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ىاإلهداء

 سزاَا انبىاسما وسهزة شبابهى... رواح انشهداء انعظًاء... إىل يٍ قديىا اعًارهىأإىل 

 إىل املزابطني انصابزٍَ عهً هذِ األرض املباركت...
 

 إىل انغانُت انتٍ ال أري األيم واجلًال إال يٍ عُُُها أيٍ احلبُبت
 إىل انقهب انكبري أبٍ ...

 
 إىل يٍ أخذ بُدٌ ...وكاٌ انعىٌ وانسُد ورسى األيم يف كم خطىة يشُتها يف طزَقٍ

  سوجٍ احلبُب...
 

 إىل ي  ٍ حبهى جيزٌ يف عزوقٍ... شقُقتٍ... وأشقائٍ
  

 إىل أسهار انُزجس انتٍ تفُط ح  بًا وطفىنتً وَقاءً وعطزاً  أطفايل 
  أ  س  ُد وسهًً ...

 إىل األخىاث انهىاتٍ مل تهدهٍ أيٍ ... َُابُع انصدق انصايف... صدَقاتٍ 
 

إىل األساتذة  بُاودرٍ حصُهت فكزِ نُُري  أعطً ي  و يٍ ُا ٍ أشعم مشعت يف دروبإىل كم ي  
 … شزَعتانكزاو يف كهُت ان

هدٌ هذا اجلهد   إىل كم هؤالء أ 
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ىالذكرىوالتقدور

 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئٹٱٹٱُّٱ
 .19سكرة النمؿ: اآلية  َّ  مح جح مج حج مث هت مت  خت

 
طريؽ العمـ  كميدى لي ،ممر أ يلتقديـ ىذا البحث كيسر ل يالحمد  الذم كفقن

عانتيالميـ لؾ الحمد كلؾ الشكر  ،النافع  ...بتكفيقؾ كا 

تقدـ بالشكر الجزيؿ إلى المشرؼ عمى رسالتي الدكتكر جعفر دسو بارؾ ا أ 

 في عممو عمى ما بذؿ كقدـ مف مجيكد إلتماـ ىذا البحث.

كما أتقدـ بخالص شكرم إلى األستاذيف الكريميف عضكم لجنة المناقشة 

كفضيمة  ،فضيمة الدكتكر ىاركف كامؿ الشرباتي ،بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة لتفضميما

 الدكتكر محمد يكسؼ الديؾ.

المربي الفاضؿ الميندس عيسى الجعبرم عمى ما قدـ مف تكجو بالشكر إلى أك 

لمدكتكر الفاضؿ المعطاء  أيضان  تقدـ بالشكرأك  ،مالحظات قيمة كتكجييات ميمة

 حفظو ا عمى تدقيقو المغكم لرسالتي.سحؽ الجعبرم إالدكتكر 

ككؿ الشكر كالعرفاف كالمحبة إلى اساتذتي األفاضؿ األكاـر اىؿ العمـ  

 كالعطاء في كمية الدراسات العميا.

 تماـ بحثي.إلي يد العكف كالنصح في  كفٌ  يي المكاتكالشكر مكصكؿ لزميالت
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ىملخصىالبحث:
ى

بعقيدتو مف المكضكعات الميمة كالسنة الجارية التي  تخص الفرد  هتتركز ىذه الدراسة عمى كاحد

يمانو كنفسيتو كتخص األ كرفعتيا  كاقعيا األليـ الذم تمر فيوبثباتيا كانكسارىا في ظؿ مة كا 

كىذه الدراسة بعنكاف ) االبتالء في القرآف الكريـ دراسةن تحميميةن  ،كعزتيا كنيكضيا مف جديد

 مكضكعيةن(. 

 ،لبحث إلى بياف اآليات المتعمقة باالبتالء كدراستيا دراسةن تحميمةن كمكضكعيةن ييدؼ ىذا ا

كبياف   ،كتظير أىٌميتو في تسميط الضكء عمى مقاصد االبتالء ك ذكر نماذج كصكران مف االبتالء

كقد اشتممت ىذه الدراسة عمى  ،كبياف كاقع االبتالء في العصر الحالي ،اآلثار المترتبو عمييا

 عمى النحك اآلتي: ،كخاتمة ،مقدمة كثالثة فصكؿ

 كمقاصده كعمى مف يقع.  ،؛ تحدثت فيو عف مفيـك االبتالءولالفصل األ  

؛ فتناكلت فيو ذكر نماذج لالبتالء مف حياة أكلي العـز مف الرسؿ عمييـ الفصل الثانيأما 

كما ألـ بو  كذكرت نماذج مف حياة خاتـ النبييف  ،بيـكتتبعت االبتالءات التي ألمت  ،السالـ

ككضحت الفرؽ بيف ابتالءات أمة  ،ككذلؾ ذكرت صكران مف ابتالءات المؤمنيف ،مف ابتالءات

 كابتالءات بني إسرائيؿ. محمد 

آيات االبتالء بالتصنيؼ كالتحميؿ كالدراسة فبينت منيج القرآف  تناكلت فيو؛ الفصل الثالثكفي 

في عرضيا كاالسمكب كالغاية منيا ككضحت آثار االبتالء عمى الفرد كالمجتمع كما بينت  الكريـ

 كاقع المجتمع في ابتالءاتو كسبيؿ النيكض كبث ركح األمؿ فيو كتصير المحنو الى منحو. 

 كفي خاتمة الدراسة خالصة ألىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت الييا مف خالؿ الدراسة. 
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Abstract  
 

 

This study focuses on one of the most important and ongoing topics 

which related to the person's beliefs، faith and his psychology، and on the 

other hand study to the state of stability of the  nation and its breaking in 

the painful reality that it lives. This study is titled (Tribulation in The 

Holy Quran، an Analytical and Objective Study ). 

This research aims to verses related in Tribulation and studied it by an 

analytical and objective study، and highlights the purposes of  the 

tribulation،  mentions forms of it، clarifies it results and the impact it in 

the current time. 

This study included an introduction، three chapters and a conclusion، as 

the following. 

In the first chapter، the researcher spoke about the meaning of 

Tribulation، and Tribulation synonyms in the Holy Quran، and clarified 

who is afflicted and what's purposes from it، also explained it with the 

evidence required. 

In the second chapter، the researcher talked about some models of 

tribulation in the life of messengers (peace be upon them) and follow up 

the  tribulations they went through، in addition to sorts of tribulation in 

the life of Prophet Mohammad (peace be upon him) ، and finally the 

believers' tribulations. Additionally، explained the difference between 

Islamic Nation and tribes of Israel. 

 In the third chapter، the researcher presents an analysis، detail and 

classification of the verses of tribulations ، so be mentioned the method of 

the Quran's in the presentation of the verses of tribulation's، the style and 

purposes of these verses. Also the impact of tribulation on individuals and 

society، how is Spread the spirit of hope and transform the tribulation into 

a reward. 

In the last chapter، the study concluded the most important results and 

recommendations of the study. 

 
 
 
ى
ى
ى



  ر
 

:المقدمة  

بّينُو و خراىم إال أأمر من أمور العباد في دنياىم و  يتركالقرآن الكريم أنو لم  إن عظمة

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ في كتابو العزيز: القائلىو فسبحانو  ،ليم

فمم يغفل كتاب اهلل الحكيم عن الحديث عن  ،٩٨النحل: يمح ىئ نئ مئ  زئ

بتالء نصيب من الذكر في فكان لال ،عّز وجلّ بو عباد اهلل  ونوما يمر  ،أحوال العباد وحياتيم

 جه ين ىن من خن  حن جن ٱُّٱٱُّقال تعالى في كتابو العظيم: ،القرآن الكريم

عمى الفرد  ،نة الجارية عمى الخمقالسّ  واالبتالء ىف ،ِ: الممك َّ حي جي يه ىهمه

وىو أعمم   ،الكاذبز اهلل الصادق من بو يميّ  ،منو سالمٌ  ال احدٌ و   ،والجماعة عمى حد سواء

 .وتعالى ن خمق سبحانوبمَ 

من الوقوف عمى ىذه اآليات  فكان ال ُبد   ،عن االبتالءتعددت اآليات  التي تتحدث        

السيما اننا افرادًا او جماعات نعاني من  ،معرفة مدلوالتيا وأخذ العبرة منيالوبيانيا وتفسيرىا 

فكان ال ُبد  من التعرف عمى معنى االبتالء  ،المنكوبةاالبتالءات في واقعنا الذي تحيياه أمتنا 

 .ى نكون بيا من الفائزين المفمحينحتّ  ،نة الربانية، وكيفية التعامل مع ىذه السّ مقصدهو 

ىحدودىالبحثى:

 تحميميةً  ودراستيا دراسةً الواردة في القرآن الكريم اقتصر البحث عمى ذكر آيات االبتالء 

وربطت ذلك  ،والحديث عن االبتالء بشكل عام، وابتالء الفرد واألمة بشكل خاص ،موضوعيةً و 

  مع االستعانة ببعض األحاديث الشريفة . ،بواقع األمة
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ىدببىاختوارىالبحث:

 يا:أىمّ  ،دة أسبابكان وراء اختياري ليذا البحث عّ 

 وما يترتب عميو من أثر في الدنيا  ،في حياة الفرد والمجتمع ىذا الموضوع أىمية

 واآلخرة.

 .وضع تصور شامل لسنة االبتالء 

 جيود الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع واإلضافة عمييا .الوقوف عمى ال 

 رغبتي في غرس أثر ىذه و  ،وويالت إلسالمية وما تعانيو من ابتالءاتواقع األمة ا

عادة الثقة في نفس الفرد وا   ،ة الناسوحيا اآليات المباركات حول االبتالء في حياتي

 الصبر واألمل في النفوس. وبثّ  ،واألمة اإلسالمية

 

ىأهموةىالبحثى:

 النقاط اآلتية: فيأىمية البحث  تبرز

  الكشف عن دالالت و  ،ة حول االبتالء في القرآن الكريمكاممالإعطاء الصورة

 آيات االبتالء وأثرىا في النفس.

  ربانية ال ينفك عنيا انسان.كون الموضوع يتعمق بسنة 

 .وكون الموضوع يجيمو كثير من الناس 

 اظيار الفائدة العممية من  ،البتالء عمى سموك الفرد والجماعةمعرفة أثر ا

 وغرس روح الصبر والتحمل في ،خالل رفع معنوية الفرد المبتمى وتسميتو

 األمة الجريحة في وقتنا الحاضر.
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ىأهدافىالبحث:

 :اآلتيييدف ىذا البحث لتحقيق 

 .ذكر وجمع اآليات الوارده حول االبتالء في القرآن الكريم 

 أشكالو وآثارهو  مقاصدهوبيان  ،توضيح مفيوم االبتالء. 

 .تحميل آيات االبتالء واستنباط األثر منيا 

 وبث الصبر واألمل في النفوس. ،إعادة الثقة في نفس الفرد واألمة اإلسالمية 

 

 

ىالدراداتىالدابقةى:

تناولت  وجدُت دراساٍت  ،بعد البحث والنظر في الدراسات السابقة حول ىذا الموضوع

 ،فتركزت معظم ىذه الدراسات عمى الجانب الموضوعي لالبتالء من آيات االبتالء، اً معين اً جانب

وكان االكتفاء في الدراسات السابقة من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والحديث 

بعض الكتب  ضوعاتفقد كتب في ىذه المو  ،حسبوعي فعن االبتالء من جانبو الموض

وىذا ما  ،معاً  اشتمل عمى الجانب الموضوعي والتحميميّ   فقد يأما بحثّ  ،والدراسات التي تناولتو

 منيا عمى سبيل المثال:و  ،ه في الدراسات السابقةلم أجد

ضوع الذي تناول فييا مو  ،رسالة لمطالب رجب نصر األنس ،نة االبتالء في القرآن الكريمسُ  .1

 .حسبمن الجانب الموضوعي ف ،االبتالء من الكتاب والسنة

 ،ن معمرد.حمدي سمما ،دراسة تربوية آليات االبتالء في القرآن الكريم -التربية باالبتالء .2

وعشرين  وىو بحث مكون من سبع ،ة التربويةاقتصر ىذا البحث عمى االبتالء من الناحي

 صفحة.
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محمد عبد العزيز الحمادي  ،هرسالة دكتورا ،في القرآن الكريم االبتالء .3

 وقد تناولت ىذه الدراسة الجانب الموضوعي لالبتالء. ،م1988/ه1408،الرحالي

كمية  ،ارسعد نصّ أار الدكتور نصّ  ،القرآن الكريم" بحث بعنوان "مفيوم االبتالء في .4

ربعين أوىو مكون من  ،دمشق ،2004العدد األول -20المجمد-الشريعة/جامعة دمشق

 صفحة.

 ،جامعة اإليمان ،باسم محمد محمد سيالن ،رسالة ماجستير ،االبتالء في القرآن الكريم .5

 وقد تناول فيو الجانب الموضوعي لالبتالء. ،الجميورية اليمنية

من  ،الجامعة االردنية ،محمد دوفش ،رسالة ماجستير ،االبتالء في القرآن الكريم .6

 التفسير الموضوعي لمقرآن الكريم.

 

 

ىمنهجىالبحثى:

 وذلك من خالل اآلتي : ،والتحميميّ  االستقرائي   في بحثي المنيجَ  اتبعتُ 

  ّموضوع االبتالء. دث عنجمع اآليات التي تتح 

 وموضوعية تحميمية دراسةً  القرآنية التي تتعمق باالبتالء دراسة اآليات. 

 .الرجوع إلى كتب التفسير 

 .عزو اآليات مع ذكر السورة ورقميا في اليامش 

 .الحرص عمى عزو األقوال الى قائمييا 

 .تخريج األحاديث النبوية الواردة في البحث 

 .ذكر دالالت اآليات وبيانيا 
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 في البحث. ة أسماؤىمالترجمة لألعالم غير المشيورين الوارد 

 

 

ىةىالبحثى:خّط

 :عمى الّنحو اآلتياحتوى البحث عمى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة    

 ،موضوع البحث ومشكمتو وحدوده، وسبب اختيار الموضوع وأىميتواحتوت عمى  :المقدمة

 .ومنيج البحث ومحتوى البحث

 

وعمى من يقع رادفاتو ومويشتمل عمى: مفيوم االبتالء  :الفصل األول

 :ىي ،وفيو ثالثة مباحث ،ومقاصده

 ىما: ،وفيو مطمبان ،المبحث األول: مفيوم االبتالء لغًة واصطالحاً 

 المطمب األكؿ : االبتالء لغةن 

 المطمب الثاني: االبتالء اصطالحان 

وعمى من يقع االبتالء وفيو  ،الكريمفي القرآن  لفظ االبتالء ومرادفاتوالمبحث الثاني: 

 ىما: ،مطمبان

 المطمب األكؿ: لفظ االبتالء في القرآف الكريـ

 الطمب الثاني: مرادفات االبتالء في القرآف الكريـ

 ىما: ،وفيو مطمبنان ،مقاصد االبتالء وعمى من يقعالمبحث الثالث: 

 المطمب االكؿ: مقاصد االبتالء 



  ض
 

 االبتالء المطمب الثاني: عمى مف يقع

 

والفرق بين ابتالءات  ،االبتالء في القرآن الكريم نواع: أويشتمل عمى :الفصل الثاني

 :ىي ،وفيو ثالثة مباحث ، سرائيلإبني ابتالءات و  مة محمد أ

 ،في القرآن الكريم -عمييم السالم-ابتالءات أولي العزم من الرسل ول: المبحث األ 

 :ىي ،مطالب اربعةوفيو 

 و( مع قكمو كمع ابنو كمع زكجابتالء نكح ) األكؿ:المطمب 

 ( مع الممؾ كقكمو، كأبيو، كابنو إسماعيؿ كذبحوبراىيـ )إابتالء المطمب الثاني: 

 ر بيا( كالمحف التي مٌ (ابتالء مكسىالمطمب الثالث: 

 .قتمو ادعاء، ك بني إسرائيؿ( مع ابتالء عيسى) المطمب الرابع:

 :ىي ،وفيو اربعة مطالب ،في القرآن محمد  النبيين: ابتالءات خاتم  المبحث الثاني

 المطمب األكؿ: االبتالء باليتـ

 االبتالء بالفقرالمطمب الثاني: 

 االبتالء بفقد الكلدالمطمب الثالث: 

 االبتالء في سبيؿ الدعكةالمطمب الرابع: 

 ىي: ،وفيو اربعة مطالب ،المبحث الثالث: صور من ابتالءات المؤمنين

 المطمب األكؿ: االبتالء بالخكؼ كالجكع

 المطمب الثاني: االبتالء بالماؿ

 المطمب الثالث: االبتالء بالنفس

 المطمب الرابع: االبتالء بالٌشر كالخير



  ط
 

وفيو اربعة  ،وبني إسرائيل من االبتالءات  أمة محمد المبحث الرابع: الفرق بين موقف 

 ىي : ،مطالب

 

 المطمب األكؿ : قضٌية الٌصيد

 المطمب الثاني: قضٌية القتاؿ

 المطمب الثالث: قضٌية األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

 المطمب الرابع: قضٌية الًنعـ

 

: منيج القرآن الكريم في عرض آيات االبتالء وبيان ويشتمل عمى :الفصل الثالث

 :ىما ،وفيو مبحثان ،أثر االبتالء

 :ىما ،وفيو مطمبان ،منيج القرآن الكريم في عرض آيات االبتالء المبحث االول:

 تنكع جية الخطاب في آيات االبتالء كؿ:المطمب األ

 األسمكب كالغاية في آيات االبتالء المطمب الثاني: 

 : ىما  ،وفيو مطمبان ،المبحث الثاني: أثر االبتالء

 الفردكؿ: أثر االبتالء عمى ألالمطمب ا

 ه عمى المجتمعأثر كاقع االبتالء في مجتمعنا الحالي ك المطمب الثاني: 

 

 



  ظ
 

بعض ل ذكرو  ،نتائج البحث وخالصة ما وصمت إليو عمى فقد احتوت ،وأما الخاتمة

 التوصيات.

الميم  ،لو اإلخالص والتوفيق والسداد والتقوىأفما التوفيق إال من اهلل وحده أس ،وبعد
وادخمنا  ،ونعوذ بك الميم من عمم ال ينفع ،عمماً منا ما ينفعنا وانفعنا بما عممتنا وزدنا عمّ 

   برحمتك في جناتك جنات النعيم.
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 الفصل األول

 ومقاصده ومرادفاتومفيوم االبتالء 

 

 :المبحث األول: مفيوم االبتالء لغًة واصطالحاً 

 المطمب األكؿ : االبتالء لغةن 

 االبتالء اصطالحان لمطمب الثاني: ا

 

 :في القرآن الكريم ومرادفاتو لفظ االبتالءالمبحث الثاني: 

 : لفظ االبتالء في القرآف الكريـالمطمب األكؿ

 ف الكريـآرادفات االبتالء في القر م الطمب الثاني:

 

 :مقاصد االبتالء وعمى من يقعالمبحث الثالث: 

 المطمب االكؿ: مقاصد االبتالء 

 عمى مف يقع االبتالءالمطمب الثاني: 
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 مفيوم االبتالء لغًة واصطالحاً المبحث األول : 

 االبتالء لغًة:المطمب األول : 

 لى لفظ "االبتالء" في المغة نجده يدكر حكؿ معنييف ىما: االختبار كاالمتحاف.إبالنظر 

 كيككف ،االختبار كىك أم تعرض لالمتحاف، كابتمي، اإلنساف يبمك" :س المغةيمقايقاؿ صاحب 

ما يؤكد  كقاؿ الفراىيدم .1"سيئا كبالء حسنا بالءن  العبد يبمي تعالى كا ،كالشر الخير في البالء

[كبيًميى اإلنسا":المعنى السابؽ  ٍير كالشَّر   ...في كاٍبتيمي ]إذا اٍمتيًحفى العىٍبدى  كالمَّو ييٍبمي ،كالبىالءي، في الخى

سىنان كبىالءن سىي ئان  قاؿ ابف منظكر في لساف العرب: "بال : بمكت الرجؿ بمكا كبالء ك  .2"بالءن حى

: ابتميتو"تاج العركس: قاؿ صاحب كتاب ك  .3"كابتميتو اختبرتو كباله يبمكه بمكا إذا جربو كاختبره 

ٍنتيو كاٍختىبىٍرتيوكابتميتو .استخبرتو فأخبرني أم ،فأبالني الرجؿ كابتميت ،كجربتو اختبرتو  .4": اٍمتىحى

 

 

 

 

 

 
                                                             

, معجم مقاييس المغةىػ(, 395أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: أبك الحسف, 1
 .ـ1979 -ىػ 1399, دار الفكر, 294ص/1ج
, كتاب العينىػ(, 175أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى: الفراىيدم, 2
 المخزكمي ك د. إبراىيـ السامرائي, دار كمكتبة اليالؿ.تحقيؽ : د. ميدم  ,340/ص8ج
محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى لساف العرب,  ابف منظكر,3

 .ىػ 1414 - بيركت, الطبعة الثالثة –دار صادر , 83ص /14, جلسان العربىػ(, 711)المتكفى: 
بيدم )المتكفى: مرتضى, 4 تاج ىػ(, 1205محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ

 , دار اليداية.206/ص37جالعروس من جواىر القاموس, 
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 االبتالء اصطالحًا:المطمب الثاني: 

البتالء كلكف يتفؽ معنى ا ،ةلالبتالء مف الناحية الفقيي ان صنى مخصٌ لـ يذكر الفقياء معن 

 رعي:المغكم مع معناه الشٌ 

في األصؿ، التكميؼ باألمر الشاؽ مف البالء لكنو لما استمـز االختبار بالنسبة إلى مف "االبتالء: 

، يقاؿ في الخير: ااالبتالء يككف في الخير كالشر معن كقاؿ بعضيـ:  ،ترادفيمايجيؿ العكاقب ظف 

 .1"بميتو، كفي الشر: بمكتو بالءأ

كسيٌمى التكميؼ  ،بصائر:" كسيٌمى الغـٌ بالءن؛ مف حيث ًإنَّو ييبمًى الجسـالكتاب  صاحبكقاؿ 

 جه ين ٱُّٱكليذا قاؿ تعالى:  ،بالءن؛ ألىفَّ التكاليؼ مىشىاؽُّ عمى األىبداف، أىٍك ألىنَّيا اختبارات

كقيؿ: اختبار ا تعالى لعباده تارة بالمساٌر ليشكركا، كتارة بالمضاٌر  ،2.َّ يه مهىه

فالًمٍحنة مقتىًضية لمٌصبر، كالًمنحة مقتضية  ،الًمنحة كالمحنة جميعان بالءن  تفصار  ،ليصبركا

ـي بحقكؽ الٌصبر أىيسر مف القياـ بحقكؽ الشكر لمشكر،  ،3"فصارت الًمٍنحة أىعظـ البالءىيف ،كالقيا

البالء االمتحاف كاالختبار كيككف حسنا ... البالء مككؿ بالقكؿكتاب فيض القدير:" صاحبقاؿ 

 .4ليمتحف صبره" الجميؿ ليمتحف شكره كيبمكه بما يكرهكيككف سيئا كا يبمك عبده بالصنع 

كىك: امتحاف كاختبار باألمر الشاؽ  ،لالبتالء ى جامعو معنن  استخالص يمكف مٌما سبؽ

 ،ابر كالقانط مف رحمة ابو الصٌ  يجريو ا عمى عباده ليميزى  ،الذم تستصعبو النفس كتكرىو
                                                             

الكميات معجم في , ىػ(1094أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي )المتكفى: أبك البقاء, 1
 .بيركت –مؤسسة الرسالة , 34ص/1, جالمصطمحات والفروق المغوية

 .31ية سكرة الرحمف: اآل2
بصائر ذوي التمييز في لطائف ىػ(, 817الفيركزآبادل, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى: 3

 -ىػ  1393التراث اإلسالمي، القاىرة لجنة إحياء  -, المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية 274/ص2,جالكتاب العزيز
 ـ. 1973

المناكم, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم 4
 مصر الطبعة األكلى، –المكتبة التجارية الكبرل  , 222/ص3, جفيض القدير شرح الجامع الصغيرىػ(, 1031)المتكفى: 

1356. 
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ييمنا في مكضكع بحثنا ىذا ىك المعنى المتبادر  كالذم ،عي اإليمافكبيف الصادؽ بإيمانو كمدٌ 

راء ، كىك االختبار راء ك ضى لو المؤمف في حياتو مف سى  تعرضمف االبتالء عند ذكر ما ي

 . كبالترؼ كالنعـ ايضان  ، كالمصائب كالفتفالمحفبالشدائد ك  –غالبان  –كالتمحيص المقركف 

 لفُظ االبتالء ومرادفاُتو في القرآِن الكريم المبحث الثاني:

 :في القرآنلفظ االبتالء  المطمب األول:

 انيم ،ةمنيا كالمكي ةالمدني :كرفي مختمؼ السي  ،كرد لفظ االبتالء في العديد مف اآليات

عف المنافقيف حيف ك نبيائو كعباده الصالمنيا ما يخبر عف أك  ،جماعاتكالد افر ما  يخبر عف  األ

 في القرآف الكريـ: (االبتالء)كفيما يأتي المكاضع اٌلتي كرد فييا لفظ  ، الكافريفك 

في كرد   (االبتالء)لفظ  أفٌ  فمف خالؿ استقراء اآليات التي كرد فييا لفظ االبتالء كجدتي 

 :كىي ،تسع كعشريف آية في الكريـ  القرآف

هي  -2 اٍبتىمىى-1 ءي  -4 اٍبتيًميى  -3 اٍبتىالى ءن  -5  اٍلبىالى  تىٍبميكا -8 بىمىٍكنىا -7بىمىٍكنىاىيـٍ  -6 بىالى

فَّ  -10 ٍبمىىتي  -9 ـي  -12 لىميٍبتىًميفى  -11 لىتيٍبمىكي نَّكي ـٍ  -15 ًليىٍبتىًميىكيـٍ  -14 ًلنىٍبميكىىيـٍ  -13 لىيىٍبميكى كي  ًليىٍبميكى

ًني -16 ا -17 ًليىٍبميكى  كىاٍبتىميكا -21 نىٍبتىًميوً  -20 نىٍبميكىيـ - 19 ميٍبتىًميكيـ -18 ًليىٍبميكى

بىمىٍكنىاىيـ -22 نَّكيـ -23 كى لىنىٍبميكى ًليىٍبتىًميى  -24 كى ًلييٍبًميى  -25 كى نىٍبميكىا -26 كى نىٍبميككيـ -27 كى   كى

ـي  -29 يىٍبمىى -28  .يىٍبميككي

 عرضيادكف  ،ضيحياك اآليات التي كرد فييا لفظ االبتالء كت بعضكسأقـك ىنا ببياف       

 الرسالة:اآليات مف خالؿ عناكيف ىذه ألنو سيتـ تناكؿ معظـ ىذه  ،جميعيا

  

https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8F%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8B/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8B/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%AA%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7/
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8E%D9%89/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%8E%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8E%D9%88%D9%8F%D9%86%D9%91%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%8E%D9%85%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%8E%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%8F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%90%D9%86%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%92/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%90%D9%8A/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%90%D9%8A/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%A7%DB%9F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%A7%DB%9F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%85%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%83%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%85%D9%8F%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%83%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%86%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%87%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%86%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%87%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%86%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%87%D9%90/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%8F%D9%88%D8%A7/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D8%A8%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7%D9%87%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%91%D9%8E%D9%83%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D8%AA%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%8E/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%8E%D8%A7%DB%9F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%88%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%83%D9%8F%D9%85/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8E%D9%89/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%8F/
https://www.almaany.com/quran-b/%D9%8A%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%8F%D9%88%D9%83%D9%8F%D9%85%D9%8F/
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 أواًل: بالء

قاؿ  ،براىيـكسكرة إ عراؼعٌدة مف سكرة البقرة كسكرة األمكاضع  في لمفظ)بالء(ا اىذ كرد

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ:تعالى في سكرة البقرة

عراؼ األ كفي سكرة ،1َّيه ىه مه جه  ين ىن من خنحن جن يم

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رتٹٱٹٱُّٱ

كالمتدبر لآليتيف يجد  ،2َّٱىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث

 كقد كردت ،عراؼك"يقتمكف" في سكرة األ ،كرة البقرةفي كممة "يذبحكف" في ساختالفنا بسيطنا بينيما 

 يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱ ،براىيـالذم جاء في سكرة البقرة في سكرة إ بالمفظ ذاتو

  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 .3َّٰذ يي ىي مي خي  حي جييه ىه مه جه

فسمى ا ما  ،النساء يكالد كيستحيفرعكف الذم كاف يذبح األعف كالحديث في اآليات  جاء 

 ياكـ سكء العذاب محنة عظيمة،إيؿ: البالء المحنة، أم في سكميـ ق " ،ىـ فيو بالبالء العظيـ

ي إياكـ منيـ نعمة عظيمة، فالبالء يككف بمعنى النعمة كبمعنى ئكقيؿ: البالء النعمة أم في إنجا

                                                             
 .49سكرة البقرة : اآلية1
 .141سكرة األعراؼ: اآلية 2
 .6ية براىيـ : اآلإسكرة 3
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1عمى النعمة بالشكر، كعمى الشدة بالصبر" يختبرالشدة، فا تعالى قد 
كقاؿ صاحب البحر  ،

 .2"، أك في ذلؾ اإلنجاء نعمة عظيمة كامتناف عظيـالقتؿ امتحاف عظيـكفي ذلؾ ":المديد

 خرل تحمؿ لفظ االبتالء منيا:أيات آ كجاء في سكرة البقرة

 4"اختبره بأكامر كنكاهو " ،3َّمئخئ  حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ. 

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينٹٱٹٱُّٱ 

 عباده المؤمنيف أنو سيبتمييـ بأنكاعً -يناى–يخبر ا  ،5َّٰى  ٰر ٰذ ييىي

كىذا إخبار مف ا تعالى ذكره أتباعى رىسكلو  "الطبرم:قاؿ  ،مختمفة مف االبتالءات كألكافً 

  أنو مبتمييـ كممتحنيـ بشدائد مف األمكر، ليعمـ مف يتبع الرسكؿ ممف ينقمب عمى ،

كما ابتالىـ فامتحنيـ بتحكيؿ القبمة مف بيت المقدس إلى الكعبة، ككما امتحف عقبيو، 

 .6أصفياءىه قىبميـ"

 كمعنى " ،7َّ ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلٹٱٹٱُّٱ

 .1"كمعنى ىذا االبتالء أنو اختبار ليـ"

                                                             
تفسير القرآن ) معالم التنزيل في تفسير, )ىػ510البغكم, محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم )المتكفى: 1

 ـ. 1997 -ىػ  1417الرابعة،  دار طيبة لمنشر كالتكزيع, الطبعة  ,91/ ص 1,جالبغوي(
, البحر المديد, بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبك العباس أحمد , ابف عجيبة2
 .ىػ 1423ـ ػ  2002الطبعة الثانية /  دار الكتب العممية ػ بيركت, 535/ص2ج

 .124ية سكرة البقرة: اآل3
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه عمر الزمخشرم الخكارزمي, أبك القاسـ محمكد بف الزمخشرم , 4

 بيركت, تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم. –دار إحياء التراث العربي , 209/ص  1,ج التأويل
 .155ية اآل :سكرة البقرة5
تفسير الطبري  جامع  ,)ىػ310الطبرم, محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 6

 ـ.2001 -ىػ  1422األكلى،  دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف, , 219/ص3, جالبيان عن تأويل آي القرآن
 .249ية اآل :سكرة البقرة7
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 يعني  ،2َّمي خي حي جي  يه ىهمه جه ين ىن منٹٱٹٱُّٱ

 .3"كيختبرىـ بالتي ىي أحسف جميالن  لينصرىـ نصران "

 ىنا يذكر بني اسرائيؿ " ،4َّجخ  مح جح مج حج مث هت متٹٱٹٱُّٱٱك

حتى إذا تـ  ،ياىا لالبتالءإلتي آتاىـ ا فتعرضكا لالختبار بيذه اآليات ، ا ،في زمانيـ

، كبنتيجة اختبارىـ أخذىـ ا بانحرافيـ كالتكائيـ ،امتحانيـ، كانقضت فترة استخالفيـ

 .5"كابتالئيـ

 الذم كمفناؾ ىك أم ىذا التكميؼ "، 6َّٱمي خي حي  جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ

كاستعمؿ لفظ  ،ف ، أم الظاىر داللة عمى مرتبة عظيمة مف امتثاؿ أمر ااالختبار البيٌ 

ر بمثؿ ذلؾ التكميؼ لعممت بفي الزمو كىك الشيادة بمرتبة مف لك اختي  زنامجا (البالء)

 .7"مرتبتو في الطاعة كالصبر كقكة اليقيف

 ،كىك االختبار ذاتو المعنى مف سكرة البقرة جاء يحمؿيات السابقة في اآل (االبتالء)لفظ  إفٌ   

 في مفيـك االبتالء. اسابقن  تلما ذكر  مكافؽه  ى كاضحه كىك معنن 

 

                                                                                                                                                                               
ىػ(, 671أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى : قرطبي, ال1

, ـ 2003ىػ/  1423دار عالـ الكتب، الرياض، المممكة العربية السعكدية الطبعة , 251/ص3, جالجامع ألحكام القرآن
 .ىشاـ سمير البخارم :المحقؽ

 .17ية سكرة االنفاؿ: اآل2
بيركت,  –, دار الفكر 13/ص2, جبحر العمومأبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو الحنفي,  ,السمرقندم3

 د.محمكد مطرجي. :تحقيؽ
 .33يةسكرة الدخاف: اآل4
 .6القاىرة، عدد الجزاء: -دار الشركؽ, 390/ ص6, جظالل القرانقطب, سيد,  5
 .106ية سكرة الصافات: اآل6
, التحرير والتنوير "تحرير )ىػ1393عاشكر, محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى: ابف 7

 1984تكنس  –, الدار التكنسية لمنشر 155/ص 23ج, المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد"
 ىػ.
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 ِلَيْبُمَوُكمْ  :ثانياً 

ومعنى  ،1َّ هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ

فيختبركـ كينظر كيؼ تعممكف، كيبتمي كؿ أمة بحسب ما  ... : ليختبركـأم"{  جئ} 

 .2"تقتضيو حكمتو

ليبتميكـ فيما "يعني  ،3َّ مثهت مت هب  مب هئ مئ هي مي خي ٹٱٹٱُّٱ

 ،4"أعطاكـ، يقكؿ: يبتمى بعض المؤمنيف المكسر بالغنى، كيبتمى بعض المؤمنيف المعسر بالفاقة

كيبتمي كؿ أمة بحسب ما تقتضيو فيختبركـ كينظر كيؼ تعممكف، " قاؿ السعدم في تفسيره:

 .5"حكمتو

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ  ٌّ 

: { أم ّٰرئ ِّ ُّ َّ } ،6َّ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .7"خمؽ ذلؾ ليبتمي عباده باالعتبار كاالستدالؿ عمى كماؿ قدرتو كعمى البعث"

 ى قكلو:كالالـ ف" ،1َّخي ىهمه جه ين ىن من خن  حن جنٹٱٹٱُّٱ  

 .2"{ بمعنى يختبركـ كيمتحنكـ ىن { كقكلو:} حن{ متعمقة بقكلو :}  ىن} 

                                                             
 .48ية سكرة المائدة: اآل1
السمعاني, أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي ثـ الشافعي 2

  ـ.1997 -ىػ1418السعكدية, الطبعة األكلى  –, دار الكطف، الرياض 44/ص2, جتفسير القرآنىػ(, 489)المتكفى: 
 .165ية نعاـ: اآلسكرة األ3
. دار 381/ص 1, جتفسير مقاتل بن سميمانابف سميماف, أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء البمخي, 4

 ـ, تحقيؽ : أحمد فريد. 2003 -ىػ  1424 -لبناف/ بيركت الطبعة األكلى  -دار الكتب العممية 
مؤسسة الرسالة, , 234ص, كالم المنان تيسير الكريم الرحمن في تفسيرالسعدم , عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم, 5

 .ـ,المحقؽ : عبد الرحمف بف معال المكيحؽ 2000-ىػ 1420الطبعة األكلى 
 ـ. 7سكرة ىكد: اآلية 6
 .9ص/ 9ج, الجامع ألحكام القرآنالقرطبي, 7
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 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ 

 .4"الالـ في ليبمكنكـ الـ القسـ كمعناه لنختبرف طاعتكـ مف معصيتكـ" ،ٱٱ3َّ رن

 5.َّ مي خي حي جي يه مهىه جه ين ٹٱٹٱُّٱ، 

 .6"كلنعاممنكـ معاممة المختبر بأف نأمركـ بالجياد كالقتاؿ"{  ين}

 ابتمواثالثًا:

كيقكؿ صاحب كتاب احكاـ القرآف الكريـ  ،ٱ8"اختبركىـأم " ،7َّ حض  جض  ٹٱٹٱُّٱ

بأف  ،دؿ عمى أف االبتالء قبؿ البمكغ في أمر الديف كالدنيا" تعميقان عمى ىذه اآلية: كالمان جميالن 

 هحتى يككف نشك  ،كيندبو إلى المراشد كتأمؿ التصرفات كالتجارات ،يربيو عمى الخيرات كالطاعات

كىك إحساس  ،كيحصؿ بو إيناس الرشد ،فإذا بمغ النكاح نفعو ما تقدـ مف التدريب ،عمى الخيرات

 .9الرشد"

                                                                                                                                                                               
 .2سكرة الممؾ: اآلية 1
دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  , 15/ص 8, جالتفسير الوسيط لمقرآن الطنطاكم, محمد سيد طنطاكم,2

 القاىرة الطبعة األكلى. –الفجالة 
 .94ية سكرة المائدة: اآل3

 –اإلسالمي  , المكتب421/ص 2, جزاد المسير في عمم التفسير, عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ابف الجكزم, 4
 .1404بيركت الطبعة الثالثة ، 

 .31ية سكرة الرحمف: اآل 5
 .289/ص 7,جمعالم التنزيل في تفسير القرآن, البغكم6
 .6سكرة النساء: اآلية 7
مكة  -, جامعة أـ القرل 19/ص 2ج معاني القرآن,ىػ( , 338النحاس, أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد )المتكفى:  8

  .محمد عمي الصابكني  :, المحقؽ1409األكلى،  الطبعة المكرمة
, عمي بف محمد بف عمي، أبك الحسف الطبرم، الممقب بعماد الديف، المعركؼ بالكيا اليراسي الشافعي )المتكفى: اليراسي 9

ىػ, تحقيؽ: مكسى محمد عمي  1405الطبعة الثانية، , , دار الكتب العممية، بيركت328/ص2ج ,أحكام القرآن (, ىػ504
 كعزة عبد عطية.
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الذم ذاتو المعنى الكارد في اآليات السابقة جاء يحمؿ  (االبتالء)لفظ  فٌ أا سبؽ ممٌ ستنتج ي       

السابقة عمى اجتمعت اآليات فقد  ،نو اختبار مف ا تعالى يختبر بو عبادهبيناه لالبتالء عمى أ

 كاحد لالبتالء. مدلكؿ

 آن الكريمطمب الثاني: مرادفات االبتالء في القر مال

كبعض كتب التفسير التي تناكلت تفسير  ،مف خالؿ االطالع عمى كتب المعاجـ المختمفة   

 :كمنيا ،لالبتالء اآلتية رادفاتالم استنتجتي  ،االبتالء كبيانيا مرادفات

  تمحيصأوال: ال

" ) ءي كىااًلٍخًتبىاري :")التٍَّمًحيصي :  ،1"ااًلٍبًتالى ميكصي الشٍَّيءً "كالمىٍحصي و مىٍحصان  ،خي كمىحىصى الشيءى يىٍمحىصي

و مَّصى و: خى مىٍحصان كمىحَّصى
 خل" :تعالى ولك قكمف اآليات التي كردت فييا كممة التمحيص  ،2

 .3"حم جم يل ىل مل

ـٍ ًمفى :" البغكم في تفسيرهقاؿ        مم ام يل ىل ٱُّٱ:كفي قكلو تعالى ،4"الذُّنيكًب أىٍم: ييطىي رىىي

االختبار أم: " ،5َّ ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن

 كالتمحيص تخميص الشيء مف غيره كالمعنى ليختبره فيعممو عمما مساكقا لكجكده كقد كاف متقرران 

ٱ"6. قبؿ كجكد االبتالء أزالن 

ٱ

                                                             
, مختار الصحاح,  ىػ(666بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  زيف الديف أبك عبد ا محمدالرازم, 1
 ـ.1999ىػ / 1420صيدا, الطبعة الخامسة،  –الدار النمكذجية، بيركت  -المكتبة العصرية , 291/ص1ج
 .90/, جلساف العرب ابف منظكر,2
 .112 اآلية :سكرة آؿ عمراف 3
 .112/ ص2جالقرآن ,معالم التنزيل في تفسير البغكم,  4
 .154 اآلية سكرة آؿ عمراف: 5
 1,ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابف عطيو, أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي , 6

 ـ, تحقيؽ : عبد السالـ عبد الشافي محمد.1993ىػ 1413الطبعة األكلى   -لبناف  –, دار الكتب العممية 560/ص
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 ضيقالثانيًا: 

اؽى "   ٍيقان بالكىٍسًر كييٍفتىح (يىضيؽي )ضى  ،1َّ  خل حل جل مك لك خك ٹٱٹٱُّٱ ،ضى

يؽي:  يَّقىو ىيكى "الض  يَّؽى كتىضايىؽى كضى ٍيقان كتىضى  ،2"... نىًقيضي السَّعىًة، ضاؽى الشيءي يىًضيؽي ًضيقان كضى

زىًع كىاٍلكىدىًر، ( ضيؽ) "قاؿ ابف عاشكر في تفسيره قكلو تعالى: اٍلميرىادي ًضيؽي النَّفىًس، كىىيكى ميٍستىعىاره ًلٍمجى

ا  ٍبركىمى اًؿ كىالصَّ   3."ً اٍستيًعيرى ًضدُّهي كىىيكى السَّعىةي كىااًلت سىاعي ًلاًلٍحًتمى

 هت مت خت حت ٱُّ :منه قوله تعالى ،فً عدد من اآلٌات)الضٌق( ورد لفظ وقد  

 جن يم  ىم مم خم حم جم ٹٱٹٱُّٱك ،4َّ مح جح مج  حج مث

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

ضيؽ : الضيؽ ضد السعة ، كيقاؿ الضيؽ "قاؿ صاحب المفردات:  ،5َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ

: } كضاؽ بيـ تعالى، قاؿ في الفقر كالبخؿ كالغـ كنحك ذلؾ : كالضيقة يستعمؿالضيؽ أيضان 

} ضيقا  -يضيؽ صدرم { } ك  -} كضائؽ بو صدرؾ {  تعالى: كقاؿ ،ذرعا { أم عجز عنيـ

كال تؾ في }  -} كضاقت عمييـ أنفسيـ {  -كضاقت عميكـ األرض بما رحبت { } -حرجا { 

كقكلو : } كال تضاركىف لتضيقكا عمييف {  ،ضيؽ مما يمكركف { كؿ ذلؾ عبارة عف الحزف

، كيقاؿ في الفقر ضاؽ كأضاؽ فيك مضيؽ كتضييؽ الصدرينطكم عمى تضييؽ النفقة 

 .6"كاستعماؿ ذلؾ فيو كاستعماؿ الكسع في ضده

                                                             
 .127اآلية اآلية :سكرة النحؿ  1
 .208/ص10, جلسان العربابف منظكر, 2
 .337/ص14ج التحرير والتنوير,بف عاشكر, ا 3
 . 13سكرة الشعراء. اآلية  4
 .118سكرة التكبة: اآلية  5
المفردات في غريب , )ىػ502أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى:  ,الراغب األصفيانى 6

 لبناف, تحقيؽ: محمد سيد كيالني.–,  دار المعرفة 300, صالقرآنغريب 
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 محنوثالثًا: ال

ٍنسىافي ًمٍف بىًميَّةو كى ))اٍلًمٍحنىةي( كىاًحدىةي "المحنو:   في ًبيىا اإلًٍ ًف( الًَّتي ييٍمتىحى نىوي( ًمٍف بىاًب )اٍلًمحى مىحى

ـي )اٍلًمٍحنىةي(قىطىعى، كى  نىوي( اٍختىبىرىهي كىااًلٍس  .1")اٍمتىحى

بىوي، كاٍختىبىرىهي،" رى نىعىوي: ضى نىوي، كمى نىو مىحى ، كىًىي الًَّتي " ،2"كاٍمتىحى في ٍمعي الًمحى في بيىا اإًلٍنسافي ًمف كالجى ييٍمتىحى

ـً المًَّو تىعىالىى ًمٍنيىا  خس حس ٱُّٱٱكقد كرد ىذا المفظ في قكلو تعالى ،3"بميةو، نىٍستىًجيري بكىرى

في الذَّىىبي ًبالنَّاًر فىيىٍخريجي " 4،َّ جضمص خص  حص مس ا ييٍمتىحى يىا كىمى اٍختىبىرىىىا كىأىٍخمىصى

وي  اًلصي   .5"خى

 فتنوالرابعًا: 

قاؿ ا  ،6"الفتنة: االبتالء كاالمتحاف، )يقاؿ( : فتنت الذىب بالنار: امتحنتو )بيا(تف: فى "  

 زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ٱُّٱ تعالى:

كيسمَّى الصائغي الفتَّاف، ككذلؾ الشيطاف ]فتف[ الًفٍتنىةي: االمتحاف كاالختبار. " ،7 َّٱ نن من

، إذا أدخمتىو النار لتنظر : فىتىٍنتي أىٍفًتفي  ،ًمٍف ذىًلؾى اٍلًفٍتنىةي " ،8"ما جكدتو تقكؿ: فىتىٍنتي الذىبى ييقىاؿي

                                                             
 .291/ص1, ج مختار الصحاحالرازم,  1
مؤسسة , 1233/ص1, جالقاموس المحيط,ىػ(817طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى: مجد الديف أبك , الفيركزآبادل2

 .ـ 2005 -ىػ  1426لبناف  الطبعة الثامنة،  –الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
بيدم, 3   .153/ص36, ج تاج العروس الزَّ
 .3 اآلية :سكرة الحجرات 4
 .4/255 معالم التنزيل في تفسير القرآن,البغكم,  5
 .711/ص1, ج مجمل المغةابف فارس,  6
 .10اآلية :سكرة البركج 7
, الصحاح تاج المغة وصحاح العربيةىػ(, 393أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى: الفارابي, 8
 ص.6/2175ج
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ٍقميوي  1.ان فىٍتن اليوي أىٍك عى ابىٍتوي )ًفٍتنىةه( فىذىىىبى مى ( ًإذىا أىصى ٍفتيكفه ( فىييكى )مى ؿي كى )فيًتفى ( الرَّجي كىذىا ًإذىا  ،كى )اٍفتيًتفى كى

 .2"اٍختيًبرى 

ًإفَّ الًَّذيفى اٍبتىميكا  ،3(ىك مك لك  اك يق ")تعالى:يىقيكؿي الطبرم في تفسيره لقكلو  

ًبنىٍحًك الًَّذم قيٍمنىا ًفي ذىًلؾى قى  ـٍ ًبالنَّاًر كى ٍحرىاًقًي ، كىاً  ـٍ  ،4"اؿى أىٍىؿي التٍَّأًكيؿً اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبالمًَّو ًبتىٍعًذيًبًي

 : (الفتنة)كمف اآليات التي كرد فييا لفظ 

 ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل ٹٱٹٱُّٱ 

محنة ") فتنة ( أم : ،5َّحت جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

 .6"كبمية

 فتنة أم "أم:  ،7َّ  لك حقمق مف خف  حف جف ٹٱٹٱُّٱ

 .8"ك الفتنة في المغة االختبار ،بالء

 بمكل  :"فتنة أم ،9َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹٱٹٱُّٱ

10"يبتمى بيا العبد ليشكر أك يكفر
. 

 

 

                                                             
 .472ص/4, جمعجم مقاييس المغةأبك الحسيف,  1
 .234/ص1ج, مختار الصحاحالرازم,  2
 .10سكرة البركج: اآلية  3

 .280/ص24, ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم,  4
 .11سكرة الحج: اآلية  5
 .424/ص  3, جتفسير القرانالسمعاني ,  6
 .20سكرة الفرقاف: اآلية  7

 .15/ص 5ج معاني القرآن,النحاس,  8
 .49سكرة الزمر: اآلية 9

 .188/ص 7, جزاد المسيرابف الجكزم,  10
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 مصيبة : الخامساً 

ا " ،1َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ مى

ابىؾى مف الدٍَّىر ابىًة{ كالمىصيكبىة أىصى ٍمعي  ،}كالميصى اد، كالتَّاء، لمتَّأًنيث أىك لمميبىالىغىة، كالجى ـ  الصَّ بضى

اًئبي  { كمىصى اًكبي ا ييٍؤًذم ٍلميًصيبىًة: كيؿُّ ا (ميًصيبىةه ")كقاؿ القرطبي في تفسيره لقكلو تعالى:  ،2"}مىصى مى

ابنا ميصى ابىةن كى ميصى ابىةن كى ابىوي ًإصى : أىصى ييًصيبيوي، ييقىاؿي اًئًب  ،ييٍؤًذم اٍلميٍؤًمفى كى  ،كىاٍلميًصيبىةي كىاًحدىةي اٍلمىصى

اًد( ًمٍثؿي اٍلميًصيبىةً  ـً الصَّ غيرىتٍ .. .كىاٍلمىصيكبىةي )ًبضى ٍف صى ٍنسىافي كىاً   .3"كىاٍلميًصيبىةي: النٍَّكبىةي ييٍنكىبييىا اإلًٍ

 نت مت زت ُّٱقكلو تعالى:  ،(المصيبة)كمف اآليات الكارد فييا لفظ 

اؿي ًتٍمؾ الميصً "أم :  ،4 َّٱزث رث  يت ىت  ،5"يبىًة فىكىٍيؼى حاؿي ًتٍمؾ الش دًَّة كحى

  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه  ين ىن من ٹٱٹٱُّٱك

   ،7"دينية أك دنيكية مف كفر أك غيره أٌم مصيبة كانت " :(جه  ين) 6،َّ َّ ٍّ ٌّ

 جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٹٱٹٱُّٱٱك

الصبر عمى درجات فصابر ما مسو مف أم :"  ،8َّ حض جض مص خص حص مس خسحس

فمـ يراجع لعممو بما في القضاء  ،البالء عيف التدبير مخرجو كمف  حقيقة الحكمة في األزؿ ككنو

                                                             
 .156 االية : سكرة البقرة 1
بيدم, 2  .155/ص6, ج تاج العروس الزَّ
 .175ص/2, جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  3
 .62سكرة النساء: اآلية  4
 .458 /ص 6, جالمباب في عموم الكتابأبك حفص,  5
 .11سكرة التغابف: اآلية 6
, دار 15/ص 8, جنظم الدرر في تناسب اآليات والسور البقاعي , برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي, 7

 عبد الرزاؽ غالب الميدم. :ـ, تحقيؽ 1995 -ىػ 1415 -بيركت  -الكتب العممية 
 .22سكرة الحديد: اآلية 8
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برأىـ عمى مشيئتو ال محالة قبؿ أف ينسى أباه  آدـ عميو السالـ إذ ىك جزء مف ذريتو التي 

 1"كأجرل عمييـ ما شاء مف  نفاذ قدرتو عمى ما سبؽ ليـ منيـ

 مقاصد االبتالء وعمى من يقع؟ 

 ءبتالاال مقصدالمطمب االول: 

ذ كالتنعـ متمذٌ لفاإلنساف مكجكد عمى ىذه الدنيا ال  و،ال محال حاصؿه االبتالء أمر  

 يف ىف يث ٹٱٹٱُّٱ ،حد فيياأال يسمـ مف االبتالء  ،ةبؿ ىي دنيا كدر كمشقٌ  فحسب،

 ،3َّ خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٹٱٹٱُّٱك ،1َّ2يق ىق

بتمى ىك مي  ، إما بالحرماف أك باالعطاء كفي كؿٌ نعـ ا عميو بوفال يبرح حٌتى يبتمى بشيء مما أ

 حي جي يه ىه مه جه ينُّٹٹ  ،نع عنوف مي ا  ي ك عطً أف إ

عمى العباد  ا في ككنو كقكع االبتالء ضت سنةتاق قدك الدنيا دار تكميؼ ف ،4َّ مي خي

بتمى اإلنساف في الدنيا تارة بالخير يي  ،تتغير كال تتبدؿ ىذه السنة التي ال ،صالحيـ مف فاسدىـ

 هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٹٱٹٱُّٱ ،كتارة بالشر

طمئف بيا افاز ك  ،ميمةن  كغاياتو  عظيمةن  جميمةن  ان مقاصدإف لالبتالء  ،5َّ مل  مثهت مت هب  مب

مف ادعى اإليماف كلـ يؤمف  معايب كتكشؼ ،صدؽ بإيمانو مع ا كيركف الييا كيسمـبيا مف 

 :المقاصد كمف تمكـ ،قمبو

                                                             
/ص  2, جتفسير السممي وىو حقائق التفسير,  أبك عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف مكسى األزدم السممي, السممي1

 سيد عمراف. :ـ, تحقيؽ2001 -ىػ 1421, دار الكتب العممية لبناف/ بيركت 311
 .4سكرة البمد: اآلية 2
 .2سكرة االنساف: اآلية 3
 .31اآلية :سكرة محمد 4
 .165سكرة االنعاـ: اآلية 5
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 ىتحقيق العبودية هلل تعال اواًل:

ـٌ، كمعرفةو مطمقةو        ا يختبره  فٌ أك  ،نو اليو راجعأنو  ك أ ينبغي لمعبد أف يككف عمى يقيف تا

ف لـ يكشفو ا إف ىذا االبتالء أليو كيتحقؽ عند العبد إكلجكءا في ىذه الدنيا ليزداد تقربان منو، 

 جمحم ُّٹٹ ،فحياتو كمقاليدىا بيد ا كحده  ،لو مف كاشؼ غيره ماف ،عنو

 . 1َّ من جنمم خم

فمف الناس  ،ظير حقيقة االيماف با كبالقدر خيره كشرهيفيككف االبتالء بالخير كالشر ل  

كؿ ا يق ،كاعترض كقنطى  ذا ما ابتمي سخطى ا  ك  ،ف يعبد ا عمى حرؼ يعرفو في الرخاء كالنعـمى 

  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل ُّٱ: ىتعال

 .2َّٱحت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي

يقكؿ  ،ذلؾيماف با ربان كالثبات عمى حقيقة اإل ،حقيقة التكحيدك كمف  حقيقة االيماف تىنا ك       

قبؿ أف يظير أمره : ادع لي ربؾ أف يرزقني ماال  قاؿ لمنبي  3أف شيبة بف ربيعة" :القرطبي

بال كخيال ككلدا حتى أكمف بؾ كأعدؿ إلى دينؾ ؛ فدعا لو فرزقو ا عز كجؿ ما تمنى ؛ ثـ  كا 

أسمـ فارتد عف أراد ا عز كجؿ فتنتو كاختباره كىك أعمـ بو فأخذ منو ما كاف رزقو بعد أف 

قاؿ  4،({ يريد شرطمن زن رن مم ام  يل ىلاإلسالـ فأنزؿ ا تبارؾ كتعالى فيو : }

                                                             
 .35اآليةسكرة األنبياء: 1
 .11اآلية :سكرة الحج 2
قتمو عمى، رضى ا عنو، فى المبارزة يـك بدر كافرنا، كىك شيبة بف ربيعة بف عبد شمس  شيبة بف ربيعة الجاىمى الكافر: 3
, (ىػ 676المتكفى سنة ) زكريا محيي الديف بف شرؼ النككم كالنككم, أب بف عبد مناؼ مف رؤساء قريش كصناديدىـ.)ا

 .(تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ,347ص, تيذيب األسماء والمغات
 .18/ص12ج, الجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  4
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نزؿ بيـ بالء صاركا إلى  : " الناس ما دامكا في عافية مستكركف ، فإذا1الفضيؿ بف عياض

 .2"؛ فصار المؤمف إلى إيمانو ، كصار المنافؽ إلى نفاقوحقائقيـ

ال  ،يثبت عمى دينوك  ،فتنة كال ابتالء تقمبوي فالعبد المكحد  العابد لربو حقان ال يغيره كال      

 ربو لرفع ما حؿ بو  كتضرعان  يزداد يقينا مع يقينو كعبكديةى  ،بؿ العكس تمامان  ،يتزعزع عنو البتة

كطمب الغكث كالعكف منو  ،كثرأتقرب مف ا مل ان كيككف ىذا االختبار في دينو سبب ،مف مصاب

  فينا الخسراف المبيف. ،عمى عكس المنافؽ الذم يقؼ عمى حرؼ في عبادتو لربو ،كحده

 كفارة لمذنوبثانيا: االبتالء 

 ليمقى ا مطيران  ،يقع االبتالء عمى المؤمف حتى يزيؿ غبار الذنكب عنو كيطيره كينقيو       

 3َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ٹٱٹٱُّٱ ،بك ذنالمف 

كيعفك عف كثير:  ،فإنما ىك عف سيئات تقدمت لكـ ،ميما أصابكـ أييا الناس مف المصائب" ام:

فما يصاب بو المؤمف مف ابتالء ما ىك اال  ،4 "مف السيئات ، فال يجازيكـ عمييا بؿ يعفك عنيا

 عنو قاؿ : قاؿ النبي صمى ا عف أبي ىريرة رضي ا ،لخير كيكفر ا بيذا االبتالء الذنكب

                                                             
طمب العمـ, ابف مسعكد بف بشر، االماـ القدكة الثبت، شيخ االسالـ, أبك عمي, كلد بسمرقند، كنشأ بأبيكرد، كارتحؿ في  1

 كركل إبراىيـ بف شماس، عف ابف المبارؾ، قاؿ: ما بقي عمى ظير االرض عندم أفضؿ مف الفضيؿ بف عياض.
قاؿ نصر بف المغيرة البخارم: سمعت إبراىيـ بف شماس يقكؿ: رأيت أفقو الناس، كأكرع الناس، كأحفظ الناس ككيعا 

)المتكفى:  ك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبيشمس الديف أب الذىبي, :انظر) .كالفضيؿ كابف المبارؾ
, تحقيؽ: ـ 1985ىػ /  1405الثالثة،  مؤسسة الرسالة, الطبعة, 424-422-4210/ص8ج,سير أعالم النبالء,)ىػ748

 .(مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط

 البيان,)ىػ255بالكالء، الميثي، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ )المتكفى: عمرك بف بحر بف محبكب الكناني الجاحظ,  2
 ىػ. 1423بيركت  -دار كمكتبة اليالؿ, 93/ص3, جوالتبيين

 .30سكرة الشكرل: اآلية  3
 .207ص/7ج, تفسير القرآن العظيمابف كثير,  4
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مىا "عميو كسمـ :  ٍمقىى المَّو تىعىالىى كى تَّى يى اًلًو حى كلىًدًه كمى ا يىزىاؿ اٍلبىالءي ًباٍلميٍؤًمًف كىاٍلمؤًمنىًة في نىٍفًسًو كى مى

ًطيئىةه  مىٍيًو خى  .1" عى

مَّى  اًئشىةى رضي ا عنيا قىالىٍت : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ا ييًصيبي اٍلميٍؤًمفى عىٍف عى مَّـى :" مى سى مىٍيًو كى المَّوي عى

ًطيئىة ٍنوي ًبيىا خى طَّ عى ةن ، أىٍك حى فىعىوي المَّوي ًبيىا دىرىجى ا فىٍكقىيىا ًإال رى قاؿ:  كعف أبي ىريرة  2،"ًمٍف شىٍككىةو فىمى

ٍيرنا ييًصٍب ًمٍنوي"قاؿ رسكؿ ا ٍف ييًرًد اي ًبًو خى :" مى
3. 

 

 ،فال يخشكف أحدنا إال ا ،االبتالء إنما كاف لصالبة دينيـ كصمكدىـ عمى الحؽكىذا    

أم الناس أشد بالء ؟ قاؿ األنبياء ثـ "عف أبيو قاؿ قمت يا رسكؿ ا :  4مصعب بف سعدفعىٍف 

ف كاف في دينو  األمثؿ فاألمثؿ فيبتمى الرجؿ عمى حسب دينو فإف كاف دينو صمبا اشتد بالؤه كا 

ى عمى حسب دينو فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركو يمشى عمى األرض ما عميو رقة ابتم

 .5"خطيئة

                                                             
قاؿ (, 4/180)2399حديث رقـ : ,البالء, أبكاب الزىد, باب ما جاء في الصبر عمى سنن الترمذي ,خرجو الترمذما 1

, الجامع الصحيح سنن الترمذي, محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السمميالترمذم, ) .الشيخ األلباني : حسف صحيح
 (يفت, تحقيؽ : أحمد محمد شاكر كآخر بيرك  –الناشر : دار إحياء التراث العربي 

باب ثكاب المؤمف فيما يصيبو مف مرض، أك حزف، أك نحك ذلؾ , كتاب البر كالصمة كاآلداب, صحيح مسمم ,خرجو مسمـا2
, أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرممسمـ, ) (.4/1991)2572حتى الشككة يشاكيا, حديث رقـ :

 (.الجديدة ػ بيركتالناشر : دار الجيؿ بيركت + دار األفاؽ , الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمم
البخارم, )(.7/115)5645, كتاب المرضى, باب ما جاء في كفارة المرض, حديث رقـ:صحيح البخاريالبخارم, اخرجو 3

, بيركت –الناشر : دار ابف كثير ، اليمامة , الجامع الصحيح المختصر, محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا البخارم الجعفي
جامعة  -تحقيؽ : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث كعمكمو في كمية الشريعة , 1987 – 1407الطبعة الثالثة ، 

 (.دمشؽ
القرشي كنيتو أبك زرارة يركل عف عمى بف أبى طالب كطمحة كابف عمر ركل  مصعب بف سعد بف أبى كقاص الزىرل 4

عنو أبك إسحاؽ السبيعي كعاصـ بف بيدلة مات سنة ثالث كمائة.) ابف حباف, محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ التميمي 
 الديف أحمد(, تحقيؽ : السيد شرؼ 1975 – 1395, دار الفكر, الطبعة األكلى ، 411/ص4, جالثقاتالبستي, 

قاؿ (, 4/601) 2398 حديث رقـ : ,, أبكاب الزىد, باب ما جاء في الصبر عمى البالءسنن الترمذي ,خرجو الترمذما 5
 .الشيخ األلباني : حسف صحيح
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بؿ  ،مر ليس بعقكبة عمى المؤمفابتالء عميو اف يعمـ اف األف يصاب بمى كخالصة القكؿ: إٌف    

زالة فتاتي ىذه االبتالءات لتنقي ،كتفضؿ مف ا حتى ال يمقاه محمالن بالذنكب ىك كرـه  خطاياه تو كا 

 كشكائبو.

 

 اختبار لمصبر االبتالء ًا:لثثا

 ،كالقانطيف المتذمريف ،الراضيف بما كتب ليـ ،االبتالء معرفة الصابريف مقاصدكمف  

بؿ ىي سنة ا مع السابقيف  ،فيخبر ا في كتابو العزيز انو لـ يترؾ الناس مف غير بالء

 ني مي ُّٹٹ ،صبر الصابريفلالبتالء اختبار  البميغة المقاصدكأف مف  ،كالالحقيف

 هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 .1 َّٱجح مج حج  مث

اآلية نزلت في الذيف جزعكا مف  َّ يي ىي ني مي ُّ" يقكؿ الكاحدم:      

 حسبنيـ بأف يقكلكا: إنَّا مؤمنكف فمف أذل المشركيف معناه أحسبكا أف ييقنع م أصحاب النبي 

كلقد اختبرنا كابتمينا  َّٱحت جت هب مب خب ُّ ،كال ييمتحنكف بما ييبي ف حقيقة إيمانيـ

بر عمى  َّٱحج  مث ًُّصدؽى  َّ هت متُّ في قكليـ: آمنَّا بكقكعو منيـ كىك الصَّ

في قكليـ: آمنَّا بارتدادىـ إلى الكفر عف الد يف عند  َّٱجح ُّكذب  َّٱمجُّالبالء 

  .2"مكجكدان كائنان ينا العمـ بو ىالبالء كمعنى العمـ 

                                                             
 .3-2تيفاآلي :سكرة العنكبكت 1
الوجيز في  ىػ(,468)المتكفى: الكاحدم, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي  2

 ىػ. 1415دمشؽ، بيركت, الطبعة األكلى،  -, دار القمـ , الدار الشامية 828ص/1, جتفسير الكتاب العزيز
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دو ًإالَّ ًلٍمميٍؤًمًف، قاؿ رسكؿ ا         لىٍيسى ذىاؾى أًلىحى ، كى ٍيره بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف ، ًإفَّ أىٍمرىهي كيمَّوي خى :" عىجى

ٍيرنا بىرى فىكىافى خى رَّاءي صى ابىٍتوي ضى ٍف أىصى ٍيرنا لىوي، كىاً  ابىٍتوي سىرَّاءي شىكىرى فىكىافى خى  معٹٱٹٱُّٱ، 1لىو" ًإٍف أىصى

 ،كلما عمـ أنو ال بد أف يبتمى إذا أمر كنيى، "2َّ حك جك مق حق  مف خف حفجف مغ جغ

 حفجف مغ جغ مع ٱُّٱكأف في األمر كالنيي مشقة عمى النفكس، أمره بالصبر عمى ذلؾ فقاؿ: 

أم: مف األمكر التي  َّ حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱ ،الذم كعظ بو لقماف ابنو َّ مف خف

ٱ.3"يعـز عمييا، كييتـ بيا، كال يكفؽ ليا إال أىؿ العزائـ

 فعميو اف يصبر كيحتسب ىذا البالء ابتغاءن  ،كما يكتب ا عمى العبد ما ىك إال لخير لو      

عمى جمرة أك أف أقبض عمييا حتى تبرد في يدل أحب إلى  ألف أعٌض "، قاؿ ابف مسعكد: لؤلجر

عطاىـ البشرل عمى أفقد مدح ا الصابريف ك  ،4"مف أف أقكؿ لشيءو قضاه ا: ليتو لـ يكف

 .5َّ  ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ ،خمفيـ خير  الثكاب كالجزاءأصبرىـ ك 

 زياالبتالء تمحيص وتميرابعًا: 

عف العبد المنافؽ الكاذب في  ،يمافالمؤمف الصادؽ اإلز العبد مف خالؿ التمحيص يتميٌ        

 ،ينفع كيبقى ما ،تنفع سقط ما بو مف شكائب الشبو ما يككف بالغرباؿ الذم يي كاالبتالء أ ،يمانوإ

 جم يل ىل مل خلُّٹٹ ،المنافؽفيتميز العبد المؤمف بالبالء عف 

                                                             
 (.8/227, )2999, كتاب الزىد كالرقائؽ, باب المؤمف أمره كمو خير, حديث رقـصحيح مسمممسمـ, اخرجو  1
 .17سكرة لقماف: اآلية  2
 .648 صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان, السعدم,  3
, طريق اليجرتين وباب السعادتين , ابف قيـ الجكزية, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية 4
 ىػ.1394الثانية،  مصر الطبعة  -دار السمفية، القاىرة , 81/ ص1ج
 .55سكرة البقرة: اآلية  5
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إنما ىي أخبر تعالى: أف إدالتو الكفار عمى المؤمنيف " قاؿ ابف عطية: ،1َّحم

ًلييمىح صى المؤمنيف، كأف إدالة المؤمنيف عمى الكفار إنما ىي لمحؽ الكفار، ىذا مقتضى ألفاظ 

 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ُّٹٹ .2"اآلية

{ اٍلميٍؤًمف حج مث{ اٍلمينىاًفؽ } هت { ًبالتٍَّخًفيًؼ كىالتٍَّشًديد يىٍفًصؿ } مت خت } ،3 َّمجحج

د ،اٍلميبىي نىة ًلذىًلؾى ًبالتَّكىاًليًؼ الشَّاقَّة   .4"فىفىعىؿى ذىًلؾى يىٍكـ أيحي

، كبغكا كعتكافمكال أنو سبحانو يداكم عباده بأدكية المحف كاالبتالء لطغكا  :" قاؿ ابف القيـ      

، يستفرغ بو مف االبتالء كاالمتحاف عمى قدر حالوكا سبحانو إذا أراد بعبد خيران سقاه دكاء مف 

، حتى إذا ىذبو كنقاه كصفاه : أىَّمو ألشرؼ مراتب الدنيا ، كىي عبكديتو ، كأرفع  األدكاء الميمكة

 .5ثكاب اآلخرة كىك رؤيتو كقربو "

 عالمة عمى حب اهلل لممبتمىاالبتالء : خامساً 

كيزيدىـ  ،كيقكم ايمانيـ ،كينقي قمكبيـ ،ليوإنو ابتالىـ ليقربيـ أمف عالمة حب ا لعباده      

ؿ النبي صمى ا عميو فقا ،خبر رسكلنا الكريـ بذلؾأفقد  ،لدرجاتيـ كلمكانتيـ كرفعةن  ،يمانان ا  ثباتان ك 

ا ابتالىـ ، فمف رًضي فمو  كسمـ:" فَّ اى تعالىى إذا أحبَّ قكمن ـى الجزاًء مع ًعظىـً البالًء ، كا  إفَّ ًعظى

ٱ:وما أصابيـ فقاؿ سبحان صابريف عمىمكاخبر ا بحبو ل ،6" الر ضا كمف سًخط فمو السُّخطي 

                                                             
 .141اآلية :سكرة آؿ عمراف 1
 .514/ص1, جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابف عطية,  2
 179اآلية :سكرة آؿ عمراف 3
ىػ( كجالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر 864جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى: المحمي كالسيكطي,  4

 القاىرة, الطبعة األكلى. –, دار الحديث 92ص/1, جتفسير الجاللينىػ(, 911السيكطي )المتكفى: 
زاد المعاد في ىدي ىػ(, 751محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: ابف القيـ,  5

مكتبة المنار اإلسالمية، الككيت, الطبعة السابعة كالعشركف ,  -, مؤسسة الرسالة، بيركت 179ص/4, جخير العباد
 ـ.1994ىػ /1415

 (.4/179) 2396, أبكاب الزىد, باب ما جاء في الصبر عمى البالء, حديث رقـسنن الترمذي ,خرجو الترمذما 6
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  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حبُّٱ

 . 1َّ مص خص حص مس خسحس جس

 

البالء عقوبة لمكافرين عمى كفرىم سادسًا:  

في  عميوكعقكبة  ،نو كباؿ كعاقبة لمكافرأكما  ،لو نو نعمة لممؤمف كخيره أاالبتالء  مقاصدمف     

 ،لو ان كاختبار  ان الت اك امتحانز لم ك مغفرةن أجات فال يككف البالء في حقو رفعان لمدر  ،الدنيا قبؿ اآلخرة

مف  كألخذ العبرة كالعظة ،عمى المجرميف الكافريف عاقبة ليـ نما  البالءا  ك  ،صالن أنو غير مؤمف أل

أم ، 2َّ مت زت رت يب ىبنب مب زب رب ُّٹٹ ،حاليـ كسكء خاتمتيـ

 ،3"صدؽ الٌمو العظيـ ال يعاقب بمثؿ فعمو إال الكفكر ...عاقبناىـ بكفرىـ"

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخُّٹٹ 

 .5ا" أم كفركا كأشركك  ( حص مس ، ")4َّ جغ مع جع مظ حط مض

يبتمي ا الكافريف ، 6َّ مض خض حض جض مص خص ٹٱٹُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

تيافكامر ا ك أكمخالفة  ،ليـ عمى كفرىـ ان الكافريف عقاب البالء عمييـ في الدنيا  فيككف ،نكاىيو ا 

فالكافر يقابؿ  ،كيختمؼ مكقؼ المؤمف عف مكقؼ الكافر مف االبتالء ،يدييـأخرة بما صنعتو كاآل

ا في كتابو كصفان  كقد بيفى   ،لى التعاسة كاليالؾإيقكد بنفسو  ،االبتالء بالسخط كالنكراف كالتذمر

                                                             
 .146 سكرة آؿ عمرآف: اآلية 1

 17اآلية :سكرة سبأ 2
, القرآن العظيم تفسيرىػ(, 774ابف كثير, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  3
 ـ. 1999 -ىػ 1420, دار طيبة لمنشر كالتكزيع, الطبعة الثانية 508/ص6ج
 .13اآلية :سكرة يكنس 4
 .317ص/8, جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  5
 .163ية سكرة األعراؼ: اآل 6
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 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٹٱٹٱُّٱ ،تالءلحاؿ الكافر مف االب

 .1َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب

 

 حسن الخاتمة وحسن الجزاءسابعًا: 

االبتالء يقع لصالح العبد المؤمف الصابر، فيككف لو حسف الثكاب عمى ما صبر، كما        

ٱٱٱٱٱٱٱٱ،كالرحماتجر العظيـ كالصمكات احتمؿ لما أصابو مف الضر كالحرماف، فينيئا لو األ

 ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ينٹٱٹٱُّٱ

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

أىٍخبىرى تىعىالىى أىنَّوي يىٍبتىًمي ًعبىادىهي "، 2َّ نت مت زت  رت يبىب نب مب زب

يىٍمتىًحنيييـٍ  ـٍ كى [ أىٍم: يىٍختىًبريىي ، كعمى ىذا االختبار جزاء كبير، ككصفيـ ا بكصؼ 3"]اٍلميٍؤًمًنيفى

  يئ ىئ نئ مئ ُّمف قائؿ  كقاؿ عز ،اليداية فينيئا لمف صبر فكانت لو الجنات داران 

قىكلو:  ،4 َّيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب كى

قىكلو:  كا عىف الدٍُّنيىازت رت يب ىب }"كى بىري قىكلو: } ،{ يىٍعًني: صى { أىم: ثكابيـ  زت كى

قىكلو: } ،كجزاءىـ فيذه ، 5"{ أىم: ًبأىٍحسىف الًَّذم كىانيكا يٍعمميكفى يت ىت  نت متكى

                                                             
 .16-15سكرة الفجر: اآلية  1
 .157-155اتاآلي : سكرة البقرة 2
 .467/ص1, جالعظيمتفسير القرآن ابف كثير,  3
 .9اآلية: : سكرة النحؿ 4
 .199ص/3, جتفسير القرآنالسمعاني,  5
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فسبحانو الحكيـ المجازم الصابريف الصادقيف بحسف الجزاء بالثكاب  ،مكافأة الصبر عمى االبتالء

 الدنيا كحسف المآب في اآلخرة.في 

فإف عمى المؤمف المبتمى اف يعمـ  ؛المقاصد لالبتالءمف بعض  تكمف خالؿ ما عرض        

كأف يسمـ ألحكاـ ا،  ،فيستبشر كيرضى بقدره كيصبر عمى قضائو  ،ار مف اباخت ءهف ابتالأ

كأف ا يبتمينا  ،فيزيد إيمانو كتككمو عمى ا ،جاتوكيرفع در  اختاره ا ألنو يحبو كيريد أف يطيره 

جيؿ لمعقكبة في نما ىك تعإ ،كأما ما يصاب بو الكافر مف بالء بحكمة ا ،لنيذب ال لنعذب

 حسب،، فال ينفع إيماف بالقمب فليطمئف قمب المؤمف لعدؿ ا كحكمتو مع خمقو ةآلخر الدنيا قبؿ ا

 بؿ يأتي االبتالء ليدؿ عمى تصديؽ المؤمف كبياف لحسف عممو.

 

 ؟عمى من يقع االبتالءالمطمب الثاني: 

فاالبتالء  ،ان ك خفيفأ ؤهكاف ابتال ان ف يبتمى شديدأكال بد لمعبد  ،حتمي مري أاالبتالء  فٌ إ 

 زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱٱ ،يفالمنافقك  يفكالعاص يفكالكافر  يفنبياء كالمؤمناأل ،بادالع شامؿ لكؿٌ 

 جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 كلكف ا بيفى  كاحدهن  مةن أفمك شاء ا لجعمنا  ،1َّ مج حج مث هت مت خت  حت

 .المطيعالشرائع ليختبر العاصي مف 

فذكر  ،عمى صبرىـ  تي نصرا ليـ كرفعةأكي ،فيقع االبتالء عمييـ اختباران  ،نبياءفأما األ

 ،2َّ  خن حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  دك ا صبر داك 

كفكض كامتحف بالمرض، ففي حاؿ النعمة شكر كحمد، كفي حاؿ النقمة صبر   أيكبابتمي ك 
                                                             

 .48سكرة المائدة : اآلية  1
 .17سكرة ص : اآلية  2
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في كتابو قاؿ ف  يكبأفذكر ا  عمى مرضو مدة طكيمة مف الزماف  ، فصبر أيكبأمره لٌمو

ابتمي لكط  ،1َّ مه جه هن  من خن حن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱالعزيز :

    رشادىـ، فتعرض البتالء   الييـبقـك فاجريف كاذبيف بعثو استجابة  عدـليتكلى ىدايتيـ  كا 

كما  ةو غير صالح وبزكج  كابتمى لكط  ،2َّ جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱ،لو قكمو

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث ُّٱ ى:قكلو تعال جاء في

 ٰى ين ىن نن من زن ٹٱٹٱُّٱٱ  ككقع االبتالء عمى يكنس ،3َّ يل  ىل

 جت هب مب خب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

كنٌجاه ا بتسبيحو كتعظيـ شأنو، كلكال كرامة التسبيح لو الستمر   ، لقد بمع الحكت يكنس4َّحت

 البالء، كلكف ا أكرمو بإخراجو مف ىذا البالء المبيف.

ٱٱٱٹٱٹٱ ،لمتمحيص كالتمكيف كتكفير الذنكب المؤمنيف عباد ا كيقع االبتالء عمى       

 ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱٱك ،5َّيل ىل مل يك ىك مك لك اكُّٱ

 جي يه ىه  مه جه ين ٹٱٹٱُّٱٱك ،6َّ من زن رن  مم

ٱيف ليزدادكا ايمانان مع ايمانيـ.المؤمنفاالبتالء كاقع عمى  7َّ مي خي حي

                                                             
 .41سكرة ص :اآلية  1
 .160سكرة الشعراء : اآلية  2
 .60- 59 تيفسكرة الحجر : اآلي 3
 .145 -141سكرة الصافات : اآليات  4
 .94سكرة المائدة : اآلية  5
 .11-9سكرة األحزاب : اآليات  6
 .31سكرة محمد : اآلية  7
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عراضان  كىك كاقع عمى الكافريف كما يزيدىـ إال نفكران   ٱٱ،كستكباران  كا  ٱ  خص ٹٱٹٱُّٱٱٱ

 مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱك ،1َّ مض خض حض جض مص

فيقؼ الكافر مكقؼ القانط الساخط  ،فاالبتالء عمييـ كاقع نتيجة كفرىـ كعصيانيـ ،2َّهئجب

 ىي مي خي  حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ ،هفيظؿ الكافر عمى انكار  ،عمى قدر ا 

 نئ  مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي

أتي حتى ي ،3 َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

ام يتعرؼ  "،ٱ4َّ زب رب يئ ىئ ٹٱٹٱُّٱ ،كىك مف االختبار ليـ تبمى فيو السرائر يكـه 

القمكب مف العقائد كالنيات كغيرىا كما اخفى مف األعماؿ كيميز بيف ما كيتصفح ما أسر في 

ٱ.5"طاب منيا كما خبث

 نيمي زي ري ٰى  ين ىننن من زن رن ٹٱٹٱُّٱك

كيقع االبتالء لكشؼ المنافؽ  ،6َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي

 هت مت ختحت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ ،كبياف كذبو فاالبتالء كسيمة لفضح المنافقيف

                                                             
 .163سكرة األعراؼ : اآلية  1
 .30سكرة يكنس : اآلية 2
 .7سكرة ىكد : اآلية  3
 .9سكرة الطارؽ : اآلية  4
, دار إحياء 141/ص9, جالقرآن الكريمإرشاد العقل السميم إلى مزايا أبك السعكد, محمد بف محمد العمادم أبك السعكد,  5

 بيركت. –التراث العربي 
 .168سكرة األعراؼ : اآلية  6
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فاالبتالء الذم يقع عمى الكافريف كالمنافقيف عقاب  ،1َّ مح جح مج حج  مث

  .2َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،كىالؾ ليـ

ذا ى نبياء ليرفعيـ كيعزىـ بعدكيقع عمى األ ،ء شامؿ لكؿ العباداالبتال فٌ مٌما سبؽ أ ييمحظ       

كيقع عمى الكافريف  ،كيقع عمى المؤمنيف تطييران ليـ كليزدادكا قربان مف خالقيـ  ،االبتالء

بر الصٌ ب ييقابؿفال بد اف  ،كاقع محالةف كاف االبتالء ال إف ،ليـ عمى كفرىـ ان كالمنافقيف عقاب

 كالرضا بما كتب ا حتى نككف مف الناجيف الراضيف الفائزيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .3سكرة العنكبكت : اآلية  1
 .141سكرة آؿ عمراف : اآلية  2
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 الفصل الثاني

مة محمد أوالفرق بين ابتالءات  ،االبتالء في القرآن الكريم نواعأ

  سرائيلإبني ابتالءات و 

 

وفيو  ،العزم من الرسل عمييم السالم في القرآن الكريم ابتالءات أوليول: المبحث األ 

 :وىي ،مطالبة اربع

 و.( مع قكمو كمع ابنو كمع زكجابتالء نكح ) كؿ:المطمب األ

 كابنو إسماعيؿ كذبحو. كقكمو، كأبيو، مؾً ( مع المى براىيـ )إابتالء المطمب الثاني: 

 ( كالمحف التي مر بيا.(ابتالء مكسىالمطمب الثالث: 

 قتمو. ادعاء، ك سرائيؿإبني ( مع ابتالء عيسى) المطمب الرابع:
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 المقصود بأولي العزم من الّرسل:

 .1 َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱٹٱُّٱفقاؿ   ،ذكرىـ ا في كتابو الكريـ

 :(العزم يُأولُ  )معنى

الجد  أكلك :ىـ "لزمخشرم ا كقاؿ ،كمحمد  كمكسى  براىيـا  ك   ىـ نكح         

  .2"كالعـز بمعنى الصبر يقكلكف مالى عنؾ عـز أم صبر ،كالثبات كالصبر

أصحاب الجد كالثبات كالصبر عمى "أل :  ،3"ر: ذكك الجد كالصبيؿكق ،: ذكك الحـز"قيؿ

براىيـ ،: نكح  -عمى أشير األقكاؿ  -.. كىـ .الشدائد كالبالء   ،كمكسى  ،كا 

 جم يل ىل مل خل ُّٱفي قكلو تعالى: كقد اجتمع ذكرىـ ،  "4كمحمد ،كعيسى

فقد جاء  ،5َّ مه جه ين ىن منخن حن جن يم  ىم مم خم حم

 يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ:في قكلو مف الرسؿ مجتمعيفالعـز  ه اآلية ذكر أكليفي ىذ

 ىق  يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت

 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم اميل ىل مل يك ىك مك لكاك يق

6،َّ ري
 ليـ . ان يضان تشريفان كتعظيمأالعـز مجتمعيف في ىذه اآلية  أكليفقد تكرر ذكر  

و يليثبت بو فؤاده كيصبر عمى ما يالقك كتشد مف عزمو  ت اآلية تكاسي الرسكؿ جاء 

كه في سبيؿ رفع قعمييـ السالـ لقكا مف االبتالء كالمصاعب ما ال فالرسؿ السابقكف ،في سبيؿ ا

                                                             
 .35األحقاؼ: اآلية سكرة 1
بيدم,  2  .7817 ص تاج العروس,مرتضى الزَّ
 .271/ص7ج, معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغكم, انظر:  3
 .3877 , صالوسيطالطنطاكم,  4
 .7سكرة األحزاب: اآلية 5
 .13سكرة الشكرل: اآلية  6
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ركا عمى ما ابتمكا فصب ـقكاميأكالدىـ ك أىميـ ك أبركا في كقد اختي  ،لى تكحيدهإكممة ا كدعكة الناس 

 بو.

سأؿ رجؿ الشافعي فقاؿ : "جاء في كتاب "الفكائد":  ،كؿ طريؽ االصطفاءأف االبتالء إ     

يمكف حتى ييبتمى ، يا أبا عبد ا ، أيما أفضؿ لمرجؿ أف ييمكف أك ييبتمى ؟ فقاؿ الشافعي : ال 

ا براىيـ ،فإف ا ابتمى نكحن كمحمدنا صمكات ا كسالمو  كعيسى ،كمكسى ،كا 

 . "1عمييـ أجمعيف ، فمما صبركا مكنيـ ، فال يظف أحد أف يخمص مف األلـ البتة

 ،كشدةو  في كؿ محنةو  فكاف البد مف ذكرىـ ليككف لنا بيـ قدكةه  ،شد الناس بالءن أنبياء كاأل     

لما  قاؿ رسكؿ ا   ،قدكة في الصبر كالتحمؿ كالطاعة فيـ خير ،سى بيـ مف بعدىـأكحتى يت

أشد الناس بالءن األنبياء، ثـ األمثؿ فاألمثؿ ": د الناس بالءن يا رسكؿ ا؟ قاؿسألو رجؿ: مف أش

فٌ يبتمى الناس عمى قدر دينيـ، فمف ثخف دينو اشتد بالؤه، كمف ضعؼ دينو ضعؼ بالؤه، ك   ا 

 .2"حتى يمشي في الناس ما عميو خطيئةالرجؿ ليصيبو البالء 

السالـ لما لقكا مف شدة في  ـالعـز مف الرسؿ عميي ذكر ابتالء أكلي كقد خصصت    

ه المكانة عطاىـ ا ىذأف ،ان عظيم فكاف ابتالؤىـ ،أقكاميـذل مف أكما لقكا مف  ،دعكاتيـ

 .فذكر صبرىـ عمى االبتالء ،لشدة صبرىـ اصطفى ا تعالى أكلي العـزك  ،كالرفعو

 مع قومو ومع ابنو ومع زوجو ابتالء نوح -أوالً 

عف النبي  عف أبي ىريرة رضي ا عنو ،رسؿ ا مف الرسؿأكؿ مف كأ ،البشربك أىك      

 " :أنت أكؿ الرسؿ إلى أىؿ األرض  ،يا نكح :اذىبكا إلى نكح فيأتكف نكحا فيقكلكفقاؿ

                                                             
 –دار الكتب العممية  ,208 ص/1ج, الفوائدابف قيـ, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية, 1

 ـ. 1973 -ىػ  1393الطبعة الثانية،  بيركت,
 .22سبؽ تخريجو ص2
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 مع جع ٹٱٹٱُّٱٱ ،الرسؿؾ يككف أكؿ أكلي العـز مف كبذل ،1"...عبدا شككراكسماؾ ا 

  مل خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق مف  خف حف جف مغ جغ

، ىـ خمسة: نكح" ،2َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خمحم جم هل

براىيـ لقى نكح  قد،  ك 3"كىـ أصحاب الشرائع ،كمحمد  ،، كعيسى، كمكسىكا 

 في النقاط اآلتيو نبينوي  ،و كابنوكشدتو، فقد ابتمي بقكمو كزكج مف عظـ البالء:  

 بقومو ابتالء نوح  :أوالً 

 ،معرضيف جاحديف في قكمو، فقد ابتمي بقكـو  طكيمة مع نكح  االبتالءلقد كانت رحمة 

ٱ،منيـ  القميؿ الإيدعكىـ، كلـ يستجب لو  طكيالن  ، كظؿ فييـ زمنان  كطكيالن  فصبر عمييـ كثيران 

 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٹٱٹٱُّٱ

كعمره أربعكف  َّٱجغ مع جع مظ حط ٱُّٱ ،4َّ  مك لك خك حك جك

 فكذبكه ،يدعكىـ إلى تكحيد ا َّٱمق حق مف  خف حف جف مغ ُّسنة أك أكثر 

، 5 َّٱمشرككفٱلك خكُّأم الماء الكثير طاؼ بيـ كعالىـ فغرقكا  َّٱحك جكُّٱ

ٱ.6حيث "مكث فييـ ألؼ سنة إال خمسيف عاما"

 مف ذلؾ: ،آيات كثيرة في القراف الكريـكمو مع ق نزلت في نكح 

                                                             
بؿ باب قكؿ ا تعالى } إنا أرسمنا نكحا إلى قكمو أف أنذر قكمؾ مف قكتاب االنبياء, , صحيح البخاريرجو البخارم, خا 1

 .(1/ 1215) 3162إلى آخر السكرة, حديث رقـ: . 1أف يأتييـ عذاب أليـ { نكح 
 .35 اآليةاألحقاؼ:سكرة  2
 .220ص /16ج, الجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  3
 .14 اآلية العنكبكت:سكرة  4

 .522ص/ 1ج, جاللينالتفسير , المحمي كالسيكطي 5
 .3299, ص الوسيطالطنطاكم,  6
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 حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱ

 ،2َّ مق حق مف خف  حف  ٹٱٹٱُّٱك ،1َّ خت  حت جت هب مب خب

كجميع ىذه اآليات جاءت  ،3َّ جف مغ  جغ مع جع حطمظ مض خض حض ٹٱٹٱُّٱك

كما لقي  ،لى ا دكف استجابة منيـإ إياىـكطكؿ دعكة نبييـ  ،تتحدث عف عصياف قكمو كفسقيـ

 كد.إال اإلعراض ك الجحمنيـ 

 رب يئ ىئ ٱُّٱٱ:ىي سكرة نكح حيث قاؿ ا تعالى فييا ميت سكرة كاممة باسمو سي ك    

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت

 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص

 .4َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق مف

مع قكمو كصبره عمى إعراضيـ، ككـ بذؿ في سبيؿ الدعكة  نكح  محنةبيَّنت سكرة نكح     

رشادىـ كنصحيـ كترغيبيـ، قاؿ الى ا مف جيد، كاتخاذه كؿ الطرؽ الممكنة في دعكة قكمو،  كا 

كىـ أكؿ المشركيف الذيف   أعظـ مقاصد السكرة ضرب المثؿ لممشركيف بقـك نكح ":ابف عاشكر

                                                             
 .26-25يات سكرة ىكد  : اآل 1
 .َُٓية اآل : راءسكرة الشع 2
 .ْٔ ية: اآل سكرة الذاريات 3
 .10 – 1يات سكرة نكح :اآل4
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في الدنيا، كىك أعظـ عقاب أعني الطكفاف، كفي ذلؾ تمثيؿ لحاؿ النبي صمى  ان سمط عمييـ عقاب

  "1.ا عميو كسمـ مع قكمو بحاليـ

كحدىا لطكؿ   لـ يذكر ا في ىذه السكرة سكل قصة نكح " : في تفسيره يقكؿ السعدمك      

لبثو في قكمو، كتكرار دعكتو إلى التكحيد، كنييو عف الشرؾ، فأخبر تعالى أنو أرسمو إلى قكمو، 

نذارا ليـ مف عذاب ا األليـ، خكفا مف استمرارىـ عمى كفرىـ، فييمكيـ ا ىالكا  رحمة بيـ، كا 

 ىث نث مث زثلذلؾ، كابتدر ألمر ا، فقاؿ: ﴿ ذبيـ عذابا سرمديا، فامتثؿ نكح أبديا، كيع

 .2" ﴾ىف يث

كا في كابتعدكا عنو،  فظممكا أنفسيـ كطغى  الذم أعرض عنو قكموي    نكحل  كقع البالء

 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱٱٱالبالد كعمى العباد،

أظمـ مف غيرىـ كأغكل كانكا "  قـك نكح إفٌ  ،3ٱَّ ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ

، فالظمـ تككف عكاقبو غير محمكدة عمى المظمـك في الحياة 4لطكؿ أعمارىـ، كقكة أجسادىـ"

مـ يفمتو في يـك فالظالـ  الدنيا، ككخيمة عمى الظالـ في الحياة األخركية عندما يأخذ ا بناصية

تحمى بالصبر كالتقكل في ىداية   ا نكح نبيكعرض األعماؿ كنشر الصحؼ، ف ،الحساب

"الخركج عف الطاعة، كالفاسقكف ىـ التارككف  :بفسؽ قكمو أم قكمو العاصيف، كابتمي نكح

 مض خض حض ٹٱٹٱُّٱٱٱ،5ألمر ا تعالى باإليماف كالعمؿ الصالح، كبترؾ الشرؾ كالمعاصي"

                                                             
 .185 ص /29 ج ,التحرير والتنويرابف عاشكر,  1
2

 .888, صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي,  

 .52 – 50ياتسكرة النجـ : اآل 3
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، الطبعة الثالثة،   491ص/3ج، لطائف اإلشاراتالقشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف،  4

 بمصر، تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني.
 ، مكتبة العمـك كالحكـ، 37ص/1ج ،أيسر التفاسير لكالم العمي الكبيرالجزائرم، جابر بف مكسى الجزائرم ، ابك بكر  5

 ـ، المدينة المنكرة. 2003 -ىػ1424، 5الطبعة الخامسة 
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صرارىـ ، أم "كفي إرسالنا نكحان إلى قكمو كتكذيبيـ إياه 1 َّ جف مغ  جغ مع جع مظحط كا 

بالطكفاف كانجائنا المؤمنيف آية مف أعظـ اآليات  عمى الشرؾ كالكفر كالتكذيب ثـ إىالكنا ليـ

الدالة عمى كجكد ا تعالى كربكبيتو كألكىيتو لمعالميف، كالمستمزمة لقدرتو عمى البعث كالجزاء 

 حياء كال خكؼ يصر المالحدة عمى إنكاره ليكاصمكا فسقيـ كفجكرىـ بال تأنيب ضمير كالالذم 

 . 2أك كجؿ"

 نويكذبك بنبييـ كيسخركف منو ك  ئكفيستيز  فاسقيف ار في مكاجية قـك ظالميفنو ابتالء كاختبإ 

ٱٱٱبمفرده كخاطبيـ، ذاىـ كلسانيـ السميط، فكاجو ىذه الجماعاًت أيحاكرىـ كيصبر عمى كىك 

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ

 ،3َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص

عالي أنيـ ليسكا مف أب بشر مثميـ كاستيزأكا بمف تبعكه أنو ما ىك إالفتكبر قكمو كتعالكا عميو ب

بالجدؿ  ابتمي نكحك  ،ف يصبر عمى قكليـ كتيكميـأال إ فما كاف لنكح  ،القـك كشرفائيـ

فذكر ا في كتابو العزيز الحكارات التي كانت تدكر بيف نكح  ،صرارىـ عمى كفرىـإلمعيـ،  العقيـ

 هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱ ،كقكمو كبينيا 

 مم خم حمجم يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم

 يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من  خن حنجن يم ىم

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

                                                             
 .46-43اآليات  سكرة الذاريات: 1
 .167/ص5، جأيسر التفاسير لكالم العمي الكبيرالجزائرم، ابك بكر  2
 .27ية سكرة ىكد :اآل 3
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 ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب

 من  زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

، "فكـ مف عاتو  كا خير معيف لرسكلو ،مبيف فيذا الجدؿ العقيـ معيـ بالءي  ؛1َّمب خب

مستكبر كاف سببان في اىالؾ غيره مف أكلئؾ المستضعفيف، كليذا نجد القرآف الكريـ قد أعطى ىذه 

 .3" 2(عاتاإلمٌ )اصة، كذلؾ حتى ال يككف كثير مف األفراد القضية عناية خ

 

 خك حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱ ،كتمحيصيـ  بٌيف ا تعالى ابتالء قـك نكحك       

، ىكف ا عمى 4َّ حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل مك لك

كما نذرىـ أفحذرىـ ك  ،كفمما فعؿ الفجار الجاحد ،عصياف قكمو كدعاه إلى عدـ اليأس نكح

 أبان كسائر المعاصي،  كييعد ذلؾ د كدأبيـ في الكفر كالتكذيب نكح  قـكبٌيف سبحانو نشاط 

 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱ ،5منيـ ال يفتركف عنو دائمان 

 حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص

 .6 َّمق

                                                             
 .33 – 28 يات: اآل سكرة ىكد 1
. كمنو قكؿ ابف مسعكد: " ال يىككنىفَّ أحديكـ إمَّعىةن ",  2 مَّعىةه أيضان، لمذم يككف لضعؼ رأيو مع كؿ  أحدو يقاؿ رجؿه إمَّعه كا 

 .22 ص/2ج, الصحاح في المغة
 ـ، األردف.1987 -ىػ1407الفرقاف, الطبعة االكلى، ، دار 81، صالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاتوفضؿ عباس، 3
 .36ية اآل : سكرة ىكد 4
 .164ص/ 4ج ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشرم، انظر:   5
 .31 – 30يات اآل : سكرة غافر 6
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قكمو منو ألنيـ لـ  سخر ،في الصحراء سفينةصناعة الب كالتكميؼ باألمربتالء االكيتكالى      

 ،ينوالء صناعة السف، فابت مف ذم قبؿ، بمعنى أف كؿ تغيير يكاجو صعكباتو  ىذا يعيدك

  هن من خنُّ ،ان كتعب كؿ ذلؾ يتطمب مشقةن  ،سفينةكاختيار الفئة المؤمنة ككيفية عمؿ ال

كاختبار  لنكح  ابتالءكىنا  ،1َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

ال إ  كما كاف مف نكح ،كىذا ما يستغربو العقؿ الصحراءمره ا بصنع سفينة في أفقد  ،لو

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،طاعأك مر ا أنو امتثؿ أل

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم

في  لصنعو سفينةن منو   قكـ نكح استيزأف ، 2َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

كىانيكا ًإذا مركا  "قكمومف معو مف آكمف   مر بمثابة اختبار لنكح فكاف ىذا األ ،الصحراء

ًكمى أىنيـ كىانيكا يىقيكليكفى لىوي: يىا نكح،  ري ار نجاران، كى مىٍيًو قىاليكا: ًإف ىىذىا الًَّذم كىافى يٍزعـ أىنو نىًبي قد صى عى

فيشد ا مف أزر  ،3"مىا تصنع؟ فىيىقيكؿ: أصنع بىٍيتا يمشي عمى المىاء، فيضحككف كيتعجبكف ًمٍنوي 

فأكرمو بػػً "صنعة الفمؾ حتى أكحى ليـ  فصناعة السفينة كانت منحةن  ،قكمو رغـ كفراف  نكح

  زت رت يب ىب نب مب زب  رب  ٹٱٹٱُّٱٱ ،4كيؼ يصنعيا"ا إليو 

فنجاىـ  ،فكانت ليـ بعد المحنة منحةن  ،5َّ مث زث رث يت ىت نتمت  زت

  غرقيـ.أىمؾ قكمو الظالميف ك أا ك 

                                                             
 .37 ةياآل : سكرة ىكد 1
 .41 – 38ياتاآل : سكرة ىكد 2
 .428/ص2، ج تفسير القرآنالسمعاني، 3
 .1، ط 520، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم،   4
5

 .21ية سكرة الفرقاف :اآل 
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كأكحى إليو كأليمو  ،كلكف ا تكفؿ برعايتومع قكمو،  تمؾ االبتالءات تعرض ليا نكح       

ٱٱبؿ الرشاد كطريؽ الصكاب،سي   مث زث رث يت ىت نت  مت زت ٹٱٹٱُّٱٱ

 ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىفيث ىث نث

 خئ حئ ييجئ نيىي مي زي  ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم

حسف  ليـ فٌ أ ،مر ربيـ كنجاحيـ في اختبارىـثمرة صبرىـ كطاعتيـ ألفكاف  ،1َّمئ

 .العاقبة التي يناليا المتقكف

 بابنو  ابتالء نوح : ثانيا

كيمكت  ف يككف ابنو عمى الكفرأفي أحد أبنائو، كما أشده مف ابتالء   النبي نكح ابتمي       

 ،ليوإعما يدعكه  كىك متمسؾ بكفره معرضان  ،لى اليداية كالنجاةإيدعكه  نكح  عمى ذلؾ،

 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ٹٱٹٱُّٱ

 مح  جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ

 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ

 جل مك  لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ

 ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل

 يهىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  حي جي

 يغرؽ ابنو األبأعظـ مف أف يرل  ابتالء أم ،2َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي

بؿ النجاة كنياه عف طريؽ ابنو كأمره بأف يسمؾ سي   لقد دعا نكح  ؟أمامو في مكج كالجباؿ
                                                             

 . 49-48يات سكرة ىكد:اآل 1

2
 .46 -42سكرة ىكد : اآليات 
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اعتيما مف طاعة ألف ط ،الكفر، كلكنو االبتالء المبيف في المعصية كاإلقالع عف طاعة الكالديف

ـ بنو مع القك بعدما غرؽ ا تعاظـ أثر االبتالء في قمب نكح نكح لقضاء ا كقدره، مـا، كس

 كالرضا. ال الصبري إفما كاف منو  ، العاقبةعو سكء ف مالكافريف، ككتب ا لو كلمى 

 مع زوجو  ابتالء نوح  :ثالثا

بزكجو التي خاضت الحديث مع الساخريف، فتكعدىا ا بنار جنيـ  أيضان    كابتمي نكح     

،  اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ٹٱٹٱُّٱ  ذلؾ المصير المحتـك

 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم

  يقصد بالخيانة التي قامت بيا امرأة نكح "،1َّ  هئ مئ خئ حئ جئ يي

تفشي سر مف يؤمف    ، فامرأة نكح2"في الد يف فكانت امرأةي نكحو تخبر قكمو أنَّو مجنكفه 

إف زكجيا مجنكف،  :ككانت تقكؿ ليـ ،خبر بو الجبابرة مف قـك نكح حتى يبطشكا بوكتي  ،بزكجيا

فكما  ،3كيكحي ذلؾ بػػً" عدـ تضرر المؤمف بقرابة الكافر كلك كانت القرابة الزكجية كما أقكاىا"

 مؾ.ك مى أ اية بيد ا كحده ال يممكيا نبيه اليدلكف ك  ،ابتمي بابنو العاصي ابتمي بزكجو العاصية

 : ستنتجأمع االبتالء   كمف خالؿ رحمة نكح

 ان بقكـ ظؿ يدعكىـ زمن ،ه بقكمو الكافريفؤ منيا ابتال ،مر بابتالءات عديدة  ان ف نكحأ      

ال إفما كاف منو  ،عراضكاإل كالسخرية االستيزاءمف  ك يقنط رغـ ما لقي منيـأفمـ يتراجع  طكيالن 

قاؿ  ،ككانت لو النجاة كلقكمو اليالؾ ،فقد كانت عناية ا معو كىك ناصره ،كصبرى  ف ثبتى أ

{  ٰر ٰذ يي قكلو تعالى : } " ،4َّٱُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ:تعالى عف نكح 

                                                             
 .10سكرة التحريـ : اآلية 1
 .1114، صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم،  2
 .390ص/5ج، الكبيرأيسر التفاسير لكالم العمي الجزائرم،  3
 .30ية اآلسكرة المؤمنكف:  4
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ىالؾ الكافريف حأم في أمر نك  ، دالالت عمى كماؿ قدرة ا تعالى{ أم  ٰى } ،كالسفينة كا 

{ أم ما كنا إال مبتميف األمـ قبمكـ ؛ أم  َّ ٍّ ٌّ } ،كأنو ينصر أنبياءه كييمؾ أعداءىـ

 .1"إلييـ ليظير المطيع كالعاصي مختبريف ليـ بإرساؿ الرسؿ

في ىداية  عظيمةه  رفض طاعتو بعدما أخذتو العزة بنفسو، فا لو حكمةه الذم ابنو ب ابتميك       

و مو كالبنو باليداية، كابتمي بزكجكدعكة ا لقك  ،قمب نكح بالصبر عمى العصياف الناس، كابتمي

ييدفع "بنعـ ا، فاالبتالء كالعذاب كفركاالتي نشرت األكاذيب كسخرت منو مع الساخريف مف قـك 

2 "لنا ع( يشفكا  كقالكا: إف محمد)أبالطاعة ال بالكسيمة، كيقاؿ: إف كفار مكة استيز 
فال تنفع  ،

ىالؾ الكافريف لدالالت عمى  ف في أمر نكحإ " :وٌقول الزحٌلً  ،الكافرٌن شفاعة كالسفينة كا 

كماؿ قدرة ا تعالى، كأنو ينصر أنبياءه، كييمؾ أعداءىـ، كأنو تعالى يختبر األمـ بإرساؿ الرسؿ 

3"إلييـ ليظير المطيع كالعاصي
. 

 أبيو وقومو، وابنو إسماعيل وذبحومع  براىيم إابتالء -ثانياً 

، فجعؿ ممتو ىي التكحيد الخالص خاصان  تكريمان   إبراىيـلقد كـر ا تبارؾ كتعالى       

  جب هئ مئ خئ ٹٱُّٱٱٹٱكفيو نبياء األك أب  النقي مف الشكائب، كىك أيضان 

 .4َّجخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حتجت هب مب خب حب

نصيبه كافره مف االبتالءات ، فقد لقي في حياتو ألكانان مف   كاف لنبي ا إبراىيـ      

األذل النفسي كالجسدٌم ، في نفسو كأىمو ، ناىيؾ عف فراؽ األكطاف ، كمقابمة قكمو لدعكتو 

                                                             
 .120ص/12ج الجامع ألحكام القران,القرطبي,  1
، دار القمة كدار اإليماف, الطبعة االكلى، 63، صعظات وعبر في قصص األنبياءعبد العظيـ، سعيد عبد العظيـ،  2

 ـ، اإلسكندرية.2003

دار الفكر  , 38ص /18ج ,والشريعة والمنيج التفسير المنير في العقيدةالزحيمي, كىبة بف مصطفى الزحيمي,  3
 ىػ. 1418الثانية، لطبعة ادمشؽ –المعاصر 

4
 .78ية آلا : سكرة الحج 
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 ىه ٹٱٹٱُّٱ ،مبيفكصفو ا في كتابو بال كىك النبي الذم ابتاله ا ببالء ،بالصٌد كاالستيزاء

 ىي ني ٹٱٹٱُّٱ ،في االبتالء صريحةه  عبارةه  كىذه ،1َّ مي خي حي  جي يه

 حج  مث هت متخت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي

 { عمى أقكاؿ: حئ كاختمؼ العمماء في المراد }  ،2َّجح مج

 اإلسالـ.شرائع  .1

 األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر. .2

 أداء الرسالة. .3

 .ذبح كلده .4

أحد األمريف ما يريد ا اختبره بأكامر كنكاىيو كاختبار ا عبده مجاز عف تمكينو عف اختيار "

 .3"كما يشتييو العبد، كأنو يمتحنو ما يككف منو

كقرأ الباقكف بالنٌصب، كجعمكا معنى االبتالء، االختيار، كاالمتحاف في األمر، كىك "بكممات 

﴾، ففي  خئمئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱ قكلو تعالى: ذكر بعض ما في" ،4"الصحيح

بأنو أتـ الكممات التي ابتاله بيا، كقيؿ: إف ا لـ يبتؿ أحدا بيذا  الثناء عمى إبراىيـ"  اآلية

5" َّ حل جل مك لك ٹٱٹٱُّٱالديف فأتمو إال إبراىيـ، كليذا 
. 

                                                             
 .106ية اآل سكرة الصافات : 1
 .124ية: اآل سكرة البقرة 2

 .209 ص /1ج الكشاف،الزمخشرم, 3
دار إحياء , 267 ص /1ج ,الكشف والبيانالنيسابكرم, أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابكرم,  4

 ـ . 2002 -ىػ  1422لبناف, الطبعة االكلى  –بيركت  -التراث العربي 
, جمعة 30ص /5ج ,تفسير آيات من القرآن الكريمبف سميماف التميمي, محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي, ا 5

 .37سكرة النجـ :االية كاالية مف  السعكدية.اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض، المممكة العربية 
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ككاف  وا اختبره باكامر كنياه عف نكاىي ألف ؛ براىيـإاذكر ليؤالء اختبار  ،مأ      

كمعنى االبتالء االختبار كاالمتحاف "،مر بوأحقو كما  ليذا االختبار ككفى اىالن  براىيـإ

عالـ بيـ، كلكف ليعمـ العباد أحكاليـ  كاألمر، كابتالء ا العباد ليس ليعمـ أحكاليـ باالبتالء، ألنو

 .1"حتى يعرؼ بعضيـ بعضا

مما أشار إليو  ،فتكفيتو أنو بذؿ المجيكد في جميع ما طكلب بو "{  جل مك لكلو } كقك 

مف بذؿ مالو باإلنفاؽ  ،2َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث  ٱُّٱ :في قكلو

لى ما نبو عميو بقكلو }  { أشار  جلفي طاعتو ، كبذؿ كلده الذم ىك أعز مف نفسو لمقرباف ، كا 

 .3"شيء بذلو كاستيفاؤه تناكلو كافيا{ كتكفية الخئ  حئ جئ يي ىي نيبقكلو تعالى } 

 تالءات كثيرة منيا:باب ()ابتمي إبراىيم 

 .ابتالء األب .1

 .ابتالء القكـ .2

 ممؾ.ابتالء ال .3

 .ابتالء الكطف .4

 .ابتالء االبف .5

 نذكر منيا: ،براىيـ إمف ابتالءات  ان عضسأعرض بالبحث  كمف خالؿ ىذا

 بيوأمع   ؤهابتال :والً أ

                                                             
 .145ص /1ج ،معالم التنزيل في تفسير القرآن البغكم,  1
 .111سكرة التكبة: اآلية  2
 .528, ص, المفردات في غريب القرآنالراغب األصفياني 3
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 ين ىن نن  ٹٱٹٱُّٱ( بأبيو الذم يعبد األصناـ كالتماثيؿ، ابتمي إبراىيـ)      

 هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى

 كأحسفً  عبارةً  حيث دعا أباه إلى الحؽ بألطؼً  ؛كأخذ يدعك قكمو، فبدأ بأبيو"  ،1َّ حت جت

كال تبصر  ،كبٌيف لو بطالف ما ىك عميو مف عبادة األكثاف التي ال تسمع دعاء عابدىا ،إشارةً 

 مي  خي  ٹٱٹٱُّٱ ،2"رزؽ أك نصر؟ف فكيؼ تغني عنو شيئان أك تفعؿ بو خيران م ،مكانو

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي

 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب

 ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق

دعكة تخاطب العقؿ بكؿ تأدب كحرص مف  فيي ،3َّ ىي ني مي زي  ري ٰى

 ،في الكالد، فما أدرؾ ىذا األدب فعموي  االبف لمكالد رغـ كفره كشركو با، لكف الشرؾ كاف قد فعؿى 

 جتهب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱٱٱ،بؿ تيدده كتكعده

 اد، حتى يبعده عف طريؽ الزيغه إلى طريؽ الحؽ كالحكمة كالرشادعا أبك  ،4َّخت حت

ٱكالضالؿ، ٱ ٱ  مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زبٹٱٹٱُّٱٱٱ

 .كلكنو لـ يستجب ،5َّ ىف يث ىث نث

                                                             
 .52-51يات اآل : سكرة األنبياء 1
, مطبعة دار 97ص/1ج, قصص االنبياء ,البصرم ثـ الدمشقيأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  ابف كثير, 2

 ـ, تحقيؽ مصطفى عبد الكاحد. 1968 -ىػ  1388األكلى،  القاىرة, الطبعة –التأليؼ 
 .45-41سكرة مريـ : اآليات  3

.4سكرة مريـ : اآلية 2 
 .ٕٖ – ٖٓسكرة الصافات : اآليات  5
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بالتي  لنا كيفية تمؾ المناظرة كالمجادلة مف ناحية الخميؿ لتجميى  سكرة مريـ كتأتي آياتي      

 ٰر ٰذيي ىي مي  خي  ٱُّٱٱ:أحسف، كمف ناحية أبيو بمجازاة الحسنة بالسيئة، كقاؿ تعالىىي 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك

ٱ.1َّ ىي ني مي زي

لـ  إذأباه بجكاب عباد الرحمف عند خطاب الجاىميف  يجيب كىذا خميؿ ا إبراىيـ      

 ،برفقو كحنانو مع أبيو بؿ قاؿ مخاطبان  ،أباه بما يكرهبؿ صبر عميو، كلـ يقابؿ  ،يشتمو

 مص خص  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث  هت  ٹٱٹٱُّٱ

 .2َّ خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض

سكاد -يمقى إبراىيـ أباه آزر يـك القيامة كعمى كجو آزر قترة كغبرة : " كلذلؾ قاؿ النبي      

أعصيؾ، فيقكؿ إبراىيـ: يا  فاليـك الفيقكؿ لو إبراىيـ: ألـ أقؿ لؾ ال تعصني، فيقكؿ أبكه:  -كغبرة

كعدتني أف ال تخزيني يـك يبعثكف، كأم خزم أخزل مف أبي األبعد، فيقكؿ ا: إني  ؾرب إن

حرمت الجنة عمى الكافريف، فيقاؿ: يا إبراىيـ انظر ما بيف رجميؾ، فينظر فإذا ىك بذيخ يعني 

 .3"، فيؤخذ بقكائمو فيمقى في النارامنتن اقذر  متمطخضبع 

 

 
                                                             

 .ْٓ – ُْسكرة مريـ : اآليات  1
 .48-47يات اآل : سكرة مريـ 2
, حديث ( 125النساء  )باب قكؿ ا تعالى } كاتخذ ا إبراىيـ خميال { كتاب االنبياء,  ,صحيح البخاري اخرجو البخارم, 3

 .(1223/3) 3172رقـ: 

http://www.alukah.net/sharia/0/62649
http://www.alukah.net/sharia/0/62649
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 مع قومو ثانيًا: ابتالؤه 

كقاؿ  ،بعد أف عرض إبراىيـ الدعكة عمى كالده، كقكبؿ بالرفض، خرج عمى قكمو بدعكتو      

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ٹٱٹٱُّٱ ،عمى الحؽ كغيرةو  غاضًب بحسـ 

 خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 .1َّحص مس

جاء بو مف خبر اليقيف الذم أليمو إياه رب  كا مابقكمو الذيف رفضي   ابتمي إبراىيـلقد         

 ،كعبادة األصناـ، كحاكر قكمو كجادليـ كناظرىـ األباطيؿى  العالميف، فكاجو إبراىيـ

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱ

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف

 ،حطـ ليـ اصناميـ كجادليـ بالعقؿ كالحكمةف ،قابمكا دعكتو بالرفض كالطغيافك ، 2َّجم

 ،3َّ مت  خت حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ: ف قالكاقابمكا ذلؾ بأ كلكنيـ

لمحؽ كالرشاد، فكاجو قكمو كحيدان ال  توبالجدؿ العميؽ في طريؽ دعك  بتمي إبراىيـنعـ ا

 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٹٱٹٱُّٱٱيخشى إال ا،

 رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ

                                                             
 .55 -52يات آلا : سكرة األنبياء 1
 .57 -53يات اآل : سكرة األنبياء 2
 .68ية : اآل سكرة االنبياء 3
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ا قمبو ليمتحف  كذلؾ ،بتالء بالحرؽ الذم نجاه ا منوفكاف اال، 1َّ ىت  نت مت زت

 ،2َّمخ جخ مح جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ كصبره عمى مكائد الكفر كالعصياف،

{ سمـ مف المكت  محفمـ تحرؽ منو غير كثاقو كذىبت حرارتيا كبقيت إضاءتيا كبقكلو } "

 مف الناجيف.البتالء في ىذا ا إبراىيـ كقد كاف   ،3"ببردىا

بطاؿ ما كانكا عميو مف  ما أظيره إبراىيـفا سبحانو كتعالى بيَّف "       مف دالئؿ التكحيد كا 

دما أرادكا حرقو في النار، فيذا االبتالء العظيـ عن ،4 أتبعو بما يدؿ عمى جيميـ" ،عبادة التماثيؿ

لقائو  الذم تعرض لو إبراىيـ مف جميع قكمو" كىافى الرجؿ ًمٍنييـ يمرض فيكصي بشرىاء اٍلحىطب كا 

َـّ ألقكا ًفييىا  مىٍييىا سىٍبعىة أىيَّاـ، ث َـّ أكقدكا عى ٍرأىة تغزؿ فتشترم اٍلحىطب بغزليا فتمقيو ًفيًو، ث ًفيًو، كىاٍلمى

ًكمى أىن ري اء ًإٍبًميس يـ لـ يعمميكا كىيؼى يمقكنو ًفييًإٍبرىاًىيـ. كى ا يٍستىحؽ  -ا؟ فجى مىٍيًو مى ؿ كعمميـ عم -عى

 جت هب مب خب حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱ، 5 المنجنيؽ، فكضعكه ًفيًو، كطرحكه ًفي النَّار"

 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت

البالء إلى  تحكؿى اعترض دعكتو  ذمكبعد كؿ ىذا االبتالء ال6 َّ  خض حض جض مص

كالتمكيف ،  ، ككتب لو العزةى إبراىيـ نبيوكتمؾ نعمة مف ا أسدليا عمى  ،برد كسالـ

 مظ حط مض خض حض  خصمصجض حص مس خس حس ٹٱٹٱُّٱ

لـ يحصؿ لىييـ ميرىادىـ"، 7 َّ جغ مع جع  .1"أم أنيـ خسركا السٍَّعي كىالنَّفقىة، كى

                                                             
 .122-120يات اآل : سكرة النحؿ 1
 .ٗٔية اآل : سكرة األنبياء 2

 .427,صالجاللينتفسير , المحمي كالسيكطي 3
 .3، ط 157ص/22ج، ، مفاتيح الغيب الرازم  4
 .390ص /3ج ,تفسير القرآن السمعاني،  5
 .98-94يات اآل : سكرة الصافات 6

 .71-70اآليتيف :  سكرة األنبياء 7
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إلى فيذا االبتالء يحتاج  ،ة النمركد كأجرل معو مناظرةكابتمي إبراىيـ بالجداؿ مع ممؾ الغكاي    

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹٱٹٱُّٱٱكصبر كحمـ، كالطريؽ إلى الصبر مشحكنة باالبتالءات، حكمةن 

 يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ

 اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت

انو ممؾ بابؿ الذم تكبر ٱٱ،2 َّ رن مم ام يل ىل مل يكىك  مك لك

ممؾ بابؿ إنو النمركد المتمرد عمى كحدانية ا كربكبيتو، ممؾ الدنيا، " عمى دعكة إبراىيـ

: إنو قد ممؾ الدنيا أربعة، مؤمناف ككافراف مشارؽ األرض كمغاربيا، في ذلؾ فيما قيؿك 

 .3"كالكافراف: نمركذ، كبختنصرفالمؤمناف: سميماف بف داكد، كذك القرنيف، 

تو كتجاىمو كعناده كمحاجتو فيما ال يقبؿ التشكيؾ، كما حممو عمى ذلؾ إال ءإلى جرا"أم:       

مترئسا عمى رعيتو، فحممو ذلؾ عمى أف { فطغى كبغى كرأل نفسو  ىئ نئ مئ زئ} 

  تجسد االبتالء في اٌدعاء النمركد الربكبية، فأفحمو إبراىيـ ،4"حاج إبراىيـ في ربكبية ا

ه مف ظممة ءبممككت ا كقدرتو عمى تسيير أمكر الككف، فيذا مثاؿ إلخراج ا تعالى أكليا

لياميـ الحجة لخصـ الجيؿ إلى نكر العمـ، فيدؿ ىذا االبتالء عمى "نصر  ة ا ألكليائو كا 

أعدائيـ، كييؤكد أف ظمـ العبد ككالى الظمـ حتى أصبح كصفان لو يحـر ىداية ا تعالى فال ييتدم 

، كالصبر عمى االبتالء 5العقيدة الصحيحة السميمة" أبدان، كجكاز المجادلة كالمناظرة في إثبات

 .لناس إلى عبادة ادعكة اككف ثماره الفكز كالفالح في القياـ بكاجب ت

                                                                                                                                                                               
 .392ص /3ج ،تفسير القرآن السمعاني،  1
 .258ية اآل : سكرة البقرة 2
 .686ص  /1ج ,تفسير القرآن العظيمابف كثير,  3
 .111, صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدي,  4
 .248ص /1، جأيسر التفاسير لكالم العمي الكبيرالجزائرم، 5
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كسالمة عقيدتو  إنيا قكة إيماف إبراىيـ ،فكتب ا لو النجاة مف قكمو كىذا الممؾ الظالـ     

رشادىـ  طريؽ الحؽ كالصكاب، كسالمة تصرفاتو إلى التي ابتاله ا في سبيؿ ىداية قكمو كا 

كسمككياتو في سبيؿ إيصاؿ رساالت ربو، فقد صبر عمى مخاطبة قكمو كاتبع منيجان حكيمان في 

 خس حس جس مخ جخمح جح مج حج مث  هت متخت حت ٹٱٹٱُّٱالحكار، 

نٌجى ا  ،1َّ حف جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس

ا تعالى أف يعكضو خيران  كدعا  القـك الظالميفك  الممؾ مف بطش سبحانو كتعالى إبراىيـ

 ،أم رب ىب لي أكالدان مطيعيف ،2َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض ٹٱٹٱُّٱ، منيـ

كعشيرتي الذيف  يفي الغربة، كيككنكف عكضان مف قكميعينكنني عمى الدعكة، كيؤنسكنني 

 .3فارقتيـ

 إسماعيل  ه بذبح ولدهابتالؤ  :ثالثاً 

 ،أتى أمر ا الذم ابتمي فيو إبراىيـفقد  الخميؿكال تتكقؼ ابتالءات ابراىيـ          

 مك ٱٱ، فقاؿ تعالىبأنو يذبح ابنو إسماعيؿا عز كجؿ في منامو التي أراىا إياه  ابنو برؤية

ف يتحتـ أمف ابتالء  اعجبوما ، 4مث حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل

عباس:  قاؿ ابف ،مر بذبحواأل تيوأي ،ف كبر ابنو كترعرعأ فبعد !أيضان  عمى المرء قتؿ ابنو كبيده

: كانت الرسؿ يأتييـ الكحي مف ا تعالى أيقاضان كرقكدان، كقيؿكتال اآلية  (رؤيا األنبياء كحيه ")

 .5"قمكبيـألف األنبياء تناـ عيكنيـ كال تناـ 

                                                             
 .80 اآلية : سكرة األنعاـ 1
 .101-99يات : اآل سكرة الصافات 2

3
 .27ص /7ج ،تفسير القرآن العظيم. كانظر: ابف كثير، 72ص /23ج ،تفسير القرآنالمراغي،  

4
 .102 اآلية : الصافاتسكرة  

، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة 36ص /3ج ،صفوة التفاسيرالصابكني، محمد عمي الصابكني ،  5
 ـ، القاىرة.1997-ق1417االكلى، 
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" ليككف أىكف عميو، كليختبر صبره كجمده كعزمو مف اعمـ إبراىيـ ابنو إسماعيؿ بالرؤيلقد أ     

 كيحتسبي  ، كأخبره بأنو سيصبري اه، فطاكع اسماعيؿ أب 1 صغره عمى طاعة ا تعالى كطاعة أبيو"

 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ٹٱٹٱُّٱ ،عزكجؿعند ا ذلؾ 

 ،2 َّ  هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جههن من خن

 ىي مي  خي حي جييه ىه مه جه ٱُّٱ: إسماعيؿ مدح قاؿ سبحانو كتعالى فيكقد 

 3.َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

غار  ؛ةفاخذ منو شعبفتعمؽ حبو بقمبو  ،عطيوالكلد فأ كلما سأؿ ابراىيـ :" قاؿ ابف القيـ   

مر في المناـ ليككف تنفيذ فأمر بذبحو ككاف األ الحبيب عمى خميمو أف يككف في قمبو مكضع لغيره

يكف المقصكد ذبح الكلد كلكف المقصكد ذبحو مف قمبو المأمكر بو أعظـ ابتالء كامتحانا كلـ 

لى االمتثاؿ كقدـ محبة ا عمى محبة كلده حصؿ إ فمما بادر الخميؿ ليخمص القمب لمرب

 .4 "يـعظالمقصكد فرفع الذبح كفدل بذبح 

بؿ الرشاد، مف مقكمات الصبر عمى االبتالءات في سبيؿ تبميغ كممة الحؽ كبياف سي إٌف       

أخمص  فٍ الدعكة التي يقـك بيا األنبياء، فنزكؿ االبتالء يتمكه النجاة كالنصر كالتمكيف لمى نجاح 

ٱ، فبدأ المحظات العصيبة التي تمثؿ قمة االبتالء،عممو  كأتاه بقمب سميـ كإبراىيـ

 من خنحن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

                                                             
 .28ص /7ج ،القرآن العظيم تفسيرابف كثير،  1
 .102ية اآل سكرة الصافات : 2
 .55-54يات اآل : سكرة مريـ 3
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )الداء , ابف القيـمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا ابف القيـ,  4

 بيركت.  –, دار الكتب العممية 124ص /1ج (,والدواء
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ألمر  لقد انقاد إبراىيـ ،1 َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

كصرعو عمى كجيو ليذبحو مف قفا، كال يشاىد كجيو "امتثؿ لطاعة ا كأبيو،  ايضان  ، كابنوا

فقاؿ لو: يا أبًت، إنو ليس لي ثكب  ، كعمى إسماعيؿ قميص أبيض،وكف عميعند ذبحو، ليككف أى

فإذا فاخمعوي حتى تكفنني فيو، فعالجو ليخمعو، فنكدم مف خمفو، فالتفت إبراىيـ تكفنني فيو غيره، 

 .، فأصبحت سنة الذبح كالنحر لممسمميف عامةن 2"بكبش أبيض أقرف أعيف

 :ما يمي ييمحظ مف خالؿ الحديث عف ابتالء إبراىيـ 

 

 ،نبياء مف قبمو كمف بعده مف ابتالء مع قكمولقي مف االبتالء ما لقيو األ ف ابراىيـ أ     

نو ابتمي أك  ،يمافعف اإل معرضو  كافرو  بو ا بأأف ابتاله نبياء ؤه عف غيره مف األلكف اختمؼ ابتال

ابتالء العبد  إفٌ  كتجدر اإلشارة إلى  ا نجاه كلكفٌ  ،مر بذبخ ابنوأف أكىك  ،مر شديدو أب ايضان 

خالصو في العمؿ   حياء الذكر عمى مر سببات النجامف مي  عز كجؿالمؤمف كا  ة كالفالح، كا 

ف ا عز كجؿ ال يريد أف يعذبو باالبتالء، كال أف إ ،عمييااألزماف إلى أف يرث ا األرض كما 

نما يريد منو  ،و بالبالءيؤذيى  عميو، كال يقدـ بيف يديو، فإذا عرؼ  أف يأتيو طائعان ممبيان، ال يتألوكا 

كاحتسبيا كما لك أداىا، كأكرمو كما أكـر أباه إبراىيـ  ،منو الصدؽ عفاه مف اآلالـ كالتضحيات

 .مف قبؿ

حقيؽ كعد ا ألىؿ قدكةن في تلميقيف كالصبر عمى البالء ك  كمثاالن  إمامان  ـأصبح  إبراىي لقد

 .األجياؿ كؿفي الحؽ 

 

 
                                                             

 .113-103يات اآل : سكرة الصافات 1

 .28ص /7ج، تفسير القرآن العظيمابف كثير،  2
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 :والمحن التي مر بيا ابتالء موسى -اً ثالث

كمف بني  بتالء، مف الجبابرة فرعكف كىامافتمك االذم كانت حياتو  ابتالء  ،اىك كميـ        

 مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب  خب ٹٱٹٱُّٱٱٱإسرائيؿ،

 .1َّخص حص مس  خس حس جسمخ جخ مح جح

جاء الدنيا  ،االدين الىمع االبتالء منذ لحظة خركجو  قصة مكسى بدأتمف ىنا           

 " ،كلدمر بقتؿ كؿ صبي يي الذم أ لكىيةمدعي األ ،و الحاكـ الظالـنٌ إ ،بالقتؿو ميددة كحياتي 
حمقة مكلد مكسى عميو السالـ كما أحاط بيذا المكلد مف  ...الحمقات المعركضة مف القصة 

ظركؼ قاسية في ظاىرىا ، كما صاحبو مف رعاية ا كعنايتو . كحمقة فتكتو كما آتاه ا مف 

الحكـ كالعمـ ، كما كقع فييا مف قتؿ القبطي ، كتآمر فرعكف كممئو عميو ، كىربو مف مصر إلى 

ثـ  ،نكات الخدمة بيا . كحمقة النداء كالتكميؼ بالرسالة أرض مديف ، كزكاجو فييا ، كقضاء س

 . 2..."كتكذيبيـ لمكسى كىاركف . كالعاقبة األخيرة الغرؽ  همكاجية فرعكف كمؤل

 صغر سنو كحداثة عمره، لرغـ مفعمى امكسى  نبي اكتتالت االبتالءات عمى       

 مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،ع في يد فرعكفف كقفقد جاءت المحنة األكلى بأ ،ليصنعو ا عمى عينو

 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

كبعد أف كبر عند فرعكف كفي ، 3 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خيحي جي

 ين ىن من خن ٹٱٹٱُّٱعندما قتؿ رجالن مف آؿ فرعكف،  محنة جديدةتعرض لقصره 

 َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
                                                             

1
 .4ية اآل : سكرة القصص 
 .408/ص5, جتفسير الظاللقطب, سيد,  2

 .39 – 38يات اآل سكرة طو : 3
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 مت زترت يب ىب نب مب زبرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .1َّيت ىت نت

 ،ىاربان إلى مديف فخرج مكسى  ،أف فرعكف كمؤله يريدكف قتمو مكسى   عمـا         

، فاغترب انيا حياة البعد عف األكطاف القاسية ككقع في الفتنة عندما جاء إلى أىؿ مديف،

عندما  شعيب تيبنبالتقى كأصابتو الكحشة، كبدأ يبحث عف عمؿ مف أجؿ العيش كالحياة، ف

 زت رت يب ىب نب مب ٹٱٹٱُّٱٱ فاستدعاه،اىما عنو الغنـ، فأخبرتا أب ماسقى لي

 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت

 ري  ٰى ين ىن نن من زن رنمم ام يل ىل  مل يك ىك مك

سنكات مقابؿ أف  عرض عميو أف يستأجره ثماني ،2َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي

ٱ ،كعاد الى قكمو بالدعكة كالرسالة ،ةطكاؿ ىذه المدكمكث عندىـ  ،يزٌكجو إحدل ابنتيو

 جع مظحط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٹٱٹٱُّٱ

مكسى نبٌيو، كضـٌ إليو ىاركف  ا عز كجؿ بعث  "، 3َّ حف جف مغ جغ مع

ٱٱ،4"مسمؾ إخكانيـ في التعذيب كالتبعيد اصفٌيو، فقكبال بالتكذيب كالجحكد، فسمؾ بيم

 حم جم يل ىل مل خل  مك لك خك حك جك مق حق مف خفٹٱٹٱُّٱ

  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يمىم مم خم

                                                             
 .15ية اآل : سكرة القصص 1
 .25-24ية: اآل سكرة القصص 2
 .103ية اآل : سكرة األعراؼ 3
 .55-554ص /1ج ،لطائف اإلشاراتالقشيرم،  4
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فالرجكع إلى دعاء فرعكف إلى ا بعد "، 1َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

بحسف القبكؿ، فمما ترؾ  سماع كالـ ا بال كاسطة صعب شديد، كلكنو لٌما كرد األمر قابمو

 ِّ  ُّ  ٹٱٹٱُّٱٱ،2"حتى شاىد فرعكفبنكر التأييد  -سبحانو-اختيار نفسو أٌيده الحؽ

 نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 ىك مك  لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت

كجزاء ليذا الصبر فرعكف،  عمى، لقد صبر مكسى3َّ مم ام يل ىل مل يك

ابتمي  ،بالمعجزات الباىرات  الخالدات كنصره عمى سحرة فرعكف  أيد ا عز كجؿ مكسى 

 يبنمف معو مف آكمف كتعرض لممالحقة ىك  بالكفرة الفاجريف فرعكف كىاماف، مكسى

 خل ٹٱٹٱُّٱرض رغـ مكر الكافريف، فمكف لو في األ كلـ يترؾ ا مكسى ٱإسرائيؿ،

لقد مكف " ،4َّ خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

، كىك 5مف ذىاب ممكيـ كىالكيـ عمى يد مكلكد منيـ" افيحذر  اكان مذيفعكف كىاماف الفر لا 

 .مكسى 

  ىئ نئ ٹٱٹٱُّٱكمف آمف معو،   فرعكف كتكبر عمى مكسى ىلقد طغ     

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

                                                             
 .106 – 104يات اآل : سكرة األعراؼ 1
 .55ص/  1، جلطائف اإلشاراتالقشيرم،  2
 .112 -108يات اآل : سكرة األعراؼ 3
 .6ية : اآل القصصسكرة  4
، دار إحياء التراث العربي، الطبعة 171ص /4ج ،، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاكم، عبد ا بف عمر انطر: 5

 محمد عبد الرحمف المرعشمي. :ق، بيركت، تحقيؽ1418االكلى، 
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 شدةب ابتمي مكسىلقد ، 1 َّ مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث

، فأخذ ا فرعكف كجنكده بيا مكسى التي ابتمي عصياف فرعكف كجبركتو كمساعدة ىاماف لو 

 ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مه ٹٱٹٱُّٱأخذ عزيز مقتدر، 

 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

صبر كظفر   مكسىفكىذه نتيجة االبتالء يككف بعد الفرج كتنفيس الكرب،  ،2َّ ىب نب

 عز كجؿ.كالعزة مف ا  بالنصر

بؿ لقي مف قكمو الجاىميف ابتالءات   ،كلكف لـ تتكقؼ االبتالءات ىنا عند مكسى     

ٱ،لميقاتوحتى كعده ربو  بني إسرائيؿ كمكسى تكالت نعـ ا عمىبعد أف  ،جديدة

 ٰىين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل ملٹٱٹٱُّٱ

 ،3َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

 حت جت هب ٹٱٹٱُّٱ ،مرماف عمى عبادة العجؿ الذم عممو السعندما رجع ككجد قكمو عاكفيف

ٍذكيكرىةى ًىيى  "ٱٱ،4َّ جح مج  حج مث هت مت خت ـي الظَّاًىري أىفَّ اٍلًفٍتنىةى اٍلمى ًعبىادىتييي

ؿو  ،اٍلًعٍجؿى  ًف اٍبًف  ...فىًييى ًفٍتنىةي ًإٍضالى ، كىعى ًقيؿى اٍسميوي ميكسىى ٍبفي ظيفىرى ، كى كفي : ًقيؿى اٍسميوي ىىاري كىالسَّاًمًرمُّ

ارن  كىافى جى : كىافى رىجيالن ًمفى اٍلًقٍبًط. كى ًقيؿى . كى : أىنَّوي ًمٍف قىٍكـو كىانيكا يىٍعبيديكفى اٍلبىقىرى ا ًلميكسىى آمىفى ًبًو عىبَّاسو

عٍ  ـٍ مى اًء بىًني ًإٍسرىاًئيؿى ًمٍف قىًبيمىةو تيٍعرىؼي ًبالسَّاًمرىًة كىىي ا ًمٍف عيظىمى ًظيمن : كىافى عى ًقيؿى رىجى مىعىوي. كى كفيكفى كىخى ري

                                                             
 .40 – 38يات اآل : سكرة القصص 1
 .66-63سكرة الشعراء : اآليات 2
 .142سكرة األعراؼ: اآلية  3
 .85سكرة طو: اآلية  4
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 مثهت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱ ،1...".ًبالشَّاـً 

فقد  ،2َّ مص خص حص مس خسحس  جس مخ جخ مح جح مج حج

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث ٹٱٹٱُّٱ ،العجؿ افتف قكمو مف بعده كعبدك 

3 َّ مم ام يل ىل  يكمل ىك مك لك اك
. 

ىـ كطمبكا مف حد كاتجاكز  يـنإبؿ  ،لـ يتكقؼ األمر عند بني إسرائيؿ عند ىذا االبتالء      

 مث هت مت خت حت جت  هب مب  ٹٱٹٱُّٱ ،جيرة رؤية ا نبييـ مكسى

ٱ،مف قكمو أذل كبيران  ذم مكسىك لقد أي  ،4َّجخ مح  جح مج حج ٱ ٱ ٱٹٱٹٱٱ

 زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىكُّٱ

مميئة باالبتالءات كالصعاب فيذه ىي طريؽ  قد كانت طريؽ دعكة مكسى  ،5َّمي

ٱ األنبياء عمييـ السالـ. 

 ما يمي : ييستنتج مف خالؿ الحديث عف ابتالء مكسى

متف ا عميو بالحفظ كالرعاية اف ،منذ كالدتوف كميـ ا مكسى كاف االبتالء مصاحبان لو أ       

 مف الذككر كيترؾ البنات بناءككاف يقتؿ األ ،فرعكف ممؾ مصرالظالـ فقد كاف  ،كالنجاة مف القتؿ

قتؿ القبطي  كىي: جديدةً  كلما كبر مر بمحنةً  ،صبح ككبر في قصر فرعكفأفنجاه ا حتى 

عمى ا فبعثو  يماف متككالن قكم اإل لكنو كاف ،لفرعكف كلجنده ان فصار بسببو مطمكب ،مكسى ةكىجر 

                                                             
في  أضواء البيان ,)ىػ1393الشنقيطي, محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتكفى: 1

 مػ. 1995 -ق1415لبناف,  –دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت  , 4/ج78, صإيضاح القرآن بالقرآن

 . 148سكرة األعراؼ : اآلية  2
 .152سكرة األعراؼ: اآلية  3

 .153سكرة النساء: اآلية  4
 .69سكرة األحزاب : اآلية 5



55 
 

اشير طاغية عرفو التاريخ مدعي فرعكف  ،تودعك في فرعكف مكسى بكابتمي  كما ،ية قكمواا ليد

ىمؾ أظير دعكتو ك أكلكف ا نصره ك  ،فمر بمرحمة في الدعكة شديدة ،فرعكف الجاحد ةكىيلاأل

فال بد  ،عزةن ك  ان ف بعد االبتالء نصر أك  ،رغـ كؿ الصعاب فال بد لمحؽ اف يعمك ،كف كمف معوفرع

 الف ا متككؿ بعباده المؤمنيف ككافييـ كحامييـ. ،صرار عمى الحؽف الصبر كاإلمً 

 :ومحاولة قتمو ،سرائيلإبني مع  ابتالء عيسى -رابعاً 

 انبي بعث ا عز كجؿ عيسى  ،ركح ا ككممتو التي ألقاىا إلى مريـ عيسى           

ابتمي رسكؿ ا  ،إلى بني إسرائيؿ ليخرجيـ مف الظممات إلى النكر كليعيدىـ إلى طريؽ الصكاب

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱٱ،بقـك مجادليف عيسى 

} "يقكؿ البغكم في تفسيره: ،1َّ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ{ بالنبكة، }  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

: ؿيق ،رؽ الذيف تحزبكا عمى أمر عيسىيعني اختالؼ الف ...مف أحكاـ التكراة{  رئّٰ ِّ

بىيَّف ليـ في غير اإلنجيؿ ما  الذم جاء بو عيسى في اإلنجيؿ إنما ىك بعض الذم اختمفكا فيو، كى

ٱ،2"{  نئ مئ زئاحتاجكا إليو. }  ٱ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱٱ

 ٰذ  يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

كاتياميـ إياه  ،أماـ تكذيب قكمو لو ىنا يقؼ النبي عيسىف ،3ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

كما ىـ عمييـ مف تكذيب   عف عناد بني إسرائيؿ المتقدميف اخبرنا ا عز كجؿ ،بالسحر

كتحريؼ لمكتب كقتؿ لؤلنبياء، كعناد  كرسمو مما يحتاج إلى التعامؿ معيـ في دعكتيـ بما ىـ 

                                                             
1

 .163سكرة الزخرؼ: اآلية  
 .220/ص7, جمعالم التنزيلالبغكم, انظر,  2

 .6ية اآل : سكرة الصؼ 3
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 كقاؿ ليـ: أرسمني ا ألدعككـ إلى الخير كأنياكـ عف"، الذيف دعاىـ عيسى ابف مريـ ،أىمو

، كمما يدؿ عمى صدقي، كجئت بما جاء بو مكسى مف التكراة الظاىرة الشر، كأيدني بالبراىيف

ف، كمصدقا لما بيف كالشرائع السماكية، كلك كنت مدعيا لمنبكة، لجئت بغير ما جاءت بو المرسمك 

أيضا، أنيا أخبرت بي كبشرت، فجئت كبعثت مصداقا ليا كمبشرا برسكؿ يأتي  ف التكراةيدم م

ٱ،1"المطمب النبي الياشميحمد، كىك: محمد بف عبد ا بف عبد مف بعدم اسمو أ ٱ ٱ ا  وكلقد أكرمٱ

 جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٹٱٹٱُّٱ، كرفعوسبحانو 

كمثؿ آدـ خمقو مف تراب، ثـ قاؿ لو كف  جعؿ ا عيسى"، 2َّ مث هت مت خت  حت

كأمو مف  عيسى  ا عز كجؿ  ، فنجى3"فيككف، كىك عبد ا كرسكلو، مف كممة ا كركحو

 ىذا البالء المبيف.

 مقارعة رجاؿ الديف مف بني إسرائيؿ، فجادليـ كحاكرىـ،ب (ابتمي عيسى )       

 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئٹٱٹٱُّٱ

  يك ىك مك لك اكيق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث

 يي ىي ني مي زي ري ٰىين  ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل

ف كٌذبو ف صٌدقو كمنيـ مى فمنيـ مى - الرسالة كاختمفكا حيف بٌمغيـ عيسى "، 4َّحئ جئ

عمـ أف النبكة ال تنفؾ عف البالء كتسميط األعداء، فقطع عنيـ قمبو، كصدؽ إلى  -كىـ األكثركف

ى عمى التجرد لحٌقو كالخمكص في قصده؟ نإلى ا ليساعدكن أنصارمف ا قصده، كقاؿ لقكمو: مى 

فقاؿ مف انبسطت عمييـ آثار العناية، كاستخمصكا بآثار التخصيص: نحف أنصار ا، آمنا با، 
                                                             

 .859، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم،  1
 .49ية اآل : سكرة مريـ 2
 .470ص /10ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  3
 .52-49يات اآل : سكرة  آؿ عمراف4
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كاشيد عمينا بالصدؽ، كليس يشكؿ عميؾ شيء مما نحف فيو، كأما الباقكف فجٌدكا في الشقاؽ، 

المكائد، كمكركا كلكف أذاقيـ ا كباؿ مكرىـ، فتكىمكا أنيـ صمبكا ي العداكة، كدٌسكا لو كبالغكا ف

نبٌيو ككلٌيو،  رفع عيسى  سبحانو لؾ جيؿ منيـ، كلبس عمييـ، فاكقتمكه، كذ عيسى 

 .1"كحٌؽ الطرد كالٌمعف عمى أعدائو، كىذا مكره بيـ

كقد  البتالء القتؿ عنما تآمر عميو الييكد، تعرض عيسى  ،ككاف مف أعظـ االبتالءات      

  ين ىن منخن حن جن ٹٱٹٱُّٱ ،نجاه ا سبحانو كتعالى منيـ كرد كيدىـ في نحكرىـ

 ىه ُّٱ فرفعو إليو حيان ببدنو كركحو، كيدؿ عمى ذلؾ قكلو سبحانو كتعالى:،2َّ مه جه

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

دبره الييكد مف القتؿ كالصمب كقع عمى شبيو لو، كما في قكلو سبحانو ما إف  ،3َّرت

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱكتعالى:

 ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب

الذيف عاثكا في األرض فسادان ٱمف كيد األشرار المجرميف، لقد سٌمـ ا نبيو عيسى  ،4َّ يك

 .ا التي تحؼ األنبياء بكرامات خاصة تحفظيـ مف كؿ سكءكخرابان، كلكنيا معية 

 ٰذ يي ىي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ ،بفتنة جديدة إسرائيؿ مف بعد عيسى ككقع بنك     

 مب زب رب يئىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر

                                                             
 .245/ ص1، جلطائف اإلشاراتالقشيرم،  1
 .54سكرة آؿ عمراف: اآلية  2
 .55سكرة آؿ عمراف : اآلية3
 .   158 -157سكرة النساء: اآليتيف 4
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، كىذا 1 َّٱىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب نب

عنيـ أنيـ حسبكا أف ال الذيف أخبر  اإلسرائيمييفخبر مف ا تعالى ذكره عف بعض ما فىتىف بو 

فكاف مما ابتميتيـ كاختبرتيـ بو، فنقضكا فيو ميثاقي، كغيَّركا عيدم الذم كنت أخذتو " ،تككف فتنة

دكني، كينتيكا إلى طاعتي  ، فإني ...عمييـ بأف ال يعبدكا سكام، كال يتخذكا ربًّا غيرم، كأف يكح 

ىك ) عمى يد كثير مف رسمي، فقالكا كفرنا منيـ:خمقتو، كأجريت عمى يده نحكى الذم أجريت 

 .2("ا

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ختحت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

أم ذلؾ الذم فٌصمت " ،3َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حصمس خس حس

ريب فيو، ال نبٌكتو، كذكرت مناقبو كأكصافو، ىك عيسى بف مريـ، نقكؿ ذلؾ قكؿ الصدؽ الذم ال 

إنو ابف ا، كال كما  كما يقكؿ الييكد مف أنو ساحر كحاشاه، كال كما تقكؿ طائفة مف النصارل

 .4 "تزعـ طائفة أخرل أنو ىك ا، كيخمعكف عميو مف صفات األلكىية ما ىك منو براء

 ليختبرىـ في تأدية كاجباتيـ، كتكصيؿ رسائؿ ا ؛عمى رسؿ ا اتنزلت االبتالءلقد  

لقد تنكعت المحف ك  ،طريؽ الحؽ كالرشادإلى لبشرية، مف أجؿ ىدايتيـ إلى ا عز كجؿ

كاالبتالءات التي تعرض ليا أنبياء ا كرسمو، فكرامة ا تتجمى في مكانة االبتالء المنزؿ عمى 

 .لمؤمف مف الكافربيث مف الطيب كاالخ صى ليمحً  ؛قـك مف األقكاـ

                                                             
 .72المائدة : اآلية سكرة  1

2
 .480ص /10ج ،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم,  
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المنيجية الربانية في سنف االبتالءات كالمحف تبرىف عمى ًعظـ مكانة العقيدة في قمب  إفٌ         

اإلنساف المؤمف التي ال تغيرىا أحكاؿ الدنيا كتقمبات الدىر، فكمما كاف البالء عظيمان كاف األجر 

 .سكاء ظير في الحياة الدنيكية أـ األخركية ،ـكالثكاب القادـ أعظ
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وفيو  ،الكريم في القرآن محمد  النبيين: ابتالءات خاتم  المبحث الثاني

 وىي : ،مطالب ةاربع

 االبتالء باليتـالمطمب األكؿ: 

 االبتالء بالفقرالمطمب الثاني: 

 االبتالء بفقد الكلدالمطمب الثالث: 

 االبتالء في سبيؿ الدعكةالمطمب الرابع: 
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 ول: المطمب األ 

 في القرآن: محمد ابتالءات خاتم النبّين 

تميةه ييكشؼ مف خاًلليا عف قمكب العباد صالحيـ  بعد أفٌ  عممنا ٌأف االبتالء ضركرةه حى

، كالميؤمف مف غيًر المؤمف، ككٌمما ارتفعت منزلةي اإلنساف عندى اً تعالى ازداد ابتالؤه؛ مف سيئيـ

فالعبد ال يعمـ أم نكع مف االبتالء سكؼ يصيبو  ،االبتالء كتغيره أشكاؿًلذلؾ كاف البد مف تنكع 

 إيمانيـت كاختالؼ درجا ،فالتنكع في البالء نتيجة طبيعية لتنكع الناس ،كال شكؿ ىذا االبتالء

ـٍ أكثر الٌناس ابتالءن،  ف ئؿ مى كحيف سي  –عمييـ الٌسالـ  -لذلؾ فإٌف األنبياء كالٌرسؿ  ،كمنزلتيـ ىي

فما ييحفز البعض قد ال ييحفز اآلخريف، ىذا عدا عف اختالًؼ درجات إيماف األفراد أساسان، كفيما 

ىذه  ،كبعده قبؿ التبميغ   كالمرسميف النبييفخاتـ  أصابتيمي بيافه ألنكاع االبتالءات التي 

 تحدثت عنيا اآليات الكريمة في القرآف الكريـ. االبتالءات

 قبل التبميغ:  االبتالءات التي أصابت الرسول

في  ،يجد البالء كالمحف مرافقو لو في كؿ مراحؿ حياتو  إٌف الباحث في سيرة الرسكؿ

 ،قرب الناس إليوأكحتى  ،كمف حكلو ،في نفسو شكالياكبكؿ صنكفيا كأ ،الصغر كالشباب كالكبر

 ليبمغى   مف بالء قبؿ حمؿ الرسالة ما ىك إال إعداد لمنبي األعظـ  ما أصاب الرسكؿ إفٌ 

ف ىذه  ،تكحيد ا عز كجؿإلى التي ىي دعكة الناس كافة  ،األمانة العظيمة كيؤدمى  ،الرسالة كا 

القائد  إعدادان فكريان كنفسيان كجسديان ليككفى  ،الميمة الجميمة ال بد مف إعداد مبٌمغيا أيما إعداد

فكاف  ،المبيف الى طريؽ الحؽٌ  ،ـ الناس كيرشدىـعمى كيي  ،قتدل بوكيي  األمةالعظيـ الذم يقكد ىذه 

 فكانت حياتو ،كالتحمؿى  كالصبرى  لتصنع منو القكةى   البد مف الشدائد كاالبتالءات في حياتو

 لد فيو.بالصعاب مف أكؿ يـك كي  ةي بؿ كانت محمم ،كؿ البعد عف حياة الرفاىية كالترؼ بعيدةى 
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 ٰى﴿قاؿ تعالى:  ،قبؿ الٌنبكة كاصفان حاؿ النبي  ،سبحانو القائؿ في سكرة الضحى

  1.يمحجب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

فآكل،  ألـ يجدؾ يا محمد ربؾ يتيمنا أم" ،يمحمي زي ري ٰى﴿:قكلو سبحانوك 

جدؾ عمى غير الذم كك  يمحجئ  يي ىي﴿يقكؿ: فجعؿ لؾ مأكل تأكم إليو، كمنزال تنزلو

قاؿ: كاف عمى أمر قكمو أربعيف عاما. كقيؿ: عيًنيى بذلؾ:  يمحيي ىي﴿" ،أنت عميو اليـك

 .2"ككجدؾ في قـك ضالؿ فيداؾ

 :االبتالءات التي مٌر بيا كما يمي فإنو يمكف لنا أف نصؼى   كعند الٌنظر في سيرتو

 يمحمي زي ري ٰى﴿ :االبتالء باليتم واًل:أ

جاء في تفسير السعدم:  يمحمي زي ري ٰى﴿ حى:يقكؿ ا تعالى في سكرة الضٌ 

ه فمو جدٌ نفسو، فآكاه ا، ككى  و كىك ال يدبرٌ لؾ، كال أب، بؿ قد مات أبكه كأمٌ  كجدؾ ال أـٌ "أم: 

كيقكؿ  ،3"و أبا طالب، حتى أيده بنصره كبالمؤمنيفا عمٌ عبد المطمب، ثـ لما مات جده كفمو 

مؿه في بطف أمو، كقيؿ: بعد أف  ابف كثير في تفسيره لآلية السابقة : "كذلؾ أف أباه تيكٌفي كىك حى

ثـ كاف في كفالة جده عبد  ،ثـ تكفيت أمو آمنة بنت كىب كلو مف العمر ست سنيف  لدكي 

 .4"ر ثماف سنيف، فكفمو عمو أبك طالبالمطمب، إلى أف تكفي كلو مف العم

ه مف بالء يقع عمى شدٌ أكما  ،تـتسميـ باليي  كأتـصالة  أفضؿمي رسكلنا الكريـ عميو كقد ابتي 

فكاف ا لو  ،عو عمى عينوا كيصنى  لد؛ ليربيوي كي  أفمنذ ات مرافقو لو االبتالء تالعبد! فقد كان

فميس مف قبيؿ  ،كلدينو الحنيؼ المتكٌرـ عميو باليداية كالدعكة ليديوً  اليادم لطريؽ الحؽٌ 
                                                             

1
 .8-6: اآلٌات  سورة الضحى 
2
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 ،ىذا االبتالء لحكـ باىرة عظيمة ،بؿ لقد اختار ا لرسكلو ،يتيما  كلدالمصادفة كالعبث أف يي 

 منيا :

 انتشرت كاستقرت بفضؿ عشيرتو كأىمو.  حتى ال يظٌف ظاٌف أٌف دعكتو  .1

 سالـ بدعميـ.كانتشر اإل ،بكا لوكتعص ،كجده كعمو نصركه  ٌف أباهإ :كحتى ال يقاؿ .2

 .ان يتيم بؿ كاف فقيران  ،بفضؿ جاىو كغناه كممكو ٌف الٌناس قد آمنت بو إ :كحتى ال يقاؿ .3

 ه.أك جدٌ  يوتمٌقى الٌدعكة كتعمميا مف أب   ان محمد البعض أفٌ  لكي ال يٌدعيى  .4

كلكؿ متكاسؿ متقاعس يتحجج  ،ى يككف خير قدكة لمناس كافة كلممسمميف خاصةكحتٌ  .5

حكؿ لو كال قكة في المضي بالحياة كالعمؿ كالنجاح  و لنفسو كأٌنو البحالو كيجعؿ لو حجٌ 

 .إلى كالدعكة 

عمينا  اف ،بؿ ك تأففنا مف حالناأك شككنا أكمما ضاقت بنا ضائقة  ،ليككف لنا درسان كعبرة .6

كيف بدعكتو رغـ متمسٌ  ،ف أقكياءقادريٌ مؤثريف  ان أف نككف عباد كنطمحى  ،كنصبرى  ،أف نشكرى 

 كؿ الصعاب.

لنبيو ىذه النشأة  -عز كجؿ -"فقو السيرة النبكية": "لقد اختار ا كذكر صاحب كتاب

يبة في القمكب أك إيياـ مف أىميا أف ال يككف لممبطميف سبيؿ إلى إدخاؿ الرً  ،لعؿٌ  كـ باىرةلحً 

كرسالتو التي نادل بيا منذ صباه، بإرشاد كتكجيو  اف دعكتوضع لبإنما رى   دنامحمٌ  الناس بأفٌ 

، تتكاله عناية ا كحدىا بعيدا عف كىكذا أرادت حكمة ا أف ينشأ رسكلو يتيمان  مف أبيو كجده...

 .1"الذراع التي تمعف في تدليمو كالماؿ الذم يزيد في تنعيمو

 

                                                             
, دار 46-45ص  /1ج ,فقو السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدةمٌحمد سىعيد رىمضاف البكطي,  البكطي,  1

 ىػ. 1426 -الخامسة كالعشركف  دمشؽ, الطبعة  –الفكر 
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  يمحهئ مئ خئُّ﴿: االبتالء بالفقر ثانيًا:

(1)عيؿ عيالن كعيمة افتقر"يقاؿ : عاؿ يى  عديمان ...أم فقيران "يمحمئ ﴿
 

اًئالن "كقرأ الجميكر:  كقاؿ االلكسي في تفسيره :" أم كجدؾ عديـ المقتنيات  ،2أم فقيران" ،عى

مع ميسرة إلى الشاـ كبما كىبتو لؾ   كذلؾ في سفره ،فأغناؾ بما حصؿ لؾ مف ربح التجارة

اًئشىةى  حفى إذ امتي  صبرى  ك الرسكؿ  ،3خديجة رضي ا تعالى عنيا مف الماؿ..." بالفقر، فعىٍف عى

ـٍ شىٍيءه ؟ " : أيـ  اٍلميٍؤًمًنيفى قىالىتٍ  : ىىٍؿ ًعٍندىكي مىيَّ النًَّبيُّ صمى ا عميو كسمـ ذىاتى يىٍكـو فىقىاؿى ؿى عى دىخى

اًئـه  : فىًإن ي ًإذىٍف صى ، قىاؿى  .4"فىقيٍمنىا: الى

أف الفقر كمعمـك ٱ ،بؿ في الماؿ كالصحة كغيرىما ،حسبفاالبتالء ال يككف في النفس  إفٌ 

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين﴿ٹٹٱ؛ ابتالء كمشقو

: "ما يزاؿ البالء بالمؤمف كالمؤمنة في نفسو الرسكؿ قاؿ ك  ، 5َّيمح ٰى  ٰر ٰذ ييىي

 فمـ يعرؼ يكمان  ،بالفقر   مي رسكؿ اابتي ك  ،6ككلده كمالو حتى يمقى ا تعالى كما عميو خطيئة"

 فعاش الفقر في كؿ مراحؿ حياتو: ،بؿ حياة الكٌد كالعمؿ ،حياة الٌثراء كالٌرفاىية

 

 

                                                             

دار إحياء  ,353ص /10ج ,تفسير روح البيان,  إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتيالخمتكتي, 1
 التراث العربى.

 .482ص /8ج, البحر المحيط, الفيركزآبادل2
 .13ص /23ج ,روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لكسي,األ3
الصياـ, باب جكاز صـك النافمة بنية مف النيار قبؿ الزكاؿ كجكاز فطر الصائـ نفال مف غير  ,صحيح مسمم ,اخرجو مسمـ4

 .(158/3 ),2770عذر, حديث رقـ: 
 .155سكرة البقرة :اآلية 5

 .20سبؽ تخريجو ص 6
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 أوال: الفقر منذ الصغر

؛ فقد عمؿ منذ بمغ الثامنة حتى فقيرةن  كحياةن  ةن قاسي طفكلة  عاش الرسكؿ الكريـ

عما في قادران عف االستغناء كليككف  ،طمبان لمرزؽمف عمره في رعي األغناـ؛  ةالخامسة عشر 

ًف النًَّبي   ،أيدم الناس كعدـ االعتماد عمييـ ـى . فىقىاؿى  "قىاؿى : عى ا بىعىثى اي نىًبيًّا ًإالَّ رىعىى اٍلغىنى مى

مىى قىرىاًريطى أًلىٍىًؿ مىكَّةى  ـٍ ، كيٍنتي أىٍرعىاىىا عى ابيوي : كىأىٍنتى ، فىقىاؿى : نىعى  . 1"أىٍصحى

 : الفقر في شبابوثانياً 

كقد النار في ما يجد الطعاـ في بيتو، كال تي  كما طفكلتو ،معدمان  فقيران  فقد عاش شبابو 

: إف كنا لننظر إلى اليالؿ ثالثة أىمة في شيريف تعف عائشة أنيا قال" ،بيتو شيريف متتالييف

نار فقمت ما كاف يعيشكـ ؟ قالت األسكداف التمر كالماء إال  كما أكقدت في أبيات رسكؿ ا 

مف  جيراف مف األنصار كاف ليـ منائح ككانكا يمنحكف رسكؿ ا  أنو قد كاف لرسكؿ ا 

خبزان مرققان، كال شاة  قاؿ: ما أكؿ النبي " كفي حديث انس رضي ا عنو ،2"أبياتيـ فيسقيناه

خبزان مرققان: كأكؿ  ما أكؿ النبي  :"الحافظ بف حجر في الفتح قاؿ ،3"مسمكطة حتى لقي ا

 .المرقؽ إنما ىك لدفع طيبات الدنيا اختيارا لطيبات الحياة الدائمة

نما يصنع  كال شاة مسمكطة: المسمكط الذم ازيؿ شعره بالماء المسخف كشكل بجمده أك يطبخ كا 

ككانت تمر األياـ عمى أبيات رسكؿ ا  ،4"ذلؾ في الصغير السف الطرم كىك مف فعؿ المترفيف 

                                                             
 (.88/3) 2262, حديث رقـ: كتاب اإلجارة ، باب رعي الغنـ عمى قراريط, صحيح البخاري ,البخارم اخرجو1
باب كيؼ كاف عيش النبي صمى ا عميو ك سمـ كأصحابو كتخمييـ مف ،  الرقائؽكتاب , صحيح البخاري ,خرجو البخارما2

 (.2372 /5) 6094, حديث رقـ: الدنيا

 5070, حديث رقـ: باب الخبز المرقؽ كاألكؿ عمى الخكاف كالسفرة،  األطعمةكتاب , صحيح البخاري ,خرجو البخارما3
(5 /2059.) 
, 280 /ص11, جالباري شرح صحيح البخاريفتح , أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني الشافعي ابف حجر, 4

 .1379بيركت ،  -دار المعرفة 
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كلـ يقؼ الحاؿ في فقره عند ىذا الحد،  ،ال تمران كال شعيران إال الماء ،كال يجدكف ما يأكمكنو ا 

بؿ تجاكزه إلى شككل نسائو مف الفقر، كمراجعتيف لو حتى اقتضى ذلؾ أف ينزؿ الحكـ مف 

  بالفقر، أك الفراؽ، فما كاف منيف إال اختيار النبي اكالرضأالسماء بتخييرىف بيف العيش معو 

 حت  جت هب مب خب حب جب هئ﴿ٹٹكقد سٌجؿ القرآف ذلؾ، كفي ىذا 

 حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت

  كاف بيتيو ،1يمح مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس

ـي بىٍيفى يىدىٍم رىسيكًؿ المًَّو  ،صغيران ميتكاضعان  اًئشىة رضي ا عنيا:"كيٍنتي أىنىا ًرٍجالىمى ًفي  ، تقكؿي عى كى

ا" ،ًقٍبمىًتوً  ـى بىسىٍطتيييمى ، فىًإذىا قىا ًني، فىقىبىٍضتي ًرٍجمىيَّ دى غىمىزى فىًإذىا سىجى
2. 

راشو يتأثر منيا بؿ إنو يناـ عمى ف ،فكاف ال يناـ عمى الفرش المينة ،أما عف فراشو كمنامو

مىى النًَّبي  " ،جنبيو طَّاًب عى ؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى مىى حى كىىي  دىخى ٍنًبوً كى عى ، فىقىاؿى : يىا ًصيرو قىٍد أىثَّرى ًفي جى

ا  مى ًلمدٍُّنيىا ، كى ا ًلي كى ٍذتى ًفرىاشنا أىٍكثىرى ًمٍف ىىذىا ؟ فىقىاؿى : يىا عيمىري ، مى ًلي ، رىسيكؿى اً ، لىًك اتَّخى ًلمدٍُّنيىا كى

اًئؼو ، فىاٍستىظىؿَّ تىٍحتى شى  ثىؿي الدٍُّنيىا ًإالَّ كىرىاًكبو سىارى ًفي يىٍكـو صى مى ثىًمي كى ا مى رىةو كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه مى جى

كىيىا تىرى  .3 "سىاعىةن ًمٍف نىيىارو ، ثيَـّ رىاحى كى

 : الفقر حتى وفاتو ثالثاً 

كال  ،رعو مرىكنة عند ييكدم في شيء مف شعيركدً  قد مات  ف نعمـ أٌنوأيكفينا 

ٌف ىذا ليس عيبان  ،ف رعى الغنـكمنيـ مى  ،ٌف معظـ األنبياء كانكا فقراءأٌشؾ  فالفقر ال  ،في حقيـ كا 

                                                             
 .29-28: اآليات  سكرة االحزاب 1
 (.1/ 150) 375 كتاب الصالة , باب الصالة عمى الفراش, حديث رقـ :, صحيح البخاري اخرجو البخارم, 2
( ) كتاب التاريخ ، ذكر ما مثؿ المصطفى صمى ا عميو كسمـ 6352( برقـ: )265/  14ابف حباف في "صحيحو" ) 3

صحيح ابن حبان بترتيب , أبك حاتـ التميمي البستيمحمد بف حباف بف أحمد , ابف حباف ).)نفسو كالدنيا بمثؿ ما مثؿ بو 
 (تحقيؽ : شعيب األرنؤكط, 1993 – 1414الطبعة الثانية ، , بيركت –مؤسسة الرسالة , ابن بمبان
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ؤدب كييختبىر بو المرء كما أشده مف اختبار! فالمرء عند ربي كيي بؿ إٌنو يي  ،كالعمؿ ال يعيب ،يعيب

أك يأتي  ،أك لمد يده لمغير ،إما لمكسب الحالؿ كالجد كالعمؿ ،ألف يسعى الحاجة قد يككف عيرضةن 

 ،فال يأتي بو مف حراـ ،لو رزقو ككؿ   ،ؽفيعممنا ا أٌف الماؿ رز  ،رضي ابالماؿ بطريقة ال تي 

 فكيؼ ببني البشر! ،فحتى الٌطير تسعى لتكسب رزقيا ،ا مف رزقو كيعمؿ كليسأؿً 

 كلكنو ،لكاف لو ما أراد ،الدنيا كما فييا طمبفمك  ،قدكة كمعمـ لمناس كافة خيرى   فكاف

 اختار الفقر عمى الغنى.

 منيا: ،كيعممنا مما تعمـ حكما كثيرة  ،كما ذلؾ إال ليككف لنا قدكة

قد   عبرة كعظة لمفقراء مف المؤمنيف أف سيدىـ محمد  االبتالء بالفقر لمنبي محمد -1

 ذاؽ الفقر الشديد كعاشو مف طفكلتو الى مماتو.

في صبره كعدـ التعٌمؽ   النبي االعظـ  كاالقتداء بحبيبيـ ،حث الفقراء عمى الصبرك  -2

 بالدنيا كمتاعيا.

كليككنكا كما أراد  ،كالٌتحمؿ لبالئو ،لمفقراء لمزيد مف احتماؿ الفقر كشدتو دافعه ك  أنو قدكةه  -3

 ليـ أف يصبركا كيزدادكا ايمانا كعمى ربيـ يتككمكف.

 خم حم ﴿ٱٹٱٹ ،ليـ عظيـ األجر عمى ما صبركا عمى الفقر كالقٌمة أف يكتبى ك -4    

 هئمئ هي مي  خيحي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن  مم

 .1يمح مس هث مث هت مت هب مب

 

 

                                                             
1

 .11سورة الزمر : اآلٌة  
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 االبتالء بفقد الولد ثالثًا:

كيفطر الفؤاد الذم يمر بو اإلنساف عمى اإلطالؽ  ،دمي القمبإٌف مف عظيـ البالء الذم يي 

كفي الٌنفس األسى  ،كثمرة قمبو؛ فيكرث في القمب الحزف ،كقرة عينو ،أف يفقد فيو فمذة كبده

 سىًمٍعتي رىسيكؿى اً "، ليذا كاف ثكاب الٌصبر عمى فقدىـ عظيما، كأجره في الميزاف ثقيالكالكآبة؛ 

ٍمدي ًلمًو ، كىالى ًإلىوى ًإالَّ  يىقيكؿي : بىخو بىخو  افى اً ، كىاٍلحى ا أىٍثقىمىييفَّ ًفي اٍلًميزىاًف : سيٍبحى ٍمسو مى كىأىشىارى ًبيىًدًه ًبخى

ٍسًمـً فىيىٍحتىًسبيوي  ٍرًء اٍلمي فَّى ًلٍممى اًلحي ييتىكى لىدي الصَّ اي ، كىاي أىٍكبىري ، كىاٍلكى
 "1. 

أربع بنات، كثالثة  ،مف األكالد ةن زؽ سبعقد ري   النبيمف المعمـك في كتب السيرة أف 

ما عدا إبراىيـ؛ فأٌمو مارية  -رضي ا عنيا -مف البنيف الٌذيف كانكا جميعيـ مف الٌسيدة خديجة

التي  -رضي ا عنيا -ما عدا ابنتو فاطمة  كقبؿ كفاًتو ،كفي جميعيـ في حياتوكتي  .القبطية

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ﴿ٹ ٹ ،تكفيت بعده

إذ لك  ،أم لـ يجيء نبي بعده"كخاتـ النبييف :  2،يمح مك لك خك حك جك مق حقمف

 .3" جاء نبي بعده لكاف كلده أىال لمنبكة كما كاف أكالد إبراىيـ كيعقكب، كداكد مثال

كقاؿ ابف عاشكر في تفسيره :"كالمقصكد : نفي أف يككف أبا ألحد مف الرجاؿ في حيف 

ف بمكة مف خديجة كىـ الطيب كالطاىر ) أك ىما اسماف لو أكالد أك كلداة ألنو كاف كلد نزكؿ اآلي

لكاحد ( كالقاسـ ، ككلد لو إبراىيـ بالمدينة مف مارية القبطية ، ككميـ ماتكا صبيانا كلـ يكف منيـ 

 .4مكجكد حيف نزكؿ اآلية "

                                                             
كتاب الرقائؽ ، ذكر استحباب اإلكثار لممرء مف التسبيح كالتحميد كالتمجيد كالتيميؿ  ,صحيح ابن حبان, خرجو ابف حبافا 1

 .(114/  3)833حديث رقـ:  ,كالتكبير  جؿ كعال
 .40ية اآل : سكرة االحزاب 2

 .272ص /4ج ,أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير, أبك بكر الجزائرم 3
 .44-43ص /22ج, التحرير والتنوير ,ابف عاشكر 4



69 
 

كما أشٌده مف   إٌف االبتالء بفقد الكلد كاف مف االبتالءات الشديدة التي أصابت الرسكؿ

كالسيما أٌف جميع أبنائو  ،كيصبر عمى مرارة الفقد كالفراؽ ،أكالده في حياتو أبه أف يفقد  ابتالء

أف أكالده كميـ كلدكا قبؿ اإلسالـ كىمؾ البنكف قبؿ اإلسالـ . فقد جاء "صغارذككر ماتكا كىـ ال

دابة كيسير عمى كقيؿ بمغ أف يركب ال ،كقيؿ مات القاسـ كىك ابف سنتيف ،كىـ يرضعكف

 ،راضي بقضاء اال ،نمكذجا  لؤلب القدكة في الصبر عمى فقد الكلد  . كقد كاف2"1(ةالنجيب)

 .المسٌمـ بقدره

فكاف "أكليـ القاسـ، كبو كاف ييكنى، مات طفالن، كقيؿ: عاش إلى أكالده  ذكرأٌما عف 

، ثـ زينب، كقيؿ: ىي أسف مف  ،أف ركب الدابة، كسار عمى النجيبة قىيَّة، كأـ كمثـك القاسـ، ثـ ري

كفاطمة، كقد قيؿ في كؿ كاحدة منيف: إنيا أسفُّ مف أختيا، كقد ذيًكرى عف ابف عباس أف رقٌية 

 أسف الٌثالث، كأـ كمثـك أصغريىف.

ثـ كلد لو عبد ا، كىؿ كلد بعد الٌنبكة، أك قبميا؟ فيو اختالؼ، كصحح بعضيـ أنو كلد 

يب كالطاىر، أك ىما غيريه؟ عمى قكليف. كالصحيح: أٌنيما لقباف لو، كا بعد الٌنبكة، كىؿ ىك الط

يًَّتًو  ،غيرىا ـ مف خديجة، كلـ ييكلد لو مف زكجأعمـ. كىؤالء كمي ثـ كلد لو إبراىيـ بالمدينة مف سير 

قبؿ "مارية القبطية" سنة ثماف مف اليجرة، كبشَّره بو أبك رافع مكاله، فكىب لو عبدان، كمات طفالن 

 .3الفطاـ"

ال خالؼ أف جميع أكالده مف خديجة بنت خكيمد. سكل إبراىيـ، فمف "قاؿ ابف كثير: 

ككؿ أكالده تكفي قبمىو إال فاطمة، فإنيا تأخرت :"كقاؿ ابف القيـ  ،4"مارية بنت شمعكف القبطية

                                                             
 .497 ص/1ج ، الصحاح في المغة النجيبو :ىي الناقة النجيبة المطبكعة عمى العمؿ, 1
مكتبة  ,136, ص خالصة سير سيد البشر محب الديف أبي جعفر بف عبد ا بف محمد بف أبي بكر الطبرم, الطبرم, 2

   ـ.1997 -ىػ 1418  السعكدية –مكة المكرمة  نزار مصطفى البازسنة
 .104ص /1ج،  زاد المعادابف قيـ, 3
 .307 – 306ص /5ج ، البداية والنيايةابف كثير, 4
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مىٍت بو عمى  نساء بعده بستة أشير فرفع ا ليا بصبرىا كاحتسابيا مف الدرجات ما فيض 

 . 1العالميف"

 فيي: ،الحكمة من االبتالء  بفقد الولد ماأ و

كبشرل جميمة كعطاء  عظيـفيناؾ اجر  كأجرهنو ال عبث في اختيار نكع االبتالء ألنعمـ  .1

يككف شامة  ،ف يككف لو بيت خاص باسمو في الجنةأخاص لمف صبر عمى فقد كلده ب

إذا مات كلد العبد، قاؿ ا تعالى ": قاؿ رسكؿ ا  ،كعالمة عميو ىك بيت الحمد

لمالئكتو: قبضتـ كلد عبدم؟ فيقكلكف: نعـ. فيقكؿ: قبضتـ ثمرة فؤاده؟ فيقكلكف: نعـ. 

حمدؾ كاسترجع. فيقكؿ ا. ابنكا لعبدم بيتان في الجنة، فيقكؿ: ما قاؿ عبدم؟ فيقكلكف: 

فيو عزاء كسمكل لمذيف لـ  األبناءفقد  خاصةكب كابتالء النبي  ،2"كسمكه بيت الحمد

 .فيمكتك يرزقكف ثـ  أكيرزقكا بالبنيف 

ش لو لـ يع إذ إنو ،في حياتو بناء الرسكؿ أيضا مف مكت جميع أحكمة بالغة  ثٌمةى  .2

ناس بيـ بعض ال تفى ف يفتال يككف مدعاة ألحتى  الن اكماتكا اطف ،مف الذككر احده 

كرث في بنى كما كانت تي  ،بنائوأمف  يا احده ف النبكة سيرثي أنكا ظكي ،كلدعائيـ ليـ بالنبكة

 سرائيؿ.إ

 فصبر حتى ال ،  أبنائوابتاله بفقد  ،لى اإحب الخمؽ أف أف بعده لمى  كليككف مثالن  .3

 كيتخذ الرسكؿ  ،كيعترض عمى حكـ ا ،عند ىذا البالء الشديد كيكفر فه مؤم يقنطى 

 قتدل بو.يي  صادقان  بصبره كتسميمو نمكذجان 

 

                                                             
 .104ص /1ج ,زاد المعادابف القيـ,  1
قاؿ الشيخ  ,(3/ 341)1021باب فضؿ المصيبة إذا احتسب, حديث رقـ: , الجنائز, سنن الترمذياخرجو الترمذم,  2

 األلباني : حسف.
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 االبتالء في سبيل الدعوة رابعًا:

منيـ  قكمو قط إال لقيى  كلـ يدعي نبيٌ  ،اقتضت حكمة ا أف يبتمي أنبياءه في طريؽ دعكتيـ    

 معبدا القي طريقبؿ  ،بالكركد في دعكتو ان محفكف ان أم نبي طريق كلـ يمؽى  ،أشد العذاب كالمعاداة

كاف  ،حامؿ الدعكة كناصرىا  فخاتـ النبيي ألنو النبي القائد القدكةك  ،لـصعاب كاآلالالك باألشكاؾ 

كة في كؿ المؤمنيف  قدليككف لمف بعده مف  ،كبر مف االبتالءاتأف يككف لو النصيب األالبد 

 مغ جغ مع جع ٹٱٹٱُّٱ ، ان نبيو محمد يقكؿ تعالى مخاطبان  ،صكرة مف صكر االبتالء

عمى المضٌي لما قمَّده مف عٍبء   انبيو محمدمثبتان يقكؿ تعالى " ،1َّ مه  خف حف جف

مره باالئتساء في العـز عمى النفكذ لذلؾ بأكلي العـز مف قبمو أك  ، كثقؿ أحماؿ النبٌكة  ،الرسالة

كناليـ فيو منيـ مف األذل  ،مف رسمو الذيف صبركا عمى عظيـ ما لىقيكا فيو مف قكميـ مف المكاره

 .2"ا مف أذل مكٌذبيؾ مف قكمؾيا محمد عمى ما أصابؾ في  )  جع ( كالشدائد

 دف كاف يتعبأبعد  ،بالمصاعب كالشدائد كالتضحيات ان محفكف كاف طريؽ دعكة الرسكؿ 

معيا االبتالء  أبد ،لى ا كحدهإكبدأت رحمة في الدعكة  ،كجاءه الكحي ،في غار حراء في السر

 في ىذا الطريؽ.

 كالسجفى  يجيرى كالت كالقتاؿى  كالعنادى  مف قكمو التكذيبى  ى النبي قكفي طريؽ دعكتو قد ال

ٱ،في طريؽ دعكتو لنبينا  المالزموى  أف يككف الصبر الصفةى  ككاف البدٌ  ،كاالستيزاءى  كالطردى 

  خص حص ٹٱٹٱُّٱٱك ،3َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ٹٱٹٱُّٱ

 جك مقحق مف خف حف  جفمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

                                                             
1

 .35سكرة األحقاؼ : اآلية  
 .145ص  /22ج, جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم, انظر:  2
  . 10اآلية  سكرة المزمؿ : 3
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 مه جه هن من خنحن جن مم  خم حم ٹٱٹٱُّٱٱك ،1َّ جل  مك لك خك حك

كيحثو عمى الصبر عمى   ا بيا فؤاد النبي كغيرىا مف اآليات التي يثٌبتي  ،2َّ  جي ٰه

 في طريؽ دعكتو : كمف صكر االبتالءات التي مر بيا الرسكؿ  ، االبتالءات التي يمر بيا 

 االستيزاء واإلعراض والسخرية واالتياماتو  اإليذاء: 

 ،مما يثير الدمع في عيكننا ،ذل مف قريشألكانان مف األشكاالن ك أ لقي نبي الرحمة        

فحتى  كىك  ،مف قكمومف تحممو كتألمو كصبره عمى ما لقي ى   عرفنا عنو  إذاكالحزف في فؤادنا 

يصمي عند الكعبة كجمع مف قريش في  ا رسكؿ ا مبين " ،ذاىـأمـ مف ربو ما سى لساجد يتعبد 

 ،فيأتي بسالىا فيضعو بيف كتفيو إذا سجد ،جزكر بني فالفيكـ يقـك إلى أ :فقالكا ،مجالسيـ

ساجدا كضحككا حتى ماؿ  كثبت النبي  ،فانبعث أشقى القـك فجاء بو فكضعو بيف كتفيو

فانطمؽ منطمؽ إلى فاطمة كىي جكيرية فأقبمت تسعى حتى  ،مف الضحؾبعضيـ عمى بعض 

  .3"فمقد رأيتيـ صرعى يـك بدر ...كأقبمت عمييـ تسبيـ  ،ألقتو عنو

 ّٰٹٱٹٱُّٱ ،ما لقي مف االيذاء الجسدم كالمفظي مف كفار قريش فمقي الرسكؿ االعظـ  

مف كممات الشرؾ كاالستيزاء ، كتحمية الجممة  " ،4 َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ

كصيغة المضارع إلفادة استمرار العمـ حسب  ،بالتأكيد إلفادة تحقؽ ما تتضمنو مف التسمية

 لما مات أبك طالب عرض لرسكؿ ا " ،5"استمرار متعمقو باستمرار ما يكجبو مف أقكاؿ الكفرة 

                                                             
  . 34اآلية  سكرة األنعاـ : 1
  . 60سكرة الرـك : اآلية  2
, دار الكتب 348ص  /1ج ,الخصائص الكبرىالسيكطي, أبك الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر السيكطي,  3

 ـ.1985 -ىػ 1405 - بيركت -العممية 
4

 .97سكرة الحجر: اآلية  

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ,)ىػ1270األلكسي, شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني األلكسي )المتكفى:  5
 عمي عبد البارم عطية.  :ىػ, تحقؽ 1415األكلى،  بيركت, الطبعة –دار الكتب العممية , 7/328ج, والسبع المثاني
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سفيو مف سفياء قريش فألقى عميو ترابا فرجع إلى بيتو فأتت امرأة مف بناتو تمسح عف كجيو 

ك يقكؿ ما بيف ذلؾ :  ،)أم بنية ال تبكي فإف ا مانع أباؾ  (التراب ك ىي تبكي فجعؿ يقكؿ : 

 . 1" )ما نالت قريش شيئا أكرىو حتى مات أبك طالب ثـ شرعكا  (

فتحمؿ كصبر عمى  ،مف االستيزاء بو كاتيامو كالسخرية منو ما لقي الرسكؿ  قد لقي

 مج حج مث هت ٱُّٱ قاؿ تعالى: ،كقد كانكا يتفننكف في أساليب االستيزاء كالتيكـ ،عظيـو  مرو أ

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح

 .2 َّحك جك مق حق مف خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ حط

فكاف ا يدعكه  ،باشكاؿ عديدة مف االبتالءات مف القكـ الكافريف ابتمي الرسكؿ الكريـ     

 ىن من ٱُّٱ: يقكؿ ا تعالى مخاطبا نبيو  ،دكمان إلى الصبر عمى كؿ ىذا كأف ا كافيو

أييا الرسكؿ  -: فاجيرأم" ،3َّ مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين

 ،بدعكتؾ، كبمغ ما أمرناؾ بتبميغو عالنية، كأعرض عف سفاىات المشركيف كسكء أدبيـ -الكريـ

يزعـ محمد  ،يا معشر قريش :كما جاء بو مف الحؽ فقاؿ أبك جيؿ يكما كىك ييزأ برسكؿ ا 

، كأنتـ أكثر الناس عددا ،تسعة عشر أنما جنكد ا الذيف يعذبكنكـ في النار كيحبسكنكـ فييا

 رث ٱُّٱقكلو:  في ذلؾ ا تعالى عميو ككثرة أفيعجز كؿ مئة رجؿ منكـ عف رجؿ منيـ ؟ فأنزؿ

 .4"إلى آخر القصة َّ... ىك مك  لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث

 سكأبأدعكتو يمقبكنو  أعمفف أصبحكا بعد أ ،بيف قكموميف كاف الصادؽ األ أففبعد 

 قريشان اشتد أمرىـ لمشقاء الذم أصابيـ في عداكة رسكؿ ا  ثـ إف " ،بوكيستيزئكف  األلقاب
                                                             

 .146ص /2ج, سيرة ابن كثيرابف كثير,  1
 .33-32 تيفي: اآل األنفاؿسكرة  2

 .95-94يات : اآل سكرة الحجر 3
 .313ص  /1ج ,سيرة ابن ىشامابف ىشاـ,  4
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سفياءىـ ، فكذبكه كآذكه ، كرمكه بالشعر كالسحر  كمف أسمـ معو منيـ ، فأغركا برسكؿ ا 

مظير ألمر ا ال يستخفي بو ، مبادليـ بما يكرىكف مف عيب  كالكيانة كالجنكف ، كرسكؿ ا 

 .1"دينيـ ، كاعتزاؿ أكثانيـ ، كفراقو إياىـ عمى كفرىـ

 فآف القر بأ ،أىاقبح التيـ كاسك بأاتيمكه فقد  ،بالكثير مف التيـ  ان كقد اتيمكا النبي محمد    

 خلٱُّٱ قكلو تعالى: ،كمف اآليات الدالة عمى ىذا ،نو اختمقو مف عندهأمف عند ا ك  ليس الكريـ

 ىن من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل

 رت  يب ىب نب مب زب ٹٱٹٱُّٱ ،اتيمكه بالجنكفك  ،2َّ مه جه  ين

 مب زب رب ٹٱٹٱُّٱٌنو يأتي بالباطؿ كاألساطير، إقالكا ك  ،3َّ نت مت زت

مف تبعو مف المؤمنيف بأٌنيـ ك  كهكاٌتيم ،4 َّ نت مت زت رت  يب ىب نب

 ،كاتيمكه بالسحر ،5َّ مت هب مب هئ مئ هي مي ٹٱٹٱُّٱ ،ضالكف

كاتيمكه  ،6َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ٹٱٹٱُّٱ

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ ،بالكذب

   .7َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ

 والمساومة اإلغراء : 

                                                             
, االكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل والثالثة الخمفاءالكالعي, أبك الربيع سميماف بف مكسى الكالعي األندلسي, 1
 ىػ. تحقيؽ : محمد كماؿ الديف عز الديف عمي.1417 -بيركت  -الطبعة األكلى دار النشر عالـ الكتب 169ص /1ج
 .103يةاآل : النحؿسكرة 2
 .6ية اآل : الحجرسكرة 3
 .5يةاآل : الفرقافسكرة  4
 .32يةاآل : المطففيفسكرة 5
 .4ية: اآل صسكرة  6
  . 4ية: اآل سكرة الفرقاف7
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رة كالنسب يمف السمطة كالعشكافةن: كسائؿ االغراء   عرض المشرككف عمى النبي

 ليعكدى  غراء النبي فيذه مساكمة إل ؛راد مقابؿ الرجكع عف دعكتوأككؿ ما  ،كالماؿ ك السيادة

، فقاؿ: يا ابف فقاـ إليو عتبة حيف جمس إلى رسكؿ " فقد جاء في سيرتو  ،مر دعكتوأعف 

نؾ قد أتيت قكمؾ مأخي، إنؾ منا حيث قد عممت مف الس طة في العشيرة كالمكاف في النسب، كا 

كسفيت بو أحالميـ، كعبت بو آليتيـ كدينيـ، ككفرت بو مف  بأمر عظيـ فرقت بو جماعتيـ،

فقاؿ لو  ،مضى مف آبائيـ، فاسمع مني، أعرض عميؾ أمكرنا تنظر فييا لعمؾ تقبؿ منيا بعضيا

قاؿ: يا ابف أخي إف كنت تريد بما جئت بو مف ىذا  ،سمعا: قؿ يا أبا الكليد .. رسكؿ ا 

ف كنت تريد بو شرفنا سكدناؾ عمينا،  األمر ماالن جمعنا لؾ مف أمكالنا حتى ، كا  تككف أكثرنا ماالن

ف كاف ىذا الذم يأتيؾ رئينا  ف كنت تريد بو ممكنا ممكناؾ عمينا، كا  حتى ال نقطع أمرنا دكنؾ، كا 

تراه ال تستطيع رده عف نفسؾ، طمبنا لؾ الطب، كبذلنا فيو أمكالنا حتى نبرئؾ منو، فإنو ربما 

 أك كما قاؿ لو، حتى إذا فرغ عتبة، كرسكؿ ا  ،يداكل منو غمب التابع عمى الرجؿ حتى

 :فقاؿ ،قاؿ عتبة: افعؿ ،قاؿ: فاسمع مني ،ـلقد فرغت يا أبا الكليد؟ قاؿ: نعيستمع منو قاؿ 

 :من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

   ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

فمما سمعيا منو عتبة أنصت لو، كألقى  ،عميوىا أفييا، يقر  ثـ مضى رسكؿ ا  1.2" يمحيئ...

إلى السجدة منيا فسجد ثـ   يديو خمؼ ظيره معتمدنا عمييما، يسمع منو، ثـ انتيي رسكؿ ا 

                                                             
 .ٓ – ُيات اآل : فصمتسكرة  1
, 111 ص /1ج السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث الصحيحة)قراءة جديدة(,عمر، محمد بف حمد الصكياني , أبك  2

 ـ. 2004 -ىػ  1424األكلى،  مكتبة العبيكاف, الطبعة
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 جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱ ،1"قاؿ : ) قد سمعت يا أبا الكليد ما سمعت، فأنت كذاؾ (

 َّ مح
 3."لك تكفر فيكفركف "  ، 2

 مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،في دينو لمف يساـك الرسكؿ  ردان  (سكرة الكافركف)كنزلت 

تقدـ بو بعض  اقتراحعمى  نزلت ردان  " ،4َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل

بينيـ  مصالحةن  ،كيعبدكف معو إليو سنةن  ،معيـ آليتيـ سنةن  مفاده أف يعبد النبي  ...المشركيف

نياءن  ٱ:بشيء حتى نزلت ىذه السكرة  كلـ يجبيـ الرسكؿ  ،لمخصكمات في نظرىـ كبينو كا 

 . 5ٱَّ يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

 :المقاطعة 

 ،التعامؿ معيـ أبك طالب  كمنع ،مميفسعمى الم اى شديدان جائران قريش حصار  فرضت

متماسكيف  استمر المسممكف صابريفك   ،سنكات ذاقكا فييا الشدائد كالجكع الثثكاستمر حصارىـ 

بو ىذا الشر كالخطر، كىك سالح المقاطعة  فكرت قريش في سالح رىيب تقاـك" ،متعاكنيف

تامة، فال يتزكجكف مف  االقتصادية، فاتفقت عمى أف تقاطع بني ىاشـ كبني المطمب مقاطعةن 

ا، كال  نسائيـ، كال يبيعكف ليـ شيئنا، كال يشتركف منيـ، كال يخالطكنيـ كال يقبمكف منيـ صمحن

 ككتبكا بذلؾ صحيفة كعمقكىا في سقؼ" ،6"لمقتؿ تأخذىـ بيـ رأفة حتى يسممكا رسكؿ ا 

كبقكا ىنالؾ  محصكريف مدة ثالث سنيف ، كتضكركا بذلؾ جكعا  ...الكعبة (  تأكيدا ألمرىا )

                                                             
 .82, , صالرحيق المختومالمباركفكرم,  1
2

 .9ية اآل : سكرة القمـ  
 .192ص /8ج, معالم التنزيل في تفسير القرآن  البغكم, 3
 .2-1ياتاآل : سكرة الكافركف 4
 .623 ص/5ج, أيسر التفاسير لكالم العمي الكبير ,أبك بكر الجزائرم 5
 .لبناف –دار الندكة الجديدة بيركت  ,146 ص, القول المبين في سيرة سيد المرسمين ,محمد الطيب النجار, النجار6
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ككاف مف جراء ذلؾ المكقؼ العنيؼ " ،" 1كعطشا كعريا ،  كلحقتيـ مشقة عظيمة بسبب النبي

 .2"بير ممف لـ يياجركا قبؿ ذلؾأف رجع المسممكف إلى الحبشة مرة ثانية، كانضـ إلييـ عدد ك

 قريش ومحاوالت قتمو  مؤامرات : 

ذىا كمكرىا كحقدىا أفمـ تكؼ قريش  ،عديد مف المحاكالت لقتموإلى ال النبي تعرض 

 المحاكالت: ىذه كنذكر بعض ، عمى النبي 

قاؿ أبك جيؿ يا معشر قريش ، إف محمدا قد أبى إال ما  لما قاـ عنيـ رسكؿ ا "

ني أعاىد ا ألجمسف لو  تركف مف عيب ديننا ، كشتـ آبائنا ، كتسفيو أحالمنا ، كشتـ آليتتا ، كا 

فإذا سجد في صالتو فضخت بو رأسو فأسممكني عند  -أك كما قاؿ  -غدا بحجر ما أطيؽ حممو 

نك عبد مناؼ ما بدا ليـ قالكا : كا ال نسممؾ لشيء أبدا ، ذلؾ أك امنعكني ، فميصنع بعد ذلؾ ب

 .3"فامض لما تريد

 عفاجتم ،أصبح لو شيعة كأصحاب زاد حقدىـ كمكرىـ محمدان أف  لما رأل المشرككف

 ،فتفرؽ القـك عمى ذلؾ كىـ مجمعكف لو " ،كاجمعكا عمى قتمو كبار قريش في أمر النبي 

فأتى جبريؿ عميو السالـ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فقاؿ ال تبت ىذه الميمة  عميان   استخمؼ

عمى فراشؾ الذم كنت تبيت عميو قاؿ فمما كانت عتمة مف الميؿ اجتمعكا عمى بابو يرصدكنو 

متى يناـ فيثبكف عميو فمما رأل رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مكانيـ قاؿ لعمي بف أبي طالب 

ي كتسج ببردم ىذا الحضرمي األخضر فنـ فيو فإنو لف يخمص إليؾ شيء تكرىو نـ عمى فراش

كحتى أنو كضع لو السـ  ،4 "منيـ ككاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يناـ في برده ذلؾ إذا ناـ

                                                             
 ,190ص ,حدائق األنوار ومطالع األسرار في سيرة النبي المختار, بف عمر بحرؽ الحضرمي الشافعيمحمد , الشافعي 1

 .محمد غساف نصكح عزقكؿ :تحقيؽ, ـ بيركت1998دار الحاكم سنة النشر 
 .143 ص, القول المبين في سيرة سيد المرسمين, النجار2
 .298 ص /1ج ,سيرة ابن ىشام, ابف ىشاـ 3
 .8ص /3ج ,سيرة ابن ىشام ابف ىشاـ, 4
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شاة مسمكمة فقاؿ ألصحابو امسككا  مف الييكد أىدت الى النبي  امرأةأف " السـ في الطعاـ

فإنيا مسمكمة فقاؿ ما حممؾ عمى ما صنعت قالت اردت اف اعمـ إف كنت نبيا فسيطمعؾ ا 

ف كنت كاذبا اريح الناس منؾ فما عرض   .1"لياعميو كا 

 ،كقد كاف الغـ كالحزف في نفكسيـ ،ؿ الرسكؿ حد حاكؿ الكافركف قتى أكفي غزكة 

"كاف يـك بالء 2 َّ حنجن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

فدث  كتمحيص أكـر ا فيو مف أكـر مف المسمميف بالشيادة حتى خمص العدك إلى رسكؿ ا 

بالحجارة حتى كقع لشقو فأصيبت رباعيتو ككممت شفتو كشج في كجيو فجعؿ الدـ يسيؿ عمى 

 نبييـ كىك يدعكىـ إلى ربيـ...يمسحو كىك يقكؿ كيؼ يفمح قـك خضبكا كجو  كجيو كجعؿ 

في حفرة مف الحفر التي عمؿ أبك عامر ليقع فييا المسممكف كىـ ال يعممكف فأخذ عمي  ككقع 

بف أبي طالب بيده كرفعو طمحة ابف عبيد ا حتى استكل قائما كمص مالؾ بف سناف كالد أبي إ

دمو دمي لـ تصبو  مف مس" :ه فقاؿ رسكؿ ا ر سعيد الخدرم الدـ مف كجيو ثـ ازد

3النار..."
. 

 

 

 

 

 :ىي  ،مطالب ةوفيو اربع ،المبحث الثالث: صور من ابتالءات المؤمنين

                                                             
 .431ص /1ج ,الخصائص الكبرىالسيكطي, 1
 .154اآلية  : سكرة آؿ عمراف 2
 . 63ص /2ج, االكتفاء بما تضمنو من مغازي رسول اهلل والثالثة الخمفاءالكالعي,  3
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 ب األكؿ: االبتالء بالخكؼ كالجكعالمطم

 المطمب الثاني: االبتالء بالماؿ

 المطمب الثالث: االبتالء بالنفس

 لخيرالمطمب الرابع: االبتالء بالشر كا
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  المؤمنين:ابتالءات من صور 

 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ

يماف في ىؿ اإلبؿ ىي مرافقة أل ،حسبنبياء فلـ تكف االبتالءات خاصة باأل ،1َّ  مق حق

 لتحمؿً  كأىؿىؿ الصالح أ ألنيـ ؛شد الناس بالءن أىـ  كأمثاليـ فاألنبياءكؿ عصر كزماف، 

                                              الشدائد كاالختبار لتككف ليـ الرفعة في الدنيا كالدرجات العال في الجناف.

ذا: "قاؿ ابف القيـ تأممت حكمتو سبحانو فيما ابتمى بو عباده كصفكتو بما ساقيـ بو إلى أجؿ   كا 

  ،ا إال عمى جسر مف االبتالء كاالمتحافالغايات كأكمؿ النيايات التي لـ يككنكا يعبركف إليي

ككاف ذلؾ االبتالء كاالمتحاف عيف الكرامة في حقيـ، فصكرتو صكرة ابتالء كامتحاف، كباطنو فيو 

 .2"الرحمة كالنعمة، فكـ  ًمف نعمة جسيمة كمنَّة عظيمة تيجنى مف قطكؼ االبتالء كاالمتحاف

المؤمف ال يطمع بالدنيا كزخرفيا، كال يحيى ألجؿ التنعـ فييا، بؿ يعمـ تجدر اإلشارة إلى أٌف      

جر أف ا عنده األك  ،ف االبتالء فيو لو كؿ الخيرأف الدنيا سجف المؤمف كجنة الكافر، كيعمـ أ

 بؿ يزيده االبتالء صالبةن  ،جكرىـ بغير حساب، فال يجزع كال يخنعأالعظيـ، كالصابركف يكفكف 

 أبي في عقيدتو، فالدنيا دار اختبار ال دار تنعـ، كقد أفمح مف أدرؾ ذلؾ، عف في إيمانو كقكةن 

 المؤمف يزاؿ كال تميمو، الريح تزاؿ ال الزرع كمثؿ المؤمف " مثؿ:  ا رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة،

 .3تستحصد" حتى تيتز ال األرز، شجرة كمثؿ المنافؽ كمثؿ البالء، يصيبو

                                                             
 .200يةاآل آؿ عمراف :سكرة  1
مفتاح دار السعادة ومنشور والية ابف قيـ الجكزية ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية,  2

  دار الكتب العممية  بيركت., 299ص /1ج، العمم واإلرادة

 األرز، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار، باب مثؿ المؤمف كالزرع كمثؿ الكافر كشجر, صحيح  مسمم، خرجو مسمـ ا3
 (.4/2163) 7270 حديث رقـ:



81 
 

 حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم ٹٱٹٱُّٱ

ما زادىـ االبتالء إال تصديقنا بكعد ا   :أم" 1َّ  مت هب مب هئ مئ هي ميخي

2 "هكتسميمنا ألمر 
نو إبتالء ا ليـ، بؿ النو دليؿ صدؽ ايماف المؤمنيف كثباتيـ كتسميميـ إنعـ " ،

العبد قربا مف ربو في كيزيد يمانا مع ايمانيـ، فاالبتالء ما ىك اال تمحيص لممؤمنيف، إزادىـ 

، إليوالعبد الرجكع إلى ا عز كجؿ، كالكقكؼ ببابو، كالتضرع  البالء يكجب مفى "  ،محنو

كىك -إف ا ليبتمي العبد }كاالستكانة كالدعاء، كذلؾ مف أعظـ فكائد البالء؛ ففي بعض اآلثار: 

، فييا األمراض كاألكدار دار ابتالء لـ تعتك كلكال أف الدنيا " ،3"{ليسمع تضرُّعىو كدعاءه -يحبو

كلـ يضؽ العيش فييا عمى األنبياء كاألخيار، فآدـ يعاني المحف إلى أف خرج مف الدنيا، كنكح 

براىيـ يكابد النار كذبح الكلد، كيعقكب بكى حتى ذىب بصره، كمكسى  بكى ثالثمائة عاـ، كا 

يقاسي فرعكف كيمقي مف قكمو المحف، كعيسى بف مريـ ال مأكل لو إال البرارم في العيش 

كمحمد صمى ا عميو كعمييـ أجمعيف يصابر الفقر، كقتؿ عمو حمزة كىك مف أحب الضنؾ، 

أقاربو إليو، كنفكر قكمو عنو، كغير ىؤالء مف األنبياء كاألكلياء مما يطكؿ ذكره كلك خمقت الدنيا 

 .4"منيالمذة لـ يكف حظ المؤمف 

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ٹٱٹٱُّٱ

، 5َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي

                                                             
 .22 اآلية : األحزاب1
,  69ص /1ج ،تطريز رياض الصالحينالنجدم، فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ الحريممي النجدم,  2

 .الزير آؿ حمدـ, تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد ا بف إبراىيـ  2002دار العاصمة لمنشر كالتكزيع الرياض، الطبعة االكلى، 
بكر الصديؽ، الطبعة د. ـ ، مكتبة ابك  55، ص كشف الكربة عند فقد االحبةالقرني، عبد الخالؽ القرني ،  3
 .ـ 2000كلىاأل

4
لبناف  –, دار الكتب العممية، بيركت 23،  صتسمية أىل المصائبالمنبجي، محمد بف محمد شمس الديف المنبجي،  

 ـ.2005،الطبعة الثانية 
 .156 – 155 اآليات : البقرةسكرة  5

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000204&spid=37
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000204&spid=37
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، ناً : ىم الذين صار الصبر ليم عيشًا وراحًة ووط يل في مفسير التستريق{  ٰر ٰذ }

مف  متنكعةن  ان صنكف العظيمةي  تكضح ىذه اآلياتي و 1،عمى كل حال يتمذذون بالصبر هلل تعالى

يات اآل كال تكاد تخمك حياة مؤمف منيا، كتبشري  ،المؤمف في دركب حياتو تعترضاالبتالءات التي 

ية مكقؼ المؤمف الصادؽ مف االبتالء كىك جر العظيـ، تبيف اآلاالبتالء باأل اعمى ىذالصابر 

 راجع. إليونو أنو  ك أالرضا كعممو 

كالبد مف تربية النفكس بالبالء، كمف امتحاف التصميـ عمى معركة "قطب : سيد يقكؿ        

البد مف ىذا البالء ليؤدم  الحؽ بالمخاكؼ كالشدائد، كبالجكع كنقص األمكاؿ كاألنفس كالثمرات. 

كالعقائد  ،المؤمنكف تكاليؼ العقيدة، كي تعز عمى نفكسيـ بمقدار ما أدكا في سبيميا مف تكاليؼ

 ،2"م أصحابيا تكاليفيا ال يعز عمييـ التخمي عنيا عند الصدمة األكلىالرخيصة التي ال يؤد

 ليبمكنكـيا أمة محمد، كالالـ لجكاب القسـ تقديره كا  كلنختبركـأم { "ين " :قكلو تعالىك 

 مه جه" } كاالبتالء مف ا إلظيار المطيع مف العاصي ال ليعمـ شيئان لـ يكف عالمان بو

 "خي حي جي"،يعني القحط"يه" ،خكؼ العدكيعني : اؿ ابف عباسق "ىه

يعني "ىي" ،يعني بالقتؿ كالمكت كقيؿ بالمرض كالشيب"  مي" ،بالخسراف كاليالؾ

 .3"الجكائح في الثمار

 كممتحنيـ يـمبتمي أنو ، رىسكلو أتباعى  ذكره تعالى ا مف إخبار كىذا "يقكؿ الطبرم:       

 بتحكيؿ فامتحنيـ ابتالىـ كما عقبيو، عمى ينقمب ممف الرسكؿ يتبع مف ليعمـ األمكر، مف بشدائد

                                                             
 1|ج23ص,تفسير التستري, )ىػ283أبك محمد سيؿ بف عبد ا بف يكنس بف رفيع التيسترم )المتكفى:  التسترم,  1

محمد باسؿ عيكف  ىػ,  تحقيؽ:  1423 -األكلى  :بيركت,الطبعة –منشكرات محمد عمي بيضكف / دارالكتب العممية 
 السكد

 .116/ ص6، جالقرانظالل قطب, سيد،  2

 .169ص /1ج ,معالم التنزيل في تفسير القرآن البغكم،  3
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 فقاؿ أخرل آية في ذلؾ ككىعدىـ. قىبميـ أصفياءىه امتحف ككما الكعبة، إلى المقدس بيت مف القبمة

 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱ: ليـ

 خف حف جف  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص

بالمحف، ليتبيف الصادؽ مف الكاذب، أخبر تعالى أنو ال بد أف يبتمي عباده " ،1"يمحمق حق مف

كالجازع مف الصابر، كىذه سنتو تعالى في عباده؛ ألف السراء لك استمرت ألىؿ اإليماف، كلـ 

يحصؿ معيا محنة، لحصؿ االختالط الذم ىك فساد، كحكمة ا تقتضي تمييز أىؿ الخير مف 

اف، كال ردىـ عف دينيـ، فما كاف أىؿ الشر. ىذه فائدة المحف، ال إزالة ما مع المؤمنيف مف اإليم

 .2"ا ليضيع إيماف المؤمنيف

 بالخوف والجوعاالبتالء  اواًل:

 االبتالء بالخكؼ     

ٍكؼي ىك الخكؼ، ك  المذككرة في اآليات السابقة أكؿ تمؾ االبتالءات   قاؿ  ،3"الفىزىعي "الخى

الرعب كاستشعار الخكؼ مف كالخكؼ مف ا ال يراد بو ما يخطر بالباؿ مف ": االصفياني 

بؿ إنما يراد بو الكؼ عف المعاصي كاختيار الطاعات كلذلؾ قيؿ: ال يعد خائفا مف لـ  ،األسد

كالتخكيؼ مف ا تعالى: ىك الحث عمى التحرز كعمى ذلؾ قكلو تعالى: ذلؾ  ،يكف لمذنكب تاركا

نما قممو"،4"يخكؼ ا بو عباده  ،ألف ما كاقاىـ منو أكثر بالنسبة إلى ما أصابيـ بألؼ مرة ،كا 

                                                             
 (.214ية : اآل سكرة البقرةكاآلية مف ).  219ص /3ج ,جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم،  1
 .75, ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانالسعدم ،  2
 . 99ص /9ج ، لسان العرب ابف منظكر، 3
،  488ص /1ج ابك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب االصفياني,، مفردات ألفاظ القرآنالراغب االصفياني,  4

 .ـ, تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم2009دمشؽ،  -دار القمـ
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الناس  قيؿ:ك  ،إذا سكف الخكؼ القمكب أحرؽ مكاضع الشيكات منيا كطرد الدنيا عنيا "كقيؿ:

 .1"عمى الطريؽ ما لـ يزؿ عنيـ الخكؼ، فإذا زاؿ عنيـ الخكؼ ضمكا عف الطريؽ

  يف ىف يث ىث نث مث ٹٱٹٱُّٱ، اذكر منيا ،كر الخكؼ في العديد مف اآلياتذي       

 ىه مه ٹٱٹٱُّٱ، 2َّ  رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق

 جح ٹٱٹٱُّٱ،3َّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه

 جض مص  خص حص ٹٱٹٱُّٱ، 4َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخجخ مح

 رب يئ ٹٱٹٱُّٱ ،6َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ5َّ مف خض حض

 .7َّ رت يب ىب  نب مب زب رب

ـي أك  ،مر شديد السكءأف الخكؼ أ فكركؿ ما يقع بالأ فٌ إ        ، كلكنو عمى محتـه  كىالؾي  قاتؿي  ل

 جف مغ جغ ٹٱٹٱُّٱبؿ ىك نعمة عمى العباد،   ،العكس مف ذلؾ كىك لممؤمف ابتالء لخير

 هل مل خلحل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف  خف حف

                                                             
ياك نستعينابف القيـ الجكزية ،  1 المممكة ، دار الصميعي,  513ص /1ج ، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 العربية السعكدية,  تحقيؽ: ناصر السعكم، عمي القرعاكم كآخركف.
 .16ية اآل سكرة الزمر: 2
 .175ية اآل : سكرة آؿ عمراف 3
 . 56ية اآل : عراؼسكرة األ 4
 .   205ية اآل : سكرة األعراؼ 5
 .46ية اآل : سكرة الرحمف 6
 .  37ية اآل : سكرة الذاريات 7
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قيؿ إف معنى ذلؾ: أنعـ ا عمييما "قاؿ الطبرم:  ،1َّ  جن مم خم حم جم

 .2"بالخكؼ

لحاؽ ا  لالبتعاد عف الكقكع في المعاصي كالكبائر كالميالؾ ك  قكمه  ا رادعه  كالخكؼ مفى       

 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱالضرر بالنفس كبالغير، 

لمكقكؼ عمى حدكده،  فكاف الخكؼ مف ا رادعان  3َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئحئ

مرضاتو ف يخافو كيبتغي ال مى إمره أفال يعمؿ ب ،خرة كيخشاهف يريد اآلا يتميز مى  كبالخكؼ مفى 

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ ،كالقرب منو

 .4 َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن

 مف يخافو منكـ بسبب عقابو أم: ليتميز عند ا ،ف يخافو بالغيبقاؿ الشككاني: "ليعمـ ا مى 

 .5خركم فإنو غائب عنكـ غير حاضر"األ

 االبتالء بالجوع:

معصيةو جمبيا الشبع كفضكؿ الطعاـ، ككـ مف طاعةو كـ مف ": قكؿ ابف قيـ الجكزيةفي  

حاؿ دكنيا، فمف كقي شر بطنو، فقد كقي شرًّا عظيمنا، كالشيطاف أعظـ ما يتحكـ مف اإلنساف إذا 

 "6.مؤل بطنو مف الطعاـ

                                                             
 .23ية اآل :لمائدة سكرة ا 1
 .181ص /10ج ,جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم,  2
 .28ية اآل :مائدة سكرة ال 3
 .94سكرة المائدة : اآلية  4
, 112/ ص2، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسيرالشككاني، محمد بف عمي بف محمد ،  5

 ـ.2007المعرفة، الطبعة الرابعة  لبناف، دار -اعتنى بو: يكسؼ الغكش، بيركت
, مكتبة 498 /ص2جابن القيم الجوزية [,  -] بدائع الفوائد محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا, , الزرعي6

عادؿ عبد  -, تحقيؽ ىشاـ عبد العزيز عطا 1996 – 1416مكة المكرمة, الطبعة األكلى ،  -نزار مصطفى الباز 
 أحمد الج. أشرؼ -الحميد العدكم 
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فعندما يصـك المؤمف يككف  ،اضطراران  اك الجكع في حياة المؤمف اختياران ف يككف أما إ

كؿ فيمتنع عف األ ليو بيذه الطاعة،إجر كالتقرب ب األ كىك طم كلغايةو  ،منو صكمو اختياران 

رضى ا  -عف أبى ىريرة ثبت في الحديث ، عف كيمسؾ نفسو عما ال يرضي ا،  كالشرب 

كؿ عمؿ ابف آدـ يضاعؼ الحسنة عشر أمثاليا إلى سبعمائة  ": قاؿ قاؿ رسكؿ ا  -عنو 

فإنو لى كأنا أجزل بو يدع شيكتو كطعامو مف أجمى  ،لصـكإال ا :ضعؼ قاؿ ا عز كجؿ

فرحة عند فطره كفرحة عند لقاء ربو. كلخمكؼ فيو أطيب عند ا مف ريح  :لمصائـ فرحتاف

 .1 "المسؾ

 ،ألنو امتنع عف أمر عظيـ كبو ال تقـك لحالو قائمو ان عظيمعند ا فكاف أجر الصياـ        

نساف الذم يعتاش فيك كقكد اإل ،بؿ ىك شديد عمى الجسد كالنفس ،فالجكع ليس باألمر الييف

فذكر ا  ،فيذا بالء عظيـ ،منو، كعندما يبتمى المؤمف بالجكع كىك في حاؿ ال يممؾ فييا قكتو

 :قاؿ تعالى ممتنان عمى قريشمف الجكع، فقد   التي يككف بيا العبد امنان  في بعض آياتو ىذه المنوى 

 2. َّ  جي يه ىه مه جه ين  ىن من ٹٱٹٱُّٱ

فاستجابكا رغـ شدة  مصحابة في االستجابة ألمر ا كرسكلو ل ان كالجكع كاف اختبار         

مف القرية  ةخيبر أصبنا حمرا خارج قاؿ لما فتح رسكؿ ا  بف مالؾ  عف أنسعف " ،جكعيـ

ـ عنيا فإنيا رجس مف عمؿ أال إف ا كرسكلو ينييانك منادل رسكؿ ا  مفطبخنا منيا فناد

                                                             
 .(158/3)2763حديث رقـ:  باب فضؿ الصياـ,,  , الصياـ صحيح مسمماخرجو مسمـ,  1

 . 4-3يات : اآل قريشسكرة  2
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نيا لتفكر بما فييا ،الشيطاف األكلياء األبيات الشعرية حمية جاء في  ،1"فأكفئت القدكر بما فييا كا 

 : 2تيةاآل

 َوِمْلُء اْلَكفِّ ِمْن َماِء اْلُفَراِت ...َوَجْدُت اْلُجوَع َيْطُرُدُه َرِغيٌف 

 َوَكْثُر الطُّْعِم َعْوٌن ِلمسَُّباِت  ...َوِقلُّ الطُّْعِم َعْوٌن ِلْمُمَصمِّي

ار كالذؿ حتى ال يطغى نكسكاإل لمقمًب  الرقةى الجكع ي  فيجمبي  ،عظيمةه  ف لالبتالء بالجكع فكائدى إ     

، كفيو صحة لمبدف مف الفقراء  ناغير كيزيد شعكرنا ب ،كفيو كسر لمشيكات كالشعكر ،كالعبد كيغف

 مف الفكائد بحكمة مف ا سبحانو كتعالى. كالكثيرمراض كدفع لؤل

 االبتالء بالمال:

ٱٱ،اكدعيا ا في االنسافمحبة الماؿ فطرة إٌف        ٱ ٱ  :أم"3َّحق مف خف حف ٹٱٹٱُّٱٱ

بؿ  ،4"كثيران، يعني: تحبكف جمع الماؿ كتكلعكف بو، يقاؿ: جـ الماء في الحكض، إذا كثر كاجتمع

 ني مي زي ري ٰى ٹٱٹٱُّٱ ،نسافكبر الشيكات عند اإلأف حب الماؿ مف إ

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

لذلؾ كاف البد مف ضبط ىذه الشيكة التي ىي فتنة  ،5َّ مح هتمت خت  حت جت هبمب

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱ ديدة عمى االنساف كاختبار كبير لو،ش

                                                             
 .(65/6)5132باب تحريـ أكؿ لحـ الحمر اإلنسية, حديث رقـ: الصيد كالذبائح, , صحيح مسمم, اخرجو مسمـ 1
عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم األمكم القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا أبك بكر عبد ا بف محمد بف ابف ابي الدنيا,  2

، بيركت, 140ص ,الجوعكتاب ,)ىػ281)المتكفى:   ـ , تحقيؽ 1997 -ىػ  1417ألكلى، ا لبناف الطبعة -دار ابف حـز
 .محمد خير رمضاف يكسؼ

 .20الفجر : اآلية 3
 .422 ص/ 8ج، معالم التنزيل في تفسير القرآن البغكم، 4
 .14سكرة آؿ عمراف : اآلية  5
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يفعؿ ا بيا فعؿ المختبر لينكشؼ  سببيا،: "أم فتنة ،1َّ زب رب يئ ىئ  نئ مئ

فال يحممنكـ ذلؾ عمى مخالفة أمر ا  الفاني ممف تسمك نفسو عف ذلؾ،لمعباد مف يغتر بالعاجؿ 

 .2ا"فتيمكك 

كيقكؿ الشعراكم في  ،3نقص األمكاؿ ىالؾ المكاشيكفي االبتالء بنقص االمكاؿ قيؿ:     

أما االبتالء الثالث كىك نقص األمكاؿ فمصدره أف المؤمنيف سينشغمكف عف حياتيـ بأمر تفسيره: 

ذا ما شغمكا عف حركة الحياة لمكاجية العدك فسيضطركف إلى التضحية بحركة الحياة  الدعكة ، كا 

التي تنتج الماؿ كلذلؾ تنقص األمكاؿ ، ألف حركتيـ في الحياة تكجيت إلى مقاكمة خصـك ا . 

ككذلؾ سيكاجيكف العدك مقاتميف؛ كقد يستشيد منيـ عدد . كأخيران يكاجيكف نقص الثمرات ، 

 غاية مف كؿ عمؿ .كالثمرات ىي ال

كالحؽ سبحانو كتعالى حيف يعدنا ىذا اإلعداد ، فإذا نجحنا فيو تككف لنا البشرل ، ألننا صبرنا 

عمى كؿ ىذه المنغصات : صبر عمى الخكؼ ، كصبر عمى الجكع ، كصبر عمى نقص األمكاؿ 

إخبار  كالنقص في الثمرات ابتالء " 4، كصبر عمى نقص األنفس ، كصبر عمى نقص الثمرات .

مف ا تعالى ذكره أتباعى رىسكلو صمى ا عميو كسمـ، أنو مبتمييـ كممتحنيـ بشدائد مف األمكر، 

ليعمـ مف يتبع الرسكؿ ممف ينقمب عمى عقبيو، كما ابتالىـ فامتحنيـ بتحكيؿ القبمة مف بيت 

عف ىذه الفتنو كخكفو  كقد اخبر النبي  .5"المقدس إلى الكعبة، ككما امتحف أصفياءىه قىبميـ

                                                             
 .28سكرة األنفاؿ : اآلية  1
, دار الكتاب 207/ ص3، جنظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ البقاعي،  2

 ـ . 1984اإلسالمي, القاىرة، 
 .68/ص2, جروح المعانيااللكسي,  3
 أم -المطبكع  -ليس عمى الكتاب األصؿ ), 392, صفسير الشعراويتق( 1418 :المتكفى)متكلي الشعراكم محمد  4

 .)ـ 1997بيانات عف رقـ الطبعة أك غيره، غير أف رقـ اإليداع يكضح أنو نشر عاـ 

 .219/ ص3ج, تفسير الطبريالطبرم,  5
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ف فتنة أمتي اٍلماؿي ًإفَّ لً ":  فقاؿ  ،متو منياأعمى   جخ مح ٹٱٹٱُّٱ ،1"كيؿ  أيمَّةو ًفٍتنىةن، كا 

 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ

 ﴿ ،2َّ  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض

لتختبرف في أمكالكـ بأداء الحقكؽ الكاجبة فييا، أك ": جسجك  مخ جخ مح

 .3"بذىابيا

ك أال عاقبة سكء إكما ىك  ،ـ قؿأكثر  ،ـ نقصأزاد  ما يممؾ مف ماؿب ابتالءو  فيفالعبد       

فال  ،فيك في محنة كاختبار ؛فعميو بالصبر كطمب الرزؽ بالحالؿ ،فاف قؿ كضاقت حالوفالح، 

ـ أعز كجؿ ينفقو في ما يرضي ا أ ،نفاقوإأيضا في  ال يحؿ، كىك مبتمىن  إلى مايمجأ في كسبو 

 ،4بالزكاة كالنفقة في الطاعة" جك  مخ جخ مح ﴿" ،كآثاـ مف معاصو  يرضيوفيما ال 

 ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ةن كنقم فاف كاف ينفؽ الماؿ فيما ال يرضي ا كاف عميو كباالن 

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل

ف يشاء، كال فإنما ىك ماؿ ا يرزقو مى  ؛فال يغتر العبد بما يممؾ كيجكر كيتكبر ،5َّمه

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ٹٱٹٱُّٱ ،الماؿ كيأخذه بالباطؿ كبغير حؽ يأكؿ ىذا

ا مف  كتكعد ،6َّ مت ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

                                                             
قاؿ الشيخ األلباني : (, 569/4)2336حديث رقـ:  ىد, أف فتنة ىذه األمة في الماؿ,, الز سنن الترمذيالترمذم,  1

 صحيح.

 .186ية : اآل سكرة اؿ عمراف 2
 .421ص /1ج ،أيسر التفاسير لكالم العمي الكبيرالجزائرم، 3
 .184, ص تفسير العز بن عبد السالم تفسير القرآن / اختصار النكت لمماورديالعز بف عبد السالـ,  4
 .55ية سكرة التكبة :اآل 5
 .29ية اآل سكرة النساء : 6
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 نث مث زث رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱ ،ال يحؿ لو بالنار كالعذاب كؿ ماالن أمف ي

 من زن ٹٱٹٱُّٱك ،1َّ مك لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث

 حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن

يحؿ في الشرع مف أم : ال يأكؿ بعضكـ ماؿ بعض بما ال  " ،2َّ جب هئ مئ خئ

ف كاف ينفؽ مالو فيما يرضي ا كاف لو إعف نفقة الماؿ ك  ،3" الخيانة كالغضب كالسرقة كالقمار

متدحان مكيقكؿ ا  ،مضاعةفي الدرجات ك حسنات  كرفعةن  ان عظيم ان كفكز  ان كبير  ان جر أك  ةن عظيم نعمةن 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ:ف ينفؽ الماؿ ابتغاء كجيومى 

ٱ 4َّىل مل يك مكىك لك  اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث

 يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن

نو سبحانو يضاعؼ أكيؼ  ةفبيف ا في ىذه اآلية الكريم ،5 َّٱٰى ٰر ٰذ يي ىي

 حس  جس مخ جخُّٱفقاؿ في محكـ التنزيؿ: ،ضعافان أنفاؽ كيكثره كيجعمو عمى اإل

 جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس

                                                             
 .10: اآلية  سكرة النساء 1
 .188: اآلية  سكرة البقرة 2
 .153, صالوجيز في تفسير الكتاب العزيزالكاحدم,  3

 . 261ية اآل : سكرة البقرة 4
5

 .165: اآلية  سكرة البقرة 
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ال " قاؿ:  ، كأف النبي  ةيـك القيام ان كيدأف يككف السؤاؿ عنيا أككاف ال بد  ،1 َّٱمع

تزكؿ قدما عبد يـك القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيـ أفناه، كعف عممو فيـ فعؿ، كعف مالو مف 

2"أنفقو، كعف جسمو فيـ أباله اأيف اكتسبو كفيم
. 

ف يجمع كينفؽ أنفاقو كالبد إفيك فتنة في تحصيمو كفي  ،مف رب العالميف ابتالءه  ذان إفالماؿ     

؟ حالؿً  ؿ نفسو ىؿ جمع مالو بطريؽً أف يسأ ـو مفال بد مف كؿ مس عمى الكجو الذم يرضي ا،

كيؼ ينفؽ ىذا الماؿ؟  :ؿ نفسوأف يسأـ بسرقة ك احتياؿ ك ربا؟ ك أككاف كسبو مف جده كتعبو؟ 

ال فالسؤاؿ ا  ك  حؿ ا ؟أنفقو بغير ما أـ أا؟  إلىلخير كنفقات تقربو افي طريؽ حالؿ ؟ كعمؿ 

 مف ىذا االبتالء. كؿ الحذر كاميحذري ف ،عنو شديد يـك القيامة

:االبتالء بالنفس  

فخذر ا في كتابو العزيز مف  ،حـر انتياكياكليا مكانة يى  ،النفس في القرآف الكريـ عظيمة       

 ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱُّٱ ،المساس بالنفس بغير حؽ

كنقصد  ،3َّ جب هئ مئ خئ حئجئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

كرد قد نو أل؛ اإلنساف قمبان كقالبان  ،ر بوكمايشع نساف بكامؿ ىيئتو كشخصوبالنفس  في بحثنا اإل

قصد بالنفس في أبيف ماذا أف أحببت ىنا أف ،نفسً ممختمفة ل في القرآف الكريـ مدلكالت كمعافو 

 ،ىك حمايتيا كالمحافظة عمييا ،عمت في الشريعة مقصدان مف مقاصدىانيا النفس التي جى إ ،بحثي

                                                             
 .274: اآلية  سكرة البقرة 1
 .قاؿ الشيخ األلباني : صحيح (612/4) 2416 , حديث رقـ:باب في القيامةالزىد,  ,سنن الترمذي اخرجو الترمذم, 2
 .33 : اآلية سكرة االسراء 3
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ف كؿ نفس مرجعيا إلى ك  ،بؿ ىي إلى أجؿ كنياية حد الخمدالنفس التي لـ يكتب أل  ،خالقياا 

ٱ.1َّزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك ٹٱٹٱُّٱ

ٱٱ،فيك مختبر بيذه النفس ،مر الييفكاالبتالء عمى النفس ليس باأل ،نساف في نفسويبتمى اإل     

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح  ٹٱٹٱُّٱ

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جعمظ حط مض خض حض جض مص

 .2 َّ  مق حق

أم  ،كا لتبمكف" ،عمييااالبتالءات التي تقع  نكاعأعمى النفس بمختمؼ قكم االبتالء      

كاالختبار طمب المعرفة ليعرؼ الجيد مف  ،ليعمـ المؤمف مف غيرهختبرف فتكقع عميكـ المحف لتي 

ألف ا تعالى عالـ بحقائؽ األشياء كميا قبؿ أف يخمقيا  ،كذلؾ في كصؼ ا محاؿ ،الردمء

كأنفسكـ  ،ىذا يككف معنى االختبار في كصؼ ا تعالى أنو يعامؿ العبد معاممة المختبر فعمى

 كقيؿ: ،4"بالجياد (أنفسكـ)ك "كقيؿ:  ،3قتؿ كفقد األقارب كالعشائر"يعني بالمصائب كاألمراض كال

 ،5"كالبالء في األنفس: القتؿ، كاألسر، كالجراح، كما يرد عمييا مف أنكاع المخاكؼ كالمصائب"

ف إ لى القكؿإكمف خالؿ االطالع عمى المقصكد باالبتالء في النفس مف كتب التفسير نخمص 

 :يككف االبتالء بالنفس

 .بالقتؿ كالجياد 

                                                             
 .145: اآلية  سكرة آؿ عمراف 1
 .186ية اآل : سكرة آؿ عمراف 2
 -, دار الكتب العممية، بيركت462ص /1ج ،لباب التأويل في معاني التنزيل شاىيف، عبد السالـ محمد عمي شاىيف ،  3

 ـ. 2004لبناف، 
 .386ص /1ج ,تفسير القرآن  السمعاني، 4
)كىك حاشية  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريبالطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف محمد بف عبد ا الطيبي ،  5

 ـ.2013، مصرؼ أبك ظبي اإلسالمي أبك ظبي، ، 373ص /4ج اؼ(،الطيبي عمى الكش
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 .بالمرض 

 .بفقد االقارب كالعشيرة 

 األسر كالجرح.ب 

فالركح الغالية ال  ؛يما اختبارأك  ،تقديـ النفس  كفي سبيؿ دينو اختبار حقيقي :االبتالء بالقتل 

ال كجيو، فا إال يبتغي  خالصو  ال مف قمب مؤمفو إف قدميا  فال تككف إ، فأما فرط فييا أحده يي 

 جخ مح جح مج حج مث ٹٱٹٱُّٱٱىذه النفس ممف باعيا لخالقيا،اشترل 

 مظ حط مضخض  حض جض مص خص حص مسخس حس جس  مخ

 لك  خك حكجك مق حق مف خف حفجف  مغ جغ مع جع

 1َّ  خم حم جم هل مل خلحل جل مك

صحاب أعمى  ان قكي ان ف يقدـ الثميف في سبيمو، فالقتاؿ كاف اختبار أكمف أراد الثميف ال بد           

نصر منو البد لألكا عف النصر، فخاطبيـ ا تعالى ءمر عمييـ كتساحتى اشتد األ ا رسكؿ 

 جح  مج حج مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱ ،كقادةو  قكم كتحمؿ كبير كعزيمةو  يمافو إمف 

 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح

كالصحابة في غزكة  قد كاف الرسكؿ "، 2 َّ مق حق مف خف حف جف  مغجغ مع جع مظ

أصابيـ ما أصابيـ مف الجيد كالشدة كالخكؼ كذلؾ أف المسمميف  االبتالء،كذاقكا فييا شتى أنكاع 

 .3"كالبرد كضيؽ العيش الذم كانكا فيو يكمئذ

                                                             
 .111ية اآل سكرة التكبة : 1
 .214ية اآل : سكرة البقرة 2
 ,لباب التأويل في معاني التنزيلالخازف، عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف الخازف ،  3
 ىػ . 1415, تصحيح: محمد عمي شاىيف ، دار الكتب العممية، بيركت،  143ص /1ج
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تنتيي بالتكجو إلى المؤمنيف في تفسير ىذه اآلية "  جميالن  ان كالم صاحب الظالؿكيذكر       

الذيف كانكا يعانكف في كاقعيـ مشقة االختالؼ بينيـ كبيف أعدائيـ مف المشركيف كأىؿ الكتاب، 

يتكجو إلييـ بأف ىذه ىي سنة ا   ،كما كاف يجره ىذا الخالؼ مف حركب كمتاعب ككيالت

عدادىـ ليدخمكا الجنة، كليككنكا ليا أىالن: أف يدافع أصحاب  القديمة، في تمحيص المؤمنيف كا 

العقيدة عف عقيدتيـ؛ كأف يمقكا في سبيميا العنت كاأللـ كالشدة كالضر؛ كأف يتراكحكا بيف النصر 

كاليزيمة؛ حتى إذا ثبتكا عمى عقيدتيـ، لـ تزعزعيـ شدة، كلـ ترىبيـ قكة، كلـ يينكا تحت مطارؽ 

، أيزعجكا بأنكاًع البالء " ام{ مص }كفي تفسير قكلو سبحانو كتعالى  ،1"المحنة كالفتنة

و: أىظىننتـ أنكـ تدخمكف الجنةى مف غيًر مىشىقَّةو ك   .2 "تمخيصي

خدكد الذيف اختبركا فقدمكا النفس كلـ يترددكا، أصحاب األكلنتذكر ىنا قصة       

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيٹٱٹٱُّٱ

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ

 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثزث رث

 .3َّ نن من زن  رن مم ام يل

ـى أنا ا كأخبر          ٹٱٹٱُّٱ الصابر منيـ، الصادؽى  المجاىدى  نو يبتمي المؤمنيف في سبيمو ليعم

 يقكؿ"قاؿ الطبرم:  ،4َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

 كجياد بالقتؿ، المؤمنكف أييا( ين ) ا رسكؿ أصحاب مف بو اإليماف ألىؿ ذكره تعالى

                                                             
 .179ص /1ج ،ظالل القرآن سيد, قطب،1
كزارة  , ،300ص /1ج ،فتح الرحمن في تفسير القرآن، مجير الديف بف محمد العميمي المقدسي الحنبمي, الحنبمي 2

 نكر الديف طالب. :ـ , تحقيؽ 2009األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،  دار النكادر، الطبعة االكلى 
 .10 – 4يات اآل : سكرة البركج 3
 .31ية اآل سكرة محمد : 4
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 ا في الجياد أىؿ كأكليائي حزبي يعمـ حتى: يقكؿ( يه ىه  مه جه) ا أعداء

 مف دينو في منكـ البصائر ذكك كيعرؼ ليـ، ذلؾ فيظير أعدائو، قتاؿ عمى الصبر كأىؿ منكـ،

 مف منكـ الصادؽ فنعرؼ أخباركـ، كنبمك النفاؽ أىؿ مف اإليماف كأىؿ فيو كالحيرة الشؾٌ  ذكم

 .1"الكاذب

نا سبحانو عف االجر العظيـ الذم ينتظرىـ كالنعيـ الذم ىـ فيو يـك القيامة، جزاء بما كأخبر       

 ين ىن نن منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ٹٱٹٱُّٱ صبركا كصدقكا مع ربيـ،

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى

 جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب

2 َّ مص خص  حص مس خس حس
. 

ما مف مسمـ يصاب ببالء في جسده، إال : ": المرض  نعمة رغـ ألميا،  قاؿ االبتالء بالمرض

الخير عمى ما كاف يعمؿ أمر ا الحفظة الذيف يحفظكنو: أف اكتبكا لعبدم في كؿ يـك كليمة مف 

جر عمؿ أف ال يكقؼ لو أكـر ا بالمبتمى بالمرض،  ىذا جميؿي  ،3" ما داـ محبكسان في كثاقي

بؿ  لو مف  ،كاف يعممو كىك صحيح البدف، كال يقؼ كـر ا لممبتمى بالمرض عند ىذا الحد

                                                             
 . 185ص /22ج ,عن تأويل آي القرآن جامع البيانالطبرم,  1
 .171 -169يات اآل : سكرة آؿ عمراف 2
ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ك لـ , (499 /1) ,1287 , كتاب الجنائز, حديث رقـ:المستدرك عمى الصحيحين3

 –دار الكتب العممية  ,المستدرك عمى الصحيحين عبدا أبك عبدا الحاكـ النيسابكرم,محمد بف , الحاكـ .)يخرجاه
 , تحقيؽ : مصطفى عبد القادر عطا(1990 – 1411بيركت, الطبعة األكلى ، 
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يىزىاؿي البالء بالمؤمف ما ": قاؿ  ،بؿ كتكفير ايضا عف ذنكبو ،جر عمى  ما ىك مصاب بواأل

مىيو مف خطيئة  .1"كالمٍؤًمنة، في نىٍفًسًو ككلده كماًلو، حتى يمقىى ا كمىا عى

ذنكب فيذا فضؿ مف ا عظيـ ماالبتالء بالمرض يحط الذنكب كالخطايا، فالمرض ممحاة ل      

دخمت عمى رسكؿ ا "عف عبد ا قاؿ : يبتميو بالمرض ليطيره كحتى يمقاه كما عميو مف ذنب، 

صمى ا عميو ك سمـ كىك يكعؾ فقمت يا رسكؿ ا إنؾ لتكعؾ كعكا شديدا ؟ قاؿ ) أجؿ إني 

أكعؾ كما يكعؾ رجالف منكـ ( . قمت ذلؾ بأف لؾ أجريف ؟ قاؿ ) أجؿ ذلؾ كذلؾ ما مف مسمـ 

مغث " ()الكعؾك ،2"يصيبو أذل شككة فما فكقيا إال كفر ا بيا سيآتو كما تحط الشجرة كرقيا 

أف ىذا اليـ الذم يأتيؾ أك ىذا األلـ  ففإذا أصبت بالمصيبة فال تظن ...الحمي، كقيؿ: الحمي

كلك كاف شككة، ال تظف أنو يذىب سدم، بؿ ستعكض عنو خيران منو، ستحط عنؾ  الذم يأتيؾى 

 .3"الذنكب كما تحط الشجرة كرقيا، كىذا مف نعمة ا

 ،4َّ+حق مف خف حف ُّٱفيقكؿ سبحاف: ،بو في المرض تستعيفى ف أكليعممنا ا       

وي كىٌفارىةن ًلذينيكًبو "ام: عىؿى مىرىضى ـى ك  ،5"شىفاهي المَّوي، كجى سمـ لما مره لو كيأنو بيف يدم ا ككؿ أالعبد  ليعم

يمدح ا نبيو  ،فيك لو ككيؿ كمعيف كشاؼو  ،غير خالقو لو احدان  كتب عميو كيرضى كال يرجك

 مي  خيحي جي يه... حم جم هل ٹٱٹٱُّٱايكب الذم صبر عمى ابتالء المرض فيقكؿ 

ىذه تذكرة لمف ابتمي في جسده، أك مالو، أك كلده، فمو ":قاؿ ابف كثير  ،6 َّ ٰر ٰذ يي ىي

                                                             
قاؿ الشيخ األلباني : حسف , (602/4)2399قـ: حديث ر  الصبر عمى البالء,الزىد,  ,سنن الترمذي اخرجو الترمذم,1

 صحيح.
حديث رقـ: باب أشد الناس بالء األنبياء ثـ األكؿ فاألكؿ, كتاب المرضى,  ,صحيح البخاري اخرجو البخارم,2

5324(2139/5). 
 .ىػ1426دار الكطف لمنشر، الرياض، , م143ص /1ج ،شرح رياض الصالحينعثيميف ، محمد بف صالح العثيميف، بف 3
 .80ية اآل : سكرة الشعراء 4
 .306ص /6ج ,الدر المنثورالسيكطي،  5
 .44 – 41 تيفياآل : سكرة ص 6
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ا  ا بما ىك أعظـ مف ذلؾ فصبر كاحتسب، حتى فرج ؛ حيث ابتاله  ا أيكب أسكة بنبي

ٍف ييًرًد ا بو خيران ييًصٍب منو: " رسكؿ ا قاؿ  ،1"عنو مى
2 ". 

 :حبةاالبتالء بفقد األ

الحياة فيذه سنة في  ،مف نحبلكال  ،ألنفسنامر كاقع ال مفر منو، فال نممؾ الخمد أالمكت  

 مض  خض حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٹٱٹٱُّٱ، جارية

 مل خلحل جل مك لك خك حكجك مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط

 .3 َّ حن جن مم  خم حم جم هل

ال ا  ك  ،ال الصبر كالرضاإمامو أعميؾ ابتالء كاقع ال يجدر بؾ  ان عزيز  ان قريب ان نسانإ ف تفقدى أ       

 ين ٹٱٹٱُّٱصابيـ، ، يقكؿ ا تعالى مخبرا عف المؤمنيف في مي لمان أىمؾ ركحؾ أ

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه

 يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

نا إليو راجعكف، عالج مف ا عز كجؿ لكؿ مف "  ،4َّ نت مت زت  رت إنا  كا 

صيب بمصيبة دقيقة أك جميمة؛ بؿ إنو أبمغ العالج كأنفعو لمعبد في عاجمو كآجمو؛ فإذا ما أمف 

تحقؽ العبد أف نفسو كمالو كأىمو ككلده ممؾ  عز كجؿ، كقد جعميا ا عنده عاريو؛ فإذ أخذىا 

                                                             
 .513ص /1ج ،البداية والنيايةابف كثير,  1
 (.2138/5)532 باب ما جاء في كفارة المرضى, حديث رقـ:كتاب المرضى, , صحيح البخارياخرجو البخارم, 2
 .78ية اآل : سكرة النساء 3
 .157-155 يةاآل : سكرة البقرة 4
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منو فيك كالمعير يأخذ عاريتو مف المستعير؛ فيؿ في ذلؾ ضٍير؟! ال كالذم رفع السماء بال 

دو   .1"عىمى

إذا مات كلد ": رسكؿ ا  كالده فقاؿأجر كعظيـ ثكاب مف فقد مف أعف  كقد اخبرنا الرسكؿ 

فيقكؿ: قبضتـ ثمرة فؤاده؟  ،العبد، قاؿ ا تعالى لمالئكتو: قبضتـ كلد عبدم؟ فيقكلكف: نعـ

ابنكا لعبدم بيتان في  ،فيقكؿ ا ،حمدؾ كاسترجعفيقكؿ: ما قاؿ عبدم؟ فيقكلكف:  ،فيقكلكف: نعـ

 :قاؿ كفي الصحيحيف عف أبي ىريرة رضي ا عنو عف النبي   ،2"الجنة، كسمكه بيت الحمد

أم:  ،3القسـ" إال تحمةمف المسمميف ثالثة مف الكلد فتمسو النار  ،ال يمكت ألحدو ": كقاؿ 

قبضت  جزاء إذا: ما لعبدم المؤمف عندم يقكؿ ا عز كجؿ ":كيقكؿ  ،ماينحؿ بو القسـ

 .4"صفٌيو مف أىؿ الدنيا ثـ احتسبو إال الجنة

كىؿ ىناؾ ثكاب أعظـ مف الجنة، فما عميؾ  ،كما أعظمو مف أجر ما أجمميا مف بشاراتو        

عظيـ ثكاب  نفسؾ في الدنيا كتناؿى  ، لتريحى سبى تكتح يا عبد ا في ىذا االبتالء إال أف تصبرى 

رضي ا  أكالده كأصحابوة كعمو ك جعمى مكت خدي  مدصبر محكليكف لنا عبرة ب ،اآلخرة

 عنيـ جميعا.

 :االبتالء بالجرح

                                                             
 .12ص  /1ج ، كشف الكربة عند فقد االحبةالقرني،  1
 .70تخريجو صسبؽ  2

 ,109األنعاـ باب قكؿ ا تعالى } كأقسمكا با جيد أيمانيـ {  كتاب االيمف كالنذكر,, صحيح البخارياخرجو البخارم, 3
 (.2452/6) 6280حديث رقـ: 

 /ج(.2361)6060, حديث رقـ: باب العمؿ الذم يبتغي بو كجو اكتاب الرقائؽ, , صحيح البخاري اخرجو البخارم, 4
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قاؿ :"  عف أبي ىريرة رضي ا عنو : أف رسكؿ ا  كفضؿ الجرح في سبيؿ ا كبير، 

كالذم نفسي بيده ال يكمـ أحد في سبيؿ ا كا أعمـ بمف يكمـ في سبيمو إال جاء يـك القيامة 

 فينيأ لو ىذا األجر كالثكاب. ،1كالمكف لكف الدـ كالريح ريح المسؾ "

 

 

 : االبتالء باألسر

يككف شديدة، كابتالء عصيب كجب تخميص مف كاف فيو، كقد  كاألسر في سبيؿ ا محنةه 

قاؿ أخاه المسمـ،  وف يخمص فيأالكحيد الذم يجب عمى المسمـ  ىك األمر الكاجب  االبتالء

"كلىعىمري ا لقد أعرضنا نحف عف الجميع بالفتف فتظاىر بعضنا عمى بعض ! ليس القرطبي: 

بؿ بالكافريف! حتى تركنا إخكاننا أذالء صاغريف يجرم عمييـ حكـ المشركيف، فال  بالمسمميف،

ف لـ يبؽ درىـ كاحد  2. "حكؿ كال قكة إال با العمي العظيـ. قاؿ عمماؤنا: فداء األسارل كاجب كا 

فكـ يالقي األسير عند  3،"، كعكدكا المريضالعاني ]األسير[ كأطعمكا الجائع فككا ":  كقاؿ     

كبرىا مف تضحية فيك يعاني مف شتى صنكؼ الحرماف مف ، كما ألـ كعذاب كقيرالعدك مف أ

نممؾ مف رؤية شمس حـر مف أبسط ما عف األىؿ كاألكطاف، كحتى قد يي  جكع كبرد كخكؼ كبعد

الى كقتنا  أك قمر، كالتاريخ اإلسالمي مميء بمثؿ ىذه التضحيات في سبيمو، منذ زمف النبي 

ىـ آؿ ياسر الذيف بشرىـ ك كقتؿ  ذبى اإلسالـ كعي في  سرمف أكائؿ مف أي  -يناى–لحاضر، نذكر ا

جيؿ بحربة في ككانت أـ عمار سمية، أكؿ شييدة في اإلسالـ طعنيا أبك " ،بالجنة الرسكؿ 

                                                             
 2649 رقـ: حديث باب مف يجرح في سبيؿ ا عز ك جؿ,كتاب الجياد كالسير, , صحيح البخارياخرجو البخارم, 1
 (.1032 ص /3ج)
 .17ص /2ج ,تفسير القرطبي ،القرطبي 2
 (.1109/3)2881 حديث رقـ:, باب فكاؾ األسيرالجياد كالسير, كتاب , صحيح البخارياخرجو البخارم,  3
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أبك سركعة  في األسر، فباعكه إلى أناس مف مكة، فأخذه 2خبيب بف عدمالصاحبي  كقع ،1"قمبيا

، ثـ استأذنيـ في صالة التنعيـ فخرج بو إلىليقتيمو بأبيو الذم قيتؿ في بدر.  عقبة بف الحارث

، ثـ أنشد ركعتيف قبؿ أف يقتمكه، فأذنكا لو، فكاف أكؿ مف استٌف سيٌنة الصالة قبؿ القتؿ صبرنا

  3:خبيب قبؿ أف يقتمكه، فقاؿ

 َعَمى َأيِّ َجْنٍب َكاَن ِفي الم ِو َمْصَرِعي...َفَمْسُت ُأَباِلي ِحيَن أُْقَتُل ُمْسِمًما

ْن َيَشأْ   ُيَباِرْك َعَمى َأْوَصاِل ِشْمٍو ُمَمز عِ  ...َوَذِلَك ِفي َذاِت اإِلَلِو َواِ 

ف أيستطيع  يماف كحده ىك القكة التياإل فكاف ىذه نماذج صبرت كاحتسبت في أسرىا،      

كما  ،بأنكاعو كافةكالمعيف لو عمى تحمؿ التعذيب كاأللـ  ،يتسمح بيا المؤمف في ىذا االبتالء

 أصعبو مف ابتالء عمى الجسد كالنفس.

 االبتالء بالخير والشر:

 ٌف المؤمف أنو بعيده الشر، فال يظنبما بالخير، أك إاالبتالء الذم يمر بو المؤمف نكعاف:          

عـ ىك االبتالء، يككف في نً  بؿ ىذاكؿ البعد عف أم ابتالء، كىك يمضي في حياتو بيناء، كال 

إليو، فقد يبتمى بالثراء  كعميو تأدية شكره  كنسبة فضمو كال يعمـ أنو بيذه النعـ مبتمى، ان ا غارق

يجر عميو ىذا الماؿ أنو حجة عميو، يجب عميو تقديـ زكاتو كحقو، فقد  نسيى كقد  ،كالغناء

كىك يعتقد أنو غير مبتمى، كقد يرزؽ بكثرة الثمر  ،المحاسبة كالذنب كيجمع فكؽ ظيره الذنكب

كىي ابتالء مف  ،فييدرىا كيسرؼ فييا، كيبذرىا كال يمقي ليا باالن  ىذه النعمة فال يصكف ،كالطعاـ
                                                             

 . 103ص /2ج, ابن ىشامسيرة ابف ىشاـ،  1
2

خبيب بف عدم بف مالؾ بف عامر بف مجدعة بف جحجبي بف عكؼ بف كمفة بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ بف مالؾ بف  
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر ابف األثير،  .)شيد بدرا مع رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ ,األكس األنصارم األكسي

أسد الغابة في ،  (ىػ630الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )المتكفى:  محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد
 -محمد معكض  عمي :المحقؽ ,1994 -ىػ 1415األكلى الطبعة, دار الكتب العممية 154/ص,2ج،معرفة الصحابة

 (.عادؿ أحمد عبد المكجكد

 .154ص /2ج ،أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف األثير 3
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85


111 
 

د يبتمي ا بو مف يشاء ـ كما قربو، كقد يرزؽ بكثرة العياؿ كيفرح بيـ كيظف أنو غير مبتمى بالعق

فيك عنيـ  ؟يطعميـ مف حالؿ كيربييـ بالكجو الذم يرضي اىؿ في اختبار  مف عباده، كلكنو

، كىذا عـ التي ىي عميو بالء أف لـ يؤد حقيامسؤكؿ، كقد يبتمى المؤمف بالكثير الكثير مف النً 

 حن جنمم خم حم جم هلمل  خل حل جل ُّٱلقكلو تعالى: مصداؽ

 الناس أييا كنختبركـ" ﴾مم خم حم جم﴿ قاؿ الطبرم: قكلو ،1َّ  من خن

قاؿ ابف كثير:  .2"بو فنفتنكـ العافية ،كالسعة الرخاء كىك كبالخير بيا، نبتميكـ ،الشدة كىك بالشر

{ أم: نختبركـ بالمصائب تارة، كبالنعـ أخرل، لننظر  مم خم حم جمكقكلو: } "

    مف يشكر كمف يكفر، كمف يصبر كمف يقنط، كما قاؿ عمي بف أبي طمحة، عف ابف عباس: 

{ ، يقكؿ: نبتميكـ بالشر كالخير فتنة، بالشدة كالرخاء، كالصحة كالسقـ، كالغنى كالفقر،  جم }

{ أم: فنجازيكـ  خن حن}  كالضالؿ..كقكلو:كالحالؿ كالحراـ، كالطاعة كالمعصية كاليدل 

يككف اختباران مف ا  ذاتو كال منافاة بيف ككف االبتالء بسبب الذنكب كفي الكقت ،3"بأعمالكـ

 تعالى عمى أنفسيـ بالذنكب كالخطايا ، كقد قاؿ ا كفال سيما كأف أكثر بني آدـ مسرف سبحانو

 خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ٹٱٹٱُّٱٱ،في شأف الذنكب كآثارىا

 .4"َّ هن من

فعميو بالرضا  ،الشدة كالرخاء، ليرل ماذا سيقدـ فبي نو يعيش في ىذه الدنياأكليعمـ المؤمف        

ف كال ا  ، يشكر لتدـك ك نحةو ف كاف في مً ا  يصبر ليفكز، ك  حنةو مريف، فإف كاف في مً في كال األ

                                                             
 .35ية اآل : سكرة األنبياء 1
 .439ص /18ج ,جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبرم, 2

3
 .342ص /5ج ,تفسير القرآن العظيمابف كثير،  

4
 (.30ية اآل : سكرة الشكرلكاآلية مف)  .25ص /1ج ،فقو االبتالء وأقدار اهلل المؤلمة ابك فيصؿ البدراني, 
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 مب زب ٹٱٹٱُّٱفال يمنع،  يره خو ف مسا  ذا مسو شر فال يجزع ك إمف عند ا، فاألمريف 

ىك  ام: ،1 َّ ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب

، كىك مأمكر بمخالفة  ذا نالو خيره بخؿ كمنع، كىذا طبعالذم إذا نالو شر  أظير شٌدة الجزع، كا  

: الضرُّ كالفقر، كالخير: السعة كالغنى ،طبعو، كمكافقة شرعو  .2كالشرُّ

نو أكيظف  ،شد مف االبتالء بالمصائب كحتى ال ينخدع المرءأاختبارىا يككف االبتالء بالنعـ      

كرمو ا بيا، كا نبو عمى ذلؾ، أختبر بشيء كىك في اختبار بالخير كالنعـ التي غير مي 

 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٹٱٹٱُّٱ

، في ان حذر  ان فطن ان كيس أف يككف كعمى المؤمف ،3َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

االبتالء بالخير كما االبتالء بالشر الذم تحدثنا عنو في العناكيف السابقة مف صكر ابتالءات 

ف كؿ أ، بؿ يعمـ يمنع فال يبخؿ كال ،حقيا تماـ مؤديان  ،المؤمنيف، كيككف في النعـ شاكرا لنعـ ربو

 ليمحصى  ،ف منع اختبرا  ر ك بعطى اختأف إف ة؛طي المانع لحكمىك المع ،رزؽ مف عند ا

إف ابتالء المؤمف كالدكاء لو، يستخرج منو األدكاء "قاؿ ابف القيـ:  ،المؤمنيف كيزيدىـ مف فضمو

منو تمؾ  متحافكاالء التي لك بقيت فيو أىمكتو، أك أنقصت ثكابو كأنزلت درجتو، فيستخرج االبتال

 .4"األدكاء، كيستعد بو لتماـ األجر كعمك المنزلة، كمعمـك أف كجكد ىذا خير لممؤمف مف عدمو

 

 

                                                             
 .22 – 19يات سكرة المعارج : اآل 1
 البحر المديدأبك العباس، أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي أبك العباس ، انظر,  2
 ـ. 2002, دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية  204ص /8ج، 
 .16 – 15 تيفياآل لفجر:اسكرة  3

 /2ج، إغاثة الميفان في مصايد الشيطانابف قيـ الجكزية، أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب ابف قيـ الجكزية ،  4
 , تحقيؽ محمد حامد الفقي.1975 – 1395الطبعة الثانية ، ،  بيركت -دار المعرفة , 88ص
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 وفيو ،وبني إسرائيل من االبتالءات أمة محمد المبحث الرابع: الفرق بين موقف 

 :ىي ،مطالباربعة 

 المطمب األكؿ : قٌضية الصيد

 المطمب الثاني: قٌضية القتاؿ

 األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرية الثالث: قضٌ المطمب 

 المطمب الرابع: قٌضية النعـ
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 :أمة محمد ابتالءات 

ككاف  ،مة غيرىاأبما لـ تختص بو ىذه األمة صت خي كقد  مة خاتـ النبييف محمد أىي  

 ،في كتابو الكريـ  األمةامتدح ا ىذه  ،محمد عظـ األمف مكانة نبييا العظيمة ليا المكانة 

ف المراد إ"كقد جاء في اآلثار :  ،1َّ يث ىث نث مث زث  رث يت ىت ُّٱ بقكلو:

 .2"بيذه األمة المذككرة في اآلية ، ىي ىذه األمة المحمدية

 منيا: ميزىا ا في كتابو بانيا امة الخيرية ان نذكر بعض ،كثيرة بسمات األمةىذه  اتسمت

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱفقاؿ في كتابو العزيز:

 ،األمـالمحمدية عمى الخيرية كالمكانة بيف جميع  األمةفقد حازت  ،3نئيمح مي خي

 .عامميف كيريد ليا الرفعة ألكامرهما دامكا  األرضالقيادة في  األمةفا يريد ليذه 

نحف اآلخركف األكلكف ":   قاؿى رسكؿي اً  ،جنةمل دخكالن  األمـ أكؿ بأنيايضان أ ىاكميز  

نَّة، بيد أنيـ أكتكا الكتاب مف قبمنا كأكتيناه مف بعدىـ،  يـك القيامة، كنحف أكؿ مف يدخؿ الجى

فاختمفكا فيدانا ا لما اختمفكا فيو مف الحؽ، فيذا يكميـ الذم اختمفكا فيو ىدانا ا لو )قاؿ يـك 

 .4"رلالجمعة( فاليـك لنا، كغدان لمييكد، كبعد غدو لمٌنصا

 ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ ،بالكسطية أيضان  األمةىذه ا  كميز

ف جعؿ كؿ أبكميزىا  ،5َّ زن زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

أيعطيتي خمسان لـ ييعطيف أحده قبمي: نيصرتي بالرعب مسيرة شير، ":  االرض ليا مسجدا فقاؿ
                                                             

 .181 سكرة األعراؼ: اآلية 1
 .516 ص /3ج, تفسير القرآن العظيمابف كثير,  2
 .110: اآلية  سكرة آؿ عمراف 3
 (.586 - 2/585) 855, باب ىداية ىذه األمة ليـك الجمعة, حديث رقـ:كتاب الجمعةصحيح مسمـ, اخرجو مسمـ,  4
 .143: اآلية  سكرة البقرة5
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عمت لي األرض مسجدان كطيكران، فأيَّ  كما  ،1"...فميصؿ  ما رجؿو مف أمتي أدركتو الصالة كجي

كىل لي األرضى فرأيتي مشارقيا   :" قاؿى رسكؿي اً  ،ة محفكظةمٌ أ أنيااختصيا  إفَّ ا زى

كم لي منيا، كأيعطيت الكنزيف األحمر كاألبيض ف أمتي سيبمغ ممكييا ما زي ني  ،كمغاربيا، كا  كا 

سألت ربي ألمتي أف ال يييمكيا بسنةو عامةو، كأف ال ييسم ط عمييـ عدكان مف سكل أنفسيـ فيستبيح 

ني أعطيتيؾ ألمتؾ أٍف ال  فَّ ربي قاؿ: يا ميحمَّدي إني إذا قضيتي قضاءن فإنَّوي ال ييردُّ، كا  بيضتيـ، كا 

يـ يستبيحي بيضتىيـ كلك اجتمعى عمييـ كأٍف ال أسمطى عمييـ عدكان ًمف سكل أنفسً  ،أىمكيـ بسنةو عامةو 

يـ بعضان  تَّى يككفى بعضييـ يييمؾ بعضان، كيسبي بعضي كغيرىا العديد مف  ،2"مىف بأقطاًرىا حى

 .ةمالميزات التي كـر ا بيا ىذه األ

كمٌيزت أمة محمد أيضان بابتالءاتيا عف غيرىا مف األمـ كالتي تعرضت ليا ىذه األمة 

 :تكضيحكفيو ىذا ال ،مقابمة ىذه االبتالءاتكتميزت في كيفية 

ف يطيعو ممف يعصي عباده ليعمـ مى  ايختبر بي ،اختبار مف عنده كأكامرهتكاليؼ ا  إف

يطمب بو مف عباده  ،مف ا ان صريح ان كاختبار  ان حقيق فكانت تكاليؼ ا ابتالءن  ،عمى عقبيوكينقمب 

كيختبرىـ  ،أنبيائيـكامره عف طريؽ أيكمفيـ ب فمـ أا باألة كاقضت سنَّ  ،كالتنفيذى  االستجابة التامةى 

ـى  ،األكامرفي االستجابة ليذه  ف ينقمب عمى كمى  ،قكيةن  با كعقيدةن  راسخو  بإيمافو ف يطيع مى ليعم

مة أنزؿ ا عمى ألقد  ،كىنا يككف الخسراف الذم ما بعده خسراف ،فيرفض االستجابة ،عقبيو

 منيا : ان كامر كتكاليؼ  نستعرض بعضأعف طريؽ نبييـ محمد 

 

 

                                                             
 حديث رقـ: ,التيمـ فيالحضر إذا لـ يجد الماء كخاؼ فكت الصالة باب كتاب التيمـ, ,صحيح البخاري اخرجو البخارم,1

328 (128/1.) 
 (.171/8 )7440 , حديث رقـ:باب ىالؾ ىذه األمة بعضيـ ببعضالفتف كاشراط الساعة,  ,صحيح مسمم اخرجو مسمـ,2
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 قضية تحريم الصيد اواًل:

فيك امتحاف قكم  ،مر ليس بالييفكاأل ، كىـ حـر ابتمى ا عباده المؤمنيف بتحريـ الصيد        

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱٱك ،لممسمميف

 ، 1َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن

 في اآلية الػأكلى: ،2َّ حم هبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱك

 ٹٱٹٱُّٱتمييدا لقكلو :  اآليةفقيؿ عف ىذه  ،بالصيد بأمرخبار صريح باف ا سيبتمييـ إ

 فخاطب ا المؤمنيف بتنبيييـ إلى حالةو  َّهبجت مب  خب حب جب هئ مئ خئ

ىك ابتالء  كىي حالة ابتالء كتمحيص... ،تقكاىـك حذرىـ كشيكتيـ ك قد يسبؽ فييا حرصيـ ، 

 مدبريف؟ فيتكلك  أـربيـ  ألمر فاالبتالء ىؿ يستجيبك  كقعفينا  ،3" تكميؼ كنيي

"كلقد نجحت  ،مر ربيـأطاعكا أف استجابكا ك أ إال االبتالء افي ىذ ،صحابو أفما كاف مف     

األمة اإلسالمية كخصكصا سمفيا الصالح في ىذا االختبار فقد تجنب أبناؤىا كىـ محرمكف أك 

بتمي بنك اكقد  ،4أغراىـ قربو منيـ، كحبيـ لو عمى صيده كاالنتفاع بو"في الحـر صيد البر ميما 

 هئ ٹٱٹٱُّٱ ،فقد نياىـ ا عف صيد البحر في يـك السبت ،بالبالء ذاتوً قبميـ  إسرائيؿ

  حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب جب

 حض جض مص خص مسحص  خس حس جس مخ جخ مح جح مج

                                                             
 .94اآلية  : المائدةسكرة  1
 .95ية اآل : سكرة المائدة 2
 .38 ص /7ج ,التحرير والتنويرابف عاشكر, انظر:  3
 .1373 , صلوسيطالطنطاكم, ا 4
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أمرىـ أف يعظمكه كيحترمكه كال  ٍذ يىٍعديكفى ًفي السٍَّبًت ككاف الٌمو تعالى قدإ" ،1َّ مض خض

ـٍ شيرَّعنا أم: كثيرة  ٍبًتًي يصيدكا فيو صيدا، فابتالىـ الٌمو كامتحنيـ، فكانت الحيتاف تأتييـ يىٍكـى سى

ـٍ أم: تذىب في البحر  يىٍكـى ال يىٍسًبتيكفى أم: إذا ذىب يكـ السبت ال تىٍأًتيًي طافية عمى كجو البحر. كى

ا كىانيكا يىٍفسيقيكفى ففسقيـ ىك الذم أكجب أف يبتمييـ الٌمو، كأف  فال يركف منيا شيئا كىذىًلؾى  ـٍ ًبمى نىٍبميكىي

ال فمك لـ يفسقكا، لعافاىـ الٌمو" 2تككف ليـ ىذه المحنة، كا 
مة أبما نجحت بو  إسرائيؿخفؽ بنك فأ ،

 عاقبيـ أفف ا فكاف ليـ مى  ،كىك المنع مف الصيد مشابوو  ختبارو فقد تعرضكا ال ،محمد 

 فاستحقكا المعنة.

 قضية القتال :ثانياً 

بنك إسرائيؿ، كنجحت ىذه  فشؿىذه األمة، ك  بيادةو امتيحنت امتيحف بنك إسرائيؿ في ما

 خب حب  جب هئ ٱُّٱ :كقاؿ ليـ ا  ،ف البحرحينما خرج بنك إسرائيؿ مى  ،األمة

 ،3َّ جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب

 يل ىل مل خل ٱُّٱٹ ٹك ،4َّ  خس حس جس مخ جخ محٹٱٹٱُّٱك

 .5َّٱجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم

                                                             
 .ُّٔية اآل : سكرة األعراؼ 1
 .306, ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان السعدم,  2

 .ُِاآلية  : سكرة المائدة 3
 .ِِ: اآلية  سكرة المائدة4
 .ِْاآلية  : سكرة المائدة5
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 جت هب مب خب حبٱُّ:قاؿ تعالى  ،نفسيـأخذلكا فييا قالكا كممة         

  مك لك خك حك جك ٹٱٹٱُّٱٱٱٱ،، أم: كعدىـ ا أنيـ سكؼ يأخذكنيا1َّحت

، كأما 3 َّ خن حن  جن يم ٹٱٹٱُّٱٱكمع ىذا كمو يقكلكف:، 2َّ حلخل جل

يممككف الشيء الذم يذكر مف  لمقتاؿ كىـ ال دعاىـ نبييـ ففي غزكة بدر،  المحمدية ىذه األمة

"كنا  كقيؿ ،"عف ابف مسعكد رضي ا عنو قاؿ: "كنا يـك بدر كؿ ثالثة عمى بعير ،العدد كالعدة

نتحدث أف عدة أصحاب بدر عمى عدة أصحاب طالكت الذيف جاكزكا معو  أصحاب محمد 

يخرجكف كىـ نفر قميؿ كعير قميؿ، " ،4"كثالثمائةالنير، كلـ يجاكز معو إال مؤمف بضعة عشر 

فاستشار الناس كأخبرىـ عف قريش، فقاـ أبك بكر الصديؽ فقاؿ كأحسف، ثـ قاـ عمر بف الخطاب 

فقاؿ كأحسف، ثـ قاـ المقداد بف عمرك فقاؿ: يا رسكؿ ا امض لما أراؾ ا فنحف معؾ كا ال 

ىب أنت كربؾ فقاتال إنا ىا ىنا قاعدكف، كلكف اذىب نقكؿ لؾ كما قاؿ بنك إسرائيؿ لمكسى: اذ

أنت كربؾ فقاتال إنا معكما مقاتمكف، فكالذم بعثؾ بالحؽ لك سرت بنا إلى برؾ الغماد لجالدنا 

 .5"خيران كدعا لو  فقاؿ لو رسكؿ ا  معؾ مف دكنو حتى تبمغو.

فقد  ،االختبار كثبتكا افنجحكا في ىذ ،البالء شديدً  مف استجابة في مكقؼو  أجممياما 

متدحيـ ا في اف ،كالفالح األجرفكاف ليـ  ،المعارؾ أعظـصطفاىـ في معركة مف ااختارىـ ا ك 

 ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ:قكلو

                                                             
 .ُِية اآل : سكرة المائدة 1
 .ِّاآلية  : سكرة المائدة 2
 .ِْاآلية  : سكرة المائدة3

, د. عمر سميماف  ,160ص , صحيح السيرة النبوية ,إبراىيـ بف محمد بف حسيف العمي الشبمي الجنيني, الجنيني 4
 ـ. 1995 -ىػ  1415األكلى،  الطبعة, األشقر, راجعو: د. ىماـ سعيد, دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف

حْيَحُة السِّيرُة , أكـر ضياء العمرم العمري,  5  ,ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْيِق َقَواِعِد الُمَحدِّثْيَن ِفْي َنْقِد رَواَياِت السِّْيَرِة الن َبوي ةِ الن َبوي ُة الص 
 .ـ 1994 -ىػ  1415السادسة،  الطبعة مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة, ,358ص  /2ج ,الن َبوي ةِ 
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 زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك لكمك اك يق ىق يف

  رت يب} يقكؿ السعدم في تفسيره كالمان مبينان ليذه اآلية:"  ،1َّ ين ىن  نن من

 نث مث زث}  ،{ كىذا يـك بدر يترث ىت نت}  ،عبرة عظيمةأم: {  مت زت

{ أم: كفار قريش الذيف خرجكا مف  يف ىف}  ،كأصحابو { كىـ الرسكؿ  يث ىث

ديارىـ بطرا كفخرا كرئاء الناس، كيصدكف عف سبيؿ ا، فجمع ا بيف الطائفتيف في بدر، ككاف 

{ أم: يرل المؤمنكف لك اك يق ىقالمشرككف أضعاؼ المؤمنيف، فميذا قاؿ } 

{  لك اكالكافريف يزيدكف عمييا زيادة كثيرة، تبمغ المضاعفة كتزيد عمييا، كأكد ىذا بقكلو } 

فنصر ا المؤمنيف كأيدىـ بنصره فيزمكىـ، كقتمكا صناديدىـ، كأسركا كثيرا منيـ، كما ذاؾ إال 

صار، أم: أصحاب ألف ا ناصر مف نصره، كخاذؿ مف كفر بو، ففي ىذا عبرة ألكلي األب

ال فمك ، البصائر النافذة كالعقكؿ الكاممة عمى أف الطائفة المنصكرة معيا الحؽ، كاألخرل مبطمة، كا 

نظر الناظر إلى مجرد األسباب الظاىرة كالعدد كالعيدد لجـز بأف غمبة ىذه الفئة القميمة لتمؾ الفئة 

 يدركو باألبصار سبب أعظـ منو الالكثيرة مف أنكاع المحاالت، كلكف كراء ىذا السبب المشاىد 

عزازه لعباده المؤمنيف  إال أىؿ البصائر كاإليماف با كالتككؿ عمى ا كالثقة بكفايتو، كىك نصره كا 

اليقيف كاإليماف ف ا عمييـ كانكا عمى قدر كبير مف اف الصحابة رضك إ ،2"عمى أعدائو الكافريف

في ىذا االختبار  اكلـ يترددك  اف استجابكا ألمر ربيـ كأطاعكا فما كاف منيـ اإل ،كالتككؿ عمى ا

إسرائيؿ مع نبييـ  عمى عكس ما فعؿ بنك ،فكاف ليـ مف ا النصر كالقكة ، كلـ يخذلكا نبييـ 

 .مكسى 

                                                             
 .13 يةاآل :آؿ عمراف سكرة 1
 .123, صالمنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم  السعدم, 2
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 األمر بالمعروف والنيي عن المنكرقضية  ثالثا: 

 ،غيرىا مف االختبارات إف االختبار باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ليس بأقؿ مف

كجبت أعف المجتمع  كـ البالغة التي اف غابتمنكر الحً لما لؤلمر بالمعركؼ كالنيي عف ال

 لذلؾ كاف بو االختبار ليذه األمة كغيرىا. ،كتدمير المجتمع كفساده العقكباًت 

 بوي كجعميو كأبأمر ا كىك األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر الذم حثنا ا لتزاـ إف اال     

 ،ىذه األمة باألمر بالمعركؼ دكف غيرىا مف األمـ فتميزت ،ف ا عمينا كىك اختبار مى 

  ،1َّخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱ

ـى قاؿ " كنتـ خير أمة أخرجت  " :لـ تكف أمة أكثر استجابة في اإلسالـ مف ىذه األمة، فمف ث

فيي بخير ما  ،ىاىذا األمر الذم لـ تمتـز بو أمـ غير  لتزامياامتدح ا ىذه األمة أل ،2"لمناس

 ين ىن من ُّٱٱ:بقكلو بالخيرية كاف الحكـ عمى ىذه األمة ،إذان  ،مردامت عمى ىذا األ

ابتالء  األكمر كىذا ،، حكـ بحيثياتو كمكجباتو، كىذا فضؿ مف ا سبحانو3َّ مه جه

ف كانت تعبدية-تعبدية، كالكاقع أنيا ككؿ التكاليؼ ابتالءات  ،كامتحاف لتظير حقيقة المكمؼ  -كا 

 .فيي لعمؿ مكجكدة ترجع إلى المكمؼ

ٱقاؿ ،كفشمكا أيضان في ىذا االختبار كلـ يمتزمكا بو ،كقد ترؾ بنك إسرائيؿ ىذا األمر

 حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ٹٱٹٱُّٱ

  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من

                                                             
 .َُُية اآل : آؿ عمراف سكرة1
 .103ص  /7ج, جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الطبرم 2

 .َُُية اآل : آؿ عمراف سكرة3



111 
 

ألنيـ لـ يمتزمكا  ،االختبار المعنة فاستكجبكا أيضان في فشميـ بيذا ،1َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

أم: كاف  يمح ىييي مي خي حي جي يه﴿:"قاؿ اإلماـ ابف كثير ،بما أمرىـ ا بو

، ثـ ذميـ عمى ذلؾ لي ىال يني حذر أف ييٍركىبى مثؿ أحد منيـ أحدنا عف ارتكاب المآثـ كالمحاـر

 .2 "االذم ارتكبك 

 قضية النعم رابعًا:

لينظر بما يقابؿ العبد ىذه  ،ختبار مف ااأف النعـ  لقد ذكرت سابقان في مادة البحث  

النعـ عمى سبيؿ المثاؿ ال  كمف ىذه ،بؿ ىي أدقيا ،كال تقؿ خطكرة عف أم اختبار آخر ،النعـ

 الحصر:

 نعمة إرسال الرسل : 

نعمة إرساؿ الرسؿ ليخرجكىـ مف ظممات الجيؿ ة نعـ التي أنعميا ا عمى كؿ أممف ال    

 حض جض مص خص ٹٱٹٱُّٱٱمتو، إلى أ  ان فقد أرسؿ ا محمد ،العمـ باإلى أنكار 

 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض

 .3َّ  خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق

إال أف دعكتو قد  ،كاألذل كاالستيزاء ما لقي مف األلـ فبعد أف دعا قكميـ كلقي منيـ

كما أنعـ ا عمى بني إسرائيؿ بإرساؿ  ،كدخؿ الٌناس في ديف ا أفكاجان  ،انتشرت كانتصرت

 حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱٱ،إلييـ صاحب شريعة مقدسة عظيـو نبي و 

                                                             
 .٩٨ -78 يةاآل : سكرة المائدة 1
 .160ص  /3ج ,تفسير القرآن العظيمابف كثير,  2
3

 .٤٦١ اآلٌة : آل عمران سورة
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كأرسؿ إلييـ العديد مف  ،1َّ ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم

  ، إلياس، سميماف ، داككد ، يكشع مف ىؤالء األنبياء: نبي ا يعقكبك  ،الرسؿ

حب  جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱٱ،كخٌصيـ بالعديد مف المعجزات ،كأيدىـ بالمعجزات 

 ،2َّ مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب

كفشمكا أيضان في االختبار بيذه  ،حكد كالعصياف ألمر الكف قابؿ بنك إسرائيؿ ىذه النعـ بالجي 

 نيـ إال أنيـ كانكا يقتمكفما كاف م ،ربيـ عمى ىذه الن عـ العظيمة افبدؿ أف يشكرك  ،النعـ

 جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حكٹٱٹٱُّٱٱ،ىـأنبياء

ٌّه فٌها المكانة المحمودة والسمع والطاعة ،3َّحم ة محمد الذي كان لنب  ،على عكس أمَّ

 .والتضحٌة معه واالستجابة 

  ٱ:النصرنعمة  

  مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص  حص  ٹٱٹٱُّٱ     

يحاربكف نبييـ ليصدكه عف الديف  ،مة عدكاأجعؿ لكؿ جرت سنة ا أف  ،4َّ مغ جغ

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،الذم جاء بو

فقد قابمكا  ،5"َّىه مه جه  ين ىن من حنخن جن يم ىم

يـ الذم في إيمانيـ كيحمدكا رب ابدؿ أف ييثبتك  ،عبدكا العجؿ مف بعده بأنيـنعمة ا عمييـ 

                                                             
 .ُْْية اآل : سكرة األعراؼ1
 .َُُاآلية  : سكرة اإلسراء 2
 .َٕية اآل : سكرة المائدة 3
 .ُّية اآل : سكرة الفرقاف 4
 .49يةاآل : كرة البقرةس 5
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 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱٱٱ،اىـ مف عدكىـنجٌ 

فينكر  ،1َّ  حص مس حسخس  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث

 يا بمزيدو فقد قابمت انتصاراتً  ة محمد مَّ أعف  أما ،ا عمييـ ىذا الفعؿ كيصفيـ بالظالميف

إلى  نسبكه بؿ نفسيـإلى أكنجحت في اختبارىا كلـ ينسبكا الفضؿ  ،يف باقكالي اإليمافمف 

 حض جض ٹٱٹٱُّٱٱ ،النصر بالفرح ييقابمكف أنيـ يفككصؼ ا المؤمن  ،خالقيـ

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱٱٱ2َّ مع مظجع حط  مض خض

 متنت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ

 .3َّ رث يت ىت

ف ينسك  أـىذا النصر بالحمد لربيـ  فك ميقابإف كانكا لينظر  ،اختبار مف ا لؤلمـفالنصر 

 حص ٹٱٹٱُّٱٱ،عكنان كال  ان نصر ليـ  يممؾال فكيعبدكف مف دكنو م فكيضمك  فكيطغك  ،ذلؾ

 مف خف حف  مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص

ليككف الصبر حتى يأتي النصر كيقابؿ النصر  ،4َّ جل  مك لك خك حك جك حقمق

فالمقطع ىنا بمثابة االستمرار لمكالـ عف بني إسرائيؿ في " ،بالحمد كاإليماف كزيادة اليقيف با

بني إسرائيؿ حتى عيد مكسى، كفيما بعد مكسى، ككيؼ أف االنحراؼ قد استقر في النياية عند 

يخبر  استحقكا العقكبة الدائمة، ىذا مع أنو أخذت عمييـ أغمظ المكاثيؽ في أشد الحاالت...

تعالى عف بني إسرائيؿ أنو قطعيـ اثنتي عشرة سبطا، كأمر مكسى أف يضرب بعصاه الحجر 

                                                             
 .٤١١ اآلٌة : األعرافسورة  1

 .3-4سكرة الرـك : اآليات1
 .ّ – ُيات: اآل سكرة النصر3
 .ّْية اآل : سكرة األنعاـ 4
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بإنزاؿ  فانبجست منو اثنتا عشرة عينا. لكؿ سبط عيف، كأكرميـ بتظميؿ الغماـ عمييـ، كأكرميـ

رساؿ السمكل ليأكمكا حمكل كلحما مف فضمو، كمع ذلؾ ظممكا أنفسيـ بالشرؾ كغيره  .1"المف كا 

بيف األمة المحمدية كبيف بني إسرائيؿ  ،كحقيقيان  ان كبير  ان كمما سبؽ استنتج أف ىناؾ اختالف      

 ،سبحانو كتعالى بياكمكقفيـ مف االختبارات التي اختبرىـ ا  ،في كيفية التعامؿ مع االبتالء

كقٌضية  ،األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكرية قضٌ ك  ،كقٌضية القتاؿ ،ففي قضية الٌصيد

فكاف مكقؼ األمة المحمدية مف ىذه االختبارات السمع كالطاعو ألكامر ا  ،النعـ

كعمى العكس تمامان مف مكقؼ بني إسرائيؿ الذيف فشمكا  ،عف طريؽ نبييـ محمد 

 اال قميالن مف المؤمنيف منيـ. ،في ىذه االختبارات كخذلكا انبيائيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
القاىرة, الطبعة:  –, دار السالـ 2034 ص /4ج ,في التفسير األساسىػ(,  1409حٌكل, سعيد حٌكل )المتكفى  1

 .ىػ 1424السادسة، 
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 الفصل الثالث

 منيج القرآن الكريم في عرض آيات االبتالء وبيان أثر االبتالء

 

 :ىما ،وفيو مطمبان ،آيات االبتالءمنيج القرآن الكريم في عرض  ول:المبحث األ 

 الخطاب في آيات االبتالءجية تنكع  كؿ:المطمب األ

 في آيات االبتالء كالغاية سمكباألالمطمب الثاني: 

  

 : ىما ،وفيو مطمبان ،المبحث الثاني: أثر االبتالء

 الفردكؿ: أثر االبتالء عمى مب األالمط

 ه عمى المجتمعأثر الحالي ك كاقع االبتالء في مجتمعنا المطمب الثاني: 
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 .الخطاب في آيات االبتالءجية تنوع  ول:ب األ المط

يتميز ك  ،سمكبو كبالغتوأبداع في لمتأمؿ في الخطاب القرآني يرل فيو اإلعجاز كاإلاإف 

 كالكافرى  يخاطب المؤمفى  ،صناؼفتجده يخاطب جميع األجناس كاأل ،الخطاب القرآني بالشمكلية

طاب فيك خ ،مشركيـك رىـ كافك كعمى اختالؼ الممؿ مسمميـ  ،الذكر كاالنثى ،كالمنافؽى  العاصيى ك 

عمـ أكيؼ ال كىك كالـ رب العالميف كىك  ،ف سائر الخطابات في محكـ تبميغوكيختمؼ ع ،شامؿ

القرآني: أنو يخاطب )اإلنساف( ككحدة متصمة فييا الركح كالجسد كفييا  ميزة الخطاب " ،بمف خمؽ

بيف الخطاب الرباني في اآليات أف أكما ييمني في ىذا المطمب  ،1"كفييا حبالعقؿ كالعاطفة، 

يات االبتالء آفي الخطاب القرآني  تنكع ،كتصنيفيا كفقان لذلؾ بتالء فحسبالالتي تتعمؽ با

 في عرض آيات االبتالء الخطاب القرآني منيجكىنا نًقؼ كقفةن قرآنيَّةن مع  ،ألصناؼ الناس

 :كشمكليَّتو ألصناؼ المخاطبيف، كبياف ذلؾ فيما يمي

 :لمن اس عام ة ي في آيات االبتالءخطاب القرآنتوجيو ال .1

فتبيف لو حقيقة االبتالء ككقكعو عمى  ،الناس عامة جاء العديد مف آيات االبتالء مخاطبةن 

فقاؿ تعالى في  ،الحياةنو ال بد مع كجكدىـ كجكد االبتالء كاالختبار في ىذه أك  ،الناس كافة

 ،2َّ خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱسكرة االنساف:

يعني جعمنا لو سمعا يسمع  (خف  حف جف )يعني لكي نبتميو بالخير كالشر (مغ) "

 .3"بو اليدل كبصرا يبصر بيا اليدل

                                                             
دار , 95/ص1ج, الوالء والبراء في اإلسالم من مفاىيم عقيدة السمف القحطاني, محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني,  1

 فضيمة الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي. المممكة العربية السعكدية, تقديـ -طيبة، الرياض 
 .1اآلية:  : سكرة االنساف 2
, ج السمرقندم,3  .513/ ص3بحر العمـك
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لة دالك  ،نساف مبتمى في ىذه الدنياأف اإلكتبيف  ،ية الكريمة الناس عامةفينا تخاطب اآل

 فألحقو بذكر االبتالء. ،نسافء ذكره بعد اف ذكر كيفية خمؽ اإلاالبتال ىميةأعمى 

 جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ٹٱٹٱُّٱك 

كفي ىذه اآلية خطاب  ،1َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

نساف مما يقكؿ في ليحذر اإل ،الءتعمـك الناس كبياف طبيعة حاليـ مع االبمكجو إلى 

 نو مبتمى في الرخاء كالشدة كمحاسب عمى مايقكؿ.أكداللة عمى  ،بالئو كفي رخائو

 ُّ2َّمئهئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىٹٱٹٱ، 

رض كما عمييا مف زينة : إف ىذه األفيقكؿ ليـ ا ،كفي ىذه اآلية خطاب لعمـك الناس

كينشغمكف بيا عف عبادة  ،كتصرفيـ عف خالقيـ ،فيؿ يفتنكف بيا ،ناسمال ابتالء لإماىي 

ية عف االبتالء آكىنا يظير لمناس عامة منيج الحياة مع منيج الخطاب في  ،ربيـ

 ،3َّ حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ٹٱٹٱُّٱك

 لتبيف ليـ حتميةى  ،ناس كافون ممف رب العالميف ل ان فيذه اآليات تحمؿ في طياتيا خطاب

. ،كقكع االبتالء عمى الناس جميعان   فجاء  الخطاب فييا يكجو الكالـ بصيغة العمـك

 

 :ألنبياء والمرسمينا ةخطابم .2

نبياء إلى األ المكجو خطابال يات االبتالءآفي  كمف مجاالت الخطاب القرآني   

مف كعمى مف قبميـ ك  ،عالميـ بسنة االبتالء الجارية عمييـا  ك كالمرسميف عمييـ السالـ، 

 :كمف ذلؾ ،بعدىـ مف الرسؿ
                                                             

 .16-15يات سكرة الفجر: اآل 1
 .48: اآلية  سكرة المائدة 2
 .2اآلية  : سكرة الممؾ 3
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ف يحمد ا أكمف القـك المشركيف ب ،اذ نجاه في الفمؾ  ان نكح ا تعالى مخاطبان قاؿ  - أ

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،خمصو مف ىذا البالء الذم

 ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

 .1َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ىي ني ٹٱٹٱُّٱ ،أم التكاليؼ ،و بالكمماتكابتالئ ،قكلو تعالى في شأف ابراىيـ  - ب

 حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي

ف ما أية في نياية اآلمبينان و بذبح ابنو خاطبو ا كفي ابتالئ ،2َّ مح جح مج

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،مبيفبالء  ىك فيو

 .3َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم

لتسميتو في حزنو عمى الكفار إلعراضيـ عف عبادة ا   ان يخاطب ا تعالى نبيو محمد - ت

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ٹٱٹٱُّٱٱ ،كحده

 .4 َّٱزب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

مر االبتالء أنبيائو في التي تناكلت مخاطبة ا تعالى ألف اآليات أمما سبؽ يمحظ ك      

ف أك  ،حكاليـ مع االبتالءأك في بياف أبراىيـ إخبر أبتالء عمييـ كما اال ارىـ بكقكعخبإما بإ

مر ا كالصبر كالدعاء كالتسميـ التاـ أل كالطاعةى  كاف السمعى  مف االبتالء  مكقؼ االنبياء

 مف ابتالء. وعمى ما ىـ فيكالتضرع 
                                                             

 .30-28سكرة المؤمنكف : اآليات   1
 .124ية: اآل سكرة البقرة 2
 .113-103يات اآل : سكرة الصافات 3
 .7-6 ياتاآل : سكرة الكيؼ 4
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 :لمؤمنين والصالحينمخاطبة ا .3

د الخطابي في عدد مف آيات االبتالء   أك  ةمباشر  المؤمنيف بصفة اإليماف مخاطبةن  ،كرى

الحيف كالمؤمنيف ،لمؤمنيفمف غير ذكر ليا في خطاب مكجو إلى ا كمف  ،ككذا خطابو لساًئر الصَّ

 :ذلؾ

 مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ ،لة الصيدأبتالئيـ بمساخاطب ا تعالى المؤمنيف ب - أ

 ينٰى ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك

 .1َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري

ىـ كنصرىـ كنجاىـ مف أعداءصرؼ عنيـ  نوأكيؼ  ،المؤمنيف يقكؿ ا تعالى مخاطبان  - ب

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ ،ديد في عاـ الخندؽىذا البالء الشٌ 

 نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

 اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت

 .2َّ زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك

األذل الذم كيخبرىـ عف  ،مكاليـ كأنفسيـأأنو سيبتمييـ في : يقكؿ ا تعالى لممؤمنيف - ت

بالصبر  تالءبأف عمييـ التسمح في ىذا االك  ،ىؿ الكتاب كالمشركيفأسينالكنو مف 

 مس خس حس جس  مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱ ،كالتقكل

                                                             
 .94ية : اآل سكرة المائدة 1
 .11-9سكرة االحزاب : اآليات  2
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 مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض جض مص  خص حص

 .1 َّ  مق حق مف خف حف جف

 ينُّٱٱ:مف صحابتو مف كانكا مع الرسكؿ ميماف أىؿ اإليقكؿ ا تعالى مخاطبان  - ث

 .2َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه

نة ف االبتالء سي أخبارىـ إيات االبتالء كاف بصفة آف في خطاب ا تعالى لممؤمنيف في إ   

 .دنيا ترؼ كراحةال  ،نيـ في دنيا شدائد كاختباراتأك  ،لالختبار كىـ مكجكدكف ،جارية عمييـ

 :ىل الكتاب وغيرىم من المشركينأ  ةخطابم .4

 ،أىؿى الكتابيات االبتالء الى آفي بعض  في كتابو العزيز ان خطاب ا سبحانو كجو        

 :كمف ذلؾ ،سائر الكفَّار كالمشركيفإلى خطابو في  ككذا 

 خل ٹٱٹٱُّٱ ،نجاىـ مف بالئيـ بفرعكف فسرائيؿ الذيإلى بني إخطاب مف ا  ثمةك  - أ

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

كيقكؿ ا مخبرا عف طالكت ممؾ  ،3َّ يه ىه مه جه  ين ىن من حنخن

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:سرائيؿإبني 

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

 زت رت  يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ  مئ

                                                             
 .186: اآليات  سكرة آؿ عمراف 1

2
 .31: اآلية سكرة محمد 
 .49: اآلية  سكرة البقرة 3



121 
 

 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت

 .1 َّ  لك اك

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱ،سبحانو عف قريش وكفي خطاب - ب

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 .2َّ ىي مي

 جب هئ ٹٱٹٱُّٱ ،ية الصيد في السبتفي قضٌ  ،كجاء خطاب ا عف الييكد - ت

  حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب

 جض مص خص مسحص  خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 .3َّ مض خض حض

  من زن ٹٱٹٱُّٱ ،ياىـ مف بالء منتظرإكمحذرا  ،لممشركيف ان مكجي خطابالكجاء  - ث

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 .4َّ مج حج مث هت مت خت جتحت  هب مب خب حب هئجب

أنو قد جاء ابتالؤىـ نجد  ،يات االبتالء آكفي خطاب ا تعالى لمكافريف مف خالؿ       

 ما سكؼ يحؿ بيـ.ككعيد ل ىـلمعاقبتيـ كتحذير 

  

                                                             
 .249: اآلية  سكرة البقرة 1

2
 .20-17: اآليات  سكرة القمـ 
 .163: اآلية  سكرة االعراؼ 3
 .30-29: اآلية  سكرة يكنس 4
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 آيات االبتالءفي  سموب والغايةاألالمطمب الثاني: 

الكممة مىرىاًميو كمقاصًده، فحاطة بجميع غاياتو ك يمكننا اإل الك  ،بديعه أسمكبي القرآًف إف 

يقكؿ   ،عجاز بذاتوإسمكب القرآف الكريـ أف ،ككثيرنا مف الكجكه كثيرنا مف المعاني،الكاحدة تحتمؿ 

يغيض مف مكضعو، أك يذىب بطريقتو أك ييدخمو في كليس مف شيء في أسمكب القرآف  الرفاعي"

بميغ إال كىك شبوو مف كالـ الناس، أك يرده إلى طبع معركؼ مف طباع البمغاء، كما مف عالـ أك 

ذلؾ كيعد خركج القرآف مف أساليب الناس كافة دليالن عمى إعجازه، كعمى أنو ليس مف  يعرؼ

َـّ بحقيقتو، كال أكضح الكجوى  كالـ إنساف، بيد أننا لـ نرى أحدان كشؼ عف سر ىذا المعنى، كال أل

 ،1"ان منياالذم مف أجمو خالؼ أسمكب القرآف كؿ ما عرؼ مف أساليب الناس كلـ يشبو كاحد

 ،المتبع في عرض آيات االبتالء فحسب كالذم اقصده في بحثي باالسمكب ىك الطريقة كالمنيج

في كيفية عرض آيات االبتالء خاصة دكف التطرؽ إلى  سمكب القرآف الكريـأكفي بحثي تناكلت 

التي تيـ الناس في دنياىـ  متعددة في عرض العديد مف القضاياساليب القرآف الكريـ المختمفة كالأ

 كأخراىـ.

يات آالمطمع عمى لعؿ ك  ،ف كتنكعت في كيفية عرض آيات االبتالءآساليب القر أ تتعدد

 نذكر منيا: ،ساليبالبتالء يجدىا متضمنو لعدد مف األا

 اسموب القصص في آيات االبتالء واًل:أ

 ،ألىميتو كفائدة أثره عمى النفس الكريـ فقصص مف االساليب الغالبة في القرآال سمكبف اإ     

 "،كتسمية فؤاد النبي  ،خذ العبرةأصاؿ الفكره  كتشكيؽ السامع  كزيادة انتباىو ك إيكالغاية منو 

إنما القيمة الفنية في القرآف عمكما كفي مكضكع القصة خصكصا، خادـ لتحقيؽ اليدؼ التربكم، 

                                                             
1

إعجاز القرآن (, ىػ1356مصطفى صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف عبد القادر الرافعي )المتكفى: , الرافعي 
 ـ. 2005 -ىػ  1425 -بيركت, الطبعة الثامنة  –دار الكتاب العربي  , 140/ص1,  جوالبالغة النبوية
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دخاؿ المضمكف القرآني مف أيسر طريؽ إلى مقر  اليقيف مف العقؿ كمكمف الكجداف مف كا 

لقصص كسيمة لالعتبار سمكب اأيات االبتالء التي اتخذت آلبعض  -يناى–كسأعرض  ،1"القمب

 يات:مف  خالؿ اآل

األمر بذبح كلده  التي تخبر عف قضية براىيـ إابتالء الحديث عف قصة  في - أ

 خل حل جل مك ٱُّٱسبحانو كتعالى فيقكؿ ايقص ا عمينا ما حدث معيم ،إسماعيؿ

 خيمي حي جي ٰه  مه هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل

 حم جم يل ىل مل خل  هت مت هب مب هئ مئ هي

  جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن  يم ىم مم خم

 .2َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

إضافة  ،لذيف لـ يؤمنكامف حاؿ قكمو ا الذم ناؿ منو الغـ كالبالء يكنس كفي قصة  - ب

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ٹٱٹٱُّٱ ،ابتالع الحكت لوإلى 

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك

فيخبرنا ا تعالى عف  ،3َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 لك اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱٱ ،لربو كذكره مع ىذا االبتالء كدعائو  يكنس حاؿ

 ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك

                                                             
, 204/ص1, جعممية وأدبية في كتاب اهلل عز وجل تأمالت -من روائع القرآن  ,البكطي, مٌحمد سىعيد رىمضاف البكطي 1

 .ـ 1999 -ىػ  1420 بيركت -مكسسة الرسالة 
 .107-102سكرة الصافات: اآليات  2
 .144-139سورة الصافات: اآلٌة  3
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 مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

 .1َّ مب خب حب جب

 ٰى ٹٱٹٱُّٱٱ ،وً كابتالئ كقص ا سبحانو كتعالى القصص في فتنة سميماف  - ت

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري

 حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج هتمث مت خت حت

 حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص

 .2َّ حك جك مق حق مف خف

 ٹٱٹٱُّٱ ،مرأة العزيزامف  كفي الحديث عف الفتنة التي تعرض ليا يكسؼ  - ث

 ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  جيحي يه ىه مه ينجه

 يب ىب مبنب  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

 .3َّ مت زت رت

 ىه مه  جه ين ٹٱٹٱُّٱ ،كصبره كمحنتو  يكبأكفي ذكر نبي ا  - ج

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

 .4َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ

                                                             
 .88-78سكرة االنبياء: اآليات  1
 .39-34 اآليات : سكرة ص 2

 .24-23 اآليات : سكرة يكسؼ 3
 .84-83: اآليات  سكرة االنبياء 4
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 آيات االبتالءأسموب الموعظة في ثانيًا: 

سبحانو -نو أىمية كمما يدلؿ عمى ىذه األ ،سمكب ميـ في القرآف الكريـأالمكعظة 

 ٰى ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ ،ف الكريـ مكعظةن آسمى القر  -كتعالى

يات آلعدد مف  سمكب المكعظة رفيقان أكقد كاف  ،1َّ جئ يي ىي ني مي  زي ري

مف المكعظة   كالغاية ،يات االبتالء المكعظةآغايات ذكر  لف مف  احدا  كيؼ ال ك  ،االبتالء

 متخكيؼ كالتحذير مف عقاب الك  ،كالنصيحة لممؤمنيف ،جة ا عمى خمقوحي تكمف في إقامة 

 ،يات التي تحدثت عف االبتالءذلؾ مف خالؿ اآلكنبيف   ،كفيو ايقاظ لمقمكب ،كالترغيب في ثكابو

 نذكر منيا االتي:

  ين ننىن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ ،سرائيؿ كيعظناإيتحدث ا عف بني  .1

 .2َّخئ حئ جئ  يي ىي ميني زي ري ٰى

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٹٱٹٱُّٱ ،مكعظة كتحذير مف الدنيا كزينتيا ثمة .2

 .3َّ مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ

 ،نعـ ا كتكـر ا كتفضمو عمى المؤمنيفإلى  ذكر  أخرل تدعكمكعظة  ثمة .3

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٹٱٹٱُّٱ

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب نبىب مب زب رب

                                                             
 .34: اآلية  سكرة النكر 1

2
 .168: اآليات  سكرة االعراؼ 
 .8-7 اآليتيف : سكرة الكيؼ 3



126 
 

 يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

 .1َّ من زن رن  مم ام يل ىل مل

مف عقابو كيرغبيـ في  كيحذرىـ ،كاستخالفيـ مة محمد أيخبر ا عف امتنانو عمى  .4

 هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه ٹٱٹٱُّٱٱ ،ثكابو

 .2َّ  مل مك لك هش مش هس مس هث هتمث مت هب  مب

فيأتي  فيحسف صنعان  لدنيا ف يرجعأ في مكقؼ الحساب يـك ال يممؾ احده  تعالىيقكؿ ا  .5

عمى ا  عف ىذا المكقؼ الرىيب لكؿ مف افترل كمفصالن كمفسران  ان القرآف الكريـ شارح

 خت جتحت  هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ ،كذبا

.َّ مج حج مث هت مت
3

 

 ضرب المثل في آيات االبتالءأسموب  ثالثًا:

كالغاية منو جمب  ،كبير في تقريب الصكرة كلو دكره  ،مف الكالـ المجرد قكلأ ان لممثؿ تأثير ف إ    

يضاحو ،االنتباه يات االبتالء التي آبعض ل -يناى–كسأعرض نعرض   ،كتقريب المعنى كا 

 كذلؾ عمى النحك اآلتي: ،مف آيات االبتالء الغاية سمكبا في بيافأاتخذت المثؿ 

 ،كنسجو حكاموإغزليا بعد  لمتي تنفضمشابو كىذا  ،يماف كالعيداإل نقضعف ينيى ا  - أ

 جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱ

                                                             
 11-9 اآليات : سكرة األحزاب 1

 .165: اآليات  سكرة األنعاـ 2
 .30سكرة يكنس : اآلية  3
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 جخمخ مح  جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

   .1َّ  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ ،صحاب البستافأيمثؿ ا ابتالءه بالمشركيف كابتالء  - ب

 يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

 .2َّ ىي مي خي حي جي

ات يات االبتالء نجد اف آيآ مف خالؿساليب السابقة لمقرآف الكريـ ف خالؿ عرض األكم        

ضرب المكعظة ك سمكب القصص ك أكىك  ،ساليب في الغالباالبتالء جاءت في محكر ىذه األ

 سمكب في عرض آيات االبتالء.أغاية كؿ في بياف كتكضيح  ،المثؿ

  

                                                             
1

 .92 اآلية : سكرة النحؿ 
 .20-17 ياتاآل : سكرة القمـ 2
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 أثر االبتالء عمى الفرد:

كاف البد في  ،نماذج عف االبتالء كذكرً  كحكمتوً  مفيكموً  كبيافً  الحديث عف االبتالءً بعد 

ثار آكما الذم تتركو ىذه االبتالءات مف  ،ثر ىذه االبتالءات عمى الفردأذكر مف نياية البحث 

 :ىما ،يفنكع يندرج في  ف المبتمى الكاقع عميو البالءإعمى النفس كتبعاتيا، كيمكننا القكؿ 

 .بأمر كاف مفعكالن  الذم فاز كربح كرضيى كىك  ،: فائزولاأل 

 نيُّٱ ،صابو مف ابتالءأبما  كلـ يقبؿ كلـ يرضى  ،الذم سخط كغضبكىك  ،: خاسرالثاني

 .1َّ حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

 أثر االبتالء عمى الفرد:بيان 

لى إ يبدؿ حاالن  ،بؿ ىك مصاب يقمب كينكنتو ،عمى نفس المسمـ ان عميق ان ثر أف لالبتالء إ

 كما ،نساف خمؽ فييا في كدرف اإلأك  ،فالمؤمف يعمـ انو عمى ىذه الدنيا ليختبر ،حاؿ

أم في شدة كعناء مف مكابدة الدنيا .  ،في كبد" ،2َّ اك يق ىق يف ىف يثٹٱٹٱُّٱ

كأصؿ الكبد الشدة . كمنو تكبد المبف : غمظ كخثر كاشتد . كمنو الكبد ; ألنو دـ تغمظ كاشتد . 

مف  يصيبوي كاف ما  ،ام انو لـ يخمؽ لميك كالمعب .3"كيقاؿ : كابدت ىذا األمر : قاسيت شدتو

ثر أكمف ىنا كاف البد ليذه االبتالءات مف  ،كىذه سنة ا في خمقو ،مر طبيعيأابتالءات ىك 

 نذكر منيا: ،عمى نفس المسمـ

كلف  ،ف االبتالء يخرج مف النفكس العجب كالتكبر كالخيالءإ: نفسمن االبتالء عالج لأ .1

 ،مثؿ لتيذيبيافكاف االبتالء ىك العالج األ ،تؤدب النفس مف عجبيا إال بما ييذبيا

حاؿ  اصفان ك حيث قاؿ ا تعالى  ،كقع مع المسمميف في غزكة حنيف ان مر أكنذكر ىنا 
                                                             

1
 .11سورة الحج : اآلٌة  
2

 .4ية : اآل البمدسكرة  
 .62 ص /20ج ,الجامع ألحكام القرآنالقرطبي,  3
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  زي ري ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱ ،نفكسيـ مفناؿ العجب  فبعض المسمميف الذي

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

كذلؾ أفَّ عسكر " ،1َّ هت مت خت حت  جت هب مب خب حب

بكثرتيـ ، في كقعة حنيف ، كانكا في غاية الكثرًة كالقكًَّة ، فممَّا أعجبكا  رسكؿ ا 

رَّعيكا في حاؿ االنيزاـ إلى اً تعالى قكَّاىـ حتَّى ىزمكا  كا منيزميف ، فممَّا تىضى صاري

عسكر الكيفَّاًر ، كذلؾ يدؿُّ عمى أفَّ اإلنساف متى اعتمد عمى الدُّنيا ، فاتو الد يف كالدنيا ، 

                                     .2"يف كالدُّنيا عمى أحسف الكيجكهكمتى أطاع ا ، كرجَّحى الد يف عمى الدُّنيا ، آتاه اي الد  

ليككف لنا العبرة كاألثر في  ،عجبكا بو بأنفسيـأفكاف الخالص مف عجبيـ بابتالئيـ بما 

ال  كأنو ؤهمنعو كاعطا  هكبيد ،مف عنده ا كرزؽو  ةو كعد ف ما نممؾ مف ماؿو أنفكسنا 

فبما  ؛خر كىك قاركفآكيستكقفني ىنا نمكذج  ،ال بقكتنا كال بكثرتنا ،ال باإال قكة ك حكؿ 

 جب هئ مئ خئ حئ جئٹٱٹٱُّٱ ،نفكسنا كنؤدبى  خذ العبرة كالعظوً أحؿ بو ن

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب  حب

  .3َّ خض  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ

 ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱالقكة كالماؿ ك كما نسبو إلى نفسو مف فيذا قاركف       

مرىا أكحتى نفسو التي بيد ا  ،ه باىالؾ كؿ مايممؾؤ فكاف بال ،4َّ ٍّ حمخم جم يل

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٹٱٹٱُّٱ

                                                             
1

 .25سكرة التكبة : اآلية  
 .56-55/ ص10, جالمباب في عموم الكتابابك حفص,  2
 .76سكرة القصص : اآلية  3
 .78سكرة القصص : اآلية  4
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 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت  مت خت حت جت هب

 حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  مسحص

 .1َّ خك  حك جك حقمق مف خف

 مر كاقعه أف االبتالء أف عمـ المسمـ أ: فبعد والرضااالبتالء يربي النفس عمى الصبر  .2

 ٰى ين ىن ٹٱٹٱُّٱٱ ،مصابريف عمى مصابيـ عظيـ الجزاءلعد أف ا أك  ،المحالو

 ،3َّ مس خس حس جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱ ،2َّ يي  ىي ني مي ريزي

فقد ربى نفسو عمى التحمؿ  ،جر كيككف مف الصابريف عند كقكع البالءفيطمع المسمـ بيذا األ

 كيحمييا مف النفس ملصبر ييدً فا ،لما ارتاحت لو نفس ةن نو ترؾ نفسو ساخطأكلك  ،كالصبر

مراض العضكيو كقاية مف األ  رحتى اف الصب ،ىأم ىالؾ في الركح كالجسد المبتم

 ،سطحدثت عنو دراسة في مجمة الشرؽ األكىذا ما ت ،ثبتو العمـ الحديثأكىذا ما  ،كالنفسية

جامعة -سعيد عبد العظيـ أستاذ الطب النفسي بكمية طب قصر العيني  الدكتكر  اف"مفادىا 

أف الحالة النفسية السيئة تتسبب في إحداث خمؿ في كيمياء المخ  يؤكد اف - القاىرة

كىرمكناتو، كىذا بدكره يؤثر عمى الجياز الدكرم بجسـ اإلنساف، كما يؤثر بصكرة مباشرة 

عمى جياز المناعة كيككف الجسـ أكثر استعدادا الستقباؿ الفيركسات كاألمراض المختمفة بما 

ة الجنسية تتأثر أيضا بالحالة المزاجية، لذلؾ يجب أف في ذلؾ السرطانات. كيؤكد أف الحيا

يحاكؿ كؿ شخص زيادة قدرتو عمى التحمؿ بحيث ال يككف سريع االنفعاؿ أك التأثر سكاء 

                                                             
1

 .83-81 اتسكرة القصص : اآلي 
 .24سكرة الرعد : اآلية  2
 .115سكرة ىكد : اآلية  3
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فالمسمـ الصابر الراضي بما كتب  ،1"عمى المستكل الشخصي أك العاـ حتى ال يضر نفسو

كالحالو  لسخطسببيا عدـ الرضا كا راض التيمير مف األمف الكث ياكيحمي نفسو ا لو يقي

ف االبتالء يربي في النفس تحمؿ جميع الشدائد التي مرت بو كستمر إفذلؾ ل ،السيئو يةالنفس

كتسميـ  ربو فيعيش المسمـ برضا ،جر صبرىاأدركت أفتككف نفسو بخير كنعيـ بعد ما  ،بو

 صبره.عمى  جران أجناف النعيـ  ؿ ما يصابو ىك مف عند ا كلوف كأك  لومره أ

كمف االنجرار  ،ف االبتالء يكقظ النفس مف غفمتياإ: منفس حقيقة الدنيالن االبتالء يكشف أ .3

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّٹٱٹٱُّٱٱ،خمؼ زينتيا كمميياتيا

ف كؿ شيء أك  ،خرة ىي دار البقاءف اآلأف ىذه الدنيا دار فناء ك أفعندما نعمـ  ،2َّ زب  رب

قدر عمى تقبؿ أعيننا كنصبح أفتصغر الدنيا في  ،ىؿأعمييا ماؿ كال كلد كال  ىالؾ كاليبقى

  حن جن ٹٱٹٱُّٱ ،عمى ربيا تماـ التككؿ ةن ف تككف ىذه النفس متككمأقدر أك  ،االبتالء

لعبد حقيقة ، فعندما يدرؾ ا3َّ  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن

 مف الصالحات كفعؿ الخير. اخرتو كمكثر يككف عامال آل ،الدنيا

كىذا ال يككف  ،لى اإ في االبتالء تصبح النفس فقيرةن  :لى اهلل النفوسإاالبتالءات تقرب  .4

 ان ممتزم متعبدان  ،لخالقو منكسران  طائعان  ،مف ربو ان قريب ان فتجعؿ العبد منيب ،ال في كقت الشدةإ

عرفت ف عرفت النفس ما أمر ا بعد ألى االلتزاـ بإفاالبتالء يقكد النفس  ،مر خالقواك أل

 اك يق ىق ٹٱٹٱُّٱ ،ماتنح كالمكر فتجد بقرب خالقيا المً  ،ةنمف الضيؽ كالمحً 

                                                             
 12148العدد2012مارس  2ىػ  1433ربيػع الثانػى  08مجمة الشرؽ األكسط,  الجمعػة 1

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=15&article=666124&issueno=12148#.XFCWl
NLXLZY. 

 .7اآلية سكرة الكيؼ :  2
 .2سكرة الممؾ : اآلية  3
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 ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك

 مئهئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى

لى ا إيتضرع فإنو  ةحنعندما يككف المؤمف في مً  ،1َّ مب خب حب جب

 اك يق ىق  يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ ،كيميج المساف بقربو كذكره ،بالدعاء

 ىث) :قكلو تعالى ،2َّ زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك

:  يؿق ،شدائدىما ; يقاؿ : يـك مظمـ أم شديد"أم (  اك يق ىق  يف ىف يث

 .3"كالعرب تقكؿ : يـك مظمـ إذا كاف شديدا

لو عف خالقو كعكنو  نو الغنىمف ربو أل ان قريب ف يككف دكمان أحنو تربي نفس المسمـ عمى المً      

بؿ  ،ذات الحياة كانشغالتياف السعادة ليست بالغرؽ في ممأكيدرؾ  ،كمعيتو في كؿ حالو 

بينؾ كبيف ا كيعممؾ التضرع  المسافة البالء يقربف إنعـ  ،باالنكسار كالتذلؿ الى ا كقربو

مف نعمة تنسيؾ ذكر " مصيبة تقبؿ بيا عمى ا خير لؾ يقكؿ ابف تيميو رحمو ا  ،كالدعاء

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٹٱٹٱُّٱٱك ،"ا

كىي األمراض كاألسقاـ  :الفقر كالضيؽ في العيش ( كالضراء )"يعني  ،4َّ مض  خض

 .5"(أم : يدعكف ا كيتضرعكف إليو كيخشعكف ( لعميـ يتضرعكف ،كاآلالـ

                                                             
 .  88 -87 اتسكرة األنبياء : اآلي 1
 .63سكر األنعاـ : اآلية  2
 .8ص /7ج ,حكام القرانالجامع ألالقرطبي, 3

4
 .42سكرة األنعاـ : اآلية  
 .256 ص /3ج ,تفسير القرآن الكريمابف كثير,  5
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االلتجاء إلى  بالبالء...ال بد مف تربية النفكس  "مؤثرة في ىذا الصدد يقكؿ سيد قطب كمماتو 

ا كحده حيف تيتز األسناد كميا، كتتكارل األكىاـ كىي شتى، كيخمك القمب إلى ا كحده، ال يجد 

سندان إال سنده. كفي ىذه المحظة فقط تنجمي الغشاكات، كتتفتح البصيرة، كينجمي األفؽ عمى مد 

 حكلو.. ال إرادة إلى إرادتو.. ال ممجأ إال البصر.. ال شيء إال ا.. ال قكة إال قكتو.. ال حكؿ إال

 .1".بخالقيا.. تى آمنت بربيا كتعمك النفس كتسمكإليو.. كعندئذ تطمئف الركح ال

إلى ف تطمع نفسو أال بد  راضيان  ف يصبح المؤمف صابران أبعد ف: قوي نفس المؤمنياالبتالء  .5

 ،ف لـ تذؽ مر الصعابإ ان فكيؼ تككف قكي ،لقكة كالرفعة كالتمكيف مف خالؿ ىذا البالءا

كتقكية  ،عداد لممسمـإفاالبتالء  ،فالنصر كالتمكيف ال يككف لقكـ ساخطيف ضعفاء في نفكسيـ

 قدر عمى رفض المغريات.أكيصبح  ،لو كتكسيع لقدراتو كزيادة في الخبرات

حتى تبقى النفس متيقظة  ،بيا كتؤدبيااالبتالء مدرسة تربكية لمنفس تيذكىذا يعني أٌف          

ف كانت في شدة كجب ا  ك  ،فإف كانت في رخاء كجب عمييا الشكر ،أف ال رخاء يدـك كال شدة تدـك

غراقيا في كادم البؤس إكالنيكض بالنفس كعدـ  ،عمى مف ذلؾ كىك الرضاأبؿ  ،عمييا الصبر

 خط.ياع كالسٌ الضٌ ك 

 ه:أثر واقع االبتالء في مجتمعنا الحالي و 

ك أخمك بمد مف صنؼ فال يكاد ي ،مف االبتالء شديدة المسمـ اليـك بمرحمةو  يمر المجتمع

فذلؾ بمد مبتمى  ،كتبعيةو  كىزيمةو  مة اليـك بأكبر مرحمة ضعؼو كما تمر األ ،أصناؼ مف االبتالء

كىنا  ،مفكىذا بحرب كانعداـ األ ،عدائوأكذلؾ باالحتالؿ كنيب الخيرات مف  ؛خر بالقتؿكآ ،بالفقر

                                                             
 .143ص /1ج ,ظالل القرآن, سيد, قطب 1
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خر آخبر نبي أكما  إنو زمف تتكالب عمينا فيو األمـ،كمعنكيان  ماديان  أمة مبتالةؾ دمار حصار كىنا

 .1"يكشؾ األمـ أف تداعى عميكـ، كما تداعى األكمة إلى قصعتيا" حيث قاؿ:  محمد ف االزم

فعمى  ،فال بد مف ابتالء الجماعات كاختبارىـ ،بؿ ىك سنة جرت ،مر غريبأكىذا ليس ب  

 حص مس خس حس  جس مخ ٹٱٹٱُّٱ ،صحاب المحفأمر الزماف اصحاب الرسالة ىـ 

ا أف االبتالء  ،2َّ مض  خض حض جض مص خص كيتبادر إلى الذىف أيضن

سنة ثابتة مف سنف الدعكات، كأنو مف عالمات الصدؽ، كالسير في االتجاه الصحيح نحك تحقيؽ 

 ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱٱ...األىداؼ، ككيؼ ال كالتاريخ يؤيد ىذه الحقيقة، كالقرآف يؤكدىا

  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي

كمما ال شؾ فيو أف ىذا التحميؿ الجيد لحدث االبتالء لو  ،3َّ مح جح مج حج

َـّ فيك يصرؼ  فكائده العظيمة في طمأنة القمكب بأف الدعكة تسير في المسار الصحيح، كمف ث

التي يحمك لبعض أصحاب الشيكات  عف نفكس أبنائيا كؿ مسببات الكىف كالتيئيس كالتخذيؿ

 4." كالشبيات أف يركجكا ليا مع كؿ ابتالء جديد يصيب الدعكة

لكف الذم  ،أمر طبيعي عمى مر الزمافالمجتمعات باالبتالءات  ال شؾ في أف إصابة

ككيؼ تعد  ،لقرب النصر ان فييا نكر  يمؿ كنحيييمنا في ىذا البحث ىك كيؼ نعيد إلى األمة األ

ة نحكنجعؿ مف الم ،عفياكتخرج مف بالئيا كض ،مجادىاأكتعيد ف ترفع أل ىالن أح نفسيا لتصب

 ة.ن نحم
                                                             

 (184/ص4)ج4299في تداعي األمـ عمى اإلسالـ, حديث رقـ: , كتاب المالحـ, باب سنن ابي داوداخرجو ابي داكد,  1
 .(دار الكتاب العربي ػ بيركت, سنن أبي داودأبك داكد, أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني,   )قاؿ األلباني: صحيح.

 .42سكرة األنعاـ: اآلية  2
 .3-2سكرة العنكبكت : اآلية  3
,مؤسسة اقرأ  لمنشر كالتكزيع كالترجمة، القاىرة 2ص /1ج ,تستفيد منو الدعوات االبتالء وكيف الياللي, مجدم الياللي, 4

 .ـ 2007 -ىػ  1428الطبعة: األكلى، 
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 واقع االبتالء في مجتمعنا الحالي:

كيؼ  ال كقد خص ا  ،جمؿ ان كمصاب ،عديدة ان محن يش  مجتمعنا في المرحمة الحاليةيع

 انيإرض الرساالت كميد الحضارات أ ،ةكفي السنة الشريف ذكر ىذه األرض في محكـ كتابو

رض المحشر كالمنشر أتي النصر )فمسطيف( أكمنيا ي ،ىؿ الرباط كالجيادأفييا  ،رض مباركةأ

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱٱ،ىذه االرض المباركة في عدد مف اآلياتكقد كرد ذكر 

 يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

  .1َّ خي حي جي

ألنو كاف في ذلؾ الكقت  ؛كسمي األقصىمسجد بيت المقدس : كالمسجد االقصى"

كيحتمؿ أف يريد باألقصى البعيد دكف مفاضمة بينو كبيف  ...أقصى بيكت ا الفاضمة مف الكعبة 

 "ىم"كلفظو   ،ء إلى ىذا البعد في ليمة انتيىسكاه ، كيككف المقصد إظيار العجب في اإلسرا

( يدؿ مف حيث الكضع عمى دخكؿ كال ،تقتضي أنو انتيى اإلسراء بو إلى حد ذلؾ المسجد)

كبركتو بما خص بو مف الخيرات الدينية  ،زالة اشتراط عارضصفة مدح إل كالذل باركنا حكلو

رة األشجار كالنبكة كالشرائع كالرسؿ الذيف كانكا في ذلؾ القطر كنكاحيو كنكاديو ، كالدنياكية مف كث

 .2" كاألنيار كطيب األرض

إلى ىذه األرض المباركة  كاسرل ا بخاتـ النبي  ،ارض بارؾ ا فييا كما حكليا

كتناؿ شرؼ ذكرىا في كتاب ا ليبقى ذكرىا خالدا بيف  ،الييا النبي  لتناؿ شرؼ كصكؿ

كفي ذلؾ نزلت  ،مف المسجد الحراـ الي المسجد االقصى فى طفقد اسرل بالنبي المص" ،االمـ

لكال انو كاف يعمـ  ،الى ىذا البمد االميف" كما كاف ليسرم ...(ىل مل خل)االية الكريمة: 

                                                             
 .1سكرة اإلسراء : اآلية  1
 .7ص /6ج,  البحر المحيط, أبي حياف 2
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اذا لـ يكف  ،كانو ال حياة لمعرب في جزيرتيـ ،العمـ اليقيف انو عرؽ الجزيرة النابض كقمبيا الخافؽ

 .1"ىذا البمد بحكزتيـ

 من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ ،ارض المحشر التي قاؿ ا عنيا في كتابو

أىؿ الكتاب ك   ،بالد الشاـأم جمعيـ في الدنيا في  "، 2َّ  زيمي ري  ٰى ين ىن نن

عف ابف عباس قاؿ : مف شؾ أف المحشر عف المدينة،  ىنا بنك النضير حينما أجالىـ النبي 

بالشاـ فميقرا ىذه اآلية ىك الذم أخرج الذيف كفركا مف أىؿ الكتاب مف ديارىـ ألكؿ الحشر قاؿ 

 ،3"يكمئذ : اخرجكا قالكا : إلى أيف ؟ قاؿ : إلى أرض المحشر ليـ رسكؿ ا 

 متهت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئٹٱٹٱُّٱ

قدس األرض الشاـ، كقدس الشاـ فمسطيف، كقدس  " ،4َّ جح مج حج  مث

 .5"فمسطيف بيت المقدس، كقدس بيت المقدس الجبؿ، كقدس الجبؿ المسجد، كقدس المسجد القبة

كجاءت اإلشارة إلى قدسية ىذه األرض حيف أقسـ ا بيا مع غيرىا في سكرة التيف 

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ

التيف الجبؿ الذم عميو  " ، 6َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث

                                                             
 .1999القدس, الطبعة الخامسة  -, مطبعة المعارؼ 83ص /1ج ,المفصل في تاريخ القدسالعارؼ, عارؼ العارؼ, 1
 .2سكرة الحشر : اآلية  2
3

 .89ص/ 8, جالدر المنثورالسيكطي,  

 .21سكرة المائدة : اآلية  4
 ـ. 1984ق 1404, دار الفكر دمشؽ سنة 68ص /1ج ,مختصر تاريخ دمشقابف منظكر,  5
 .8 – 1سكرة التيف : اآليات  6
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: جبؿ بالشاـ مبارؾ حسف ذك شجر  قيؿ ،كالزيتكف الذم عميو بيت المقدس كطكر سينيف ،دمشؽ

 .1" كىذا البمد االميف قاؿ : مكة

 فضل االبتالء والصبر لممرابطين في فمسطين: 

ى الطرؽ ترض بأعداء ا  الييكد الذيف يحاربكف اإلسالـ بشابتمي مف عمى ىذه األ

خاصـ  ، كمفخطىٍ د أف يكاجو أك يحارب اإلسالـ م، كالذم يريلكف اإلسالـ باؽو  ،كالكسائؿ

 كضاعت مساعيو كأتعابو سيدل. ،الرحمف خابت جيكده

يخرج ليذه األمة أف ا عز كجؿ حكمة فيذه األمة مكعكدة بالبقاء كالنصر كالتمكيف، ك 

كمجاىديف كمرابطيف يستعمميـ في خدمة ىذا  كقادةن  كدعاةن  في كؿ مرحمة مف تاريخيا عمماءى 

فما مف ظالـو  دخؿ فمسطيف إال قسـ ا ظيره مف  ،الديف إلى أف يرث ا األرض كمف عمييا

 يفمرابط ريفصاب يفكسيبقى أىميا صامد ،أيضان  كسيقسـ ا ظير الييكد ،تتار كمغكؿ كصميبيف

 ،فميما حؿ بيـ مف بالء كقتؿ كتشريد كاضطياد كحصار كتجكيع كاعتقاؿ  ،عمى أرضيـ

 ،ىذا البالء حتى يأتي أمر ا فمنصكركف بإذف ا تعالى، كما عمييـ إال الصبر عمى

 مس حسخس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٹٱٹٱُّٱ

 خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص

 .2َّ مق حق مف

مىكىاتو  ،كبيف أنو معيـ ،و العزيزمدح ا الصابريف في كتاب   ًمٍنو  كيحبيـ كأف ليـ صى

رىٍحمىةن  ٍ ميٍيتىديكفى  كى ـي كأف ليـ الجنة يدخمكنيا بغير حساب؛ لصبرىـ عمى االبتالء الذم حؿ  ،كأنيي

                                                             
 .3447 ص /10ج ,الرازي تفسير ابن أبى حاتم, الرازمانظر,  1
2

  .214سورة البقرة : اآلٌة  
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 ،1َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ٹٱٹٱُّٱٱ،بيـ

  .2 َّٱين ىن من خن حن يمجنٹٱٹٱُّ

فال بد ليـ مف االبتالء؛ ليميز ا قمكب  ،كفإنا مسمم :فال يكفي ألىؿ فمسطيف قكليـ

 جن يم ىم  مم  ٹٱٹٱُّٱٱ،كيككف مصير الصابريف المرابطيف جنة نعيـ ،الناس

 ىب نبُّٱٱٹٱٹٱك ،3َّ جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 مح جح مج ٹٱٹٱُّٱك ،4َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب

  ام يل ىل ٹٱٹٱُّٱك ،5َّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ

 زث رث يت ٹٱٹٱُّٱك ،َّ يي  ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 .6َّ ىث  نث مث

مف فضؿ ا تعالى لممرابطيف الصابريف أنيـ يدخمكف الجنة بغير  تجدر اإلشارة إلى أفٌ 

 جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن  مم خم حم ٹٱٹٱُّٱٱ ،حساب

 أم:  قاؿ الشككاني:" ،7َّ  مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي  حيخي

يكفييـ ا أجرىـ في مقابمة صبرىـ بغير حساب، أم: بما ال يقدر عمى حصره حاصر، كال 

                                                             
 .31سكرة محمد : اآلية  1
 .46ية اآل : سكرة األنفاؿ 2
 .142يةاآل : سكرة  آؿ عمراف 3
 .96سكرة النحؿ : اآلية  4
 .11سكرة ىكد: اآلية  5
6

 .12سورة االنسان : اآلٌة 

 10ية اآل : سكرة الزمر 7
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أجرىـ الجنة، كأرزاقيـ  كقيؿ: ،بما ال ييتدم إليو عقؿ، كال كصؼ كقيؿ: ،يستطيع حسبانو حاسب

كالحاصؿ: أف اآلية تدٌؿ عمى أف ثكاب الصابريف، كأجرىـ ال نياية لو؛ ألف  ،فييا بغير حساب

كؿ شيء يدخؿ تحت الحساب فيك متناهو، كما كاف ال يدخؿ تحت الحساب فيك غير متناه، كىذه 

تضي أف عمى كؿ راغب في ثكاب ا، كطامع فيما عنده مف فضيمة عظيمة، كمثكبة جميمة تق

الصبر، كيٌزـ نفسو بزمامو، كيقيدىا بقيده، فإف الجزع ال يرٌد قضاء قد نزؿ، ب حصفالخير، أف يت

ذا تصٌكر العاقؿ ىذا حٌؽ تصكره، كتعقمو  كال يجمب خيرنا قد سمب، كال يدفع مكركىنا قد كقع، كا 

ما نزؿ بو قد فاز بيذا األجر العظيـ، كظفر بيذا الجزاء  حٌؽ تعقمو عمـ أف الصابر عمى

الخطير، كغير الصابر قد نزؿ بو القضاء شاء أـ أبى، كمع ذلؾ فاتو مف األجر ما ال يقادر 

 .1"قدره، كال يبمغ مداه، فضـٌ إلى مصيبتو مصيبة أخرل، كلـ يظفر بغير الجزع

، فإنو يفكيكزف لو كزفن إال الصابر  : كؿ مطيع يكاؿ لو كيؿه --قاؿ البغكم: " قاؿ عمي

كيركل: "يؤتي بأىؿ البالء فال ينصب ليـ ميزاف كال ينشر ليـ ديكاف، كيصب  ،يحثى ليـ حثينا

: ليس يكزف ليـ كال يكاؿ ليـ 3كقاؿ ابف كثير:"قاؿ األكزاعي ،2 عمييـ األجر صبنا بغير حساب"

ٍمًسيفى شىًييدنا مف شيداء  كالنبي ،4إنما يغرؼ ليـ غرفنا" بيف أنو سيأتي زماف لمصابر فيو أىٍجري خى

يـ عمى ؛ ألنيـ ال يجدكف مف يعاكنيـ كيقؼ معيـ كيثبت -رضي ا عنيـ -شيداء الصحابة

ٍمر ـالٌصاىٍبري ًفييً  ،الحؽ مىى اٍلجى ٍبرو ، ًلٍمميتى ":  قاؿ النًَّبي   ،كىقىاٍبض عى مىافى صى ـٍ زى رىاًئكي مىس ًؾ ًإفَّ ًمٍف كى

ٍمًسيفى شىًييدنا، فىقىاؿى عيمىري  " ًفيًو أىٍجري خى ـٍ : ًمٍنكي ـٍ ؟ قىاؿى سيكؿى اً، ًمنَّا أىٍك ًمٍنيي زاد البزار:"... : يىا رى

                                                             
 .274ص /6ج ,فتح القديرالشككاني, انظر:  1
 .111/ ص7, جمعالم التنزيل في تفسير القرآنالبغكم, انظر:  2
يى  3 ٍكًلديهي ًببىٍعمىبىؾَّ  ًفي حى , مف كبار أتباع التابعيف كىافى مى ك األىٍكزىاًعيُّ ٍمرو ٍمًرك, أىبيك عى ًف بفي عى ٍبدي الرٍَّحمى افو عى ابىًة سىنىةى ثىمى حى اًة الصَّ

ٍكتى ميرىاًبطنا ًبيىا ًإلىى أىٍف مىاتى سىنىةى سىٍبعو كىخى  ؿى ًإلىى بىٍيري كَّ ، ثيَـّ تىحى اًنٍيفى ثىمى . انظر: ابف سعد, الطبقات الكبرل, كى مائىةو ٍمًسٍيفى كى
 (.120-7/107كالذىبي, سير أعالـ النبالء, )(, 7/488)
 .89/ ص7, جتفسير القرآن العظيمابف كثير,  4
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ٍمًسيفى  ٍمًسيفى ، قىاليكا: يىا رىسيكؿى اً ، خى ٍمًر ، ًلٍمعىاًمًؿ ًفييىا أىٍجري خى مىى اٍلجى ٍبري ًفيًيفَّ كىقىٍبضو عى ـٍ  الصَّ ًمٍنيي

" ـٍ ٍمسيكفى ًمٍنكي : خى ٍمًسيفى ًمنَّا ؟ قىاؿى أىٍك خى
1 . 

 -مف الحسنات ما يككف لمعامؿ منيـ -أم: لممتأخريف-كقاؿ ابف تيمية: "كقد يككف ليـ

أجر خمسيف رجالن يعمميا في ذلؾ الزماف؛ ألنيـ كانكا يجدكف مف يعينيـ  -أم: مف الصحابة

لكف تضعيؼ األجر ليـ في أمكر  ،يجدكا مىف يعينيـ عمى ذلؾعمى ذلؾ، كىؤالء المتأخركف لـ 

كال يككف فاضميـ  كفاضؿ  ،لـ يضعؼ لمصحابة ال يمـز أف يككنكا أفضؿ مف الصحابة

فإف الذم سبؽ إليو الصحابة مف اإليماف كالجياد كمعاداة أىؿ األرض في مكاالة  ،الصحابة

أف تنتشر دعكتو كتظير كممتو كتكثر أعكانو  الرسكؿ كتصديقو كطاعتو فيما يخبر بو كيكجبو قبؿ 

نفاؽ المؤمنيف  كأنصاره كتنتشر دالئؿ نبكتو بؿ مع قمة المؤمنيف ككثرة الكافريف كالمنافقيف كا 

كما في  ،أمكاليـ في سبيؿ ا ابتغاء كجيو في مثؿ تمؾ الحاؿ أمر ما بقي يحصؿ مثمو ألحد

ي بيده لك أنفؽ أحدكـ مثؿ أحد ذىبا ما بمغ " ال تسبكا أصحابي فكالذم نفس:الصحيحيف عنو 

فيذه بشرل لممتأخريف بأف فييـ مف يقارب  ،خكانواب حتى سماىـ النبي  ،2مدَّ أحدىـ كال نصيفو"

لىٍسنىا ًإٍخكىانىؾى يىا رىسيكؿى قىاؿى رىسيكؿي اً  ،السابقيف ًدٍدتي أىنَّا قىٍد رىأىٍينىا ًإٍخكىانىنىا، قىاليكا: أىكى اً؟  : "...كى

ـٍ يىٍأتيكا بىٍعدي..." ٍخكىانينىا الًَّذيفى لى اًبي، كىاً  : أىٍنتيـٍ أىٍصحى قىاؿى
3.  

–كزاد الغزالي:" ألنكـ تجدكف عمى الخير أعكاننا كال يجدكف عميو أعكاننا". قاؿ النككم 

ًدٍدت أىنَّا قىٍد رىأىٍينىا ًإٍخكىاننىا" :" كىاٍلميرىاد ًبقىٍكًلًو -رحمو ا يىاة الدٍُّنيىا. قىاؿى أى ،: "كى ـٍ ًفي اٍلحى ٍم: رىأىٍينىاىي

                                                             
 3058:, باب كمف سكرة المائدة,  حديث رقـ, كتاب أبكاب تفسير القرآف عف رسكؿ ا جامع الترمذيكالترمذم,  1
 حديث صحيح.  قاؿ األلباني:(, 5/146)
 3673:, كتاب فضائؿ الصحابة,  باب حدثنا الحميدم كمحمد بف عبد ا, حديث رقـصحيح البخاريخرجو البخارم, ا2
 2540:, كتاب فضائؿ الصحابة, باب تحريـ سب الصحابة رضي ا عنيـ, حديث رقـصحيح مسمم(, كمسمـ, 5/8)
(7/188). 
 249:كتاب الطيارة, باب استحباب إطالة الغرة كالتحجيؿ ًفي الكضكء, حديث رقـ ,صحيح مسمممسمـ, اخرجو  3
(1/150.) 
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ـٍ بىٍعد اٍلمىٍكت : اٍلميرىاد: تىمًَّني ًلقىاًئًي ًقيؿى اـ اٍلبىاًجٌي:" قىٍكلو  ،اٍلقىاًضي ًعيىاض: كى مى : "بىٍؿ أىٍنتيـٍ  قىاؿى اإلًٍ

اًبي" ابىة، كىاىلَّذً  ،أىٍصحى حى ًء ًإٍخكىة صى ٍحبىًة، فىيىؤيالى ـٍ الزَّاًئدىة ًبالصُّ ٍرتىبىتي لىًكٍف ذىكىرى مى ، كى ـٍ ًتًي ٍخكى يفى لىٍيسى نىٍفينا إًلً

ا ابىةو كىمى حى ـٍ يىٍأتيكا ًإٍخكىة لىٍيسيكا ًبصى  .1َّ جس مخ جخ ٹٱٹٱُّٱلى

قاؿ  ،إال ا عينيـ عمى الصبركأىؿ فمسطيف كما حؿ بيـ مف بالء ال يجدكف مف ي

ٍبر"ً .:.رسكؿ ا  ٍيرنا كىأىٍكسىعى ًمفى الصَّ ده عىطىاءن خى ا أيٍعًطيى أىحى مى ب ٍرهي اي، كى بٍَّر ييصى ٍف يىتىصى مى .كى
فكؿ  .2

كلك عمـ ا أف غيرىـ   ،ألنو مف عند ا اصطفاىـ في ىذه األرض عف غيرىـ ،ذلؾ ليـ خيره 

ئؿ سي  ،ف تمكف اف لـ تبتؿأككيؼ لؾ  ،تمكيف كرفعة كنصرىك ابتالء ل ،أفضؿ منيـ الستبدليـ

مكف اإلماـ الشافعي رضي ا عنو أييما أفضؿ لممؤمف أف يبتمى أك يمكف، فقاؿ لمسائؿ كىؿ يي 

 مض خض حض جض  مص خص حص مسٹٱٹٱُّٱ إال بعد أف يبتمى

كما  ،ف ابتميأمكف يكسؼ بعد  ٱ!كف يكسؼ عميو السالـ اال بعد االبتالءىؿ مي  ،3َّ حطمظ

كبيع كالرقيؽ ، ف رمكه في الجب أخكانو الى إخر مف حسد آف يخرج مف ابتالء حتى يتمكه أ

بالسرقة، كاستعباده بمصر، كابتالئو بامرأة العزيز كاتياميا إياه،  كمككثو في السجف بضع  كاتيامو

خذ أكمنو ن ،عمى مصر ان صبح يكسؼ ممكأف مكنو ا ك أذاؽ كؿ ىذه االبتالءات الى  ،سنيف

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱ ،كابتالءو  نو ال قكة كتمكيف إال مف بعد ضعؼو أبرة الع

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ

  ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب

                                                             
1

 11سورة الحجرات : اآلٌة  
 .(2/122) 1469:حديث رقـ , كتاب الزكاة, باب االستعفاؼ عف المسألة,صحيح البخاريالبخارم, اخرجو  2
 .10: اآلية  سكرة يكسؼ 3
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فبعد الخكؼ كالضعؼ  ،عمى حالو ف ا ال يبقى حاالن أيات يخبر ا في ىذه اآل ،1َّيث

 جه ٹٱٹٱُّٱٱ،ةكالرفع ةالقكة كالغمبف لؾ إف ،كصبرت ،ييا المؤمفأكاالبتالءات التي مررت بيا 

 مس هث هتمث مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه

 .2َّ  مل مك لك هش مش هس

اتو في الشرؼ كالعقؿً  َّٱهئ مئ هي مي خيُّ :ثـ قاؿ"  كالرزؽً  كالجاهً  كالماؿً  دىرىجى

ظيارً   ،عف ىذه الصفات فإنو تعالى متعاؿً  ؛ىذا التفاكت ليس ألجؿ العجز كالجيؿ كالبخؿ كا 

نما ىك ألجؿ االبتالء كاالمتحاف كىك المراد مف قكلو   ."3َّٱهت مت هب  مبٱُّكا 

 جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص ٹٱٹٱُّٱ

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل  حف جف مغ

فَّ اى ًإذىا أىحىبَّ قاؿ رسكؿ ا  ،4َّ خن حن جن ًء، كىاً  زىاًء مىعى ًعظىـً اٍلبىالى ـي اٍلجى :" ًعظى

ٍف  ، فىمى ـٍ ىي ا اٍبتىالى مىٍف سىًخطى فىمىوي السٍُّخطي قىٍكمن ا، كى  حص مس ٹٱٹٱُّٱٱك ،"رىًضيى فىمىوي الر ضى

أف  كفكيكفييـ أىؿ فمسطيف المرابط ،يـعز كجؿ لف ا فيي محبة كاصطفاء مى  ،5َّخص

 ا يحبيـ. 

                                                             
 .55: اآلية  سكرة النكر 1
 .165ية آل: ا سكرة األنعاـ 2

 .12ص /14ج ,مفاتيح الغيبالرازم,  3
 .6-5 تيف: اآلي سكرة القصص 4
قاؿ الشيخ األلباني: (, 601/ 4) 2396,  الزىد, باب ما جاء في الصبر عمى البالء, حديث رقـ سنن لترمذيالترمذم, 5

 .146 آية ،كاآلية مف سكرة  آؿ عمراف ,حسف صحيح
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قاؿ األلباني: " كفي ىذه األحاديث داللة صريحة عمى أف المؤمف كمما كاف أقكل إيماننا، 

ازداد ابتالء كامتحاننا، كالعكس بالعكس، ففييا رد عمى ضعفاء العقكؿ كاألحالـ الذيف يظنكف أف 

 المؤمف إذا أصيب ببالء كالحبس أك الطرد أك اإلقالة مف الكظيفة كنحكىا أف ذلؾ دليؿ عمى أف

كىك أفضؿ البشر، كاف  المؤمف غير مرضي عند ا تعالى! كىك ظف باطؿ، فيذا رسكؿ ا 

 . 1أشد الناس حتى األنبياء بالء، فالبالء غالبنا دليؿ خير، كليس نذير شر، كما يدؿ عمى ذلؾ"

 الء مف حزفو تبافكؿ ما يحؿ بيـ مف  ،كيكفييـ ذلؾ ،فينيئنا ألىؿ فمسطيف محبة ا ليـ

 ،رفعة ليـ عمى صبرىـ إالما ىك  ،عداء اأمف  كاعتقاؿو  كتشريدو  كقتؿو  كغـو  كىـو 

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ محٹٱٹٱُّٱ

 مف خف حف جف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض جض مص

 2.َّ  مق حق

مف استخداـ  جميع األسمحة المحرمة دكلينا عمى  بيفشاىدناه مف قبؿ الييكد المغتص كما

 ،المرابطيف كقتؿو  كحرؽو  ،فأدل إلى دمار المنازؿ ،خاصة عمى أىؿ غزة ىاشـبك  ،أىؿ فمسطيف

عز ؛ لعمميـ األجر كالثكاب مف ا حسبنا ا كنعـ الككيؿ :كقكليـ ،كما كاف عمييـ إال الصبر

ا قاؿ رسكؿ ا  ،كجؿ ليـ ٍضتيوي ًمٍنييمى بىرى عىكَّ ًبيبىتىٍيًو فىصى ٍبًدم ًبحى : ًإذىا اٍبتىمىٍيتي عى نَّةى :" ًإفَّ اى قىاؿى اٍلجى

ٍينىٍيًو" زىاءه ًعٍنًدم ًإالَّ  ،3ييًريدي عى ـٍ يىكيٍف لىوي جى ٍبًدم ًفي الدٍُّنيىا لى تىٍي عى ٍذتي كىًريمى كفي ركاية الترمذم" ًإذىا أىخى

نَّة"  . 4اٍلجى

                                                             
 ( .1/275(, )145السمسمة الصحيحة, حديث رقـ) 1
2

 .186ية اآل : سكرة آؿ عمراف 
 (.7/116) 5653:, كتاب المرضى, باب فضؿ مف ذىب بصره, حديث رقـالجامع الصحيحالبخارم,  3
 2400:, باب ما جاء في ذىاب البصر, حديث رقـ, كتاب أبكاب الزىد عف رسكؿ ا  سنن الترمذيالترمذم,  4
 .صححو األلباني(, 4/204)
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 ؛أك كقع في أيدم الييكد كاعتقؿ ،كمكث في المستشفى حتى مف  أصيب منيـ  بجرحو 

قاؿ رسكؿ  ،ا كاف يعمؿ قبؿ المرض كاالعتقاؿتو بأف يكتبكا لو مفإف ا  عز كجؿ يأمر مالئك

فىظىةى الًَّذيفى يىٍحفىظيكنىوي أىًف اٍكتيبيكا لً ا  ًدًه ًإالَّ أىمىرى اي اٍلحى سى ءو ًفي جى ابي ًببىالى ا ًمٍف ميٍسًمـو ييصى عىٍبًدم :" مى

مىى مىا كىافى  ٍيًر عى لىٍيمىةو ًمفى اٍلخى ثىاًقي" ًفي كيؿ  يىٍكـو كى ـى مىٍحبيكسنا ًفي كى ا دىا ، مى يىٍعمىؿي
1. 

ننا لنجد  نساء  فمسطيف يفرحف باستشياد أبنائيف "  :عندما قاؿ  كصدؽ رسكؿ ا ،كا 

اءً  ـٍ ًبالرَّخى ديكي ا يىٍفرىحي أىحى ًء كىمى ـٍ لىيىٍفرىحي ًباٍلبىالى ديىي ٍف كىافى أىحى في الدنيا أنيـ لك كسيتمنى أىؿ العافية  ،2"كىاً 

ٍكفى ا ًمٍف ثىكىاًب أىٍىًؿ  بتالىـ ا كما ابتمى أىؿ فمسطيف المؤمنيف الصابريف المرابطيف؛ لما يىرى

ءً  ٍت ًباٍلمىقىاًريًض، ًممَّا --قاؿ رسكؿ ا  ،اٍلبىالى ـٍ قيًرضى ميكدىىي ًة أىفَّ جي دُّ أىٍىؿي اٍلعىاًفيىًة يىٍكـى اٍلًقيىامى :" يىكى

ٍكفى ًمٍف ثىكىاًب أىٍىًؿ  ًء"يىرى  .3اٍلبىالى

 

 ليـ شيادةن   النبي الذم عدهأف ابتالء أىؿ فمسطيف بالطاعكف  كىك ،ثمة أمر آخر 

مَّى قاؿ رسكؿ ا  ،كرحمةن  مَّى كىالطَّاعيكًف، فىأىٍمسىٍكتي اٍلحي مىٍيًو السَّالـ ًباٍلحي :" أىتىاًني ًجٍبًريؿي عى

ٍمتي الطَّاعيكفى ًإلىى  ًدينىًة، كىأىٍرسى مىى ًباٍلمى ًرٍجسه عى ، كى ـٍ رىٍحمىةه لىيي ، فىالطَّاعيكفي شىيىادىةه أليمًَّتي، كى الشَّاـً

" كال يزالكف  ،نالو مف االبتالء كصنكفو ما نالو رض المباركةفكؿ مرابط عمى ىذه األ ،4اٍلكىاًفًريفى

جكر المضاعفة عمى صبرىـ كتحمميـ ذلؾ األكليـ عمى  ،لى يـك النصر الكبيرإفي رباط كابتالء 

كحظ  ،فاالبتالء سنة الصالحيف كنيج األنبياء كالمرسميف ،يـ كما يالقكنو مف شركرىـئالذل اعدا

 المؤمنيف المرابطيف فمف يحصؿ ليذه األمة تمكيف إال بعد البالء.
                                                             

 سبؽ تخريجو. 1
اًف, أشد الناس بالء األنبياء ثـ العمماء ثـ الصالحكف, حديث رقـالصحيحين المستدرك عمىالحاكـ,  2 يمى  119:, ًكتىابي اإلًٍ
ًديثه 1/140) , (, كقاؿ الحاكـ: ىىذىا حى مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ًحيحه عى  .األلباني: حديث صحيحقاؿ صى
 , قاؿ األلباني:الحديث حسف.(4/206) 2402:, حديث رقـ, باب أبكاب الزىد عف رسكؿ ا الترمذي سننالترمذم,  3
, حديث باب بياف أف اإلسالـ بدأ غريبا كسيعكد غريبا كأنو يأرز بيف المسجديف ,االيماف, صحيح البخاريالبخارم,  4

 (.89 /1)386:رقـ
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 ثر االبتالءات التي يمر بيا مجتمعنا:أ

عمى  ،كعبرو  كالبد ليذه االبتالءات مف اثارو  ،مؿألـ مف كال بد لؤل ،نحال بد لممحف مف مً 

 ىي: ،نقاط نجمميا في ثالث  ،كمرارتيا كصعكبتيا ،الرغـ مف شدتيا

 ،سبؽ ذكرىا: ما يمر بو المجتمع مف االبتالءات التي  بناء المجتمعأزيادة الترابط بين  .1

ره ممف ذاؽ فالمصاب يرؽ قمبو كيشعر بغي ،بناء المجتمعألؼ بيف آيزيد مف التراحـ كالت

كيزيد الترابط لمكاجية  ،لخإك حصار... أ اك جرحو  مف فقدو  ،نفسو لـكتجرع األ ،ما مر بو

 مض ٹٱٹٱُّٱ ،ليعميـ الخالص عمييـ جميعان  ،عدائيـأىذا البالء العاـ كمقاتمة 

  مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط

 من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم يل ىل مل خل

ٱ1َّ ين ىن ٱ  رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱٱ

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب

 ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث

  .2َّيك

  ،كتؤلؼ بينيـ ،ع المسمميف عمى كممة سكاءفقتاؿ العدك ككممة الحؽ تجم       

 حت جت هب مب خب  حب  ٹٱٹٱُّٱٱ ،ففي سبيؿ ا كالبنيا كتجعميـ صفان 

فيذا إخبار منو تعالى بمحبة " 3،َّ مج حج مث  هت مت خت

                                                             
1

 .46-45 تيف: اآلي سكرة االنفاؿ 
 .103 اآلية : سكرة آؿ عمرافٌ  2

 .4: اآلية  سكرة الصؼ 3
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عباده المؤمنيف إذا اصطفكا مكاجييف ألعداء ا في حكمة الكغى ، يقاتمكف في سبيؿ ا 

مف كفر با ، لتككف كممة ا ىي العميا ، كدينو ىك الظاىر العالي عمى سائر 

 .1"األدياف

عمى المجتمع المسمـ مف  ان شد ضرر أف المنافقيف إ: ظيار المنافقين وكشفيمإ .2

فيأتي االبتالء  ،عمـ حاليـف يي أفيمكركف كيحاربكف المسمميف دكف  ،الظاىريف عداءاأل

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱٱ،ليكيشؼ حاليـ

 مج حج  مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب

 مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ ٹٱٹٱُّٱك،2َّجح

فتمحيص صفكؼ الجماعة المسممة كتميز أعضائيا بحيث يعرؼ  "،3َّ حجمج مث هت

الصادؽ في إيمانو الراسخ فيو كما يعرؼ الكاذب في إيمانو أك المنافؽ أك الضعيؼ في 

إال بابتالء الجماعة المسممة بالمحف  تـلتمحيص كالتمييز كالعرفاف ال يفإف ىذا ا ،إيمانو

تباس كالخطأ بيف الصادقيف فالشدائد ىي التي تميز القكم مف الضعيؼ كتزيؿ االل ،كالشدائد

: كما قاؿ  ،4"أف ىذا التمايز ضركرم جدان لمجماعة المسممة ...في كالشؾ  ،كغيرىـ

تعرض الفتف عمى القمكب كالحصير عكدا عكدا فأل قمب أشربيا نكت فيو نكتة سكداء "

قمب أنكرىا نكت فيو نكتة بيضاء حتى تصير عمى قمبيف عمى أبيض مثؿ الصفا فال  كأل

دا كالككز مجخيا ال يعرؼ معركفا السمكات كاألرض كاآلخر أسكد مرب تضره فتنة ما دامت

                                                             
 .107ص  /8ج ابف كثير, تفسير القرآف العظيـ, 1
 .3-2يات : اآل سكرة العنكبكت 2
 .179 اآليات : سكرة آؿ عمراف 3
, مؤسسة 98, ص السنن اإلليية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة االسالميةزيداف, عبد الكريـ زيداف, انظر: 4

 .1993ىػ 1413الطبعة االكلى  ,الرسالة
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كيظير ا  ؟فكيؼ سيكشؼ المنافؽ كيعرؼ ،"1كال ينكر منكرا إال ما أشرب مف ىكاه 

 ؟الءال باالبتإالمؤمف مف المنافؽ 

دينيـ إلى بالمصائب حتى يعكدكا فتبتمى  ،بتمى بو العبادي امـ بم: تبتمي األربيمإلى ليرجعوا  .3

ال نتيجة لالبتعاد عف إماىي   ،فالجرائـ الكاقعة في المجتمع كالنكبات كالسقطات ،كشرع ربيـ

كال ننسى ىنا  ،لى رشدىـ مف سباتيـ العميؽإمـ ليعكدكا فيرسؿ ا البالء عمى األ ،خالقيـ

اف ا ال  "،2َّ  هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ قكلو تعالى: اف نذكر

يغير ما بقـك حتى يغيركا ما بانفسيـ : كانما يجيء التغيير مف الناس كالتيسير مف ا فال 

، نفسيـأال بتغير ما بإفال يزكؿ البالء كال يتغير حاليـ ، 3"تغيركا ما بكـ مف نعـ ا

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ ٹٱٹٱُّٱك

كىذا مف رحمة ا بيـ كتعطفو عمييـ أف صرؼ ليـ اآليات كقمب " ،4 َّ جل مك

كلكتركيـ عمى حاؿ كاحدة لتمادكا  ،بما يحبكف كيكرىكف ،ع عمييـ الحكادثكنكٌ  ،بيـ األحكاؿ

 ،كلكنو سبحانو اميميـ كآتاىـ مف اآليات ما فيو مزدجر ،كاسرع إلييـ الفساد ،في الغفمة

 خص  حص مس خس حس جس ٹٱٹٱُّٱ ،5"ليكقظيـ بيا فيرجعكا زمف اإلمياؿ

 .6َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض مصجض

                                                             
باب بياف أف اإلسالـ بدأ غريبا كسيعكد غريبا كأنو يأرز بيف المسجديف, , كتاب اإليماف, باب صحيح مسمماخرجو مسمـ,  1

 .(1/89)386حديث رقـ: 
 .11ية اآل:  سكرة الرعد 2
, المكتبة 2233 ص /7ج , تفسير ابن أبى حاتمابف أبى حاتـ, الحافظ أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم,  3

 .أسعد محمد الطيب :صيدا ، تحقيؽ -العصرية 
 .94: اآلية سكرة االعراؼ 4
دار اليدم  ,315ص ,سنن اهلل في األمم من خالل آيات القرآن الكريمحسف بف صالح الحميد, رسالة دكتكراة  الحميد,5

 ـ .2011ىػ 1422جميرية مصر, الطبعة الثانية  –النبكم 

 .105 اآلية : سكرة التكبة 6
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ف ننيض بيذه أبؿ يجب  ،متناأف نقنط مف مصاب أك أف نحبط أذا فال يجب عمينا إ      

ك أك جرح أحبابو أف مف يبتميو ا بفقد ا  ك  ،الصكابطريؽ مرجكع إلى ل انا سبباالبتالءات كتككف ل

مـ ليرل منيـ ماذا ىـ فاعمكف ىؿ يككف يختبر بو األ ،ال اختبار مف اإك حصار ما ىك أتشريد 

ف ما يمر بو إ ،إتجاه قكموـ يستسممكا كيدع كؿ كاحد مسؤكلياتو ألقكتيـ كيقظتيـ  اىـ سببؤ بال

فيذه  ،في ىذا النصر باده المؤمنيف لذا فميكف لنا دكر بنصر عفكعد ا ة لمنحةمحنتاليـك شعبنا 

 .ال محض اصطفاءإجر فييا مضاعؼ كما ىك أرض رباط كاأل
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 الخاتمة

الحمد الذم مىف عمي بإتماـ ىذا  ،كالصالة كالسالـ عمى اشرؼ المرسميف ،الحمد رب العالميف

 دراسةه )كىك االبتالء في القرآف الكريـ  ،يمس االفراد كاألمـ اميمٌ  امكضكععرض الذم  ،البحث

عز كجؿ أف ا  أدعكالتي  ،كخمصت فيو إلى بعض النتائج كالتكصيات ،(مكضكعيةه  تحميميةه 

 كىي كاآلتي: ،تنفع المسمميف

 ىم النتائجأ :أوالً 

الممسميف في  لتمحيصكىك كسيمة  ،في عقيدة المسمـ ميـٌ االبتالء أمر مكضكع  أفٌ  .1

 يمانيـ الحقيقي كتككميـ عمى ربيـ.إ

أف ك  ،ال مفٌر منو ،ان كاقعان مية االبتالء في كيفية تقبمو كالتعامؿ معو كاعتباره امر ىٌ أتكمف  .2

جر أك  ،لنا في درجاتنا كرفعه  ،لنا عف ذنكبنا كتكفيره  ،مف ا لنا في الدنيا االبتالء رحمةه 

 لمصابر المبتمى. عظيـه 

كعرض القرآف  ،الكريـ جاءت بالكثير مف اآليات التي تتحدث عف االبتالء آيات القرآف .3

عمى المسمـ ك  ،كبخاصة ابتالءات األنبياء كالٌرسؿ ،الكريـ العديد مف نماذج  االبتالءات

لؤلختبار  انو مكجكد عمييأك  ،ككبد أف يعمـ أف ىذه الحياة الدنيا دار كدرو  طفو الفى 

كىي العبادة كطاعة  ،كيتنعـ فييا كينسى الغاية األىـ ال ألف يغرؽ في زينتيا ،كاالمتحاف

 اكأمر ا عز كجؿ.

منيا ما ىك  ،مختمفة متعددة كمتنكعةفاالبتالءات  ؛ متنكعة متعددةاالبتالء  شكاؿأ أف .4

 .ك الكلد ..أك الماؿ أابتالء بالنفس 

 استثناء. االبتالء سنة جارية ككاقعة عمى جميع الناس  بالأف  .5

 فيقع عمى األمـ ابتالءات جماعية. ،ف االبتالء يشمؿ األمـ كما يشمؿ األفرادأ .6
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كما يربي الفرد عمى  ،عالج لمنفس مف كبرىا ؛ فييعمى األفراد ان كبير  ان ثر ألالبتالء أف  .7

كأف ىذه االبتالءات تقرب  ،كأف زينتيا إلى زكاؿ ،كيكشؼ لو حقيقة الدنيا ،الصبر

 نكسار.اليأس كاالعمى  أنيا تقكم النفس كتصبح النفس عصيةن كما  ،المصاب إلى ربو

كالرجكع إلى ا عز كجؿ  ،مـ كسيمة لمترابط بيف األفراد كتقكية الصؼأف ابتالءات األ .8

مف  فقيف الذيف ليـ ضرر عمى المجتمع أكبر كأخطركشؼ المنالكىك كسيمة  ،كالفرار إليو

 الظاىر. العدكٌ 

 كدكاـ الحاؿ مف المحاؿ. ،ياـ دكؿفاأل ،يسر كبعد كؿ عسرو  ،ال بد لممحف مف منح وأن .9

 أف يصبرى ك  ،المفمحيف في البالء فنيمف المؤم لكي يككفالعبد الظف بربو  أف يحسفى  .10

ال أف يسخط كييأس  ،ابتالىـ ان حب قكمأكأف يعمـ أف ا إذا  ،بما أصابو مف ابتالء كيرضى

 فيككف مف الخاسريف. ،مف مصابو

 يتكـر ا بيا عمى المبتمى. عظيمةن  كمقاصدى  فكائدى  أف لالبتالء .11

 ،خاصةن  كرامةن  رضيا المباركةأالصابريف عمى المرابطيف المجاىديف ألىؿ )فمسطيف(  أف .12

 كأجران عظيـ.

 

 لتوصياتثانيًا: أىم ا

ىمية في تكعية لما لذلؾ مف أ ،تدريس مكضكع االبتالء في المقررات الجامعية كالمدرسية .1

 بتالء.بمكضكع االاألفراد 

مما يسيـ بشكؿ  ،بتالءفيما يتعمؽ بمكضكع اال كافة ات المجتمعفئلإعطاء الدركس التكعكية  .2

 أك حتى القضاء عميو تمامان. مباشر في تقميؿ نسبة االنتحار
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 كاقعه  خاصة أننا أمةه كبالمساجد كعمى المنابر  ،طبيضان عف خي أأف ال يغيب مكضكع االبتالء  .3

 .سيره أك أك جريح أكفي كؿ يـك فييا شييد  ،عمييا االبتالء

 .ؿ كالنيضة مف جديد باألمة المبتالهبتالء في إعادة األمتكظيؼ مفيـك اال .4

كاتخاذىـ قدكة في  ،الصالحيفك الصحابة نبياء ك األ مفى األكليف  رً يى بقراءة سً  أيضان  كصيأ .5

 منيـ. كالًعظةخذ العبرة أالتعامؿ مع االبتالء ك 

 

ى

ى

ىى

ى  
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ىاألحادوثفهرسى
ى

 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم
ا يىزىاؿ اٍلبىالءي ًباٍلميٍؤًمًف كىاٍلمؤًمنىًة في نىٍفًسًو   .1  20 مى
ا فىٍكقىيىا   .2 ا ييًصيبي اٍلميٍؤًمفى ًمٍف شىٍككىةو فىمى  21 مى
 22 أم الناس أشد بالء ؟ قاؿ األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ   .3
بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمفً   .4 ٍيره  ،عىجى  22 ًإفَّ أىٍمرىهي كيمَّوي خى
 24 ـى الجزاًء مع ًعظىـً البالًء إفَّ ًعظى   .5
 31 يا نكح :اذىبكا إلى نكح فيأتكف نكحا فيقكلكف  .6
 44 ة كعمى كجو آزر قترة كغبرةيمقى إبراىيـ أباه آزر يـك القيام  .7
ـٍ شىٍيءه ؟   .8 : ىىٍؿ ًعٍندىكي مىيَّ النًَّبيُّ صمى ا عميو كسمـ ذىاتى يىٍكـو فىقىاؿى ؿى عى  44 دىخى
ابيوي   .9 ـى . فىقىاؿى أىٍصحى ا بىعىثى اي نىًبيًّا ًإالَّ رىعىى اٍلغىنى ـٍ مى  65 : كىأىٍنتى ، فىقىاؿى : نىعى

 65 إف كنا لننظر إلى اليالؿ ثالثة أىمة في شيريف   .10
 65 "خبزان مرققان، كال شاة مسمكطة حتى لقي ا ما أكؿ النبي   .11
ـي بىٍيفى يىدىٍم رىسيكًؿ المًَّو   .12 ًرٍجالىمى ًفي ًقٍبمى  ، كيٍنتي أىنىا ًنيكى دى غىمىزى  66 ًتًو، فىًإذىا سىجى
مىى النًَّبي    .13 طَّاًب عى ؿى عيمىري ٍبفي اٍلخى مىى حى كىىي  دىخى ًفي ًصيرو قىٍد أىثَّرى كى عى

ٍنًبوً   جى
66 

ا  سىًمٍعتي رىسيكؿى اً   .14 ٍمسو مى  68 أىٍثقىمىييفَّ يىقيكؿي : بىخو بىخو كىأىشىارى ًبيىًدًه ًبخى
 70 إذا مات كلد العبد، قاؿ ا تعالى لمالئكتو: قبضتـ كلد عبدم؟   .15
 80 تميمو الريح تزاؿ ال الزرع كمثؿ المؤمف مثؿ  .16
 75 كؿ عمؿ ابف آدـ يضاعؼ الحسنة عشر أمثاليا إلى سبعمائة ضعؼ   .17
 76 مف القرية  ةخيبر أصبنا حمرا خارج لما فتح رسكؿ ا   .18
ف فتنة أمتي اٍلماؿي ًإفَّ لً   .19  87 كيؿ  أيمَّةو ًفٍتنىةن، كا 
 89 امة حتى يسأؿ عف عمره فيـ أفناهال تزكؿ قدما عبد يـك القي  .20
 94 ًمنة، في نىٍفًسًو ككلده كماًلوالبالء بالمؤمف كالمؤٍ ما يىزىاؿي   .21
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ٍف ييًرًد ا بو خيران ييًصٍب منو  .22  95 مى
 96 إذا مات كلد العبد، قاؿ ا تعالى لمالئكتو: قبضتـ كلد عبدم؟   .23
 97 القسـ إال تحمةمف المسمميف ثالثة مف الكلد فتمسو النار  ،ال يمكت ألحدو   .24
 97 ت صفٌيو مف أىؿ الدنياقبض عندم جزاء إذاما لعبدم المؤمف   .25
 97  كالذم نفسي بيده ال يكمـ أحد في سبيؿ ا  .26
 98 العاني ]األسير[ كأطعمكا الجائع فككا  .27
 103 نحف اآلخركف األكلكف يـك القيامة  .28
 104-103 أيعطيتي خمسان لـ ييعطيف أحده قبمي: نيصرتي بالرعب مسيرة شير  .29
كىل   .30  104 لي األرضى فرأيتي مشارقيا كمغاربياإفَّ ا زى
ٍبرو   .31 مىافى صى ـٍ زى رىاًئكي  139-138  ًإفَّ ًمٍف كى
 193 ال تسبكا أصحابي فكالذم نفسي بيده   .32
ًدٍدتي أىنَّا قىٍد رىأىٍينىا ًإٍخكىانى   .33  193 نىاكى
مىفٍ   .34 ب ٍرهي اي  كى بٍَّر ييصى  140 يىتىصى
زىاًء مىعى ًعظىـً   .35 ـي اٍلجى ءً ًعظى  141 اٍلبىالى
بىرى   .36 ًبيبىتىٍيًو فىصى ٍبًدم ًبحى  142 ًإذىا اٍبتىمىٍيتي عى
ٍبًدم   .37 تىٍي عى ٍذتي كىًريمى  142 ًإذىا أىخى
ًدهً   .38 سى ءو ًفي جى ابي ًببىالى ا ًمٍف ميٍسًمـو ييصى  143 مى
ـٍ   .39 ديكي ا يىٍفرىحي أىحى ًء كىمى ـٍ لىيىٍفرىحي ًباٍلبىالى ديىي ٍف كىافى أىحى اءً كىاً   143 ًبالرَّخى
ٍت ًباٍلمىقىاًريضً   .40 ـٍ قيًرضى ميكدىىي ًة أىفَّ جي دُّ أىٍىؿي اٍلعىاًفيىًة يىٍكـى اٍلًقيىامى  143 يىكى
ًدينىةً   .41 مَّى ًباٍلمى مَّى كىالطَّاعيكًف، فىأىٍمسىٍكتي اٍلحي مىٍيًو السَّالـ ًباٍلحي  143 أىتىاًني ًجٍبًريؿي عى
 146-145 داتعرض الفتف عمى القمكب كالحصير عك   .42

ى

ى

ى
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ى

ىفهرسىاألرالم

 

 الصفحة الَعّمم الرقم
 19  ربيعة بف شيبة  .1
 19 بشر بف مسعكد ابف  .2
 21 مصعب بف سعد بف أبى كقاص  .3
 98 مالؾ بف عدم بف خبيب  .4
ٍبدي   .5 ٍمًرك بفي  الرٍَّحمىفً  عى  139 عى
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 فهرسىالمصادرىوالمراجع

 

 القرآن الكريم

روح  ،)ىػ1270شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني اآللكسي )المتكفى:  ،اآللكسي  .1

 ،بيركت –دار الكتب العممية  ،المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 عمي عبد البارم عطية. :تحقؽ ،ىػ 1415األكلى،  الطبعة

كريـ بف عبد الكاحد أبك الحسف عمٌي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الابف األثير،  .2

أسد الغابة في معرفة ( ، ىػ630الشيبانٌي الجزرٌم، عز الديف بف األثير )المتكفى: 

عمي محمد  تحقيق: ،1994 -ىػ 1415األكلى الطبعة ،، دار الكتب العمميةالّصحابة

 معكض ك عادؿ أحمد عبد المكجكد

دار  ،الجامع الصحيح المختصر ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبدا البخارم الجعفي ،البخارم .3

تحقيؽ : د. مصطفى  ،1987 – 1407الطبعة الثالثة ،  ،بيركت –ابف كثير ، اليمامة 

 جامعة دمشؽ -ديب البغا أستاذ الحديث كعمكمو في كمية الشريعة 

معالم  ،)ىػ510محيي السنة، أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم )المتكفى:  ،البغكم .4

الرابعة،  الطبعة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع  ، القرآن )تفسير البغوي(التنزيل في تفسير 

 ـ. 1997 -ىػ  1417

أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، أبك البقاء الحنفي )المتكفى:  ،أبك البقاء .5

 .بيركت –مؤسسة الرسالة  ،الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية ،ىػ(1094
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 ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، برىاف الديف أبك الحسف إبراىيـ البقاعي،  .6

 ـ .1984القاىرة،  ،دار الكتاب اإلسالمي

فقو السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة  ،مٌحمد سىعيد رىمضاف البكطي  ،البكطي .7

 ىػ. 1426 -الخامسة كالعشركف  الطبعة  ،دمشؽ –دار الفكر  ، الراشدة

  مكسسة الرسالة  ، تأمالت عممية وأدبية في كتاب اهلل عز وجل -من روائع القرآن

 .ـ 1999 -ىػ  1420 بيركت -

، دار إحياء التراث العربي، الطبعة ، أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاكم، عبد ا بف عمر .8

 ق، بيركت، تحقيؽ محمد عبد الرحمف المرعشمي.1418االكلى، 

 ،الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي ،الترمذم .9

 تحقيؽ : أحمد محمد شاكر كآخركف. ،بيركت –الناشر : دار إحياء التراث العربي 

 ،)ىػ283أبك محمد سيؿ بف عبد ا بف يكنس بف رفيع التيسترم )المتكفى:   ،التسترم .10

 –منشكرات محمد عمي بيضكف / دارالكتب العممية  ،تفسير التستري

 محمد باسؿ عيكف السكد تحقيؽ:   ،ىػ 1423 -األكلى الطبعة:،بيركت

عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف، الشيير  ،الجاحظ .11

 ىػ. 1423بيركت  -دار كمكتبة اليالؿ ،والتبيين البيان،)ىػ255بالجاحظ )المتكفى: 

، مكتبة العمكـ أيسر التفاسير لكالم العمي الكبيرالجزائرم، جابر بف مكسى الجزائرم ،  .12

 ـ، المدينة المنكرة.2003 -ىػ1424، 5كالحكـ، الطبعة الخامسة 

 ،صحيح السيرة النبوية ،إبراىيـ بف محمد بف حسيف العمي الشبمي الجنيني ،الجنيني .13

الطبعة األكلى،  ،دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف ،راجعو: د. ىماـ سعيد ،عمر سميماف األشقر

 ـ. 1995 -ىػ  1415
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 ،زاد المسير في عمم التفسير ،بف عمي بف محمد الجكزم عبد الرحمف ،ابف الجكزم .14

 ىػ .1404بيركت الطبعة الثالثة ،  –اإلسالمي  المكتب

تفسير ابن أبي  ،الحافظ أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم ،ابف أبى حاتـ .15

 صيدا ، تحقيؽ: أسعد محمد الطيب. -المكتبة العصرية  ،حاتم

 ،المستدرك عمى الصحيحين ،محمد بف عبدا أبك عبدا الحاكـ النيسابكرم ،الحاكـ .16

تحقيؽ : مصطفى عبد القادر  ،1990 – 1411الطبعة األكلى ،  ،بيركت –دار الكتب العممية 

 عطا.

 ،دار الفكر ،الثقات ،بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستيمحمد بف حباف  ،ابف حباف .17

 .تحقيؽ : السيد شرؼ الديف أحمد ،1975 – 1395الطبعة األكلى ، 

 الطبعة الثانية ،  ،بيركت –مؤسسة الرسالة  ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان

 تحقيؽ : شعيب األرنؤكط ،1993 – 1414

الباري شرح فتح  ،العسقالنٌي الشافعيٌ  أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ  ،ابف حجر .18

 .1379بيركت ،  -دار المعرفة  ،صحيح البخاري

 ،ىػ(395أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  ،أبك الحسف .19

 .ـ1979 -ىػ 1399 ،دار الفكر ، معجم مقاييس المغة

في األمم من خالل آيات سنن اهلل رسالة دكتكراة  ،حسف بف صالح الحميد ،الحميد .20

 ـ .2011ىػ 1422الطبعة الثانية  ،جميرية مصر –دار اليدم النبكم  ،القرآن الكريم

فتح الرحمن في تفسير  ،الحنبمي، مجير الديف بف محمد العميمي المقدسي الحنبمي .21

 ،ـ  2009، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،  دار النكادر، الطبعة االكلى  القرآن

 تحقيؽ: نكر الديف طالب.
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 ،القاىرة –دار السالـ  ،األساس في التفسير ،ىػ( 1409سعيد حٌكل )المتكفى  ،حٌكل .22

 ىػ. 1424الطبعة السادسة، 

الخازف، عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف الخازف ،  .23

دار الكتب العممية، تصحيح: محمد عمي شاىيف ،  ،لباب التأويل في معاني التنزيل 

 ىػ . 1415بيركت،  

دار الكتاب  ،سنن أبي داود  ،أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،أبك داكد .24

 بيركت.، العربي

تفسير روح   ،إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي ،الخمتكتي .25

 دار إحياء التراث العربى. ،البيان

ا بف محمد بف عبيد بف سفياف بف قيس البغدادم األمكم أبك بكر عبد  ،ابف أبي الدنيا .26

، بيركت ،  ،الجوعكتاب ،)ىػ281القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا )المتكفى:  دار ابف حـز

 .تحقيؽ: محمد خير رمضاف يكسؼ ،ـ  1997 -ىػ  1417الطبعة األكلى، 

)المتكفى:  قىاٍيماز الذىبيشمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد بف عثماف بف  ،الذىبي .27

 ،ـ 1985ىػ /  1405الثالثة،  الطبعة ،مؤسسة الرسالة ،سير أعالم النبالء ،)ىػ748

 مجمكعة مف المحققيف ، إشراؼ : الشيخ شعيب األرناؤكط.تحقيؽ: 

زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم  ،الرازم .28

 –الدار النمكذجية، بيركت  -المكتبة العصرية  ،مختار الصحاح ، ىػ(666)المتكفى: 

 ـ.1999ىػ / 1420الطبعة الخامسة،  ،صيدا

، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفياني .29

 .تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم ،ـ2009دمشؽ،  -دار القمـ ،بالراغب األصفياني
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صادؽ بف عبد الرزاؽ بف سعيد بف أحمد بف عبد القادر الرافعي مصطفى  ،الرافعي .30

 ،بيركت –دار الكتاب العربي  ، إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،(ىػ1356)المتكفى: 

 ـ. 2005 -ىػ  1425 -الطبعة الثامنة 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة  ،د كىبة بف مصطفى الزحيمي ،الزحيمي .31

 ىػ. 1418لطبعة الثانية، ادمشؽ –دار الفكر المعاصر  ، والمنيج

ابن القيم  -] بدائع الفوائد  ،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا ،الزرعي .32

 ،1996 – 1416الطبعة األكلى ،  ،مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز  ،الجوزية [ 

 أشرؼ أحمد الج. -عادؿ عبد الحميد العدكم  -تحقيؽ ىشاـ عبد العزيز عطا 

الكشاف عن حقائق  ،عمر الزمخشرم الخكارزميأبك القاسـ محمكد بف  ،الزمخشرم  .33

تحقيؽ: عبد  ،بيركت –دار إحياء التراث العربي  ، التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 الرزاؽ الميدم.

السنن اإلليية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة  ،عبد الكريـ زيداف ،زيداف .34

 .1993ىػ 1413الطبعة األكلى  ،مؤسسة الرسالة ، االسالمية

، الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان تيسير ،السعدم، عبد الرحمف بف ناصر السعدم .35

ـ، بيركت، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معال 2000-ق1420مؤسسة الرسالة، الطبعة االكلى، 

 المكيحؽ.

إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن  ،محمد بف محمد العمادم أبك السعكد ،أبك السعكد .36

 بيركت. –دار إحياء التراث العربي  ، الكريم
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تفسير السممي   ،األزدم السمميأبك عبد الرحمف محمد بف الحسيف بف مكسى  ،السممي .37

تحقيؽ: سيد  ،ـ2001 -ىػ 1421دار الكتب العممية لبناف/ بيركت  ،وىو حقائق التفسير

 عمراف.

تفسير مقاتل  ،أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم بالكالء البمخي ،ابف سميماف .38

 ،ـ 2003 -ىػ  1424 -ألكلى لبناف ، الطبعة ا –، دار الكتب العممية  ابن سميمان

 : أحمد فريد.تحقيؽ

تفسير آيات من القرآن  ،محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي ،ابف سميماف التميمي .39

 جمعة اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية.  ،الكريم

 ،ومبحر العم ،أبك الميث نصر بف محمد بف إبراىيـ السمرقندم الفقيو الحنفي ،السمرقندم .40

 محمكد مطرجي. :تحقيؽ ،بيركت –دار الفكر 

أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني  ،السمعاني .41

 –دار الكطف، الرياض  ،تفسير القرآن ،ىػ(489التميمي الحنفي ثـ الشافعي )المتكفى: 

  ـ.1997 -ىػ1418الطبعة األكلى  ،السعكدية

 ،الخصائص الكبرى ،أبك الفضؿ جالؿ الديف عبد الرحمف أبي بكر السيكطي ،السيكطي .42

 ـ.1985 -ىػ 1405 -بيركت  -دار الكتب العممية 

حدائق األنوار ومطالع األسرار في  ،محمد بف عمر بحرؽ الحضرمي الشافعي ،الشافعي .43

ابف قيـ  محمد غسا :تحقيؽ ،ـ بيركت1998دار الحاكم سنة النشر  ،سيرة النبي المختار

 الجكزية ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف 

، دار الكتب لباب التأويل في معاني التنزيل شاىيف، عبد السالـ محمد عمي شاىيف ،  .44

 ـ. 2004لبناف،  -العممية، بيركت
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محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتكفى:  ،الشنقيطي .45

دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع   ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،)ىػ1393

 .مػ 1995 -ق1415 ،لبناف –بيركت 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من الشككاني، محمد بف عمي بف محمد ،  .46

الرابعة لبناف، دار المعرفة، الطبعة  -، اعتنى بو: يكسؼ الغكش، بيركتعمم التفسير

 ـ.2007

، دار الصابكني لمطباعة كالنشر صفوة التفاسيرالصابكني، محمد عمي الصابكني ،  .47

 ـ، القاىرة.1997-ق1417كالتكزيع، الطبعة األكلى، 

خالصة سير  ،محب الديف أبك جعفر بف عبد ا بف محمد بف أبي بكر الطبرم ،الطبرم .48

 ـ1997 -ىػ 1418السعكدية   –رمة مكتبة نزار مصطفى البازسنة مكة المك ،سيد البشر

 دار ىجر لمطباعة كالنشر  ، تفسير الطبري  جامع البيان عن تأويل آي القرآن

 ـ.2001 -ىػ  1422األكلى،  ،كالتكزيع كاإلعالف

 –دار نيضة مصر، الفجالة  ، التفسير الوسيط لمقرآن ،محمد سيد طنطاكم ،الطنطاكم .49

 القاىرة الطبعة األكلى.

فتوح الغيب في الكشف الطيبي، شرؼ الديف الحسيف بف محمد بف عبد ا الطيبي ،  .50

مصرؼ أبك ظبي اإلسالمي أبك  )كىك حاشية الطيبي عمى الكشاؼ(، عن قناع الريب

 ـ.2013، ظبي،

الطبعة  ،القدس -مطبعة المعارؼ ، المفصل في تاريخ القدس ،عارؼ العارؼ ،العارؼ .51

 .1999الخامسة 



162 
 

محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى:  ،ابف عاشكر .52

التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  ،)ىػ1393

 ىػ. 1984تكنس  –الدار التكنسية لمنشر  ، المجيد"

أبك العباس، أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني اإلدريسي الشاذلي الفاسي  .53

 ـ. 2002، دار الكتب العممية، بيركت، الطبعة الثانية  البحر المديدأبك العباس ، 

، دار القمة كدار  عظات وعبر في قصص األنبياءعبد العظيـ، سعيد عبد العظيـ،  .54

 ـ، اإلسكندرية.2003الطبعة االكلى،  ،اإليماف

، مدار الكطف لمنشر، شرح رياض الصالحينابف عثيميف ، محمد بف صالح العثيميف،  .55

 ىػ.1426الرياض، 

أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسنٌي اإلدريسٌي الشاذلٌي الفاسي  ، ابف عجيبة .56

 /ـ 2002الطبعة الثانية / /  دار الكتب العممية ػ بيركت ،البحر المديد ،أبك العباس

 .ىػ1423

المحرر الوجيز في  ،أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي  ،ابف عطيو .57

 ،ـ1993ىػ 1413لبناف / الطبعة األكلى   –دار الكتب العممية  ، تفسير الكتاب العزيز

 تحقيؽ : عبد السالـ عبد الشافي محمد.

السيرة النبوية كما جاءت في األحاديث  ،أبك عمر، محمد بف حمد الصكياني  .58

 ـ. 2004 -ىػ  1424الطبعة األكلى،  ،مكتبة العبيكاف ،الصحيحة)قراءة جديدة(

حْيَحُة ُمَحاَوَلٌة ِلَتطِبْيِق َقَواِعِد السِّيرُة  ،أكـر ضياء العمرم  ،العمرم .59 الن َبوي ُة الص 

 الطبعة ،مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة ،الن َبوي ةِ الُمَحدِّثْيَن ِفْي َنْقِد رَواَياِت السِّْيَرِة 

 .ـ 1994 -ىػ  1415السادسة، 
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، بيركت إحياء عموم الدينالغزالي، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي،  .60  -، دار ابف حـز

 ـ.2005لبناف 

الصحاح  ،ىػ(393أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  ،الفارابي .61

 .تاج المغة وصحاح العربية

أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم  ،الفراىيدم .62

 ،المخزكمي ك د. إبراىيـ السامرائيتحقيؽ : د. ميدم  ، كتاب العين ،ىػ(175)المتكفى: 

 دار كمكتبة اليالؿ.

 -ىػ1407الطبعة االكلى،  ،، دار الفرقافالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاتوفضؿ عباس،  .63

 ـ، األردف.1987

القاموس ،ىػ(817طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى: مجد الديف أبك  ،الفيركزآبادل .64

لبناف  الطبعة الثامنة،  –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت  ، المحيط

 .ـ 2005 -ىػ 1426

 المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية لجنة  ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

 ـ. 1973 -ىػ  1393إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة 

 -دار المعرفة ،المفردات في غريب القرآن ،أبك القاسـ الحسيف بف محمد ،أبك القاسـ .65

 تحقيؽ محمد سيد كيالني. ،لبناف

اإلسالم من مفاىيم الوالء والبراء في   ،محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني ،القحطاني .66

فضيمة الشيخ عبد  تقديـ ،المممكة العربية السعكدية -دار طيبة، الرياض  ،عقيدة السمف

 الرزاؽ عفيفي.
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أبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس  ،القرطبي .67

الرياض،  دار عالـ الكتب، ،الجامع ألحكام القرآن ،ىػ(671الديف القرطبي )المتكفى : 

 .المحقؽ ىشاـ سمير البخارم ،ـ 2003ىػ/  1423المممكة العربية السعكدية الطبعة 

، د. ـ ، مكتبة ابك بكر  كشف الكربة عند فقد االحبةالقرني، عبد الخالؽ القرني ،  .68

 ـ .2000الصديؽ، الطبعة االكلى

العامة لمكتاب، ، الييئة المصرية لطائف اإلشاراتالقشيرم، عبد الكريـ بف ىكازف،  .69

 الطبعة الثالثة، )د.ت(، بمصر، تحقيؽ: إبراىيـ البسيكني.

 .6القاىرة، عدد األجزاء: -قطب، سيد، في ظالؿ القرآف، دار الشركؽ .70

ابف قيـ الجكزية ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف بف قيـ الجكزية ،  .71

 – 1395الطبعة الثانية ، ،  كتبير  -دار المعرفة ، إغاثة الميفان في مصايد الشيطان

 تحقيؽ: محمد حامد الفقي ،1975

 –دار الكتب العممية  ،الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي )الداء والدواء( - أ

 بيروت.

مكتبة المنار  -مؤسسة الرسالة، بيروت  ،زاد المعاد في ىدي خير العباد - ب

طريق   م.1994ىـ /1415 ،الطبعة السابعة والعشرون  ،اإلسالمية، الكويت

 ىػ.1394الثانية،  مصر الطبعة  -دار السمفية، القاىرة ،اليجرتين وباب السعادتين

 ـ. 1973 -ىػ  1393الطبعة الثانية،  ،بيركت –دار الكتب العممية  ،الفوائد

ياك نستعين - ت المممكة  ،، دار الصميعي مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 تحقيؽ: ناصر السعكم، عمي القرعاكم كآخركف.  ،العربية السعكدية
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، دار الكتب العممية  بيركت.  مفتاح دار السعادة ومنشور والية العمم واإلرادة - ث

 .نصكح عزقكؿ

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  ،ابف كثير .72

 -ىػ 1420الطبعة الثانية  ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ، القرآن العظيم تفسير ،ىػ(774

 ـ. 1999

 ىػ  1388األكلى،  الطبعة ،القاىرة –مطبعة دار التأليؼ  ،قصص األنبياء- 

 تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد. ،ـ 1968

االكتفاء بما تضمنو من  ،أبك الربيع سميماف بف مكسى الكالعي األندلسي ،الكالعي .73

 -بيركت  -الطبعة األكلى دار النشر عالـ الكتب  ،والثالثة الخمفاءمغازي رسول اهلل 

 ىػ. تحقيؽ : د . محمد كماؿ الديف عز الديف عمي.1417

ىػ( كجالؿ الديف 864جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  ،المحمي كالسيكطي .74

 –دار الحديث  ،تفسير الجاللين ،ىػ(911عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي )المتكفى: 

 الطبعة األكلى. ،القاىرة

محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى،  ،مرتضى .75

بيدم )المتكفى:   دار اليداية. ،تاج العروس من جواىر القاموس ،ىػ(1205الزَّ

الجامع الصحيح  ،أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ،مسمـ .76

 الناشر : دار الجيؿ بيركت + دار األفاؽ الجديدة ػ بيركت. ،المسمى صحيح مسمم

زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف  ،المناكم .77

فيض القدير شرح الجامع  ،ىػ(1031العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )المتكفى: 

 .1356مصر الطبعة األكلى،  –المكتبة التجارية الكبرل  ،الصغير
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، دار الكتب  تسمية أىل المصائبالمنبجي، محمد بف محمد شمس الديف المنبجي،  .78

 ـ.2005العممية، بيركت ،الطبعة الثانية 

محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف  ،لساف العرب ،ابف منظكر .79

 –دار صادر  ،لسان العرب ،ىػ(711منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 

 .ىػ 1414 - الطبعة الثالثة ،بيركت

 ـ 1984-ق 1404دار الفكر دمشؽ سنة  ،مختصر تاريخ دمشق ،ابف منظكر .80

دار  ،146 ص ،القول المبين في سيرة سيد المرسمين ،محمد الطيب النجار ،النجار .81

 .الندكة الجديدة بيركت

تطريز  ،النجدم، فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ ابف حمد المبارؾ الحريممي النجدم .82

 ،ـ 2002، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع الرياض، الطبعة االكلى،  رياض الصالحين

 تحقيؽ: عبد العزيز بف عبد ا بف إبراىيـ الزير آؿ حمد.

جامعة  ،معاني القرآن ، ىػ(338أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد )المتكفى:  ،النحاس .83

  .محمد عمي الصابكني  :المحقؽ ،1409األكلى،  الطبعة مكة المكرمة -أـ القرل 

تيذيب  ،ىػ( 676أبك زكريا محيي الديف بف شرؼ النككم )المتكفى سنة  ،النككم .84

 تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. ،347ص ،األسماء والمغات

 ، الكشف والبيان ،أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي النيسابكرم ،النيسابكرم .85

 ـ . 2002 -ىػ  1422الطبعة االكلى  ،لبناف –بيركت  -دار إحياء التراث العربي 

عمي بف محمد بف عمي، أبك الحسف الطبرم، الممقب بعماد الديف، المعركؼ  ،اليراسي .86

 ،دار الكتب العممية، بيركت ،أحكام القرآن  ،ىػ(504بالكيا اليراسي الشافعي )المتكفى: 

 تحقيؽ: مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية. ،ىػ 1405الطبعة الثانية، 
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مؤسسة اقرأ ، القاىرة  ، االبتالء وكيف تستفيد منو الدعوات ،مجدم الياللي ،الياللي .87

 .ـ 2007 -ىػ  1428الطبعة األكلى، 

أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي  ،الكاحدم .88

دمشؽ،  -الدار الشامية  ،دار القمـ  ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ىػ(468)المتكفى: 

 ىػ. 1415الطبعة األكلى،  ،بيركت
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