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 املواساة يف القرآن الكريم 

ُهُُللُهُُالحمدُ  القائلُهُُرب  ُ، كتابهُهُُالعالمينُ بهَماُ {ُُ:الكريمُهُُفيُ َكُ َصْدر  ُ يق  يَضه أَنََّكُ نَْعلَم ُ َولَقَْدُ

ينَُ*ُُُُيَق ول ونَُ ده َنُالسَّاجه َُرب هَكَُوك نُم ه ،ُوأشهدُ}َُُواْعب ْدَُربََّكَُحتَّىُيَأْتهيََكُاْليَقهينُ *ُُُُفََسب هْحُبهَحْمده

ُه،ورسول ُُعبده ُاُمحمداُاُونبينَُسيدنَُُأنُ ُأنُالُإلهُإالُهللاُ،ُوأشهدُ 

ُالدينُ.ُُُُإليُيومُهُمُبإحسانُ هُ ومنُتبعَُُُه،وصحبهُُعليُآلهُهعليهُوُاركوسلمُوبُاللهمُصل ُه

ُوبعدُ:ُُُُُُُ

بهاُُُعينُ التيُي ُُُالفاضلةُهُُاإلنسانيةُهُُواألخالقُهُُُ،ُُالنبيلةُهُُاإلسالميةُهُُمنُالقيمُهُُالمواساةَُُُفإنُ 

ُ)عزُوجلُُ(ُهللاُهُفيُكتابُهُلُ ه،ُوالمتأمهُوآالمُهعليُأحزانهُُهُعليُالتغلبُهغيرَُُاإلنسانُ 

ُُمواساةَُُُبنفسهُهُُتوليَُُُسبحانه ُُُهللاَُُُ،ُبلُإنُ ُُخاصة ُُُعناية ُُُالمواساةُهُُأنهُقدُأوليُقيمةَُُُيجدُْ

قومهُُُعليهُوسلمُ(ُحينُآذاه ُُُ)صليُهللا ُُُالخلقُهُُ،ُفهذاُسيدُ ُُوأصفيائهُهُُهُوأوليائهُهأنبيائهُ

َُربه َكُفَإهنََّكُ:ُ)ُُهُ)عزوجل(ُبقولهُهواساهُرب ُُُواإلعراضَُُُوالقيُمنهمُالصدودَُ ْكمه َواْصبهْرُلهح 

لكَُرب هُُُلقضاءُهُُ(،ُأيُ:ُاصبرُُُْبهأَْعي نهنَا كُ،ُبهُمنُقومُهُُهُ،ُوفيماُابتالكَُمنُرسالتهُُُكُفيماُحم 

ُُ.ُكَُونحرسُ ُكَُ،ُونحوطُ ُُكَُونحفظُ ُاُنراكَُنَُفإنكُبأعينهُ

ُُُهُصليُهللاُعليهُوسلمُحزنا ُقلب ُُُوحينُتفطرَُ ُهُُلنداءُهُُاالستجابةُههُعنُُقومُهُُعليُإعراضه ،ُالحق 

ُُ)ُُ:اُعزُوجلُبقولهُهربن ُُُواساه ُ يثه ذَاُاْلَحده ن واُبهَهٰ ْمُإهنُلَّْمُي ْؤمه هه ٌعُنَّْفَسَكَُعلَٰىُآثَاره ُُُ(أََسف افَلَعَلََّكُبَاخه

نهينَُ (سبحانه:ُُوبقولهُُ ْؤمه ٌعُنَْفَسَكُأاَلُيَك ون واُم  ُحزناُبسببُه،ُأيُ:ُلعلكُمهلكُنفسكُُ) لَعَلََّكُبَاخه

ُههمُوإعراضهُتوليهُ لخاطرُهُُهاُنزلتُْوأمثال ُُُ،ُفهذهُاآلياتُ ُُهمُعنُالحق   ُ وتطييبا اُصليُنَُنبي هُُُمواساةُ 

لَُُُإياه ُُُموجها ُُُه ُهُسبحانَُرب ُُُكماُواساه ُ،ُُعليهُوسلمُُهللا ُ ُُ:هاُ،ُفقالُتعالُيطاقتهُُُهُفوقَُنفسَُُُأالُي َحمه 



ُ(2)ُُ

(ُُ اْلبَاَلغ  َعلَْيَكُ ُُفَإهنََّماُ (َوَعلَْينَا َساب  ُُاْلحه بهمُ ُُلَْستَُ)،ُوقالُسبحانه ْمُ رُ صََُعلَْيهه فالُُُُ،ُ(ْيطه

شاقًّاُُُُُكنفسَُُُتكلفُْ ْضني ا،تكليفاُ  ُالبالغُ لفماُُعُُم  ُإال ،ُُيك فمنُُُُالتوفيقُهُُأماُهداية ُُُوالبيان 

يَُمْنُ)ُسبحانه:ُيقولُ ُحيثُ ُوحَده ،ُهللاُه ُُۚإهنََّكُاَلُتَْهده يَُمنُيََشاء  َُيَْهده َُّللاَّ نَّ كه
أَْحبَْبَتَُولَٰ

يَن(َوه َوُأَْعلَم ُ ْهتَده ُ.بهاْلم 

موسيُ)ُعليهُُُ)ُعزُوجلُ(ُألم ُهُُهللاُهُُيريُمواساةَُُُالكريمُهُُنُهآفيُالقرُُالمتأملَُُُكماُأنُ 

َرتُأنُت ُالسالمُ،ُحينُأ ُ قلب هاُخوف اُُُ،ُفتفطَّرَُُُهاُ)ُعليهُالسالمُ(ُفيُاليم ُهيُولدَُلقُهمه

ُتعاليُ:ُ)ُُيقولُ ُُهاُ،حيثُ فؤادَُُُ)عزُوجلُ(ُوطمأنَُُُهاُهللا ُفواسَُُُعليهُ، َوأَْوَحْينَاُإهلَٰىُأ م ه

َُواَلُتََخافهيَُواَلُتَْحَزنهيُُۖإهنَّاَُراد وه ُ ُفهيُاْليَم ه ُفَأَْلقهيهه َُعلَْيهه ْفته ُُۖفَإهذَاُخه يهه عه وَسٰىُأَْنُأَْرضه ُُم 

ل وه ُمُه َُوَجاعه ْرَسلهينَُإهلَْيكه هاُ)ُعليهُولدَُُُوتعاليُ(ُحينُردَُُُّاُ)سبحانه ُ(،ُثمُواساهََُُُنُاْلم 

هُهُُإهلَىُُُٰفََرَدْدنَاه ُ(ُ:ُ)ُُشأنه ُُُ)ُجلَُُُّيقولُ ُُردًّاُجميال ،ُحيثُ ُُإليهاالسالمُ(ُُ َُُعْين َهاُُتَقَرََُُُّكيُُُْأ م ه

ُهَُوْعدَُُأَنََُُُّولهتَْعلَمَُُُتَْحَزنََُُوالَُ نََُُّحقُ َُّللاَّ كه ُ.ُُ(ُيَْعلَم ونَُُالَُُأَْكثََره مَُُُْولَٰ

ُالقرآنُهُُالمواساة ُُُكماُجاءتُْ عليهاُُُُحينُاشتدَُُُّالسالم(ُُ)عليهُامريمُُُُللسيدةُهُُالكريمُهُُفي

تُ ُُلَْيتَنهيُُيَا:ُ)،ُفقالتُُُْاألمرُ  ذَاُُقَْبلَُُُمه يًّاُ(ُ،ُفأمرَُُُنَْسي اَُُوك نتُ َُُهٰ نسه ُُتعاليُمنُُُْهللاَُُُمَّ

ُنُُهُ:ُ)فَنَاَداَهاسبحانَُُُيقولُ ُُهاُ،ُحيثُ قلب ُُُليطمئنَُّاُُيناديهَُ َُجعَلَُُُقَدُُُْتَْحَزنهُيُُأاَلَُُُّتَْحتهَهاُُمه

يًّاُُتَْحتَكُهَُُرب كُه يُُُ*َُُسره ْذعهُُُإهلَْيكُهَُُوه ز ه َطب اَُُعلَْيكُهُُت َساقهطُُُْالنَّْخلَةُهُُبهجه فَك لهيَُواْشَربهيَُجنهيًّاُُُُر 

يَُعْين اُۖ ُُ.(َوقَر ه

***ُ

ُهُُللُهُُالحمدُ  والمرسلينُ،ُسيدناُُُاألنبياءُهُُعليُخاتمُهُُوالسالمُ ُُالعالمينُ،ُوالصالة ُُُرب 

ُأجمعينُ.ُهُهمحمدُ)صليُهللاُعليهُوسلمُ(ُوعليُآلهُوصحب

ُ



(3)ُ

ُ،ُوالمواساة ُُُبالنصيحةُهُُ،ُوالمواساة ُُُبالمالُهُُ،ُمنهاُ:ُالمواساة ُُُكثيرةٌُُُالمواساةُهُُصورَُُُإنُ 

ُُالرجلُهُُمواساةَُُُالكريمُ ُُلناُالقرآنُ ُُ،ُولقدُذكرَُُُبالدعاءُهُُـُوالمواساة ُُُالوجدانيةُهُُبالمشاركةُه

ُعليهُماُكانَُُُ،ُوقصَُُُّمنُقومهُهُُخائفا ُُُحينُخرجَُُُاُموسيُ)عليهُالسالمُ(لسيدنهُُُالصالحهُ

ينَُُال)ُُقائال ُُُفرعونُمعهُ،ُفواساه ُُُمنُأمرُه ُالظَّالهمه َنُاْلقَْومه لناُُكماُذكرَُُُ(،ُُتََخْفُُۖنََجْوَتُمه

)ُعليهُالسالمُ(ُحينُخافُُُاُلوطُ (ُلسيدنهُ)ُعليهمُالسالمُُالمالئكةُهُُمواساةَُُُالكريمُ ُالقرآنُ 

وَكَُوأَْهلَكَُ)منُقومهُ،ُقائلينُلهُ:ُ نَج   . (ُاَلُتََخْفَُواَلُتَْحَزْنُُۖإهنَّاُم 

،ُُيُبهذهُالقيمةُهالتحل ُهُُإلىُُوسلم(هللاُعليهُُُُ)صلُيناُُنبي ُُُولقدُوجهَُ صليُُ)ُُيقولُ ُُحيثُ ُُالنبيلةه

ُفَْليعْدُبهُعلىَُمنُالَُظهَرُله،ُوَمن كاَنُمعهُفَْضلُ  َمن)ُُ(:هللاُعليهُوسلم لهُ كاُن َظهر 

ُُ فَْليَعْدُبهُعلىَُمنُالُزاَد ُ ه ُُُنمَُ)ُُوسلم(هللاُعليهُُُُ)صليُُويقولُ ُُ،(لهفضل ُزاد  ُأَنَُُسرَّ

يَه رُُعنُُفَْلي نَف هسُُُْالقيامة،ُُيومَُُكْربُهُُمنُُهللُاُُي نَج ه ْعسه هللاُُُُ)صليُُويقولُ ُُ(،عنهُُيََضعُُُْأوُُم 

ُُ.) أخيهُُفيُحاجةُهُمادامَُُالعبدُهُفيُحاجةُهُهللا ُُالُيزالُ )ُ(:وسلمعليهُ

ُاستقرَُّ ُالمدينةُه(ُُصليُهللاُعليهُوسلماُ)نَُنبي ُُُوحين ُأتاه ُُُالمنورةُهُُفي فقالوا:ُُ،ُُالمهاجرونُُُُ،

اُنزلنَُُُمنُقومُ ُُمنُقليلُ ُُمواساة ُُُ،ُوالُأحسنَُُُمنُكثيرُ ُُأبذلَُُُاُقوما ُ،ُماُرأينَُُُهللاُهُُرسولَُُُيا

عليهُوسلمُ(ُُُُ)ُصليُهللا ُُُ،ُكماُأثنيَُ-)رضيُهللاُعنهمُ(ُُاألنصارَُُُيعنونَُُُ–همُُبينُأظهرُه

ي هيَنُإذاُأْرَمل واُُ:ُ)ُُحينُقالَُُُعليُاألشعريينُلتحلَّيهمُبهذهُالفضيلةُه ُاألْشعَره ُُأيُ:ُنفدَُُُ–إنَّ

،ُُُ-همُُطعامُ  د  ْنَده ْمُفيُثَْوب ُواحه ،َُجَمع واُماُكاَنُعه ينَةه ْمُبالَمده يالههه ،ُأْوُقَلََُّطعام ُعه فيُالغَْزوه

وه ُبْينَه ْمُفيُإنا ن هيُوأناُمنهمُْث مَُّاْقتََسم  ،ُفَه ْمُمه يَّةه ،ُبالسَّوه د  ُواحه ُ.ُ(ُء 

أحوجنَُ إفماُ نتحللاُ أنُ تشيعَُُُالمواساةُهُُبخلقُهىُُيُ حتيُ ؛ُ وتقويُُُُاألخوةُهُُروحُ ُُبينناُ ُ،

ُبينهمُُ.ُوالمحبة ُُاأللفة ُُُ،ُوتسودَُُُفيُالمجتمعهُُالعالقاتُ 

 اللهم ألف بني قلوب  
 
 ا نن بي  نا وأصلح ذات

 


