمُبهذهُالفضيل هُةُحينُقا َُلَُّ (ُ:
إنُاأل ْ
ُإذاُأر َملواُ–ُأيُُ:نف َُدُ
ين
ْ
ُ،أوُقَ َّلُ َ
َ
ُواحدُ،
طعامُ هعيا هل هه ْمُبال َمدهينَ هةَ ُ،ج َمع
واُماُكانُ هع ْندَه ْمُفيُث َ ْوب ه
طعامُهمُُ-فيُالغَ ْز هو ْ
ث َّم ْ
ُم هنيُوأناُمنه ُْمُ ُ)ُ .
س هويَّ هةُ،فَه ْم ه
سموهُب ْينَه ْمُفيُإناء ه
ُاقت َ َ
ُواحدُ،بال َّ
بخلقُُالمواسا هُةُُبينناُ ؛ُ حتيُ تشي َُعُُروحُُُاألخو هُةُُ ُ،وتقويُ
هُ
فماُ أحوجنَُاُ إليُ أنُ نتحلىُُ
فيُالمجتمعُُ،وتسو َُدُاأللفةُُوالمحبةُُبينهمُُُ .
هُ
العالقاتُُ

اللهم ألف بني قلوبنا وأصلح ذات بيننا

