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االستهالل
قال تعالى " :لَتُب لَو َّن يِف أَموالي ُكم وأَنْ ُف يس ُكم ولَتَسمع َّن يمن الَّ يذين أُوتُوا الْ ي
اب يم ْن قَ ْبلي ُك ْم
ت
ك
َ
َ
ْ َ َُْ َ َ
َْ ْ َ
ُْ
ويمن الَّ يذين أَشركوا أَذى كثيريا وإين تصيِبوا وت تَّ قوا فيإ َّن ذليك يمن عزي
ُموير".
اْل
م
ْ
َ َ َ ْ َُ ً َ ً َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ
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اإلهـــــــداء
اهدي هذا البحث إلى والدي آطال اهلل عمره بالطاعات
كما أهديه إلى والدتي رمز العطاء الذي ال ينضب
والى رفيق دربي زوجي العزيز
والى أوالدي حفظهم اهلل

الشكــــــر والتقـــديـــــر

ت

أتوجه بخالص الشكر بعد شكر اهلل الوالدين الكريمين اللذين أعاناني
وسعيا في تعليمي وبذال جهدهم ا في ذلك بالدعاء الخالص .فجزاهما اهلل
عني أحسن الجزاء وأوفره ورفع درجتهما وأحسن عاقبتهما في األولى واآلخرة
وأعانني على برهما ما دمت حية .
كذلك الشكر إلى أستاذي فضيلة الدكتور /السر محمد األمين الذي أفادني
بتوجيهاته النيرة ،وآرائه السديدة ،وتعليقاته النفيسة ومنحنى من وقته ما
ذلل أمامي عقبات كثيرة في هذا لبحث وأسال اهلل أن يثبته ويجزيه أحسن
الجزاء .
وشكري وتقديري لفضيلة الدكتور الشيخ /عثمان محمد الحسن األب
الروحي الذي اكر منى اهلل تعالى بحفظ كتابه الكريم علي يده وجهوده
المقدرة مع جميع طالبه عموماً وعلى ما أوالني به من بالغ عنايته وال
أجد كلمة تفي بشكره إال أن أقول له " جزآك اهلل خي اًر"
كما اشكر كل من أعانني على هذا البحث براى سديد – وقول رشيد
وأسال اهلل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم الدين .

المقدمة
ث

الحمد هلل حمدًا كثي ًار طيبًا مباركًا كما ينبغي لجالل وجه وعظيم سلطانه وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه
ومن سار على سنته إلى يوم الدين .
إن القران الكريم نزل هداية للناس أجمعين إلى الصراط المستقيم وتذكيرهم  ،و إرشادهم إلى

ما يصلح أمور دينهم ودنياهم قال تعالى﴿ :إي َّن َه َذا الْ ُق ْرآَ َن يَ ْه يدي ليَّل يِت يه َي أَقْ َوُم َويُبَشُِّر
الْم ْؤيمنيني الَّ يذين ي عملُو َن َّ ي ي
َن ََلُم أ ْ ي
ريا﴾
الصاِلَات أ َّ ْ
ُ َ َ َْ َ
َجًرا َكب ً
لذلك يجب أن ننهل نظام الحياة  ،الن فيه السعادة ويهدي للتي هي أقوم .

لقد شاءت إرادة اهلل تعالى أن تكون حياة اإلنسان فوق األرض سلسلة متواصلة ال تكاد تنتهي
من االبتالءات والمحن وانه ال يخفي على أحد أن الحياة المليئة بالمحن واالبتالءات وان كل
مؤمن ومؤمنة عرضه لكثير منها فمرة يبتلى في نفسه وأحيانًا يبتلى بأهله وهكذا تتغلب لعبة
األقدار من لدن حكيم عليم و إذا لم يحمل المؤمن النظرة الصحيحة لالبتالء فسيكون خطاءه
أكبر من صوابه وال سيما أن بعض المصائب تطيش منها العقول لضخامتها وفجاءتها عياذاً
باهلل فكان البد من توجيه الشباب المسلم إلى المفهوم السليم لالبتالء في هذه الحياة ،ومن
تصبح موقفهم حتى يبصروا بطبيعة الطريق ،ويوطنوا أنفسهم على ما يعترضهم من محن
وابتالءات .

أسباب اختيار الموضوع:
ج

 -1إسهاما في دعوة الناس إلى التفكر في كالم اهلل تعالى
 -2لتحقيق اإليمان بالقضاء والقدر وهو ركن من أركان اإلسالم الستة.
 -3هناك آيات كريمة في كتاب اهلل تتحدث عن رسل اهلل وقصصهم مع أقوامه وما فيها
من مواقف عنيفة كان يواجهه كل منهم في طريق الدعوة إلى اهلل ويتلقون إلى ايدى
أعداء اهلل االضطهاد والتهديد والطرد والتشديد فهذا العنت الذي كان يلقاه األنبياء كان
سبب في البحث تقصي أسبابه وغايته وأهدافه ليطمئن القلب وتهدأ النفوس
 -4ما يصيب في مشارف األرض ومغاربها من ابتالءات ومحن في العصر الراهن
أهداف البحث:
 -1الموضوع عبارة عن دراسة قرآنية لسنة من سنن اهلل تعالى في الحياة ال تتوقف ما
دام هناك صراع بين الحق والباطل
 -2لتحقيق اإليمان باهلل والتوكل عليه وهو اجل ما يناله العبد في الدنيا و اآلخرة
 -3محاولة الكشف عن ظواهر المحن واالبتالء في القرآن الكريم والسنة النبوية التي
تخدم الموضوع

منهج البحث:
سيتبع الباحث في هذه الدراسة – المنهج االستقرائي وذلك باستقراء واستقصاء جميع اآليات
التي تتعلق بالموضوع ما أمكن وكذلك المنهج التحليلي وذلك عند عرض األدلة ويكون باالتي:
ح

 -1يعتمد الباحث في إعداد البحث على القرآن الكريم وكتب التفسير والحديث واللغة والتراجم
.
 -2تم تناول جزئيات الموضوع بإيراد اآليات المتعلقة به وبإيراد تفسير بعض المفسرين.
 -3اآليات الواردة تم توثيقها بذكر اسم السورة ورقم اآلية
 -4تم ترجمة األعالم في أخر البحث
 -5تم فهرست اآليات و األحاديث واألعالم والموضوعات

الدراسات السابقة:
البد من ذكر الجهود السابقة والدراسات التي بذلت في موضوع االبتالء والمحن اعترافًا
ال جعل الفضل بفضلهم وفي حدود معرفتي فإن هذا الموضوع لم يفرد في الكتب القديمة

خ

ببحث مستق إال من خالل ما أشار إليه علماء التفسير والحديث والسيرة والتاريخ في مباحث
في أمهات الكتب.
وبعد االطالع والنظر في الكتب والدراسات التي توفرت لدى إال ما تم تغطيته من جوانب
معينه.
 -1االبتالء والمحن في الدعوات محمد عبد القادر دار الفرقان عمان األردن ط1986 ،
 -2موسوعة نظرة النعيم في أخالق الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم المؤلف :فريق
كبير من المتخصصين بإشراف الشيخ صالح حميد عبد الرحمن بن ملوح – دار الوسيلة
للنشر والتوزيع  – 1998 -1418الطبعة األولى – حكمة االبتالء .
هيكل البحث:
يتكون البحث من ثالثة فصول وخاتمة
الفصل األول :مفهوم االبتالء
وفيه ثالث مباحث
المبحث األول :معنى السنن في اللغة واالصطالح
المبحث الثاني :مفهوم االبتالء
المبحث الثالث :سنة التمحيص
الفصل الثاني :أنواع االبتالء
وفيه ثالث مباحث
المبحث األول :االبتالء في الجسد
المبحث الثاني :االبتالء في المال
المبحث الثالث :االبتالء في األبناء واألزواج
الفصل الثالث:
وفيه مبحثان

د

المبحث األول :حكمة اهلل تعالى في االبتالء
المبحث الثاني :القيم التربوية لالبتالء

ذ

الفصل األول
(السنه واالبتالء والتمحيص)

المبحث األول :معني السنن في اللغة واالصطالح
المبحث الثاني :مفهوم االبتالء
المبحث الثالث :سنة التمحيص
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المبحث األول
معني السنن في اللغة:
قال الراغب :وسن الحديد :واسالتة وتحديده ,ما المسن :مايسن به أي يحدد به.

[]1

في لسان العرب  :وسنها اهلل للناس  :أي بينها  ,وسن اهلل سنة أي طريقاً قويماً

]2[.

وفي تهذيب اللغة  :يقال :هذه سنة اهلل :أي حكمة وأمرة ونهية ألنة أريد الفعل .

[]3

وقال الجرجاني  :السنة هي الطريقة مرضية أو غير مرضية .

[]4

وفي معجم الفاظ القران :سن الشئ ,بالباء للمجهول – صب في قالب .
والسنة  :الطريقة والخطة المتبعة .وسنة اهلل  :ماجرى نظامة في خلفة.
معني السنن في اإلصطالح :
سنة اهلل :هي الطريقة المتبعة في معاملة اهلل تعالي للبشر بناء علي سلوكهم وأفعالهم وموقفهم
ومن شرع اهلل وانبيائة ومايترتب علي ذلك من نتائ في الدنيا واألخرة .

[]5

السنن  :جميع سنة سنة وهي الطريقة المستقيمة المعبر  ,والسيرة المتبعة من قوائم سن الماء
إذا وااله صبة ,شبهت بة السنة لتوالي أجزائها علي نهج واحد  ,وفالن علي السنة  ,أي :علي
طريق االستواء اليميل إلي شئ من األهواء وهي ما سنة اهلل في األمم المكذبة مع وقائع .
وحتي نتوصل إلي تعريف أشمل البد لنا من الرجوع لالًيات القرانية التي وردت فيها هذه
الكلمة وبالرجوع إليهذه االيات نجدأن لفظة سنة وردت بصيغة المع – سنن –في آيتين هما:

[ ]1مفردات اللفظ القران – الراغب االصفهاني صفوات عدنا داوودي دار العلم – دمشق  ,دار السامية بيروت ط1992 , 1م –ص.245-244
[ ]2لسان العرب – أبن منظور أبو الفاضل جمال الدين بن مكرم االفريقي المصرى ,بيروت د.ط 1990م 225/13,
[ ]3تهذيب اللغة –االزهرى أبو منصور بن أحمد تحقيق بن عبدالنبى ,الدار المصرية القاهرة .
[ ]4التعريفات – الجرجاني علي بن محمد الشريف – مكتبة لبمان – ساحة رياض الصالح لبنان  ,1969ص.237
[ ]5السنن االلهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية  ,زيدان عبدالكريم – مؤسسة الرسالة بيروت ط1993 ,1م  ,ص13
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ِ
ت ِمن َقْبلِ ُكم سَُنن)[ ]1وقولةِ (:
ين ِمن َقْبلِ ُكم)[ ]2وهذا يدل
قولة تعالي َ (:ق ْد َخَل ْ
َ
سَُن َن اَلذ َ
وي ْهدَي ُك ْم ُ
ْ ُ
علي أنهما مجموعة طرق قدرها اهلل لعباده .

واآليات تشُ ُُير إلي أن هذه السُ ُُنن جرت في حق األولين واليسُ ُُتثني منها أحد من العالمين
وانة ال تبديل لها وال تحول ,وهذا يدل علي شُ ُ ُ ُُمولهما للحق أجمعين ويفيد أنها مطردة وثابتة
ين ).
ضْ
إلي يوم الدين  .قال تعالي  (:وان َي ُع ُ
سَّن ُ
ودوا َف َق ْد َم َ
ت األ ََّوِل َ
ت ُ

[]3

ِ
َّ ِ ِ ِ
ان أ َْم ُر اللَّ ِه َق َد ًار َّم ْق ُدو ار).
ين َخَل ْوا من َقْب ُل و َك َ
سَّن َة الله في اَلذ َ
قال عز وجل ُ (:

[]4

َّ
ِ
سَّن ِت اللَّ ِه تَْب ِديالً).
سَّن َ
ت األ ََّولِ َ
قال عز وجل (:فَهَ ْل َينظُُر َ
ين َفلَن تَ ِج َد ل ُ
ون إال ُ
ِ
قال عز وجل (:سَّنةَ اللَّ ِه اَلتِي قَ ْد َخلَ ْ ِ
سَّن ِة اللَّ ِه تَْب ِديالً).
ت من قَْب ُل ولَن تَ ِج َد ل ُ
ُ

المبحث الثاني
العلم بالسنن االلهية:

[ ]1سورة ال عمران 137
[ ]2سورة النساء.26
[ ]3سورة األنفال .38
[ ]4سورة األحزاب .38
[ ]5سورة فاطر .43
[ ]6سورة الفتح .23
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[]5

[]6

لقد وجة القرآن الكريم المسلمين نحو الوعي بعالم الشهادة فحثهم النظر والتدبر واالستقراء ,
فالكشف عن قوانين المادة وسنن االجتماع كما نبة إلي بناء الحضارة وكيفية المحافظة عليها
من السقوط .
ت ِمن
وقد أرشُُد القرآن إلي هذه السُُنن فذكرها نص ُاً األحيان في مثل قولة تعالي  (:قَ ْد َخلَ ْ
ِ
ِ
ِّ
س َُنن َف ِس ُ ُيروا ِفي األ َْر ِ
ين)]1[.ولم يذكرها أحيانًا نص ًُا,
ض َفانظُُروا َكْي َ
الم َكذبِ َ
ف َك َ
َقْبل ُك ْم ُ
ان َعاقَبةُ ُ
وانما فهمت من النص داللة مثل قولة تعالي (:ولَ َق ِد اس ُ ُ ُ ُتُه ِزئ بِرس ُ ُ ُ ُ َل ِّمن َقْبلِ َك َفح َ َّ ِ
ين
َ
اق بِالذ َ
ْ ْ َ ُُ

ِ
ِ ِ
ون) ]2[.وذكرها تارة مضافة إلي اهلل تعالي في مثل قولةَ (:فَل ْم
َسخ ُروا مْنهُم َّما َك ُانوا ِبه َي ْستَ ْه ِزُء َ
ت َّ
وخ ِسُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َر ُهَن ِال َك
َي ُ
ك َي َ
ت ِفي ِعَب ِاد ِه َ
الل ِه اَلتِي َق ْد َخَل ْ
سُ ُ ُ ُ ُ ُ َُّن َ
إيم ُانهُ ْم َل َّما َأرَْوا َبْأ َسُ ُ ُ ُ ُ ُ َُنا ُ
نف ُعهُ ْم َ
[]3
ِ
وما َمَن َع َّ
اس أَن
ال َكاف ُر َ
الن َ
ون) .وذكرها تارة أخرى مضُ ُ ُُافة إلي أقوام في مثل قولة تعاليَ (:
َّ
ِ
ِ
ِ
ال).
اب قُُب ً
الع َذ ُ
سَّنةُ األ ََّولِ َ
ين َي ْستَ ْغف ُروا أ َْو َيأْتَيهُ ُم َ
اء ُه ُم الهُ َدى َرَّبهُ ُْم إال أَن تَأْتَيهُ ْم ُ
ُي ْؤ ِمُنوا إ ْذ َج َ

[]4

وقد نبة جل ثناؤه المسلمين ألي أن هذه السنن صارمة,تتسم باالطراد والشمول والثبات كما

َّ
ِ
ِ
سُ َُّن ِت
سُ َُّن ِت اللَّ ِه تَْب ِدي ً
سُ َُّن َ
ت األ ََّولِ َ
في قولة تعالي َ (:فهَ ْل َينظُُر َ
ال وَلن تَ ِج َد ل ُ
ين َفَلن تَ ِج َد ل ُ
ون إال ُ
[]6
[]5
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
س َُّنتَِنا تَ ْح ِويالً).
س َُّنةَ َمن َق ْد أ َْر َس ُْلَنا َقْبلَ َك من ِر ُس ُلَنا وال تَ ِج ُد ل ُ
الله تَ ْح ِويالً) .وقولة تعاليُ (:
فيعني إذن معرفتها وتدبرها واسُ ُ ُ ُ ُ ُُتيعابه واالسُ ُ ُ ُ ُ ُُتفادة منها لقولة تعالي  (:ي ِر ُ َّ ِ
ِّن َل ُك ْم
ُ
يد اللهُ لُيَبي َ

ويه ِدي ُكم سَُنن اَل ِذ ِ ِ
وب َعَلْي ُك ْم واللَّهُ َعلِيم َح ِكيم) ]7[.ومن خالل السُنن في كتاب
ويتُ َ
ين من َقْبل ُكم َ
َ
َْ َ ْ ُ َ
اهلل تعالي وسُُنة رسُُوله صُُلي اهلل علية وسُُلم نفهم التاريخ علي حقيقتة ,ونعرف عوامل البناء
واألمن واالس ُ ُ ُ ُ ُُتقرار والتقدم وعوامل الهدم والخوف والطاعة والمعص ُ ُ ُ ُ ُُية  ,واإليمان والكفر ,
والتوحيد والشُ ُ ُُرك  ,فاإلنسُ ُ ُُان إذا أتي باألمر واجتنب النهي  ,ووقف عند حدود اهلل أصُ ُ ُُاب

[ ]1سورة ال عمران.38
[ ]2سورة األنعام .10
[ ]3سورة غافر .85
[ ]4سورة الكهف .55
[ ]5سورة فاطر .34
[ ]6سورة اإلسراء .77
[ ]6سورة النساء .26
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خير السُ ُُنة الربانية واذا أهمل األمر وخالفه وارتكب النهي عنة  ,ووقع في حدود اهلل أصُ ُُاب
شر السنة الربانية .

[]1

مفهوم االبتالء.:
البالء واالبتالء يلتقيان في معني االختبار واالمتحان وهما إس ُ ُ ُ ُ ُ ُُمان من باله يبلوه وابتاله
وبالء وابتليتة :أى اختبرتة ,وباله يبلوه بلواً :إذا جربة
,أي جربة  ,يقال (:بلوت الرجل بلواً
ً

[]2

لي فالن وابتُلي:إذا امتحن والبلية والبلوه واحد والجمع الباليا .
يقال ُ :ب ً

واالبتالء االختبار ,ومنة قولة تعالي َ (:نْبلُو ُكم بِ َّ
الشِّر واْل َخْي ِر) ]3[.والمعروف أن االبتالء يكون
في الخير والشر معًا.

جاء في لسُ ُ ُُان العرب وقال ابن االعرابي :أبلي بمعني أخبر وابتاله اهلل :امتحنة واالسُ ُ ُُلم
بالء وابتلي .
البلوى والبلوه والبلية والبالء وبلي بالشئ ً

[]4

وفي المعجم الوس ُُيط ابتاله :جربة وعرفة والبالء:الحادث ينزل بالمرء ليخبرة بة والبالء الغم
والحزن والبالء :مبالغة الجهد في االمر والبلوى :المصيبة .
والبلي :الش ُ ُ ُُديد البلي المص ُ ُ ُُيبة وجمعها باليا .والبلية في الجاهلية  :الناقة يموت ص ُ ُ ُُاحبها
فتحبس علي قبرة حتي تموت .

[]5

ويتض ُُح لنا مما س ُُبق ان البالء بمعني االختبار واالمتحان وبمعني مبالغة الهد في االمر
.

[ ]1كيف تفسر التاريخ .محمدين حامل السلمي .مجلة البيان ,عدد1992 ,50م ,ص.98
[ ]2لسان العرب  ,بن منظور  ,مرجع سابق  ,ص.14
[ ]3سورة االنبياء .35
[ ]4لسان العرب ابن منظور  ,مرجع سابق .
[ ]5المعجم الوسيط .ابراهيم مصطفي احمد حرشن الزياب  ,حامد عبدالقادر محمد علي النجار .مجمع اللغة العربية  ,اشرف علي الطبعة
عبدالسالم هارون  ,مطبعة مصر 1381ه1961-م.71/1 ,
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وذكر الراغب األصفهاني في كتابة الفاظ القرآن:أن البالء يكون منحة وذلك عندما زاد وجهًا
ثالثاً فقال  :أن اختبار اهلل تعالي لعبادة تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فصار
المحنة والمنحة جميعا بالء فالمحنة تقتض ُُي الص ُُبر والمنحة مقتض ُُية للش ُُكر والقيام بحقوق
الص ُ ُُبر ايس ُ ُُر القيام بحقوق الش ُ ُُكر فص ُ ُُارت المنحة اعظم البالء[ ]1ثم اورد امثلة علي ذلك
منها قولة تعالي  (:ي َذبِّحون أَْبَناء ُكم ويستَ ْحي ِ
اء ُك ْم).
َ ْ َْ ُ َ
ُ ُ َ
ون ن َس َ

[]2

وقال القرطبي :البالء يكون حسناًويكون سيئاًواصلة المحنة واهلل عز وجل يبلوعبدة بالصنع
الجميل ليمتحن شُ ُُكره  ,ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صُ ُُبرة فقيل للحسُ ُُن بالء وللسُ ُُئ
بالء
ً

[]3

يتضح مما سبق ان البالء بمعني االختبار واالمتحان وان البالء يكن حسنا ويكون سيئًا.
وقد بين الراغب االص ُ ُ ُ ُُفهاني الفرق بين فعل اهلل تعالي وفعل االنس ُ ُ ُ ُُان عند اطالق الفعل
(ابتلي)فقال  :اذا اقبل :ابتلي فالن كذا واباله فذلك يتضمن امرين :
أحدهما :تفرق حالة والوقوف علي ما يجهل من أمره .
الثاني :ظهور جودتة ورداءتة وربما يقصد بة احدهما .]4[ .
وياتي االبتالء بمعني المحنة والفتنة .

معني المحنة :

[ ]1مفردات الفاظ القران – الراغب االصفهاني – مرجع سابق – ص.145
[ ]2سورة البقرة .39
[ ]3الجامح لحكام القران – القرطبي  ,ابو عبداللة محمد بن احمد االنصارى – ط– 5دار الكتب العلمية  ,بيروت لبنان 1996 ,م .263/1 ,
[ ]4مفردات الفاظ القران – الراغب االصفهاني – مرجع سابق – ص146
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المحن مفردها محنة  ,وكلمة ماخوذة من الفعل محن والمحنة :الخبرة وامتحن القول نظر
فية ودبرة .ومحنت إذا صُ ُُفيتها وخلصُ ُُتها بالنار من الش ُ ُوائب .وامتحن اهلل قلوبهم وصُ ُُفاها
َّ
ِ ِ
وبهُ ْم).
امتَ َح َن اللهُ ُقلُ َ
وهذبها ومنة قولة تعالي  (:أ ُْوَلئ َك اَلذ َ
ين ْ

[]1

ات
الم ْؤ ِمَنُ ُ ُ
ومحنت ُُة او امتحنت ُُة واختبرت ُُة وجلوت ُُة وابتليت ُُة ومن ُُة قول ُُة تع ُُالي  (:إ َذا َجُ ُ َ
اء ُك ُم ُ
[]2
ات َف ِ
اجر َ
ِ
وه َّن).
امتَحُن ُ
ْ
ُمهَ َ
واصل المحن :الضرب بالسوط  ,ومحنة عشرين سوطًا:اي ضربة .
ومحن الثوب :لبسُُة حتي اخلقة  ,والمحن :اللين من كل شُُئ ,واالسُُم المحنة :واحدة المحن
التي يمتحن بها االنسان من بلية .

[]3

فالمحن تأتي بمعني االختبار لتخلص قلوب المؤمنين وتص ُ ُ ُ ُُحيتها وتنقيتها من الشُ ُ ُ ُ ُوائب ,
وذلك بما اجرى اللة عليهم من االحداث واالبتالءات التي رسخت في نفوسهم معاني االيمان
وازالت منها كل شائبة حتي صارت نقية صافية طاهرة .
معني الفتنة:
قال الراغب :أصل الفتن  :إدخال الذهب بالنار لتظهر جودتة من رداءتة :

[]4

وجاء في لس ُ ُ ُ ُ ُ ُُان العرب :معني الفتنة  :االبتالء واالمتحان واالختبار واص ُ ُ ُ ُ ُ ُُله ماخوذ من
قولك:فتت الفض ُُة والذهب اذا اذبتها بالنار لتميز الرديءمن الجيد ( ]5[.وقد وردت الفتن في
القران الكريم علي احدعشُُر وجهًا كما قاله الحسُُن بن محمد الدمخاني في قاموسُُة اصُُالحة
الوجوه والنظائر).

[ ]1سورة الحجرات .3
[ ]2سورة الممتحنة .10
[ ]3لسان العرب ابن منظور – مرجع سابق –ص.401
[ ]4مفردات الفاظ القران  ,مرجع سابق  ,ص.623
[ ]5لسان العرب – ابن منظور – مرجع سابق – ص.317/136
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الق ْت ِل).
الوجه األول :الفتنة بمعني الشرك قال تعالي  (:واْل ِف ْتَنةُ أَ َش ِد ِم َن َ

[]1

الوجــة الثــاني :الفتنُُة بمعني الكفر واالثم  ,قُُال تعُُالي َ (:ل َق ُ ِد ْابتَ َغوا ِ
الف ْتَن ُ َة ِمن َقْب ُ ُل)
ُ
ابتغوا الكفر .

[]2

اي

الوجه الثالث :
ِ
ِ
ِ
َِّ ِ
الفتنة بمعني العذاب  ,قال تعالي َّ ُ(:م َّ
اه ُدوا
اج ُروا م ْن َب ْعد َما فُتُنوا ثَُّم َج َ
ين َه َ
إن َرَّب َك ل لذ َ
وصَب ُروا َّ
إن َرَّب َك ِم ْن َب ْع ِد َها َل َغفُور َّرِحيم)[ ]3فتنوا:عذبوا .
َ
الوجه الرابع :
بمعني االبتالء واالختبار ,قال تعالي  (:أ ِ
ب َّ
وه ْم ال
آمَّنا ُ
َحس ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ
َ
الن ُ
اس أَن ُي ْت َرُكوا أَن َيقُولُوا َ

ون)  ]4[.اي وهم اليبتلون .
ُي ْفتَُن َ
الوجه الخامس :

ِ
ِ
بمعني االحراق بُُالنُُار  ,قُُال تعُُاليِ َّ (:
وبوا َفَلهُ ْم
ين واْل ُم ْؤ ِمَن ُات ثَُّم َل ْم َيتُ ُ
الم ْؤ ِمن َ
إن اَلُذ َ
ين َفتَُنوا ُ
الح ِري ِ
ق) ]5[.اي احرقوا المؤمنين والمؤمنات .
اب َ
اب َجهََّن َم ولَهُ ْم َع َذ ُ
َع َذ ُ
الوجه السادس :
ِ
ِ
ين َك َف ُروا) ]6[.اي يقتلكم او يأسركم .
بمعني القتل واألسر  ,قال تعالي  (:أَن َي ْفتَن ُك ُم اَلذ َ
الوجه السابع :

[ ]1سورة البقرة .191
[ ]2سورة التوبة .48
[ ]3سورة النحل .110
[ ]4سورة العنكبوت .2
[ ]5سورة البروج .10
[ ]6سورة النساء .101
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وك َع ْن َب ْع ِ
َنز َل
اح َذ ْرُه ْم أَن َي ْفتُِن َ
ض َما أ َ
بمعني الصُ ُ ُُد عن سُ ُ ُُبيل اهلل الرد  ,قال تعالي  (:و ْ
اللَّهُ إلَْي َك) ]1[.معناه يصدوك ويردوك .
الوجه الثامن :

ِ ِِ
ين).
الفتنة بمعني الضالل واإلضالل  ,قال تعالي َ (:ما أَنتُ ْم َعَلْيه بِ َفاتن َ
الوجه التاسع :
الفتنُُة بمعني المعُُذرة  ,قُُال تعُُالي  (:ثَُّم َل ْم تَ ُكن ِف ْتَنتُهُ ْم إالَّ أَن َق ُالُوا والَّل ُ ِه َرِّبَن ُا َم ُا ُكَّن ُا
ِ
ين) ]3[.يعني معذرتهم .
ُم ْش ِرك َ
الوجه العاشـــــــــر  :الفتنة بمعني االعجاب بالش ُ ُ ُ ُ ُ ُُئ  ,قال تعالي َ (:رَّبَنا ال تَ ْج َعْلَنا ِف ْتَنةً لِّْلقَ ْوِم
َّ ِ ِ
ين) ]4[.اي ال تسلط علينا فرعون وقومة فيقولون :لو ال اننا امثل منكم ما سلطنا عليكم
الظالم َ
فيكون ذلك فتنة .
[]2

بمعني مضلين

الوجه الحادي عشر :

صُ ُ ُر ويْب ِ
ِ
صُ ُ ُ ُر َ ِ
ون)]5[.فالمفتون
الفتنة بمعني الجنون  ,قال تعالي َ (:ف َسُ ُ ُتُْب ُ ُ
الم ْفتُ ُ
ون ْ بأَِّي ُك ُم َ
بمعني المجنون .وبعد اسُ ُُتع ارضُ ُُنا لمعاني االبتالء والمحنة والفتنة يتبين لنا ان هذه الكلمات

تلتقي في معني واحد وهو االختبار واالمتحان .

[]6

[ ]1سورة المائدة .49
 ]2سورة الصافات اية .162
[ ]3سورة االنعام االية .23
[ ]4سورة يونس االية 23
[ ]5سورة القلم اية 6-5
[ ]6قاموس القران إصالح الوجوه والنظائر .الحسن بن محمد بن علي بن محمد الدمخاني مادة فتن اعاد ترتيبة وفرح اياية وقدم لة وفهرسة
د.حسين احمد علي الدراويش ,ط , 1مطبعة دار االينام القدس 1995 ,م  ,ص.283-282
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المبحث الثالث
سنة التمحيص
قال الراغب :أص ُ ُ ُُل المحص :تخليص الش ُ ُ ُُئ مما فية من عيب يقال محص ُ ُ ُُت الذهب اذا
َّ
ص اللهُ
ازلت عنة ما يش ُ ُ ُُوبة من خبث  ,قال تعالي (:ولُِي َم ِّح َ
ص َما ِفي ُقلُوبِ ُك ْم) )2(.فالتمحيص ههنا
وقولة تعالي  (:ولُِي َم ِّح َ
وفي لس ُ ُُان العرب :المحص

()4

اَل ِذين آمُنوا ويمح َ ِ
ين)
َ َ َْ َ
ق ال َكاف ِر َ
()3
كالتزكية والتطهير .

()1

:التخليص والتقنية واالختبار واالبتالء ومنة محص الش ُ ُُئ

َّ ِ
ق
وي ْم َح َ
آمُنوا َ
ص اللهُ الَذ َ
يمحصُ ُ ُُة محص ُ ُ ُاً أي يخلصُ ُ ُُة مما يشُ ُ ُُوبة قال تعالي  (:ولُِي َم ِّح َ
ين َ
ِ
ين) )5(.اي يخلص ُ ُ ُ ُ ُ ُُهم من الُُذنوب وقيُُل  :التمحيص النقص :يقُُال محص اهلل عنُُك
ال َكُاف ِر َ
ذنوبك اي انقصُُها فسُُمي اهلل ما اصُُاب المسُُلمين من بالء تمحيص ُاً النة ينقص من ذنوبهم

وسماه اهلل من الكافرين محقًا.
وأما محق الكافرين بالشُ ُ ُ ُُدائد فليس معناه فناءهم وهالكهم وانما هو اليأس يسُ ُ ُ ُُطو عليهم
وفقد الرجاء يذهب بعزائمهم .لعدم االيمان الذي يثبت قلوب أص ُ ُ ُ ُُحابة في الش ُ ُ ُ ُُدائد – حتي
يذهب ما كان قد يضُُئ من نور الفضُُيلة في نفوسُُهم فال يبقي لهم شُُجاعة وال بأس والشُُئ
من عز النفس فيكون أحدهم كالهالل في المحاق ال نور لة .

()6

يتبين مما سُ ُُبق  ,أن التمحيص هو الشُ ُُئ مما نسُ ُُب فية من عيب وازلتة عن ما يشُ ُُوبة
من خبث ويأتي بمعني التطهير والتزكية مما علق بة من شُ ُ ُ ُ ُ ُوائب الكفر والنفاق والفس ُ ُ ُ ُ ُُوق
وياتي بمعني االختبار والبالء ليمحص المؤمنين ويختبرهم .

( )1سورة آل عمران اية .141
( )2سورة آل عمران اية .145
( )3الراغب االصفهاني –مفردات الفاظ القرآن –ص.761
( )4ابن منظور – لسان العرب .90/7-
( )5آل عمران اية .141
( )6تفسير القران الكريم "تفسير المنار " رضا محمد رشيد الهيئة المصرية للكتاب 1972م .152/4 ,
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بما يقع عليهم من قتل او الم ويمحق الكافرين اي يستأصلهم .
ومن النتائج المترتبة علي س ُُنة االبتالء :س ُُنة التمحيص:فالمؤمن من جهه يتعرض للمحن
فيص ُ ُ ُُقل معدنة من أثرها ,و ينض ُ ُ ُُج بها كما ينض ُ ُ ُُج الطعام بالنار ,والمنافق من جهه ثابتة
اليس ُُتطيع الص ُُمود امام الفتنة فتخور قواة  ,وتنحل عراه وينكص علي عقبية ولهذا جعل اهلل
تعالي التمحيص معب ار لتنقية الص ُ ُ ُ ُ ُ ُُف المؤمن من أدعياء اإليمان فيقع بة التميز بين الثمن
ِ
والخرز الخسُ ُ ُُيس كما في قولة تعالي  (:ما َك َّ ِ
ين َعلَى َما أَنتُ ْم َعلَْي ِه َحتَّى
الم ْؤ ِمن َ
َ َ
ان اللهُ لَي َذ َر ُ
َّ ِ ()1
ِ
ِ َّ
صُ ُ ُ ُ ُ ُد ِ
ص َما ِفي
يث ِم َن الطي
الخبِ َ
َي ِم َيز َ
ورُك ْم ولُِي َم ِّح َ
ِّب) .وقولة تعالي  (:ولَِيْب َتل َي اللهُ َما في ُ
()2
ُقلُوبِ ُكم واللَّه علِيم بِ َذ ِ
الص ُد ِ
ور).
ات ِ
ْ ُ َ
وعلي ضُ ُُوء سُ ُُنة التمحيص تتحقق سُ ُُنة اخرى وهي سُ ُُنة التمكين  ,إذيمكن اهلل عز وجل
للمؤمنين في االرض حتي يثبتون جدارتهم واسُ ُ ُُتحقاقهم للنصُ ُ ُُر بلجوئهم إلية وحده في وقت
المحنة وتجردهم لة وتطلعهم الية في زمن الشُُدة مسُُتغنين من نزول النصُُر بعد االخذ بكافة
االسباب المامور بها سرعا من صبر وتقوى واعداد.

()3

وقد أدرك أهل العلم والبصُ ُُيرة هذه الحقيقة فعندما سُ ُُئل الشُ ُُافعي أيهما أفضُ ُُل للرجل أن
يمكن أو يبتلي قال (:اليمكن حتي يبتلى).

()4

وحصُُيلة هذه السُُننن أن بعضُُها يمسُُك في رقاب البعض كحلقات السُُلسُُلة يشُُد بعضُُها
بعض ُ ُ ُاً فال تمكين بال تمحيص وال تمحيص بال ابتالء إذ متي أوائلها تحققت أو اخرها  ,إنها
س ُُنن س ُُاطعة وحقائق ثابتة  .وجدير باالش ُُارة أن الحكمة من صُ ُرامة وثبات الس ُُنن الربانية
هو أن تض ُُبط الموازين  ,وتس ُُتقر معايير الحكم علي األش ُُياء والمواقف واألحداث والرجال ,
لكن من ناحية أخرى  :الينبغي أن يغتر المؤمن بهذا اإلطراد واالستمرار النة
( )1سورة آل عمران آية .179
( )2سورة آل عمران آية.154
( )3منهج النبي صلي هللا علية وسلم في الدعوة من خالل السيرة الصحيحة لمخزون محمد  ,ص.39
( )4الفوائد :ابن القيم شمس الدين أبو عبدهللا بن محمد أبي بكر الحنبلي ن751ه,تحقيق عصام الدين الصماطي  ,القاهرة ط2003 ,1م  ,ص.227

15

ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اه ْم
ْم َتاع َقليل ثَُّم َمأ َْو ُ
قد يورث الغفلة  ,قال تعالي  (:ال َي ُغَّرَّن َك تََق ل ُ
ب اَلذ َ
ين َك َف ُروا في البالد َ
()1
جهَّنم وبِْئس ِ
اد).
المهَ ُ
ََُ َ
فحين يشاهد المؤمن الكفار وهم يسعون في األرض ويمكنون اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً
وتفيض عليهم كنوز األرض وخيراتها فيعلم أن ذلك يندرج ض ُ ُ ُ ُُمن تمكين االس ُ ُ ُ ُُتدراج  ,فمن
ت َل َها
س ُ ُ ُ ُ ُ ُُنن اهلل الجارية أن يملي للكفار قبل أن يهلكهم قال تعالي َ (:و َكأَيِّن ِّمن َق ْرَي َة أ َْمَلْي ُ
()2
َخ ْذتُها والَ َّي الم ِ
وِهي َ ِ
ص ُير)
َ
ظال َمة ثَُّم أ َ َ َ
َ َ
كما ينبغي االيغتر المؤمن بديمومة وامتداد النعم  ,فدوامها ينسُ ُ ُ ُ ُُي عادة انها قد تزول في
الدنيا بسُُبب من االسُُباب  .أو تضُُمحل وتذهب بموت اإلنسُُان ,ولذلك نبة القرآن الكريم إلي
ِ ِ
اء ُهم َّما َك ُانوا
االعتبار بفنائهما وزوالها  ,قال تعالي  (:أَ َف َأرَْي َ
ت إن َّمتَّ ْعَن ُ
اه ْم سُ ُ ُ ُ ُ ُ ُن َ
ين ْثَُّم َج َ
()3
ون).
ون ْ َما أ ْ
ُي َ
َغَنى َعْنهُم َّما َك ُانوا ُي َمتَّ ُع َ
وع ُد َ
ومن النماذج علي السنن االلهية :
مداولة األيام بين الناس :
من السُُنن الربانية  :مداولة األيام بين الناس من الشُُدة إلي الرخاء ومن الرخاء إلي الشُدة
ومن النص ُ ُُر إلي الهزيمة ومن الهزيمة إلي النص ُ ُُر قال تعالي (:إن َي ْم َسُ ُ ُ ْسُ ُ ُ ُك ْم َق ْرح َف َق ْد َم َّس
َّ
َّ ِ
ِ
الن ِ
ام ُن َد ِاولُهَا َبْي َن َّ
ويتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم ُ
اء واللهُ
آمُنوا َ
اس ولَِي ْعلَ َم اللهُ الَذ َ
شُ ُهَ َد َ
ين َ
القَ ْوَم قَ ْرح ِّم ْثلُهُ وتْل َك األََّي ُ
()4
ال ي ِح ِ َّ ِ ِ
ين).
ُ
ب الظالم َ

( )1سورة آل عمران .197-196
( )2سورة الشعراء .207-205
( )3سورة ال عمران .14
( )4سورة الحج .48
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الفصل الثاني
(أنواع اإلبتالء)
المبحث األول
اإلبتالء في الجسد
المبحث الثاني
اإلبتالء في المال
المبحث الثالث
اإلبتالء في األبناء واألزوا

المبحث األول
اإلبتالء في الجسد
في حدوث الشدة والرفاء والسراء والضراء ،والخير والشر والنفع والضر داللة واضحة على
قضية اإللوهية والعبودية فالذي يملك الضر والنفع ،البد أن يكون إلهاً يستحق العبادة والذي
يصيبه الخير والشرر والحسنة والسيئة ،البد أن يكون عبدًا خاضعًا لذلك اإلله القادر الذي
17

يملك منفعته ومضرته ،وقد يبتلى المؤمن بفقد جزء من جسمه ،كذهاب بصره أو سمعه،
فيصبر على ذلك وال يشعر اإلنسان بقيم النعيم والمتاع والصحة والقوة والعافية إال إذا عاش
العذاب واأللم والمرض والضعف فختالف األحوال وتداول األيام أدعي ألن يشكر العباد
نعمة ربهم ويعرفوا قيمتها(.)1
وقد وردت أحديث كثيرة تبين عظم الجزاء والمثوبة لمن أصابه البالء ثم تلقي ذلك بالصبر
والرضاء ومن ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى
عليه وسلم ":إن عظم الجزاء من عظم البالء وان اهلل إذا أحب قومًا ابتالهم فمن رضي فله
الرضا ومن سخط فله السخط" وهكذا نجد أن أعظم الجزاء إنما يكون مع عظم البالء وانما
شدد اهلل على أنبيائه وأوليائه حتى يعظم لهم المثوبة والجزاء ويبلغهم أعظم المراتب وأرفعها
في اآلخره فعن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه قال :سألت النبي صلي اهلل عليه وسلم:
بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل" يبتلي الرجل على
بالء قال " :أشد الناس ً
أي الناس أشد ً

حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد بالؤه وان كان في دينه رقة ابتلي حسب دينه فما يترح
البالء بالعبد حتى يتركه ويمشي على األرض وما عليه خطيئة(.)2
يقول ابن القيم :فال يصلح عبادة إال السراء والضراء ،والشدة والرفاء والقبض والبسط فإن
النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغني طغياناً وركونًا إلى العاجلة وذلك يعوقها
في سيرها إلى اهلل والدار اآلخره ومن األساليب الدافعة لألذى أن يلجأ إلى اهلل بالدعاء أن
يفرج الكروب والهموم واألحزان ويكشف عنه الضراء والبأساء فإنه ال يكشفها غيره وال يرفعها
()3
ي
ي
ف ُّ
يب الْ ُم ْ
ضطََّر إي َذا َد َعاهُ َويَ ْكش ُ
السوءَ َوَُْي َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاءَ
سواه  .قال تعالي( :أ ََّم ْن ُُي ُ
ْاْل َْر ي
يًل َما تَ َذ َّك ُرو َن) (.)4
ض أَئيلَهٌ َم َع اللَّ يه قَلي ً

-1
-2
-1
-2

العقيدة اإلسالمية وأسسها ،عبد الرحمن حسن حنبكة – دار القلم – دمشق – الدار الشامية – بيروت – ص .672
صحيح الترمذي ،كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر على البالء حديث (م .)2398
وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب االرنؤوط
زاد المعاد في هدى خير العباد شمس الدين ابو عبد هللا محمد أبوبكر الزرعي
ومؤسسة الرسالة بيروت مكتبة المنار
النمل اآلية 62:
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وقد علمنا الرسول الكريم عليه الصالة والسالم أن نحمد اهلل في السراء والضراء والمعافاة من
االبتالء ،عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه .قال :قال صلى اهلل عليه وسلم ،من رأى
صاحب بالء فقال الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالك به وفضلني على كثير ممن خلق
ال إال عوفي من ذلك البالء كائنًا ما كان(.)1
تفضي ً
فالمصائب والشدائد التي تحل بالعباد إما أن تكون لهم مثوبة والجزاء واما أن يكون ابتالء
وتربية ،فالفهم بأن المصائب من قضاء اهلل وقدرته يهون وقعها على النفوس ،ويسكب في

نفس صاحبها طمأنينة ورضا تعينه على الصبر في األمور كلها قال تعالي( :قُ ْل لَ ْن يُ يصيبَنَا
يَّ
ب اللَّهُ لَنَا ُه َو َم ْوََّلنَا َو َعلَى اللَّ يه فَ ْلَيتَ وَّك يل الْ ُم ْؤيمنُو َن) (.)2
إَّل َما َكتَ َ
َ

ابتالء أيوب عليه السالم
من خالل قصة أيوب عليه السالم ومحنته في جسده وأهله وولده نالحظ أنه اجتاز صب اًر

طويالً شديداً ،ولذلك أثني اهلل عليه بقوله( :إينَّا َو َج ْدنَ ُاه

ي
اب) (.)3
صابيًرا ن ْع َم الْ َعْب ُد إينَّهُ أ ََّو ٌ
َ

 -3صحيح الترمذي ،كتاب – الدعوات – باب ما يقول إذا رأى مبتلي حديث رقم (.)3431
 -4التوبة اآلية .51
 -1ص اآلية . 44
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فهو يمثل نموذجًا عظيمًا من نماذج الصابرين على البأساء والضراء ليكون لنا أسوة حسنة
نفتدي بهم فنصبر مثل صبرهم أو مثل بعض صبرهم حكمة اهلل تعالى أن يبتلينا بشيء من
المصائب الحياة الدنيا في األنفس أو األجساد أو في األموال او في الثمرات حتى يكون لنا
أجر الصابرين ونرتقي عنده إلى منازل المحسنين الصابرين أولي األلباب ولذلك قال تعالى

بعد عرض قصة أيوب ( َويذ ْكَرى يْل ي
ُوِل

ْاْلَلْب ي
اب) (.)1
َ

فدل بذلك على أن الغرض من عرضها أن يكون أيوب عليه السالم في صبره أسوة حسنه
الولي األلباب هم العارفين بثمرات الصبر وأجر الصابرين(.)2

ب و َع َذ ٍ
َِّن َم َّس يِن الشَّْيطَا ُن بينُ ْ ٍ
اب ()41
وب إي ْذ نَ َادى َربَّهُ أ ِّ
قال تعالي َ (:واذْ ُك ْر َعْب َدنَا أَيُّ َ
ص َ
َ
ي
اب (َ )42وَوَهْب نَا لَهُ أ َْهلَهُ َويمثْلَ ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْْحَةً يمنَّا
ض بيير ْجل َ
ْارُك ْ
ك َه َذا ُم ْغتَ َس ٌل بَا يرٌد َو َشَر ٌ
ي
ي ي
ُوِل ْاْلَلْب ي
صابيًرا ني ْع َم
ب بييه َوََّل ََْتَن ْ
اب (َ )43و ُخ ْذ بييَد َك يض ْغثًا فَ ْ
اض ير ْ
ث إينَّا َو َج ْدنَاهُ َ
َوذ ْكَرى ْل ي َ
اب).
الْ َعْب ُد إينَّهُ أ ََّو ٌ
كان أيوب عليه السالم عبداً صالحاً ابتلي فصبر صب اًر جميالً وابتالؤه كان بذهاب األهل
والمال والولد والصحة جمعيًا ولكنه ظل على صلة بربه وثقة به ورضا بما قسم له.كان
أيوب عليه السالم صاب اًر شاك اًر لسانه رطب بالذكر والدعاء والشكر ال يشكو وال يتعب وال
يتذمر وال يغضب فلم يزجره البالء عن حاله أو يفسد من يقينه بربه الرحيم ولكنه كان أقوى
إيماناً(.)3وأشد صلة باهلل وأعمر بالتقوي قلباً ولسان إيمانه يقول عن كل شئ فقده :كل شئ
عاربة استردها اهلل ووديعة كانت عندنا فأخذها فالحمد هلل على ما أعطي وأنعم ،فله ما
أعطي له ما أخذ ،وكل شئ عنده بمقدار وال حول وال قوة إال باهلل (.)4

-2
-3
-1
-2

ص اآلية .43
األخالق اإلسالمية وأسسها الميداني عبدالرحمن -دار القلم دمشق الشامية – بيروت 318/2 ،1996
قصص القرآن الكريم  :ابن كثي  ،جمعه ورتبه أحمد بن شعبان بن أحمد مكتبة الصفا ميدان األزهر ،القاهرة ،ط .2003،170
تفسير ابن كثير للشيخ اإلمام الجليل عماد الدين أبي الفداء ابن كثير الدمشقي ،دار المؤيد  ،ط ، 1ص
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فانظر إلى األدب في قوله (:م َّس يِن الضُُّّر وأَنْت أَرحم َّ يي
ني) (.)1ولم يقل فعافني واشفني
الراْح َ
َ
َ َ َُْ
َ

يقول ابن القيم في ذلك جمع الدعاء بين حقيقة التوحيد واظهار الفقر إلى ربه ،ووجود طعم

ي
ِن
المحنة والتملق له اإلقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين.لم يكن قوله( َم َّس َ
صابيًرا) ( )2بل ذلك دعا منه ال ينافي الرضا(.)3
الضُُّّر)جزعًا ،ألن اهلل تعالي قال( :إينَّا َو َج ْدنَ ُاه َ
وقوله تعالي(:فاستجبنا له)....أي أحببنا ندائه فكشفنا بما لنا من العظمة مابه من ضر بأن
أمرناه أن يركض برجله فتنبع له عين ماء فيغتسل منها فينبت لحمه وجلده على أحسن ما
كان وأصحه ( وآتيناه أهله أي أوالده ذلك الكشف وااليناء رحم من عندنا أي نعمة عظيمة
تدل على شرفة ومكانته بما من شأنه العطف والتعنت بحيث اليشك من ينظر في ذلك أن
ما فعلت إال رحمة منا له(.)4
وأما ما ذكر في كتب التفسير حول الضر الذي مس أيوب عليه السالم بأنه مرض مرضاً
منف ًار فليس له سند صحيح وكل ما ذكر فهو كذب ومن اإلسرائيليات التي ال تصح ألن
الرسول واالنبياء ال يمرضون مرضاً ينفر الناس منهم.
ويظهر لنا أن البالء ال يدل على الشقاء فإن السعادة والشقاء في هذا العالم ال يترتبان على
صالح األعمال وسيئها ألن الدنيا ليست دار جزاء بل هي دار امتحان ،ومزرعة لألخرة.
وأن عافية الصبر هي توفيقه في األمر ،فإن أيوب عليه السالم لما امتحن فقد من أرزاقه
وأهله وما عانى فيه األلم في جسده صبر وشكر فكان أن رحمة اهلل فأعاد له صحته وأعطاه
أضعاف ما فقد من رزق وولد.

-3
-4
-5
-6

األنبياء .83
ص . 44
مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ،ابن القيم شمس الدين أبو عبدهللا بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ،تحقيق
محمد حامد الفقي دار الفكر.380/2
نظم الدرر في تناسب األيات والسور ،برهان الدين ابو الحسن ابراهيم بن عمر البقاعي خرج آياته واحاديثه وحواشيه
عبدالرازق غالب المهدي -دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان 104/1955،2 ،
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ما في هذه القصة من دروس وعبر(:)1
 -1إن اهلل تعالى إذا أحب عبدًا ابتاله.
 -2وجوب اإللتجاء إلى اهلل والدعاء واالبتهال إليه عند وقوع نبع رجليه.
 -3وجوب التداوي ألن اهلل تعالي أمره أن يشرب ويغتسل من الماء الذي نبع تحت
رجليه.
 -4ال يأتي الفرج إال بعد الصبر وال اليسر إال بعد العسر ويكون الفرج مكافأ على
الصبر ،واليسر مكافأة على تحمل العسر قال تعالى( :فإن مع العسر يس أر إن مع
العسر يس ًار).

المبحث الثاني
اإلبتالء في المال
المال من نعم اهلل تعالى على خلقه في الحياة الدنيا وهو طريق المسلم إلى االستماع بمنفعة

اِلياةي الدُّنْيا والْباقييات َّ ي
ات َخْي ٌر يعْن َد
الدنيا وزينتها قال تعالى( :الْ َم ُ
الصاِلَ ُ
َ ََ َ ُ
ال َوالْبَ نُو َن يزينَةُ ََْ

ك ثَ َوابًا
َربِّ َ

َم ًًل) (.)2
َو َخْي ٌر أ َ

 -1االبتالء والمحن في الدعوات ،محمد عبد القادر أبوفارس ،دار الفرقان ،عمان ،األردن ،ط  ،1986 ،1ص .24
-1الكهف اآلية .46
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وهذا رد على المشركين الذين كانوا يفتخرون على فقراء المسلمين باألموال واألوالد ،فأخبر اهلل
تعالى أن ذلك مما يتزين به في الدنيا ال مما ينتفع به في اآلخرة(.)1
تشير كثير من اآليات القرآنية إلى أن المال قد يكون فتنة ومشغلة وملهاه للنفوس البشرية ومن

ي
ي
َجٌر
هذه األيات :قوله تعالى (:إيََّّنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوََّل ُد ُك ْم فْت نَةٌ َواللَّهُ عْن َدهُ أ ْ

ي
يم) (.)2
َعظ ٌ

ومما يمتحن اهلل به عباده ،وجردت به سنته تفاوتهم واختالفهم في المواهب واألرزاق ليظهر
مدى قيامهم بما يلزمهم شرعًا من فعل أو ترك نحو أنفسهم وغيرهم بناء على الحالة التي هم
عليها وامتازوا بها عن غيرهم  ،واختصوا بها من دونهم كالعلم والجاه والمال والمكانة
االجتماعية والسلطان وكذلك بناء على فقرهم وضعفهم قال

تعالىَ ( :وُه َو الَّ يذي َج َعلَ ُك ْم
يع
يِف َما آَتَا ُك ْم إي َّن َربَّ َ
ك َس ير ُ

ض درج ٍ
ي
ف ْاْل َْر ي
ات لييَْب لَُوُك ْم
ض َوَرفَ َع بَ ْع َ
َخ ًَلئ َ
ض ُك ْم فَ ْو َق بَ ْع ٍ َ َ َ
اب وإينَّه لَغَ ُف ي
ي ي
يم) (.)3والمعني أن اهلل تعالى هو الذي جعلكم خلفاً لألمم الماضية
الْع َق َ ُ ٌ
ور َرح ٌ

والقرون السابقة أي فاوت وخالف بينكم في الخلق والرزق والقوة والفضل والعلم واألخالق

والمحاسن والمساوئ والمناظر واألشكال واأللوان وله الحكمة في ذلك ( َوُه َو الَّ يذي َج َعلَ ُك ْم
ي
ف ْاْل َْر ي
ض) ( )4ما الحكمة ؟ لماذا أعطي فالناً ؟ ونزع من فالن؟ لماذا رفع فالناً؟ وخفض
َخ ًَلئ َ
ي
َحس ُن َع َم ًًل) ( )5يمتحنك بالغني وبالفقر وبالصحة والمرض،
فالنًا؟ الجواب( :ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ َ
ك س يريع الْعي َق ي
ي
اب) ( )6واذا كان
وبالقوة والضعف ،فإذا كان العبد متمرداً فالجواب ؟ (إ َّن َربَّ َ َ ُ
طائعاً فالجواب ؟ (وإي ِِّّن لَغفَّار ليمن تَاب وآَمن وع يمل ي
اهتَ َدى) (.)8()7
صاِلًا ُُثَّ ْ
َ َ ٌ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ
 -2زاد المسير في علم التفسير ابوالفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن حمد الجوزى خرج اياته واحاديثة ووضع حواشيه أحمد شمس الدين
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط 159/5 ، 1941
-3التغابن اآلية .15
-4التغابن اآلية .15
 -1األنعام اآلية . 165
 -2الملك اآلية .2
 -3األنعام اآلية .165
 -4طه اآلية 82
 -5موسوعة أسماء هللا الحسني محمد بن راتب النابلسي دار المكتبي سورية – دمشق ط22 /1 ، 2004 3
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كثي ًار ما نرى في هذه الدنيا من أهل المعاصي ممن تابع عليهم النعم ويظنون بأن اهلل تعالى
راض عنهم ولكن الحقيقة أن هذا هو استدراج لهم حتى إذا أخذهم ال يفلتهم ،فعن عقبة بن
عامر رضي اهلل عنه -عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ( إذا رأيت اهلل عزوجل يعطي العبد

من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ) ( )1ثم تال قوله تعالى ( :فَلَ َّما نَ ُسوا َما
ٍ
ي
ي
اه ْم بَ ْغتَةً فَيإ َذا ُه ْم
َخ ْذنَ ُ
اب ُك ِّل َش ْيء َح ََّّت إي َذا فَ ير ُحوا ِبَا أُوتُوا أ َ
ذُ ِّكُروا بيه فََت ْحنَا َعلَْي يه ْم أَبْ َو َ
ُمْبليسو َن) (.)2
ُ
قال ابن القيم  ( :إذا رأيت اهلل يتابع عليك نعمة وأنت مقيم على معاصيه فاحذر ،فإنما هو

استدراج منه يستدرجك به وقد رد اهلل سبحانه على من يظن هذا الظن بقوله )( :فَأ ََّما ْي
اْلنْ َسا ُن
ي
إي َذا َما ابْتَ ًَل ُه َربُّهُ فَأَ ْكَرَمهُ َونَ َّع َمهُ فَيَ ُق ُ
ول َرِِّّب أَ ْكَرَم ين (َ )15وأ ََّما إي َذا َما ابَْت ًَل ُه فَ َق َد َر َعلَْيه يرْزقَهُ

َهانَ ين) ( .)3أي ليس كل من نعمته ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته وال كل من
فَيَ ُق ُ
ول َرِِّّب أ َ
ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته ،بل ابتلي هذا بالنعم وأكرم باالبتالء.

فرب مستدرج بنعم اهلل عليه وهو ال يعلم  ،ورب مغرور يستر اهلل عليه وهو ال يعلم ،ورب
مفتون بثناء الناس عليه وهو ال يعلم (.)4
فالكريم من أكرمته بطاعتي غنياً كان أو فقي اًر والمصان من أهنته بمعصيتي غنياً أو فقي اًر
(.)5نماذج على اإلبتالء في المال-:
قصة قارون-:

-6
-7
-8
-1
-2

اخرجه أحمد في مسنده مستداال .
األنعام االية . 44
الفجر اآليتان. 16 -15
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ،ابن القيم الجوزية شمس الدين محمد أبي بكر  751 -691هـ ،حققه وخرج أحاديث وعلق عليه
عيون – مكتبة دار البيان  ،ص . 49- 48
إحياء علوم الدين  ،الغزالي – أبو حامد محمد – الشحات الطحان عبد المتساوي – مكتبة اإليمان المصورة – إمام جامعة األزهر ط1
. 540 – 539 /3 – 1996
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قصة قارون من القصص المعبرة التي جاءت تعرض لسلوك المترفين وتعرض لسلطان المال
وكيف ينتهي بالبوار والبطر واالستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق .
وقارون كان من قوم موسي عليه السالم فبغي عليهم بثروته وعلمه ولم يسمع نصح الناصحين
باإلحسان واالعتدال والتواضع وعدم البغي والفساد فلم يعصمه الثراء والدهاء من أخذ اهلل له
أخذ عزيز مقتدر.

ي
ي ي
ي
ي
وسى فَبَ غَى َعلَْي يه ْم َوآَتَْي نَ ُاه م َن الْ ُكنُويز َما إي َّن َم َف َ
اَتهُ
قال تعالى( :إ َّن قَ ُارو َن َكا َن م ْن قَ ْوم ُم َ
ي
ي
ال لَه قَومه ََّل تَ ْفرح إي َّن اللَّه ََّل ُيُي ُّ ي
صبَ ية أ ي
يما
ب الْ َف يرح َ
لَتَ نُوءُ بيالْ ُع ْ
َ
ُوِل الْ ُق َّوة إي ْذ قَ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ
ني (َ )76وابْتَ يغ ف َ
ك يمن الدُّنْ يا وأ ي
اك اللَّه الدَّار ْاْلَ يخرَة وََّل تَْن ي
ك َوََّل تَْب يغ
َح َس َن اللَّهُ إيلَْي َ
َحس ْن َك َما أ ْ
س نَصيبَ َ َ َ َ ْ
آَتَ َ ُ َ َ َ
َ
ي يي
يي
ي
الْ َف َس َاد يِف ْاْل َْر ي
ين ( )77قَ َ
ض إي َّن اللَّهَ ََّل ُيُي ُّ
ال إيََّّنَا أُوتيتُهُ َعلَى ع ْل ٍم عْندي أ ََوََلْ
ب الْ ُم ْفسد َ
ك يمن قَبلي يه يمن الْ ُقر ي
يَ ْعلَ ْم أ َّ َّ
َش ُّد يمْنهُ قُ َّوًة َوأَ ْكثَُر ََجْ ًعا َوََّل يُ ْسأ َُل َع ْن
ون َم ْن ُه َو أ َ
َن اللهَ قَ ْد أ َْهلَ َ ْ ْ َ ُ
ذُنُوِبييم الْمج يرمو َن ( )78فَخرج علَى قَويم يه يِف يزينتي يه قَ َ َّ ي
ت
يدو َن ْ
ين يُير ُ
َ
اِلَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَْي َ
ُ ُُْ
ََ َ َ ْ
ال الذ َ
ُوِت قَارو ُن إينَّه لَ ُذو ح ٍّظ ع يظي ٍم ( )79وقَ َ َّ ي
ي
ي
اب اللَّ يه
َ َ
لَنَا مثْ َل َما أ ي َ ُ ُ
ين أُوتُوا الْع ْل َم َويْلَ ُك ْم ثَ َو ُ
ال الذ َ
َ
خي ر ليمن آَمن وع يمل ي
ي
ض فَ َما
َّاها إيََّّل َّ
صاِلًا َوََّل يُلَق َ
الصابيُرو َن ( )80فَ َخ َس ْفنَا بيه َوبي َدا يرهي ْاْل َْر َ
ٌَْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َّ ي
ي
ي ي ي
ي يٍ
ي
ين ََتَن َّْوا
ين (َ )81وأ ْ
َكا َن لَهُ م ْن فئَة يَْن ُ
َصبَ َح الذ َ
صُرونَهُ م ْن ُدون اللَّه َوَما َكا َن م َن الْ ُمْنتَص ير َ
َم َكانَهُ بي ْاْل َْم ي
س يَ ُقولُو َن َويْ َكأ َّ
الرْز َق لي َم ْن يَ َشاءُ يم ْن يعبَ يادهي َويَ ْق يد ُر لَ ْوََّل أَ ْن َم َّن
َن اللَّهَ يَْب ُس ُط ِّ
كافيُرو َن) (.)1
ف بينَا َويْ َكأَنَّهُ ََّل يُ ْفلي ُح الْ َ
اللَّهُ َعلَْي نَا ََلَ َس َ
كنُويز" أي األموال "ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى" اى ليثقل حمله
وقوله " َوآَتَْي نَاهُ يم َن الْ ُ

ال لَه قَومه ََّل تَ ْفرح إي َّن اللَّه ََّل ُيُي ُّ ي
ني) اى وعظه
ب الْ َف يرح َ
َ
الفئام من الناس لكثرتها وقوله (إي ْذ قَ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ

-1القصص اآلية 76.88
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فيما هو فيه على سبيل المثال النصح اإلرشاد  :ال تفرح بما أنت فيه  ،يعنون ال تبطر لما
انتى فيه من المال أن اهلل ال يحب المرحين الذين ال يشكرون اهلل .

(واب ت يغ في
اك اللَّه الدَّار ْاْلَ ي
ك يم َن
ن
ت
َّل
و
ة
ر
خ
ت
آ
ا
يم
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
س نَ يصيبَ َ
َ َْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ

الدُّنْيَا) اى استعمل ما وهبك اهلل

من المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب اليه بأنواع القربات التي يحصل لك

بها الثواب في الدنيا واآلخرة (وََّل تَْنس نَ ي
ك يم َن الدُّنْيَا)
صيبَ َ
َ
َ

اى مما أباح اهلل فيها من المأكل

والمشارب والمالبس والمساكن والمناكح  ،فإن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً و الأهلك
عليك حقًا  ،فاتي كل ذى حق حقه " وأحسن كما أحسن اهلل اليك " أحسن الى خلقه  ،كما
أحسن هو اليك " وال تبغ الفساد في األرض" اى ال تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في
االرض وتسئ الى خلق اهلل .يقول تعالى مخب اًر عن جواب قارون لقومه حين نصحوه ،وأرشدوه

ال إيََّّنَا أُوتييتُهُ َعلَى يع ْل ٍم
إلى الخير(قَ َ

يعْن يدي) اى أنا ال افتقر إلىما تقولون فان اهلل تعالى إنما

أعطاني هذا المال لعلمه بأننى استحقه ولمحبته لى ،فتقديره إنما أعطيته لعلم اهلل أنني أهل

له (.)1
قال الطبري :
يقول تعالى جل ذكره قال قارون لقومه الذين وعظوه إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم
عندي علمه اهلل منى فرضي بذلك عنى وفضلني بهذا المال عليكم لعلمه بفضلى عليكم

()2

ذكر كثير من المفسرين  :انه خرج في تجمل عظيم من المالبس ومراكب وخدم فلما رآه من

يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كان مثله فلما سمع مقالتهم العلماء والزهاد ذو الفهم

الصحيح قالوا لهم (وي لَ ُكم ثَواب اللَّ يه خي ر ليمن آَمن وع يمل ص ي
اِلًا
ٌَْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َْ ْ َ ُ

) اى ثواب اهلل في الدار

اآلخرة خير وابقي واجل.

 -2تفسير ابن كثير  :للشيخ األمام الجليل عماد الدين ابى الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي – المجلد الثاني دار المؤيد الطبعة االولي
2009/1430م  ،ص 1381 – 138
جامع البيان في تأويل القران محمد بن جرير الطبرى منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية ط1999 ،3
-1
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(فَ َخ َس ْفَنا بييه

ض) وتأتي النهاية لكل ظالم ويخسف اهلل بقارون وبداره األرض ولم
َوبي َدا يريه ْاْل َْر َ

يجد ما يمنعه من اهلل .

َّ ي
الرْز َق ليمن يشاء يمن يعب يادهي
ين ََتَن َّْوا َم َكانَهُ بي ْاْل َْم ي
س يَ ُقولُو َن َويْ َكأ َّ
َن اللَّهَ يَْب ُس ُ
( َوأ ْ
ط ِّ َ ْ َ َ ُ ْ َ
َصبَ َح الذ َ
ي
كافيُرو َن) .
ف بينَا َويْ َكأَنَّهُ ََّل يُ ْفلي ُح الْ َ
َويَ ْقد ُر لَ ْوََّل أَ ْن َم َّن اللَّهُ َعلَْي نَا ََلَ َس َ
قال  :الطبري  :و تأويل الكالم أصبح الذين تمنوا مكان قارون وموضعه من الدنيا باألمس

يقولون لما عاينوا ما أحل به نقمته  :أن اهلل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيوسع عليه

ال بفضل منزلته عنده وال لكرامة عليه كما يبسط من ذلك لقارون.

قال ابن كثير :فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن اهلل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

ويقدر اى ليس المال يدل على رضا اهلل عن صاحبه فإن اهلل يعطي ويمنع ويضيق ويوسع
ويغوص ويرفع وله الحكمة التامة والحجة البالغة وأن الدنيا يعطيها اهلل لمن يحب ومن ال

يحب ولكن اإليمان ال يعطيه ال من يحب (.)1

المبحث الثالث
االبتالء في الولد والزوجة
قد يبتلي اهلل تبارك وتعالى عبادة الصالحين الذين أحبهم بتعريضهم للمحن وال ينتقم منهم ألنه

يحبهم وال يدرك هذا إال المؤمنون به .وقد ذكر اهلل تعالى هذا اإلبتالء في قوله ( َو ْاعلَ ُموا أَََّّنَا
ي
ي
أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوََّل ُد ُك ْم فيْت نَةٌ َوأ َّ
يم) (.)2
َن اللَّهَ عْن َدهُ أ ْ
َجٌر َعظ ٌ

-3انظر تفسير ابن كثير ص 1381
 -1االنفال اآلية . 28
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يقول الطبري في تفسيره " :إن فتنة المال والولد من أعظم الفتن وأكثرها مالزمة للعبد ومن هنا

قال أبو هريرة رضي اهلل عنه :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  (:ما يزال البالء بالمؤمن
والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقي اهلل وما عليه خطيئة).

2

ومن فتنة المال والولد إنهما قد يشغالن صاحبهما عن الجهاد واتباع الحق والقيام بالفرائض

ي
ي
َجٌر
والواجبات الشرعية ،قال تعالى ( :إيََّّنَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوََّل ُد ُك ْم فْت نَةٌ َواللَّهُ عْن َدهُ أ ْ

ي
يم) (.)1ولقد
َعظ ٌ

حذر اله تعالى المؤمنين من فتنة األزواج واألوالد واألموال ،ونبههم إلى أن من األموال واألوالد

َّ ي
ين آَ َمنُوا إي َّن يم ْن أ َْزَو ياج ُك ْم َوأ َْوََّل يد ُك ْم
واألزواج من يكون لهم عدواً  ،قال تعالى (:يَا أَيُّ َها الذ َ
ع ُد ًّوا لَ ُكم فَاح َذروهم وإي ْن تَع ُفوا وتَص َفحوا وتَ ْغ يفروا فَيإ َّن اللَّه َغ ُف ي
يم) (.)2قال الطبري :يا
َ
َ ٌ
ور َرح ٌ
ْ ْ ُ ُْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ
أيها الذين صدقوا اهلل ورسوله إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم ،يصدونكم عن سبيل اهلل،

ويثبطونكم عن طاعة اهلل فاحذروهم أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة اهلل(.)3
قال بن كثير :يقول تعالى  :مخب ًار عن األزواج واألوالد إن منهم من هو عدو الزوج والولد
بمعنى أنه يلهنى بهم عن العمل الصالح فاحذروهم بمعنى على دينكم

()4

نماذج على االبتالء في األزواج واألوالد:
ابن نوح عليه السالم:
كانت حياة نوح عليه السالم شافية مليئة بالكفاح والنضال ،وكانت محنته مع قومه شديدة
أليمة ،فقد لبث فيهم ألف سنة إال خمسين عامًا دعاهم إلى عبادة اهلل وحده ال شريك له
ونهاهم عن عبادة ما سواه  ،بالحكمة والموعظة الحسنة ليالً ونها اًر  ،س اًر وعالنية ،وتبشي اًر و
إنذا ار  ،فلم يجد منهم إال وق اًر في آذانهم  ،وغشاوة على أبصارهم وبعد هذه المدة من الدعوة
 2أخرجة الترمذي سنن الترذي – كتاب الزهد -باب ماجاء فى الصبر على البالء حديث رقم (.26/4 )2399
 -2االنفال 28
 -3التغابن اآلية . 14
 -4جامع البيان الطبري مرجع سابق . 116
 -5تفسير القران الكريم مرجع سابق19 -2 ،
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والنصح لم يؤمن به إال القليل ،ولما جاء وقت هالك قومه ،أمر اهلل أن يصنع الفلك ،وأن
يحمل فيها من كل زوجين اثنين ،ووعده ربه أن ينجي أهله المؤمنين إال أن ابنه كان الهالكين
بسبب عدم إيمانه ،وعدم سماع نصيحة ابيه والركوب في السفينة مع الصف المؤمن .

قال تعالى (:ونَادى نُوح اب نه وَكا َن يِف مع يزٍل يا ب ِن ارَكب معنا وََّل تَ ُكن مع الْ َكافي
ي
ين ()42
ر
َ َ
ْ ََ
َ
َ ْ َ ُ ََّ ْ ْ َ ََ َ
ٌ َْ ُ َ
ي
ي ي
ال ََّل ع ي
اص َم الْيَ ْوَم يم ْن أ َْم ير اللَّ يه إيََّّل َم ْن َريح َم َو َحا َل
قَ َ
ال َس َآ يوي إي ََل َجبَ ٍل يَ ْعص ُم يِن م َن الْ َماء قَ َ َ
ي
ي
ني) (.)1
بَْي نَ ُه َما الْ َم ْو ُج فَ َكا َن م َن الْ ُم ْغَرق َ
بدأت السفينة رحلتها ،ورأى نوح أن أبنه لم يركب في السفينة وعرف أنه سيغرق عند ذلك
أخذته عاطفة األبوة فأسرع يناديه ويحاول أن ينجيه قائالً :يا بني اركب معنا يحاول أن ينجي
ابنه من الموت ،رغم أن ابنه لم يؤمن ومع ذلك أخذته عاطفة األبوة جعلت نوح يحاول أن
ينقذه ولكن الكفر على قلب ابن نوح قد أعماه عن الحقيقة فقال :سئاوى إلى جبل يعصمني
من الماء  ،هكذا ظن ابن نوح أن هناك قوة يمكن أن تنجيه من اهلل  ،وهي قوة الجبل وشموخه
ظاناً أن الماء ال يصل إلى قمة الجبل وحينئذ أراد نوح أن يرشد ابنه إلى الطريق الوحيد

للنجاة (ََّل ع ي
اص َم الْيَ ْوَم يم ْن أ َْم ير اللَّ يه إيََّّل َم ْن َريح َم ) أي ال تعتقد أن هناك شيئاً في الكون يمكن
َ
أن ينجيك من أمر اهلل  ،الن كل مافي الكون خاضع إلرادة اهلل قه اًر  ،وهو ينفذ أمر الحق فال

يستطيع أحد أن ينجي إنسانًا من أمر اهلل فكانت النتيجة وحال بينهمااموج
فكن المغرقين

()2

الدروس المستفادة من قصة ابن نوح عليه السالم

 -1هود  :اآليتان 43-42
قصص األنبياء محمد متولي الشعراوي جمع المادة العلمية منشاوي غانم جابر ،كتب الحواشي وراجعها مركز التراث لخدمة الكتاب
-1
والسنة دار الكتب العلمية بيروت .لبنان ط347 /1 .996 ، 1
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 -1الذي ينشده القرآن الكريم من وراء ذلك توجيه اإلنسان إلى أن أعماله الصالحة هي
المعول عليها في نبل السعادة في اآلخرة وأنه ليس للشفاعات أى تأثير في نجاته من
عذاب اهلل اذا كان عاصا و هذا ما أكده القرآن الكريم أيضا كما أن القرابة مهما
أشتدت ال يمكن أن تغني اإلنسان شيئًا إذا كان سئ العمل

(.)1

 -2على المربي أال ييأس من فساد ولده وليعلم أن اهلل عز وجل يحي األرض بعد موتها
ويعلم أيضًا  :أنه يخرج الحي من الميت والميت من الحي ويخرج الكافر من المؤمن
ويخ رج من الكافر فها هو إبراهيم عليه السالم  ،األمة القدوة يخرج من صلب كافر
وها هو ابن نوح عليه السالم يخرج على فساده وظلمه من صلب نبي أولي العزم
ومع ذلك وال يتصور من نوح انه قصر في تربيته بأى من أنواع التقصير ومع ذلك
يرضي بقضاء اهلل وقدره ،كما لم ييأس إلى أخر لحظة من رحمة اهلل

(.)2

 -3وعلى األبوين ال يتركا وسيلة من وسائل اإلصالح و إال وسلكها وال طريقة في تقويم
اعوجاجه وتهذيب وحدانه وأخالقه إال ونهجاها حتي ينشأ الولد على الخلق اإلسالمي
الكامل واألدب االجتماعي الرفيع ولإلسالم طريقته الخاصة في أصالح الولد
وتربيته فإن كان ينفع الهجر أو الزجر فال يجوز له أن يلجأ إلى الضرب و إذا عجز
عن جميع الوسائل اإلصالحية ومالطفة ووعظاً وزج اًر وهج اًر  ،فال بأس بعد هذا أن
يلجأ إلى الضرب غير المبرح عسى أن يجد المربي في هذه الوسائل أصالحاً لنفسه
وتقويمًا لسلوكه واعوجاجه

(.)3

نماذج من االبتالء في االزواج:
 – 1مع األنبياء والقران الكريم ص 81
 -2تربية البنات في اإلسالم عبد المنعم إبراهيم مكتبة أوالد الشيخ القاهرة ط 2002 ، 2ص 202
 -3تربية األوالد في اإلسالم عب هللا علوان ناصح ،دار السالم حلب ط  ، 1981 3ص . 60
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زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السالم:

يي
ٍ
ت َعْب َديْ ين يم ْن
ين َك َفُروا اي ْمَرأَةَ نُ ٍ
قال تعالىَ ( :
وح َو ْامَرأَةَ لُوط َكانَتَا ََْت َ
ضَر َ
ب اللَّهُ َمثًًَل للَّذ َ
يي
ي
يعب يادنَا ص ي
ي َّ ي
ي
اِلَ ْ ي
ني
ني فَ َخانَتَ ُ
َّار َم َع الدَّاخل َ
َ َ
يل ْاد ُخ ًَل الن َ
اُهَا فَلَ ْم يُ ْغنيَا َعْن ُه َما م َن الله َشْيئًا َوق َ
ي ي
( )10وضرب اللَّه مث ًًل ليلَّ ي
اْلَنَّ ية
ذ
ب ابْ ين يِل يعْن َد َك بَْيتًا يِف ْ
ت َر ِّ
َ ََ َ ُ ََ
ين آَ َمنُوا ا ْمَرأََة ف ْر َع ْو َن إي ْذ قَالَ ْ
َ
(.)1
ي ي
ي
يي
ي يي
ني)
َوََنِّيِن م ْن ف ْر َع ْو َن َو َع َمله َوََِّن يِن م َن الْ َق ْوم الظَّالم َ
قال بن القيم :
إن هذه اآليات اشتملت على ثالثة أمثال  :مثال للكفار ،ومثالين للمؤمنين  ،ويتضمن مثال
الكفار أن الكافر يعاقب على كفره  ،وعداوته هلل ورسوله و أوليائه وال ينفعه مع كفره ما كان
بينه وبين المؤمنين من لحمة أو نسب أو صهر  ،أو سبب من أسباب االتصال  ،ذلك أن
ال باهلل وحده  ،وعلى أيدى رسله
األسباب كلها تتقطع يوم القيامة  ،إال ما كان منها متص ً
الكرام فلو نفعت القرابة والمصاهرة او النكاح مع عدم اإليمان لنفعت الصلة التي كانت بين

نوح وأمرته ولوط و أمراته ،ولهذا قال تعالى في ذلك (فَلَ ْم يُ ْغنييَا َعْن ُه َما يم َن اللَّ يه َشْيئًا)

فقطعت اآلية حينئذ طمع كل إنسان عصي اهلل تعالى ،وخالف أمره  ،ورجا أن ينفعه صالح
غيره من قريب او بعيد  ،إن اتصال المؤمن بالكافر ال يضره شيئاً في اآلخرة وان تضرر
بهما في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل األرض ،ولهذا لم يضر أمرأة فرعون اتصالها
به وهو من الكفر الكافرين ،ولم تنفع امرأة نوح وأم ارة لوط اتصالهما وهما رسوال رب
العالمين

(.)2

اُهَا" اى في اإليمان لم توافقهم على اإليمان وال
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى " فَ َخانَتَ ُ
صدقتاهما في الرسالة ،فلم يجد ذلك كله شيئًا ،وال دفع عنهما محذو ًار ،وليس المراد فخانتاهما
 -1التحريم 11 -10
 -2اعالم الموقعين عن رب العالمين ابن ا لقيم رتبه وطبعه واخرج أحاديثه محمد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية  ،بيروت لبنان ط،2
 ،1993ص .144
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في فاحشة بل في الدين  ،فإن نساء األنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة األنبياء
فعن ابن عباس – رضي اهلل – كان يقول في هذه اآلية  " :مازلتا" أما خيانة أمراة نوح فكانت
تخبر قومه أنه مجنون

(.)1

امرة لوط ،فكانت تدل قومها على اضيافه وفي رواية ابن عباس رضي اهلل عنهما
وأما خيانة ا
قال " :ما بغت أمراة نبي قط إنما كانت خيانتها في الدين

(.)2

مما سبق يتبين لنا :أن المحنة في الزوجة كانت بسب كفرهما وعدم إيمانهما باهلل وبدعوة رسلة
وأنه ال ينفعها قرب النسب  ،أو القرابة باهلل وال يرسله ،بل كانت عوناً لقومهما للبعد عن
اإليمان والوقوف عقبة أمامه بل كانت زوجة نوح تقول عنه لقومها إنه مجنون ،نسخر منه
ومن دعوته وأمراة لوط كانت تسخر منه ومن دعوته،وتدل قومهما على اضيافه لعمل المنكر،
فليس هناك محنة أشد على األنبياء من أن تكون زوجته عوناً للكافرين على أهل اإليمان
فالرابط الحقيقي بين المؤمنين هي رابطة العقيدة وليست القرابة أو النسب .

الفصل الثالث
 -1تفسير القران الكريم ابن كثير مرجع سابق 1920 -1919 /4
 -2انظر تفسير ابن كثير مرجع سابق
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المبحث األول
(الحكم والقيم التربوية لإلبتالء)
حكمة اهلل تعالى في اإلبتالء

المبحث الثاني
القيم التربوية لالبتالء

المبحث األول
حكمة اهلل عز وجل في االبتالء :

33

من أسماء اهلل عز وجل الحكيم ولهذا االسم كما لغيره من األسماء آثار في الخلق تترتب عليه
ومن مقتضي ذلك أن تكون أفعاله وما يجري به قضاؤه وقدره ال يخلو من الحكمة َعلِمها من
(.)1
ِ
وج ِهلها من َج ِهلها ،وسنحاول هنا أن نتأمل بعض أسرار االبتالء بأنواعه المختلفة
َعلمها َ
أوالً  :حكمة االبتالء بالضراء أو الشر:
أ -تقوية اإليمان بالقضاء والقدر:

يقول الشيخ محمد بن عثيمين  :على اإلنسان أن يؤمن بقضاء اهلل وقدره قال تعالى (أَ ََلْ تَ ْعلَ ْم
(.)2
ي
ي
ي ي
ك يِف كيتَ ٍ
الس َم ياء َو ْاْل َْر ي
أ َّ
ري)
َن اللَّهَ يَ ْعلَ ُم َما يِف َّ
اب إي َّن ذَل َ
ض إي َّن ذَل َ
ك َعلَى اللَّه يَس ٌ
ي
ض وََّل يِف أَنْ ُف يس ُكم إيََّّل يِف كيتَ ٍ
َص َ ي ي ٍ ي
ك
اب يم ْن قَْب يل أَ ْن نَْب َرأ ََها إي َّن َذل َ
( َما أ َ
ْ
اب م ْن ُمصيبَة ِف ْاْل َْر ي َ
(.)3
َعلَى اللَّ يه يَ يسريٌ)
وعلى المسلمين أن يؤمنو ا بمشيئة اهلل في عموم ملكه فإنه مامن شئ في السموات أو في
األرض إال وهو ملك هلل عز وجل:

ي
السماو ي
ات َو ْاْل َْر ي
ض َوَما فيي يه َّن َوُه َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
(للَّ يه ُم ْل ُ
ك َّ َ َ

ي
ير)
قَد ٌ

(.)4

وما من شئ ملكه اال وهو بمشيئه وارادته فبيده الملك،وبيده مقاليد السماوات واألرض  ،ما من
شئ يحدث من رفاء  ،وشدة وخوف وآمن وصحة ومرض ،وقلة وكثرة  ،اال بمشية سبحانه
وتعالى خالق اإلنسان ومدبرة فاإلنسان عزيمة وارادة وله قدرة وعمل والذي اودع فيه تلك
العزيمة وخلق فيه القدرة هو اهلل عز وجل ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته  ،ولوشاء لسلبه

-1
-2
-3
-4

موسوعة نظرة النعيم في أخالق الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم – المؤ لف :فريق كبي من المتخصصين بأشراف  :الشيخ صالح بن
حميد عبدالرحمن بن ملوح –دار الوسيلة للنشر والتوزيع – 1998 – 1418م – الطبعة األولى المجلد األول – حكمة االبتالء.
سورة الحج اآلية 70
سورة الحديد اآلية 22
سورة المائدة 120
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القدرة فما استطاع العمل ،أن اإليمان بالقدر أحد أركان اإليمان الستة ال يتم اإليمان إال به
ولكنه ليس حجة لإلنسان على فعل معاصي اهلل او التهاون بما أوجب اهلل
ِ
ب عقل اإلنسان لم يعاقب
وجه ذلك أن اهلل أعطاك عقال تتمكن به من العمل فلذلك إذا ُسل َ
ِ
ب قدرته على الواجب لم يؤاخذ بتركه  ،أن
على معصيته  ،وال ترك الواجبات  ،واذا ُسل َ
االحتجاج بالقدر على معصية اهلل وترك الواجبات حجة داحضة باطلة

()1

يي
ين ليئَ ًَّل يَ ُكو َن ليلن ي
َّاس َعلَى اللَّ يه
ين َوُمْنذر َ
فقال تعالىُ ( :ر ُس ًًل ُمبَ ِّش ير َ
ب-

أبطلها اهلل في كتابه

س يل)
ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
الر ُ

()2

اإلبتالء جسر يوصل إلى أكمل الغايات:

يقول ابن القيم رحمه اهلل  :إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلي به عباده وصفوته وجدنا أنه
ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إال على جسر من
االبتالء واالمتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي ال سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إال
عليه وكان ذلك االبتالء واالمتحان عين المنهج في حقهم والكرامة ،فصوره صورة ابتالء
وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة  ،فكم هلل من نعمة جسيمة وعظيمة تجني من قطوف
االبتالء واالمتحان ،فتأمل حال أبينا ادم عليه السالم وما آلت إليه محنته من االصطفاء
واالجتباء والتوبة و الهداية ورفعة المنزلة ،ولوال تلك المحنة التي جرت عليه وهى إخراجه من
الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه

()3

ج -االبتالء وسيلة للتمكين في األرض:

 -1الضياء الالمع من الخطب والجوامع -الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – المكتبة العلمية بيروت لبنان – ص 349
- 2سورة النساء 1الية 165
 -3مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة – ابن القيم الجوزي – دار الكتب العلمية منشورات محمد على بيضون 1419-هـ 1998 -م –
المجلد األول 299 -
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قيل للشافعي – رحمه اهلل – يا أبا عبداهلل  ،أيهما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلي ؟ أى(
بالضراء) قال الشافعي  :ال يمكن حتى يبتلى ،فإن اهلل تعالى ابتلى نوحاً وابراهيم وموسي
وعيسي ومحمدًا -صلوات اهلل عليهم أجمعين – فلما صبروا ( على االبتالء) مكنهم

()1

د -تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية لإليمان:
أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم أو في أرزاقهم  ،أو غير ذلك مما يتصل بهم مما
يسرهم الكمال فيه ويؤلمهم النقص منه ،تمكن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا االبتالء

ام
س الْ َق ْوَم قَ ْر ٌح يمثْلُهُ َوتيْل َ
واالمتحان  ،يقول اهلل تبارك وتعالى( :إي ْن َيَْ َس ْس ُك ْم قَ ْر ٌح فَ َق ْد َم َّ
ك ْاْلَيَّ ُ
َّاس وليي علَم اللَّه الَّ يذين آَمنُوا وي ت ي
َّخ َذ يمْن ُكم ُشه َداء واللَّه ََّل ُيُي ُّ ي ي
ني ()140
ب الظَّالم َ
نُ َدا يوَُلَا بَ ْ َ
ْ َ ََ ُ
ني الن ي َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ي
ي
َّ ي
اْلَنَّةَ َولَ َّما يَ ْعلَ يم
ين ( )141أ َْم َح يسْبتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ْ
َوليُ َم ِّح َ
ين آَ َمنُوا َوَيَْ َح َق الْ َكاف ير َ
ص اللَّهُ الذ َ
َّ ي
اه ُدوا يمْن ُكم وي ْعلَم َّ ي
ين) ( )2والباليا والمحن محك يكشف عما في الحقيقة
ين َج َ
الصاب ير َ
اللَّهُ الذ َ
ْ ََ َ
بكل جالء ،وتتفتح بها في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إال حين تعرض

لالبتالء .
فا البتالء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبما تكره النفوس ،وتحمل المؤمن
مصائب االمتحان اإللهي بصبر وصدق مع اهلل ومضي بقضائه وقدره ،هو من أفضل أعماله
الصالحة ،التي يكتب اهلل بها أج اًر عظيماً وثواباً جزيالً  .قال اهلل تعالى(:

ي
اب أَ ْن ي َتخلَّ ُفوا َعن رس ي
ول اللَّ يه َوََّل يَْر َغبُوا بيأَنْ ُف يس يه ْم
َما َكا َن يْل َْه يل الْ َمدينَ ية َوَم ْن َح ْوََلُ ْم يم َن ْاْل ْ
َعَر ي َ َ
ْ َُ
عن نَ ْف يس يه َذلي
ك بيأَنَّهم ََّل ي ي
ٌ
صةٌ يِف َسبي ييل اللَّ يه َوََّل يَطَئُو َن َم ْو يطئًا
م
َم
َّل
و
ب
ص
ن
َّل
و
أ
م
ظ
م
ه
يب
ص
َ
َ
َ
َْ
َ
َ
ُ ْ ُ ُُ ْ َ َ َ ٌ َ َ َ
َْ
ي
ظ الْ ُكفَّار وََّل ي نَالُو َن يمن َع ُد ٍّو نَْي ًًل إيََّّل ُكتيب ََلُم بييه َعمل َ ي ي
َجَر
يَغيي ُ
يع أ ْ
ْ
َ َ َ
صال ٌح إ َّن اللَّهَ ََّل يُض ُ
َ ْ
ٌَ

-1الفوائد – ابن القيم الجوزي – تحقيق محمد عزيز شمس إشراف -بكر بن عبد هللا ابو زيد – دار – عالم الفوائد – ص 783
 -2سورة ال عمران 142 – 140
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ي يَّ ي
الْمح يسنيني ( )120وََّل ي ْن يف ُقو َن نَ َف َق ًة ي
ي
ب ََلُ ْم لييَ ْج يزيَ ُه ُم
ُْ َ
َ
َ ُ
صغ َريًة َوََّل َكب َريًة َوََّل يَ ْقطَ ُعو َن َواديًا إَّل ُكت َ
()1
َّ
َحس َن َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن)
اللهُ أ ْ َ
أن هذه الضراء ليست خاتمة المطاف وسرعان ما تنقشع وتزول  ،بقول اهلل تعالى( :فَيإ َّن َم َع
ي
سًرا) ( )2فهذه امتحان وهي في سبيل اهلل وتحملها والصبر
الْ ُع ْس ير يُ ْسًرا ( )5إ َّن َم َع الْ ُع ْس ير يُ ْ
عليها من الصالحات األعمال

()3

هـ -الردع والتحذير من الغرور :
أن العفوية العاجلة على ما اقترفه اإلنسان أو الجماعة أو األمة من معاص تقضي حكمة
المولي – عز وجل -أن تعجل عقوبتها حيث أن فيها ردعاً وتحذي اًر وعبره ،لهم ولغيرهم من

ي
وه ْم يِبَا َكانُوا يَ ْفس ُقو َن)
األفراد وقد أشارت إلى ذلك اآلية الكريمةَ ( :ك َذل َ
ك نَْب لُ ُ
ُ

َخ ْذنَا الَّ يذين ظَلَموا بيع َذ ٍ
اب بَئي ٍ
يس يِبَا َكانُوا
وقوله عز من قائل ( َوأ َ
َ ُ َ
()6
ي
( :قُ ْل يسريُوا يِف ْاْل َْر ي
ني)
ض ُُثَّ انْظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقَبةُ الْ ُم َك ِّذبي َ

يَ ْفس ُقو َن)

ُ

()5

()4

وقال سبحانه

ثانياً :حكمة االبتالء بالسراء أو الخير:
ال نخفي حكمة اهلل عز وجل في ابتالء شخص ما بالسراء حيث يعقب ذلك شكر العبد لربه
ةحمده والثناء عليه بما هو أهله وفي هذه الحالة يفيض من اهلل على عبده مزيدًا من النعمة

مصداقًا لقوله تعالى َ (:وإي ْذ تَأَذَّ َن َربُّ ُك ْم لَئي ْن َش َك ْرُُْت َْلَ يز َيدنَّ ُك ْم

-1
-2
-3
-4
-5
-6

سورة التوبة اآلية 121 -120
سورة الشرح اآلية 6-5
االخالق اإلسالمية وأسسها – للميداني – 481 – 480 /2
سورة األعراف اآلية 163
سورة األعراف اآلية 165
سورة األنعام 11
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)

ومما ال شك فيه أن نتيجة هذا الشكر تعود على العبد نفسه ،أما إذا كانت االخري وقابل العبد
ما يناله من الخير أو السراء بالجحود والنكران  ،فإنه يؤدي إلى الطغيان واالستعالء في
األرض وما يعقب ذلك من عتو وفساد وقد ضرب القران الكريم أروع مثلين قصتي سليمان
عليه السالم وقارون.
قصة ابتالء سليمان عليه السالم:

توضح قصة ابتالء سليمان عليه السالم كما حكاها القران الكريم .يقول تعالى(قَ َ ي
يت
ال ع ْفر ٌ
ي أ يَمني ( )39قَ َ ي ي
ي
اْلي ِّن أَنَا َآتي َ ي
يم َن ْ
وم يم ْن َم َق يام َ
ك َوإي ِِّّن َعلَْيه لََق يو ٌّ ٌ
ال الَّذي عْن َدهُ
يك بيه قَْب َل أَ ْن تَ ُق َ
يع ْلم يمن الْ يكتَ ي
ال َه َذا يم ْن
ك فَلَ َّما َرآَ ُه ُم ْستَ يقًّرا يعْن َدهُ قَ َ
ك طَْرفُ َ
يك بييه قَْب َل أَ ْن يَْرتَ َّد إيلَْي َ
اب أَنَا آَتي َ
ٌ َ
ك ُر لينَ ْف يس يه) (.)1
ض يل َرِِّّب ليَيْب لَُويِّن أَأَ ْش ُكُر أ َْم أَ ْك ُفُر َوَم ْن َش َكَر فَيإََّّنَا يَ ْش ُ
فَ ْ
وكما توضح هذه اآليات الكريمة فإن اهلل عز وجل قد ابتلى سليمان بقوة السلطان والنفوذ في
األرض ،ووفرة وسائل التنفيذ واالنجاز وعرف سليمان عليه السالم أن ذلك ال يعدو أن يكون
ابتالء من اهلل عز وجل له ،فشكر ربه على ما أعطاه واذا كان رسولنا قد أمر باالقتداء بهؤالء

األنبياء في قوله اهلل سبحانه (أُولَئي َّ ي
يي
َسأَلُ ُك ْم َعلَْي يه
َ
ين َه َدى اللَّهُ فَبي ُه َدا ُه ُم اقَْتده قُ ْل ََّل أ ْ
ك الذ َ
ي ي ي
ني) (.)2
َجًرا إي ْن ُه َو إيََّّل ذ ْكَرى ل ْل َعالَم َ
أْ
قصة إبتالء قارون:

-1سورة النمل االية 40 - 39
 -2سورة النعام االية 90
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لقد كان قارون من قوم موسي عليه السالم وقد امتحنه اهلل بوفرة الثروة فأصابه الغرور وزعم
أن ما أنبلى به من خير هو ثمرة علمه وخيراته االقتصادية ،ثم راح استغل ثروته ومنزلته لنشر
الفساد ودعم الظلم والفتن وفي الترف والزينة وكان عافية أن خسف اهلل به وبداره األرض(.)1

المبحث الثاني
القيم التربوية لالبتالء
 -3فلسفة التربية االسالمية – ماجد عرسان الكيالني – دار المنارة – جدة – ص 167

39

لالبتالء دور عظيم في تربية النفوس وتدريبها على تحمل المشاق وتهيئتها لمواجهة اى ظرف
طارئ أو محتمل ،كما أن فيها تدريباً للقوى العقلية والذهنية وتوجيهها لها كي تسير على
المنهج السوي الذي يحقق الغاية المرجوه منها ،كما أن في ذلك حماية لها من الزيغ واالنحراف
وسنشير فيما يلي إلى أهم الثمار التربوية لعملية االبتالء.
 -1الخبرة :
أن المبتلي بالذنوب أو بالضراء يصبح لديه من الخبرة ما يمكنه من معالجة ذلك مستقبالً
معالجة صحيحة يقول ابن القيم  :المبتلي بالذنوب يصبح كالطبيب المجرب الذي عرف المرض
مباشرة ،ومن ثم فهو يعرف كيف يعالجه عالجًا صحيحًا ،وهذا معنى قولهم  :أعرف الناس
باآلفات أكثرهم أفات ،وهذه قيمة معرفيه أوالً ،وهى ثانياً قيمة علمية تفيد في معالجة الحاالت
المماثلة  ،بقول ماجد الكيالني :االبتالء تربية بالخبرة هدفها فهم الخير وتذوق جماله وفهم
الشر والنفور من قبحه ،ومن خالل هذا الفهم وهذا التذوق تتحقق غاية مهمة من غايات
االبتالء وهي إد راك عظمة النعم االلهية على اإلنسان  ،ثم يكون من وراء ذلك االبتالء نوع
من الترقي العقلي واالجتماعي  ،الن اإلنسان حيث يمتحن بموقف معين ثم يتبع األساليب
الصحيحة لمعالجته تتكون لديه خبرة صحيحة بطبيعة المواقف الزمنية و األشياء الكونية ،
ويعرف األساليب الصحيحة لمعالجتها (.)1
أن تربية اإلنسان وتأديبه يقتضان في بعض األحيان إذاقته بعض ما يكره من المصائب أو
آالالم ،وعندئذ تكون مصلحة اإلنسان نفسه هي التي اقتضت أن يصيبه من اهلل عز وجل
بعض االبتالءات التي تتربي بها نفسه عن طريقها أخالقه(.)2
-2التدريب على الحذر وأخذ الحيطة:
يقول ابن القيم :من فوائد االبتالء تحرز المبتلي من مصائد العدو ومكامنه ومعرفة من أن
يدخل عليه اللصوص وقطاع الطرق وأين تقع مكامنهم؟ ومن أين يخرجون عليه؟ وفي أى
 -1فلسفة التربية االسالمية  -ص  " 172بتصرف"
 -2االخالق االسالمية للميداني 479 /2
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وقت؟ وهو بهذه المعرفة قد استعد لهم وتأهب للقائهم وعرف كيف يدفع شرهم وكيدهم ولو
أنه مر عليهم على عزة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به ويجتاحوه جملة(.)1
 -3المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية عالجها:
كما أن لالبتالء أثره الفعال في مقاومة آفات الجسد والتغلب عليها فإن له أيضًا دوره الفعال
في معرفة أمراض النفوس وكيفية معالجتها وهذه هي حال المؤمن يكون فطناً حاذقاً أعرف
الناس بالشر وأبعدهم منه فإذا تكلم في الشرر وأسبابه ظنته من شر الناس ،فإذا خالطته رأيته
من أبر الناس ،والمقصود أن من بلى باآلفات صار من أعرف الناس بطرقها,وأمكنه أن
يسدها على نفسه وعلى اآلخرين(.)2
 -4تدريب القوي العقلية وتنشيطها للقيام بمهامها على الوجه األكمل وتمثل ذلك فيما يلي:
أ -اليقظة:
أن صدمة االبتالء – خاصة بالضراء -هي بمثابة صيغة النذير لقوم نيام تنبهم من سبات
نوم الغفلة  ،وسكرة أحالم اليقظة ،بقول تعالى واضعاً أولئك الذين غرقوا في مجر الغفلة

َّه ْم لَيفي َس ْكَريِتي ْم
(لَ َع ْمُرَك إين ُ

يَ ْع َم ُهو َن) ( )3وهذه اليقظة أول منازل العبودية ،وتعني انزعاج

القلب لروعة االنتباه من رقدة الغافلين وهلل ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها ،وما اقوي

إعانتها على السلوك ومن اليقظة ينتقل اإلنسان العزم ( وهو العقد الجازم على الشئ )
وبحسب كمال انتباهه ويقظته تكون عزيمته ،وبحسب قوة عزمه يكون استعداده وبحسب
استعداده يكون تذكره(.)4
ب -التذكر:

 -1الفوائد البن القيم  295/1بنصرف
 -2الفوائد البن القيم 296 - 295/1
 -3سورة الحجر اآلية . 72
 -1مدارج السالكين
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أن وقوع االبتالء هو في الحقيقة نعمة من اهلل وفضل منه ،النه يذكر اإلنسان وينبه على

ي
ص ْلنَا ْاْلَي ي
ات
يما قَ ْد فَ َّ
صراط ربه المستقيم ( َوَه َذا يصَرا ُط َربِّ َ
َ
ك ُم ْستَق ً

ليَق ْوٍم يَ َّذ َّك ُرو َن) (.)1

ت َم ين َّاَّتَ َذ إي ََلَهُ َه َو ُاه
وعلى اإلنسان أن يتذكر مصير لو أنه ترك لهواه بدون تذكره (أَفََرأَيْ َ
يي ي
ي
ص يريه يغ َش َاوًة فَ َم ْن يَ ْه يد ييه يم ْن بَ ْع يد
َوأ َ
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اللَّه أَفَ ًَل تَ َذ َّكُرو َن) وقال سبحانه ( َولََق ْد َ

يَتَ َذ َّك ُرو َن)

()3

وعند االبتالء يتذكر حاله في الدنيا وحاله في اآلخرة وينظر أيهما أفضل أيبتلى

هنا أم هناك ( َفإِ َذا َجا َء ِ َّ
اإل ْن َسانُ َما
ت الطا َّم ُة ْال ُكب َْرى (َ )34ي ْو َم َي َت َذ َّك ُر ْ ِ
()4
ي
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ك َوالْ َملَ ُ
ض َد ًّكا َد ًّكا (َ )21و َجاءَ َربُّ َ
( َك ًَّل إي َذا ُد َّكت ْاْل َْر ُ
صفًّا َ
ك َ
صفًّا (َ )22وجيءَ
ََّن لَهُ ِّ
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اْلنْ َسا ُن َوأ َّ
ُ
َ
ي
ي
ف ُّ
يب الْ ُم ْ
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يًل َما تَ َذ َّك ُرو َن) ( )6أن المرء إذا أفلح في الوصول
ض أَئيلَهٌ َم َع اللَّ يه قَلي ً
س َعى)
َ

بالتذكره بعد النسيان إلى هذه المرحلة من التدرج واالرتقاء شيئًا فشيئًا .فقد أوتى حكمة من

عند اهلل ،وعرف حمكة هذا االبتالء(ي ْؤيِت ْي
اِلي ْكمةَ فَ َق ْد أ ي
ُوِتَ َخْي ًرا
اِل ْك َم َة َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يُ ْؤ َ
ُ
ت ْ َ
اب) ( )7وينائد هذا المعنى لالبتالء بقوله سبحانه(إي َّن الَّ ي
َكثيريا وما ي َّذ َّكر إيََّّل أُولُو ْاْلَلْب ي
ين اتَّ َق ْوا
ذ
َ
َ
ً ََ َ ُ
ي
ان تَ َذ َّكروا فَيإ َذا هم مب ي
ف يمن الشَّيطَ ي
ص ُرو َن) (.)8
ُ ْ ُْ
إي َذا َم َّس ُه ْم طَائ ٌ َ ْ
ُ
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الخاتمة
مما سبق نستطيع أن نبين أن البالء ،سنة اهلل الجارية في خلقه ،فهناك من يبتلي بنقمة أو
مرض أو ضيق في الرزق أو حتى بنعمه  ..فقد قضي اهلل عز وجل على كل إنسان أن
يصيبه البالء فمنهم من سيفهم حكمة اهلل تعالى في ابتالءه فيهون عليه األمر ومنهم من
سيجزع ويتسخط فيزداد األمر سوءاً عليه إذا البد لنا من االستعداد واعداد الزاد لمواجهة
43

االبتالء وأساس ذلك هو الخالص الن كل عمل ال يراد به وجه اهلل تعالى باطل واإلخالص
يقتضي اعمار القلب باإليمان والصبر والثبات على الحق مهما تكن الظروف واألحوال من
فتن وابتالءات .
وال يسعني في هذه الخاتمة تفصيل الحديث عن ذلك ولكني أشير إلى أهم النتائج.
 .1أن االبتالء بذكرنا بفضل اهلل علينا بالعافية فإن زوال العافية من أكبر المصائب التي
غفلنا عنها ولم نذق حالوتها ولم نقدرها حق قدرها إال بعد فقدانها
 .2أن االبتالء يكشف لنا حقيقة الدنيا وزيغها وانها متاع الغرور وان الحياة الحقيقية الكاملة
وراء هذه الدنيا .
 .3أن االبتالء درس من دروس التوحيد واإليمان والتوكل وهو يطلعك عمليًا على حقيقة
نفسك لتعلم انك عبد ضعيف ال حول لك وال قوة إال بربك  ،فتوكل عليه حق التوكل ونلجأ
إليه حق اللجو.
 .4أن االبتالء درس تربوي عملي يربينا ،ويربي النفوس المؤمنة على الصبر وما أحوجنا
إلى الصبر في كل شئ فلن يستطيع السير في مناحي الحياة المختلفة إال بالصبر .وفى
الختام أسال اهلل أن يجعلنا من عباده الصابرين أنه نعم المولى ونعم النصير وصلى اهلل
وسلم على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين وأخردعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

فهرس اآليات
السورة رقم اآلية رقم الصفحة
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ين َس يخُروا يمْن ُه ْم َما َكانُوا
َقد ْ
استُ ْه يز َ ُ ُ ْ ْ َ َ
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النساء

26

7

األنعام

10

7

األنعام

11

37

األنعام

44

23

األنعام

90

38

األنعام

126

42

األنعام

165

23

األعراف

األعراف
45

163

37
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َمنَ َع الن َ

الكهف

ِّن لَغفَّار ليمن تَاب وآَمن وع يمل ص ي
اِلًا ُُثَّ ْاهَت َدى
َ ٌ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ

ي ٍ
ت ََلَا
يِّ ْن م ْن قَ ْريَة أ َْملَْي ُ
الس َم ياء َو ْاْل َْر ي
تَ ْعلَ ْم أ َّ
ض
َن اللَّ َه يَ ْعلَ ُم َما يِف َّ

55

7

طـــه
طه

82

23

الحج
الحج

48

15

الحج

70

34

الشعراء

يت إي ْن متَّعنَ ي ي
ني
اه ْم سن َ
َْ َْ ُ

الشعراء

205

15

النمل

اْلي ِّن أَنَا آَتي َ ي
ي
ك
يت يم َن ْ
وم يم ْن َم َق يام َ
ع ْفر ٌ
يك بيه قَ ْب َل أَ ْن تَ ُق َ
ي
ي
السوءَ َوَُْي َعلُ ُك ْم
ف ُّ
يب الْ ُم ْ
ضطََّر إي َذا َد َع ُاه َويَ ْكش ُ
ن ُُي ُ
القصص
ي ي
وسى فَبَ غَى َعلَْي يه ْم )
قَ ُارو َن َكا َن م ْن قَ ْوم ُم َ

النمل

39

38

النمل

62

42 - 18

القصص 76

25

العنكبوت

ي
َّاس أَ ْن يُْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا آَ َمنَّا َوُه ْم
ن
ال
ب
حس
َ ُ
األحزاب

نَّةَ اللَّ يه يِف الَّ ي
ين َخلَ ْوا يم ْن قَْب ُل َوَكا َن أ َْمُر
ذ
َ

ي
ني فَلَ ْن َيَت َد لي ُسن يَّة
هل يَْنظُُرو َن إيََّّل ُسنَّةَ ْاْل ََّول َ
ْ

ا أَنْتُ ْم

ََّل يُ ْفتَ نُو َن)

اللَّ يه)

فاطر

ي يي
ني)
َعلَْيه بيَفاتن َ

العنكبوت 2

األحزاب 38

يًل)
اللَّ يه تَْب يد ً

فاطر

43

6
6

الصافات
الصافات 162
47

11

َِّن
وب إي ْذ نَ َادى َربَّهُ أ ِّ
ذْ ُك ْر َعْب َدنَا أَيُّ َ

ص

س يِن)
َم َّ

ص

َ

42

19

الزمر

ضَربْنَا ليلن ي
َّاس يِف َه َذا الْ ُق ْرآَ ين يم ْن ُك ِّل
َق ْد َ

َمثَ ٍل)

الزمر

27

42

غافر

ك يَْن َف ُع ُه ْم إيَيَانُ ُه ْم لَ َّما َرأ َْوا بَأْ َسنَا
ْم يَ ُ

سنَّ َة اللَّ يه)
ُ
فصلت

ا ي لَق ي َّ ي
َّاها إيََّّل ذُو َح ٍّظ
صبَ ُروا َوَما يُلَق َ
ُ َ
ين َ
َّاها إََّّل الذ َ

غافر

عي
ظي ٍم)
َ

فصلت

75

35

7

44

الجاثية

َضلَّهُ اللَّهُ َعلَى
ت َم ين َّاَّتَ َذ إي ََلَهُ َه َواهُ َوأ َ
َرأَيْ َ

يع ْل ٍم)

الجاثية

23

42

الفتح

يًل)
ليسن يَّة اللَّ يه تَْب يد ً

ي
نَّةَ اللَّ يه الَّيِت قَ ْد خَل ي
َ ْ
ت م ْن قَْب ُل َولَ ْن ََت َد ُ

لَئي َّ ي
ين ْامَت َح َن اللَّهُ قُلُوبَ ُه ْم
َ
ك الذ َ
أَصاب يمن م ي
صيبَ ٍة يِف ْاْل َْر ي
ض
َ َ ْ ُ

ليلتَّ ْق َوى)

الفتح

23

6

الحجرات
الحجرات 3

9

الحديد

وََّل يِف أَنْ ُف يس ُكم إيََّّل يِف كيتَ ٍ
اب)
ْ
َ
48

الحديد

22

34

ي
ات
ا َجاءَ ُك ُم الْ ُم ْؤمنَ ُ

الممتحنة

ي
ي ٍ
َعلَ ُم)
وه َّن اللَّهُ أ ْ
ُم َهاجَرات فَ ْامَتحنُ ُ

الممتحنة 10

10

التغابن

َّ ي
ين آَ َمنُوا إي َّن يم ْن أ َْزَو ياج ُك ْم َوأ َْوََّل يد ُك ْم َع ُد ًّوا لَ ُك ْم
يُّ َها الذ َ
أَموالُ ُكم وأَوََّل ُد ُكم فيْت نَةٌ واللَّه يعْن َده أَجر ع ي
يم
ظ
َ ُ ُ ٌْ َ ٌ
َْ ْ َ ْ ْ

يي
وح
ين َك َفُروا اي ْمَرأََة نُ ٍ
َ
رب اللَّهُ َمثًًَل للَّذ َ

َح َس ُن َع َم ًًل
َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ

صر وي ب ي
ي
صُرو َن ( )5بيأَيِّي ُك ُم الْ َم ْفتُو ُن
تُْب ُ َ ُْ
جاء ي
ت الطَّ َّامةُ الْ ُكْب َرى
ََ

الَّ يذين فَتَ نُوا الْم ْؤيمنيني والْم ْؤيمنَ ي
ات ُُثَّ ََلْ يَتُوبُوا
ُ ََ ُ
َ

ا ْي
اْلنْ َسا ُن إي َذا َما ابْتَ ًَلهُ َربُّهُ فَأَ ْكَرَمهُ
ي
ض َد ًّكا َد ًّكا
ًل إيذَا ُد َّكت ْاْل َْر ُ
َم َع الْ ُع ْس ير يُ ْسًرا ( )5إي َّن َم َع الْ ُع ْس ير يُ ْسًرا

التغابن

14

27

التغابن

15

22

التحريم
التحريم

11- 10

31

الملك
الملك

2

23

القلم
القلم

5

12

النازعات
النازعات

34

35

البروج
البروج

10

11

الفجر
الفجر

15

11

الفجر

21

42

الشرح
الشرح

49

6-5

37

فهرس األحاديث
الراوي

طرف الحديث

رقم الصفحة

إن عظم الجزاء من عظم البالء

أنس بن مالك

17

بالء األنبياء ثم االمثل
اشد الناس ً
من رأى صاحب بالء فقال الحمد هلل

سعد بن لبي وقاص

17

عبد اهلل بن عمر

18

إذا رأيت اهلل عز وجل يعطي العبد

عقبة بن عامر

23

50

فهرس األعالم :
الرقم

رقم الصفحة

العلم

1

الجرجاني

5

2

الدمغاني

5

3

الراغب االصفهاني

5

4

ابن القيم

17

5

ابن كثير

26

6

الشافعي

14

7

العثيمين

34

8

الطبري

26

51

ترجمة األعالم
الجرجاني:
هو على بن محمد الجرجاني  ،الحسيني الحنفي ويعرف بالسيد الشريف ابو الحسن عالم ،
حكيم  ،مشارك في أنواع من العلوم ولد بجرجاني وتوفي في شيرار سنة  816ه له
تصانيف كثيره منها حاشية على تفسير البيضاوي

( )1

الدامغاني:
هو الحسين بن محمد بن على بن محمد بن حسن بن عبدالملك بن عبدالوهاب
ابوعبداهلل الدمغاني الشيخ الحنيفة في زمانه  ،يوصف بقاضي القضاه ،ولد بدمغان وتفقه بها
وبننيسابور ثم بغداد سنة 418ه  ،أولي القضاء سنة  477وطالت أيامه وانتشر ذكره ،بقي
في القضاء نحو ثالثين سنة وكانت مثل القاضي أبي يوسف في أيامه حشمه وجاها وعقال
له كتب متعدده أشهرها  " :قاموس القران أو إصالح الوجوه والنظائر في القران .

( )2

الراغب االصفهاني255 /2 :
هو الحسين بن محمد بن المفضل  ،أبو القاسم األصفهاني  ،المعروف بالراغب أديب من
العلماء من أهل اصبهان سكن بغداد اشتهر حتي كان يعرف باإلمام الغزالي من كتبه
محاضرات االدباء " الذريعة الى حكام الشريعة " المفردات في غريب القران  ،تحقيق البيان
في اللغة والحكمة توفي 502ه .

( )3

- 1الزركلي :االعالم  ، 6 2 /6 ،مرحع
 - 2األعالم ك قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقين خير الدين الزركلي دار العلم لماليين . 275 /6.
 - 3األعالم ك قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقين خير الدين الزركلي دار العلم لماليين . 225/2.
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الطبري :
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبرين عالم عصره ن صاحب
التصانيف البديعة من أهل آمل طبرستان ولد سنة  224ه طلب العلم بعد األربعين ومئتين
لقي نبالء الرجال كان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجح إلى رأبه لمعرفته وفضله كان
حافظ عالمًا بالقراءات فقيها في أحكام القران من أشهر مؤلفاته تاريخ االمم والملوك وكتابه
التفسير جامع البيان فيتأويل أى القران  ،وتهذيب اآلثار توفي 310ه .

( )1

القرطبي:
هو عبداهلل محمد بن أحمد أبي بكر بن فرج االنصاري الخزرجي القرطبي المالكي صاحب
التصانيف الكثيرة في التفسير كتابة " الجامع ألحكام القران – التذكره" كان عالماً من الغواصين
في معاني الحديث حسن التصانيف  ،جيد النقل  ،توفي بنبته بني خصيب من صعيد مصر
سنة  671ه.

( )2

ابن القيم :
هو شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حرير الزرعي ثم
الدمشقي الفقيه الحنبلي  ،المجتهد المطلق المفسر النحوي االصولي المتكلم الشهير بابن القيم
الجوزي كان عالماً بالتفسير وبأصول الدين من مؤلفاته اغاثه اللهفان من مصائد الشيطان ،
الهجرنين وباب السعادتين  ،زاد المعارف في هدي خير العباد  ،الروح -الداء والدواء ،
توفس سنة 751ه

( )3

 - 1سير اعالم النبالء شمس الدين أبوعبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان تحقيق األرنووط مؤسسة الرسالة بيروت ط . 267/ 4. )1990( 7
 - 2شدرات الذهب في اخبارمن ذهب ابو الفالح عبد الحبي بن عماد دار المسير بيروت ط ) 1978 (2
 - 3شدرات الذهب . 168 / 6
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ابن كثير :
هو عماد الدين إسماعيل بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي الفقيه الشافعي ولد سنة
 700ه .وقدم دمشق أخذ عن شيخ اإلسالم ابن تيميه والزم اإلمام المزني وتزوج

ابنته

انتهت رياسة العلم والتاريخ من أشهر مؤلفاته  :البداية والنهاية  ،تفسير القران العظيم  ،توفي
سنة 774ه

()1

الشافعي :
محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب نشأ يتيماً عالم عصره ،ناصر الحديث
فقيه الملة صاحب المذهب الرابع الشاعر ذهب الشافعي إلى مالك معه كتاب توصية من
دالي مكه من أشهر كتبه كتاب الرسالة القديمة " كتبة في بغداد كتاب الرسالة الجديدة كتبة
في مصر – كتاب أحكام القرآن – وديوان شعر

()2

العثيمين:
هو عبد اهلل  ،محمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبداهلل بن عبدالرحمن
آل مفيل وجده الرابع عثمان واطلق عليه عثيمين فاشتهر به لم يكثر من المشايخ وتتلمذ
عليهم اكتفي بمشايخ بلده ولم يرحل لطلب العلم االمرة واحدة الى الرياض لدراسة النظامية
في المعهد العلمي من أشهر مؤلفاته مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الضياء الالمع من الخطب والجوامع توفي 1421ه.

(3

 - 1شدرات الذهب من اخبار من ذهب 335/5
 - 2سير اعالم النبالء شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة 748ه مؤسسة الرسالة الجزء  9التاسع
 - 3شرح ثالثة االصول محمد صالح العثيمين اعداد فهد بن ناصر بن ناصر ابراهيم السليمان دار الثريا للنشر
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المصادر والمراجع:
 -1القران الكريم
 -2مفردات ألفاظ القران – الراغب االصفهاني –صفوان داوودي  ،دار العلم -دمشق – الدار
الشامية – ط( . )1992
 -3لسان العرب – أبو الفاضل جمال الدين بن مكرم األفريقي المصري – بيروت ط 1995م .
 -4تهذيب اللغة – أبو منصور محمد بن احمد األزهري – تحقيق يعقوب بن عبد النبي – مراجعة
محمد علي النجار – الدار المصرية – مطابع سجل العرب .
 -5التعريفات – علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني ت 816ه مكتبة لبنان ساحة رياض
الصالح ( .)1969
 -6المعجم الوسيط :إبراهيم مصطفي احمد جرشن الزياب  ،حامد عبد القادر محمد على النجار
– مجمع اللغة العربية – اشرف على الطبعة عبد السالم هارون مطبعة مصر
 -7السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية – زيدان عبد الكريم مؤسسة
الرسالة بيروت ط1993 ، 1م .
 -8الجامع ألحكام القرآن – القرطبي – ابوعبداهلل محمد بن احمد االنصاري – ط 5دار الكتب
العلمية بيروت لبنان .1996 ،
 -9قاموس القرآن إصالح الوجوه والنظائر – الحسن بن محمد بن على الدمغاني أعاد ترتيبه
واخرج آياته وقدمه له د.حسن احمد على الدراويش ط مطبعة دار األيتام القدس 1995م.
 -10منهج النبي صلى اهلل عليه وسلم في الدعوة من خالل السيرة – محزون محمد – دار
السالم القاهرة ط األولي  2002م.
 -11الفوائد  :ابن القيم شمس الدين ابو عبداهلل بن محمد أبي بكر الحنبلي تحقيق عصام الدين
الصماطي القاهرة ط. 1
 - 12العقيدة اإلسالمية واسسسها  ،عبد الرحمن حسن حنكبة – دار القلم – دمشق – الدار
الشامية – بيروت
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 - 13زاد المعاد في هدي خير العباد – شمس الدين ابوعبداهلل محمد ابوبكر الزرعي حققه وخرج
احاديثه وعلق عليه شعيب االرنؤوط – مؤسسة الرسالة
 - 14االخالق االسالمية وأسسها الميداني عبدالرحمن حسن جنة الميداني – دار القلم دمشق-
1996م .
 - 15قصص القرىن الكريم  :ابن كثير جمعه زرتبه احمد بن شعبان بن احمد مكتبة الصفاء
ميدان االزهر  ،القاهرة
 - 16مدارج السالكين بين منازل أياك نعبد واياك نستعين ابن القيم شمس الدين ابو عبداهلل بن
ابي بكر الزرعي  ،الدمشقي  ،تحقيق محمد حامد الفقي دار الفكر
 - 17نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،برهان الدين ابو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي
وخرج آياته وأحاديثه وحواشيه عبد الرازق غالب المهدي دار الكتب العلمية بيروت  ،لبنان –
 1955م.
 - 18زاد المسير في علم التفسير ابو الفرج جمال الدين بن على بن حمد الجوزي خرج آياته
وأحاديثه وضع حواشيه شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان
 - 19موسوعة اسماء اهلل الحسني عن الدواء الشافي – شمس الدين ابن القيم – حققه وخرج
احاديث وعلق عليه عبود -مكتبة دار البيان
 - 20احياء علوم الدين – الغزالى – ابو حامد محمد – الشحات الطحان عبد المنشاوي – مكتبة
اإليمان المصورة ط. 1
 21تفسير بن كثير  :للشيخ االمام الجليل عماد الدين ابى الفداء بن كثير الدمشقي – المجلد
الثاني – دار المؤيد -الطبعة االولى2009-143 -م.
 - 22جامع البيان في تأويل القران محمد بن حرير الطبري منشورات محمد على بيضون دار
الكتب العلمية ط . 1999 3
 - 23صيد الفوائد – ابن القيم تحقيق هاني الحاج – المكتبة التوفيقية
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 - 24قصص األنبياء محمد متولي الشعراوي جمع المادة العلمية منشاوي غانم جابر ،كتب
الحواشي وراجعها مركز التراث لخدمة الكتاب والسنة النبوية دار الكتب العلمية بيروت لبنان
ط1997 1م.
 - 25تربية البنان عبد المنعم إبراهيم مكتبة أوالد الشيخ ط. 1993 2002- 2
 - 26موسوعة نظرة النعيم في اخالق الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم – المؤلف فريق كبير
من المتخصصين باشراف  :الشيخ صالح بن حميد عبدالرحمن بن ملوح دار الوسيلة للنشر
والتوزيع – 1418ه –  -1998الطبعة األولى المجلد األول.
 - 27الضياء الالمع من الخطب والجوامع – الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين – المكتبة العلمية
بيروت لبنان .
 - 28مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة  1998- 1419ه .
 - 29فلسفة التربية اإلسالمية – ماجد عرسان الكيالني  -دار المنار -جدة
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