
 ؟؟؟ { الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون} َمْن ُهم 

         بقلم / أ.د عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي 

روسيا -أستاذ الدراسات العليا في أكاديمية بلغار اإلسالمية في تتارستان   

 وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية في األردن

 والجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا

قرآنية ألهميتها في  اثنتي عشرة مرة في سبع سور الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون( آية في كتاب هللا المجيد تكررت) 

 حياة اإلنسان الدنيوية واألخروية ، فما معناها ؟ وَمْن ال يخاُف وال يَحزُن؟

 – عالمكروه المتَوق   بنفسه إلى الشيء معناه الفزع من توقع حصول شيء مكروٍه في المستقبل، ويتعدى فالخوفأما معناها 

المتوق ِع لغير حصول الشيء المكروه ويتعدى بـ)على( إذا كان توقع ،تخافوهم وخافوِن() فالل تعالى:حصولُهُ، كما قا -بفتح القاف

، وعلى هذا فمعنى قوله تعالى:)ال خوف إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم(تعالى:) قال هللافيقال: خاف عليه،  -القافبكسر –

، فهم وإن كانوا قد يهجس في نفوسهم الخوف من بمأمن من أن يصيبهم مكروهأنهم ال يَخاف عليهم خائف؛ ألنهم  عليهم( 

 -يبضم الحاء وسكون الزا –ن والُحزْ مما هم قادمون عليه بعد الموت،  مكروه قادم فإن  غيرهم ممن يعلم حالهم ال يخاف عليهم

مصدر وهو نقيض الفََرح، وهو انكسار النفس من أثر حصول المكروه ، وقد اسند الحزن المنفي   -فتحهما ب –ويقال: الَحَزُن 

، أما الخوف فيكون قبل حصول له  ) وال هم يحزنون( ألن الحزن ال توجد حقيقته إال بعد حصول المكروهإلى ضمير الجماعة بقو

 ،المكروه 

ن لفقد ، وال هم يحزنوهناك أناساً إذا ماتوا ورحلوا عن هذه الدنيا ال خوف عليهم في اآلخرة ويوم القيامةوحاصل المعنى أن 

ت الفرصة حتى فكن واحدا من هذه األصناف وال تفو ِ ثمانية أصناف  ونيحزنهم وال  عليهم يخافأحد  ال والذين الدنيا وما فيها،

 وإليك تلك األصناف الثمانية:ال تندم بعد الموت وحينئذ ال ينفع الندم، 

 .38وال هم يحنزنون( البقرة:من اتبع هدى هللا تعالى بطاعته وترك معاصيه قال تعالى: ) فمن تبع ُهداَي فال خوف عليهم  – 1

من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل صالحا فال صالحا لما بعد الموت، قال تعالى:)من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل عمال  – 2

 .35. األعراف:48. األنعام: 69المائدة :  .63خوف عليهم وال هم يحزنون( البقرة: 

يهم بلى من اسلم وجهه هلل وهو محسن فله أجره عند ربه وال خوف عل، قال تعالى:)هللا وأحسن في عملهاستسلم ألمرمن  – 3

 .112ون( البقرة: وال هم يحزن

 استمرإنفاقهو ،يعيرهم بأنه أنفق عليهماليؤذيهم و والهم المستحقين من دون أن يمن  علىمن أنفق أمواله في سبيل هللا على  – 4

اً وال أذى قال تعالى: ) الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا ثم ال يتبعون ما أنفقوا من   جهرية،في الليل والنهار بصورة سرية و

، وقال تعالى: ) الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 262قرة:لهم  أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون( الب

 .274وعالنية فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون( البقرة: 

) إن الذين آمنوا وعملوا الة ويخرجون الزكاة ، قال تعالى:ويؤدون الص الذين يعملون صالحا تاركين معصية هللاالمؤمنون  – 5

 .271وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون( البقرة:  الصالحات

وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا الدين والعرض والمال  قال تعالى:) الشهداء الذين قتلوا في سبيل هللا دفاعا عن – 6

 من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحوا بهم ِمْن خلفهم أن ال خوف عليهم هللابل أحياء عند ربهم يرزقون ، َفِرحين بما آتاهم 

 .170 – 169وال هم يحزنون( آل عمران: 

أال إن اولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون( قوق هللا وحقوق عباده، قال تعالى:)أولياء هللا المقربون القائمون بح  - 7

 .62يونس: 

إن الذين قالوا ع، قال هللا تعالى:)اوا على العمل الصالح من دون انقطواستقام بصدق وإخالص أعلنوا إيمانهم باهلل نالذي – 8

 .13ربنا هللا ثم استقاموا فال خوف عليهم وال هم يحزنون( األحقاف: 


