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 (1) االبتالءات الخمس في القران الكريم
 للشيخ السيد مراد سالمة 

 

 الخطبة األولى
الحمد لله الذي نور بجميل هدايته قلوب أهل السعادة، وطهر بكريم واليته أفئدة الصادقين فأسكن فيها وداده، ودعاها  

إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة، الحميد المجيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة واإلرادة، نحمده على ما أولى 
 لشكر منه نعمة مستفاده. من فضل وأفاده، ونشكره معترفين بان ا

 وعطدئه، نعمه أكرب من أعدهد شرهدة   قدكي شري   كل علي وهو احلمد وله املل ، له له، شريك   ال وحده اهلل، إال اله ال إن واشهد

 لقد ه كوم إلي وسيلة وأعدهد

 ومعيين سيدي مالذي فأنت      الورى مدل  كد من  بفضل تعطف

 وكقيين شدفعي رجدئي فأنت     خطيئيت محدك عن أبعدتين لئن

 كقيين من  العفو إن رضدك    بهد أبتغي حجة لي أرى ولست

 

 وحبيبه خلقه من وصفيه ورسوله اهلل عبد حممد وشفيعند وحبيبند سيدند أن وأشهد

  عندةه وةفع البهتدن سندن به وأزال عمدةه، ورفع اإلميدن مندبي به أقدم الذي

 حبيبد أبدا كزل مل نبيد           طيا اخلالئق خري يّف وشفع

 مستجيبد رحيمد له وكدن       الرباكد يف املشفع اهلدةي هو

 طيبد األكوان متأل صال           وقت كل املهيمن من عليه

 أرحم كد معهم وحنن الدكن كوم إلي بإحسرردن واتبعهم بهدكه واقتدى بسررنته ومتسرر  نهجه على سرردر ومن وأصرربدبه اله وعلى

 اليامحني

حدكثند يف هذا املشررهد املهيا الذي تنفطي فيه القلا و تدمع فيه العني عن أمواا االبتال  يف القيان الييكم و االبتال   العقيد :إخو  

 َأكُّيوْم لوَوكوْمِلَيْب َواْلَبَيدَ  اْلَمْوَت َخَلَق الَِّذي}هو االختبردر و االمتبدن الذي قدره اهلل تعد  على عبدةه حي  قدل سررررببدنه و تعد   

 [2: املل ] {اْلَغفووُر اْلَعِزكُز َوُهَو َعَمًلد َأْحَسُن

 أوال: االبتالء بالتكاليف الشرعية
 يبوسنة النوليت ةل عليهد القيان  ونهدند عنهدميند اهلل تعد  بهد أ والنواهي اليتالشيعية هي مجيع األوامي  واملقصوة بدلتيدليف

  -صلى اهلل عليه وسلم-العدندن 

َعَيْضَند اْلَأَمدَنَة َعَلى  َندِإ}فدهلل تعد  ابتلى عبدةه بتل  التيدليف لينقسم العبدة بني صدبي على أةا  تل  التيدليف و بني منته  هلد 

  . (22) اآلكة األحزاب سور  {ُه َكدَن َظلوومًد َجُهواًلالَسَمدَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَبدِل َفَأَبْيَن َأْن َكْبِمْلَنَهد َوَأْشَفْقَن ِمْنَهد َوَحَمَلَهد اْلِأْنَسدُن ِإَن
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، ومنهد قوله   2َوَمد َخَلْقُت اْلِجَن َواْلِأْنَس ِإلَّد ِلَيْعُبُدوِنوةَل على ذل  آكدت كثري  منهد اآلكتني السردبقتني ومنهد أكضًد قوله تعد :  

 . 3ِ اْلِأْنَسدَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشدٍج َنْبَتِليهِإَند َخَلْقَند  تعد  : ومنهد قوله تعد : 

هذا من و وشيه،والتيدليف الشريعية شردملة ألصرول الدكن يد كتعلق بدإلميدن بدهلل ورسله وكتبه واليوم اآلخي واملالئية والقدر خريه    

 الدكن.الوضوح مبيدن، وكذل  تدخل األحيدم العملية وهي املسمد  بفيوا 

ثدل مبيِّنًد عن أحوال الندس يف االمت –التيليف  –تيليف ابتال ًا مع مد فيه من سرررعدة  البشررري يف الدنيد واآلخي  ألنه " وإمند كدن ال

 "  4وكدشفًد عن ةخدئلهم ملألوامي والرتك للنواهي، ويبصًد  لدعدوكه

وتسررمية مد كلزم التيدليف من إظهدر أحوال النفوس ابتال ًا   ميسررل،قدل ابن عدشررور " فإطالا اسررم االبتال  على التيدليف  دز  

 ". 5استعدر 

 الوالبشريكة اليوم ميلفة بدتبدا النيب صرلى اهلل عليه وسرلم ألنه خدل النبيني وال كقبل اهلل ةكنًد اري اإلسالم وعماًل بغري القيآن ، ف   

َوَمْن َكْبَتِغ َاْيَي  وقدل تعد  :  6سرْرالُم إِإَن الدِّكَن ِعْنَد اللَِّه اْل جيوز لبشرري، كدئنًد من كدن، أن كتدكن بغري اإلسررالم قدل تعد  : 

 .2 ْسالِم ِةكنًد َفَلْن ُكْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلآِخَيِ  ِمَن اْلَخدِسِيكَنإاْل

النجدح كمد يف حدك  أبي هيكي  واعلم علمين اهلل وإكردك: أن النردجيف يف ذلر  االبتال  اقرل من القليرل ترأمل عبد اهلل يف نسرررربة       

  -رضي اهلل عنه –وحدك  أبي سعيد اخلدري 

.  آَةُم َأُبوكوْم َهَذا:  َفُيَقدُل ، ُذرَِّكُتُه َفَتَياَ ى آَةُم، اْلِقَيدَمِة َكْوَم ُكْدَعى َمْن )َأَوُل َقدَل: َوسرَرلََّم َعَلْيِه اللَُّه صرَرلَّى الَنِبَي َأَن ُهَيْكَيَ  َأِبي َعْن

 ِتسرْرَعًة ِمدَئٍة كولِّ ِمْن َأْخِيْج:  َفَيقووُل ؟ أوْخِيُج َكْم ، َربِّ َكد َفَيقووُل: ُذرَِّكِتَ . ِمْن َجَهَنَم َبْعَ  َأْخِيْج َفَيقووُل: َوسرَرْعَدْكَ ، َلَبْيَ  َفَيقووُل:

 َكدلشرَرَعَيِ  األوَمِم ِفي أوَمِتي ِإَن:  َلَقد ؟ ِمَند َكْبَقى َفَمدَذا َوِتسرْرُعوَن ِتسرْرَعٌة ِمدَئٍة كولِّ ِمْن ِمَند أوِخَذ ِإَذا اللَِّه، َرسرُروَل َكد َفَقدلووا:.  َوِتسرْرِعنَي

 . اأَلْسَوِة الَثْوِر ِفي اْلَبْيَضدِ 

 َوسرَرْعَدْكَ ، َلَبْيَ  َفَيقووُل آَةُم، َكد دَلى:َتَع اللَُّه )َكقووُل َقدَل: َوسرَرلََّم َعَلْيِه اللَُّه صرَرلَّى الَنِبيِّ َعْن َعْنُه اللَُّه َرضرِرَي اْلُخْدِريِّ سرَرِعيٍد َأِبي َعْن

 َكشرِريُا َفِعْنَدُه َوِتسرْرِعنَي، َوِتسرْرَعًة ِمدَئٍة ِتسرْرَع َأْلٍف كولِّ ِمْن َقدَل: الَندِر؟ َبْعُ  َوَمد َقدَل: الَندِر. َبْعَ  َأْخِيْج َفَيقووُل: َكَدْكَ ، ِفي َواْلَخْيُي

 َوَأكَُّند اللَِّه، َرُسوَل َكد َقدلووا: ٌد.َشِدك اللَِّه َعَذاَب َوَلِيَن ِبُسَيدَرى، ُهْم َوَمد ُسَيدَرى الَندَس َوَتَيى َحْمَلَهد، َحْمٍل َذاِت كولُّ َوَتَضُع الصَرِغرُي، 

 َأْهِل ُرُبَع َتيووُنوا َأْن َأْرُجو ِإنِّي ِدِه،ِبَي َنْفِسي َوالَِّذي َقدَل: ُثَم َأْلًفد. َوَمْأُجوَج َكْأُجوَج َوِمْن َرُجال، ِمْنيوْم َفِإَن َأْبِشُيوا، َقدَل: اْلَواِحُد؟ َذِلَ 

 َأْنُتْم َمد َفَقدَل: َفَيَبْيَند. اْلَجَنِة، َأْهِل َفِنصرْر َتيووُنوا َأْن َأْرُجو َفَقدَل:. َفَيَبْيَند اْلَجَنِة، َأْهِل ُثلوَ  َتيووُنوا َأْن َأْرُجو َفَقدَل: َفَيَبْيَند. اْلَجَنِة،

 (8). َأْسَوَة َثْوٍر ِجْلِد ِفي َبْيَضدَ  َكَشَعَيٍ  َأْو َأْبَيَض، َثْوٍر ِجْلِد ِفي الَسْوَةاِ  َكدلَشَعَيِ  ِإال الَندِس ِفي

 آةم. ذركة من الندر إ  كبعثون الذكن أي:" الَندِر َبْعَ " ومعنى
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 َاْييهْم. ِمْن الَندِر َأْهَل َميِّْز أي:" الَندِر َبْعَ  َأْخِيْج" ومعنى

 األلف. من واحد الثدني احلدك  ويف األلف، من عشي  القيدمة كوم الندجني عدة أن األول احلدك  ففي

 ومنهد: طيا، بعد  احلدكثني بني العلمد  مجع وقد

 ؤمننيامل عدة تقليل وهو واحٌد العدةكن من واملقصرروة الزائد، نفي على كدل ال بعدٍة فدلتخصرري  له، اعتبدر ال العدة مفهوم أن-3

 اليدفيكن. عدة وتيثري

 عدا َمن على هيكي  أبي حدك  ومْحل ، واحٌد ألف كل ِمن فييون ، آةم ذركة مجيع على اخلدري سررعيد أبي حدك  مْحل-2

 هيكي  أبي حدك  ةون سعيد أبي حدك  يف ذكيوا ومأجوج كأجوج أن ذل  وكقيب ، عشري   ألف كل من فييون ، ومأجوج كأجوج

. 

 فييون فقط األمة هذه من ومي  واحٌد، ألف كل من فييون األمة هذه قبل األمم مجيع من مي  ميتني: القسررمة تقع أن وحيتمل-3

  عشي  ألف كل من

 ،كدفيًا وتسررعون وتسررعة تسررعمدئة ألف كل من فييون"  العصررد  من كدخلهد ومن اليفدر"  الندر: ببع  املياة كيون أن وحيتمل-4

 عدصيًد. وتسعون تسعة مدئة كل ومن

 الَقِلْيِل ِعَبدِةَك ِمْن اْجَعْلِني اللهم: » ُلَوَكقوْو َكْدُعْوا ِبدلَيُجِل ِفِإَذا. السُّْوِا ِفْي ِبَيُجٍل َكْوٍم َذاَت َعْنُه اهللو َرِضَي اخَلطَّدِب بَن ُعَمَي َسيُِّدَند َمَي

 «  الَقِلْيِل ِعَبدِةَك ِمْن اْجَعْلِني اللهم... 

  الدَُّعدِ ؟ ِبَهَذا َأَتْيَت َأْكَن ِمْن: ُعَمَي َسيُِّدَند َلُه َفَقدَل

 .  ﴾ الشَّيووُر ِعَبدِةَي مِّْن َوَقِليٌل ﴿: الَعِزْكِز ِكَتدِبِه ِفي َكقوْوُل اهلَل إَن: الَيُجُل َفَقدَل

 (9. )ُعَمَي َكد ِمْنَ  َأْفَقُه الَندِس كولُّ: َوَقدَل ُعَمَي َسيُِّدَند َفَبَيى

 ! «َوْحِدي َلْسُت َذِلَ ، َتْفَعُل الَندِس َأْكَثُي: » َرُةُه َكدَن َمْعِصَيٍة ِبَتْيِك َأَحدًا َنَصْبَت ِإَذا

 و لو حبثت عن كلمة )أكثر الناس( يف القران الكريم لوجدت من بعدها 

   [44: كوسف] {َكْعَلُموَن َلد الَندِس َأْكَثَي َوَلِيَن}

   [32: هوة] {ُكْؤِمُنوَن َلد الَندِس َأْكَثَي َوَلِيَن}

   [243: البقي ] {َكْشيوُيوَن َلد الَندِس َأْكَثَي َوَلِيَن}

   بعدهد:و لو حبثت عن كلمة )أكثيهم( لوجدت مد 

 [  32:األنعدم] {(32) َكْعَلُموَن َلد َأْكَثَيُهْم َوَلِيَن}

 [  63: العنيبوت] {َكْعِقلووَن َلد َأْكَثُيُهْم َبْل}

 [  344: البقي ] { ُكْؤِمُنوَن َلد َأْكَثُيُهْم َبْل ِمْنُهْم َفِيكٌق َنَبَذُه َعْهًدا َعدَهُدوا َأَوكولََّمد}

 [  64: كونس] {َكْشيوُيوَن َلد َأْكَثَيُهْم َوَلِيَن}

 [ 42: اليوم] {ُمْشِيِكنَي َأْكَثُيُهْم َكدَن َقْبُل ِمْن الَِّذكَن َعدِقَبةو َكدَن َكْيَف َفدْنظوُيوا اْلَأْرِض ِفي ِسرُيوا قوْل}
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 [  333: األنعدم] {َكْجَهلووَن َأْكَثَيُهْم َوَلِيَن اللَُّه َكَشدَ  َأْن ِإلَّد ِلُيْؤِمُنوا َكدُنوا َمد}

 [  334: عميان آل] {اْلَفدِسقووَن َوَأْكَثُيُهُم اْلُمْؤِمُنوَن ِمْنُهُم َلُهْم َخْيًيا َلَيدَن اْلِيَتدِب َأْهُل آَمَن َوَلْو}

 [ 8: التوبة] {َفدِسقووَن َأْكَثُيُهْمَو قولووُبُهْم َوَتْأَبى ِبَأْفَواِهِهْم ُكْيُضوَنيوْم ِذَمًة َوَلد ِإلًّد ِفييوْم َكْيقوُبوا َلد َعَلْييوْم َكْظَهُيوا َوِإْن َكْيَف}

 [  83: النبل] {اْلَيدِفُيوَن َوَأْكَثُيُهُم ُكْنِيُيوَنَهد ُثَم اللَِّه ِنْعَمَت َكْعِيفووَن}

   [223: الشعيا ] {َكدِذُبوَن َوَأْكَثُيُهْم الَسْمَع ُكْلقووَن }

 :  ِفْيِهْم َتَعدَلى اهللو َقدَل الَِّذي الَقِلْيِل ِمن َأْنَت َفيوْن

 [  33: سبأ] { الَشيووُر ِعَبدِةَي ِمْن َوَقِليٌل}

 [  44: هوة] { َقِليٌل ِإلَّد َمَعُه آَمَن َوَمد}

 [  24: ص] {ُهْم َمد َوَقِليٌل الَصدِلَبدِت َوَعِملووا آَمُنوا الَِّذكَن ِإلَّد}

  [34 ،33: الواقعة] {اْلآِخِيكَن ِمَن َوَقِليٌل( 33) اْلَأَوِلنَي ِمَن ُثلٌَّة }

 بالنعم وكثرة الرزق" الخير ": ثانيا: االبتالء
وهذا النوا من االبتال  كلي النوا األول يف اخلطور  حي  أن االبتال  بدلسرررريا  ال كصرررررب عليه إال من وفقه اهلل تعد  وأهلمه اخلري 

 لووكوْمَوَنْب} تعد :فدلسررريا  تظهي معدن اإلنسررردن وتظهي مدى إميدنه وثبدته على الشررريي هلل تعد  على مد مَن عليه من نعم قدل اهلل 

   [35: األنبيد ] {ُتْيَجُعوَن َوِإَلْيَند ِفْتَنًة َواْلَخْيِي ِبدلَشيِّ

   والياسبنيالندجبني  وأحوال اجلدحدكناإلنسدن أمدم النعم إمد شدكي وإمد جدحد ولقد ذكي اهلل تعد  لند أحوال الشدكيكن 

 َربِّي َفْضِل ِمْن اَهَذ َقدَل ِعْنَدُه ُمْسَتِقيًّا َرآُه َفَلَمد}له بعيش بلقيس   عندمد جي-سرليمدن عليه السرالم   -فمن الندجبني وورة يف قصرة  

فلم كغرت  بذل ،أي ليختربني  [44: النمل] {َكِيكٌم َاِنيٌّ َربِّي َفِإَن َكَفَي َوَمْن ِلَنْفسرِرِه َكشرْريوُي َفِإَنَمد شرَرَيَي َوَمْن َأْكفوُي َأْم َأَأشرْريوُي ِلَيْبلوَوِني

 ". 34هذه النعمةعليه السالم مبليه وسلطدنه بل علم أن ذل  اختبدر من ربه فخدف أن ال كقوم بشيي 

   واختبدرعد هذا املل  ابتال   وتأمل كيف

َيقووُل َربُُّه َفَأْكَيَمُه َوَنَعَمُه َفَفَأَمد اْلِأْنسرَردُن ِإَذا َمد اْبَتالُه  قدل تعد  االمتبدن.وقد رسررا كثريون يف االمتبدن بدلسرريا  جلهله حبقيقة  

. وإ  كوم النردس هذا هندك من كفهم أن النعمة إكيام وليسررررت ابتال ًا مع أَن اآلكدت اليت بعدهد رةت هذا املفهوم  33 َربِّي َأْكَيَمِن

 وكال أةا  زجي ورةا أي انتهوا وكفوا عن هذا املفهوم اخلدطئ. 32 َكلَّد َبْل ال ُتْيِيُموَن اْلَيِتيَم تعد :اخلدطئ فقدل 

 عن عبد اليمحن بن أبى عمي  أن أبد هيكي  حدثه أنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم كقول

 إن ثالثة يف بنى إسيائيل أبيص وأقيا وأعمى فأراة اهلل أن كبتليهم فبع  إليهم مليد فأتى األبيص فقدل أي شي  أحا إلي  قدل

لون حسن وجلد حسن وكذها عنى الذى قد قذرني الندس . قدل فمسبه فذها عنه قذره وأعطى لوند حسند وجلدا حسند قدل 

فأي املدل أحا إلي  قدل اإلبل أو قدل البقي ش  إسبدا إال أن األبيص أو األقيا قدل أحدهمد اإلبل وقدل اآلخي البقي قدل فأعطى 

د قدل فأتى األقيا فقدل أي شي  أحا إلي  قدل شعي حسن وكذها عنى هذا الذى قذرني ندقة عشيا  فقدل بدرك اهلل ل  فيه

                                                           
  645تفسري السعدي ر ص  34

  35سور  الفجي ر اآلكة  - 33
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الندس . قدل فمسبه فذها عنه وأعطى شعيا حسند قدل فأي املدل أحا إلي  قدل البقي . فأعطى بقي  حدمال فقدل بدرك اهلل ل  

قدل  صيه.بفأبصي به الندس قدل فمسبه فية اهلل إليه فيهد قدل فأتى األعمى فقدل أي شي  أحا إلي  قدل أن كية اهلل إ  بصيى 

( فأنتج هذان وولد هذا قدل فيدن هلذا واة من اإلبل وهلذا واة من البقي وهلذا 33فأي املدل أحا إلي  قدل الغنم . فأعطى شد  والدا)

( يف سفيي فال بالغ لي 34بدل  )واة من الغنم . قدل ثم إنه أتى األبيص يف صورته وهيئته فقدل رجل مسيني قد انقطعت بي  احل

اليوم إال بدهلل ثم ب  أسأل  بدلذي أعطدك اللون احلسن واجللد احلسن واملدل بعريا أتبلغ عليه يف سفيي . فقدل احلقوا كثري  . 

دل إن كنت ( فق35فقدل له كأنى أعيف  أمل تين أبيص كقذرك الندس فقريا فأعطدك اهلل فقدل إمند ورثت هذا املدل كدبيا عن كدبي .)

كدذبد فصريك اهلل إ  مد كنت . قدل وأتى األقيا يف صورته فقدل له مثل مد قدل هلذا ورة عليه مثل مد رة على هذا فقدل إن كنت 

كدذبد فصريك اهلل إ  مد كنت . قدل وأتى األعمى يف صورته وهيئته فقدل رجل مسيني وابن سبيل انقطعت بي احلبدل يف سفيي 

م إال بدهلل ثم ب  أسأل  بدلذي رة علي  بصيك شد  أتبلغ بهد يف سفيي فقدل قد كنت أعمى فية اهلل إ  بصيى فال بالغ لي اليو

فخذ مد شئت وةا مد شئت فواهلل ال أجهدك اليوم شيئد أخذته هلل فقدل أمس  مدل  فإمند ابتليتم فقد رضى عن  وسخط على 

 (36صدحبي .)

  منهد:كضعهد أمدم عينيه نذكي  وأن مد كنبغي ليل مسلم أن كتعلمهد  واحليم والعظدت اعلم علمين أن يف هذه القصة من الدروس

 أن االبتال  كيون بدلسيا   كمد كيون بدلضيا  بل إن ابتال  السيا  أشد خطيا على املي  من ابتال  الضيا  كقول اهلل سببدنه و تعد  

األعياف: ] {َوَبَلْوَندُهْم ِبدْلَبَسَندِت َوالَسيَِّئدِت َلَعلَُّهْم َكْيِجُعوَن } [35]األنبيد :  {َلْيَند ُتْيَجُعوَن َوَنْبلووكوْم ِبدلَشيِّ َواْلَخْيِي ِفْتَنًة َوِإ }

[ كبتلى اإلنسدن على املستوى الشخصي بدلنعمد  أو اخلري فتنة ومتبيصد، وذل  بأن كعطيه اهلل املدل واجلده أو العدفية 368

ذل ، وهذا املظهي من أهم مظدهي االبتال  نظيا ملد كعقبه من شيي للنعمة أو كفي بهد، قدل تعد  فيمد حيييه  واملنصا واألوالة وحنو

القيآن عن سيدند سليمدن قدل هذا من فضل ربي ليبلوني أأشيي أم أكفي ومن شيي فإمند كشيي لنفسه ومن كفي فإن ربي اين كيكم 

 د فإنه كورث الطغيدن واليرب(، وشيي النعمة كعقبه زكدةتهد، أمد كفيانه

والعجا واخليال  وحنو ذل  من أمياض القلوب، وقد حذرند املو  سببدنه من عدقبة النعمد ، خدصة إذا تعلق األمي بدألموال 

وقدل  [28نفدل: ]األ {ْنَدُه َأْجٌي َعِظيٌم َواْعَلُموا َأَنَمد َأْمَوالويوْم َوَأْوَلدُةكوْم ِفْتَنٌة َوَأَن اللََّه ِع} واألوالة أو األزواج، فقدل عز من قدئل

( 34َتْغِفُيوا َفِإَن اللََّه َافووٌر َرِحيٌم )َفُبوا َوَكد َأكَُّهد الَِّذكَن آَمُنوا ِإَن ِمْن َأْزَواِجيوْم َوَأْوَلدِةكوْم َعُدوًّا َليوْم َفدْحَذُروُهْم َوِإْن َتْعفووا َوَتْص} سببدنه

. وقد أمجلت اإلشدر  إ  النوعني مجيعد )االبتال  بدلشي [35، 34]التغدبن:  {َوَأْوَلدُةكوْم ِفْتَنٌة َواللَُّه ِعْنَدُه َأْجٌي َعِظيٌم ِإَنَمد َأْمَوالويوْم 

 .شي واخلري فتنة وإليند تيجعونواالبتال  بدخلري( اآلكة الييمية: كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بدل

س يف وأن اليقظة للنف والضيا ،وهو أن االبتال  بدلسيا  واليخد  قد كيون أصعا من االبتال  بدلشد   عظيم،إ  معنًى  وتشري القصة

 بدلشي.أو  من اليقظة هلد يف االبتال   بدخلري،االبتال  

 هد.يكدتوذل  ألن اليثريكن قد كستطيعون حتمُّل الشَد  والصرب عليهد، ولينهم ال كستطيعون الصرب أمدم هواتف املدَة  ومغ

                                                           
 شد  والدا: أي وضعت ولدهد، وهو معهد. - 33

 األسبدب. وقيل: الطيا.انقطعت بي احلبدل: هي  - 34

 إمند ورثت هذا املدل كدبًيا عن كدبي: أي ورثته من آبدئي الذكن ورثوه من آبدئهم، كبرًيا عن كبري، يف العز والشيف والثيو . - 35

 8/233( و"مسلم" 3464)4/248أخيجه البخدري  - 36
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 قدر . كثريونوالكثري هم أولئ  الذكن كصربون على االبتال  بدمليض والضعف، ولين قليل هم الذكن كصربون على االبتال  بدلصبة 

ه من ومد كغيكدن ب والثيا ،ولين قليل هم الذكن كصربون على الغنى  تذل،كصربون على الفقي واحليمدن فال تتهدوى نفوسهم وال 

ولين قليلني هم الذكن كصربون على اليادئا  واإلكذا ،كثريون كصربون على التعذكا  وأطمدا،ه من شهوات ومد كثريان متدا،

 واملندصا.

يند بدلَسَيا  ثم ابتل فصربند، بدلضيا -وسلمصلى اهلل عليه -"ابُتليند مع رسول اهلل  كقول:وهذا عبد اليمحن بن عوف رضي اهلل عنه 

 ".بعده فلم نصرب 

 ذل  أن الشَد  تستنفي قوى اإلنسدن وطدقدته ، وتثري فيه الشعور بدلتبدِّي واملواجهة ، وتشعيه بدلفقي إ  اهلل تعد  ، ولعل السي يف

وضيور  التضيُّا واللجو  إليه فيهبه اهلل الصرب ، أمد السيا  ، فإن األعصدب تسرتخي معهد ، وتفقد القدر  على اليقظة واملقدومة ، 

فس ، وختدطا الغيائز الفطيَكة فيهد ، من حا الشهوات واإلخالة إ  األرض ، فيسرتسل اإلنسدن معهد فهي توافق هوى الن

شيًئد فشيًئد ، ةون أن كشعي أو كدرك أنه واقع يف فتنة ، ومن أجل ذل  جيتدز اليثريون ميحلة الشد  بنجدح ، حتى إذا جد هم 

 -، وذل  شأن البشي ، إال من عصم اهلل ، فيدنوا ين قدل فيهم رسول اهلل  -اكمد فعل األبيص واألقي -اليخد  سقطوا يف االبتال  

: ) عجبد ألمي املؤمن إن أميه كله خري ، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ، إن أصدبته سيا  شيي فيدن خريا  -صلى اهلل عليه وسلم 

سيا  أو  من اليقظة هلد يف حدل الضيا  ، والصلة بدهلل ( فدليقظة للنفس يف حدل ال32له ، وإن أصدبته ضيا  صرب فيدن خريا له ( ()

 يف احلدلني هي وحدهد الضمدن .

 بتالء بالشدادد والمااد  : االثالثا
هم صررفدت أهل اإلميدن أن هذا النوا من البال  ليظهي الصرردبي من السرردخط لتتجلى إإن كدن النوا الثدني إلظهدر الشرردكي من اجلدة ف

 الضيا    والصرب يفمن اليضد مبي القضد  

وهذا النوا من االبتال  كنزل بدملؤمنني ليخترب صررربهم أو رضرردهم مبد قدره اهلل تعد  عليهم ، ومن اآلكدت الوارة  يف هذا الشررأن   : 

 َأَصدَبْتُهْم ِإَذا الَِّذكَن( 355) لصَردِبِيكنَ ا َوَبشرِّيِ  َوالَثَمَياِت َواْلَأْنفوِس اْلَأْمَواِل ِمَن َوَنْقٍ  َواْلُجوِا اْلَخْوِف ِمَن ِبشَرْي ٍ  َوَلَنْبلوَوَنيوْم }قوله تعد  

 [352 - 355: البقي ] {اْلُمْهَتُدوَن ُهُم َوأووَلِئَ  َوَرْحَمٌة َربِِّهْم ِمْن َصَلَواٌت َعَلْيِهْم أووَلِئَ ( 356) َراِجُعوَن ِإَلْيِه َوِإَند ِللَِّه ِإَند َقدلووا ُمِصيَبٌة

جد  يف تفسرريهد " لنمتبننيم ببعض ضريوب اخلوف من األعدا  واريه من املصردئا البشيكة املعتدة  يف املعدكو، وأكد هذا بصيغة    

وانتفد  املخدوف  السرررلطدن،القسرررم لتوطني األنفس عليهأ فأعلمهم بأن  ية االنتسررردب إ  اإلميدن ال كقتضررري سرررعة اليزا وقو  

 .38هلل تعد  يف اخللق كمد أَن ِمن سنن اخللق وقوا املصدئا بأسبدبهد بل جييي ذل  بسنن ا واألحزان،

َوَبشررِِّي الصرَردِبِيكَن الَِّذكَن ِإَذا   ويف االبتال  بدلشرري حيم ال حييط بهد العقل، ولين يف اآلكة إشرردر  إ  بعضررهدأ حي  قدل تعد  :   

فدحليمة املقصرروة   39 وَنأووَلِئَ  َعَلْيِهْم صَرَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأووَلِئَ  ُهُم اْلُمْهَتدُ  ِإَلْيِه َراِجُعوَنَأصَردَبْتُهْم ُمصرِريَبٌة َقدلووا ِإَند ِللَِّه َوِإَند  

أَن اهلل سروف جيدزكه كوم القيدمة على صربه   ِإَند ِللَِّه َوِإَند ِإَلْيِه َراِجُعوَن هند أَن َمْن تلقى االبتال  بدلشري، بدلصررب والتسرليم وقدل    

 .  َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأووَلِئَ  ُهُم اْلُمْهَتُدوَن أووَلِئَ  مبد جد  بعدهد 

                                                           
 (2634) 8/222. و"مسلم" 2222( و"الدارمي" 39342)4/332أخيجه أمحد  - 32

 "2/39تفسري املندر "  - 38
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قسررو  القلا مد هو ومنهد مد ذكيه ابن القيم بقوله " فلوال ِمَبُن الدنيد ومصرردئبهد ألصرردب العبد من أةوا  اليرب والعجا والفيعنة و 

 ". 24سبا هالكه عدجاًل وآجاًل 

إن أكوب نيب اهلل لب  به بالؤه مخس عشي  » عن أنس بن مدل  رضي اهلل عنه ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، قدل : 

( إليه وكيوحدن ، فقدل أحدهمد 23سنة فيفضه القيكا والبعيد إال رجلني من إخوانه كدند من أخ  إخوانه ، قد كدند كغدوان )

لصدحبه ذات كوم : نعلم واهلل لقد أذنا أكوب ذنبد مد أذنبه أحد من العدملني فقدل له صدحبه : ومد ذاك ؟ قدل : منذ مثدني 

 عشي  سنة مل كيمحه اهلل فيشف عنه مد به فلمد راحد إ  أكوب مل كصرب اليجل حتى ذكي له ذل  ، فقدل له أكوب : ال أةري مد

تقول اري أن اهلل كعلم أني كنت أمي بدليجلني كتندزعدن كذكيان اهلل فأرجع إ  بييت ، فأكفي عنهمد كياهية أن كذكي اهلل إال يف 

حق ، وكدن خييج حلدجته ، فإذا قضى حدجته أمسيت اميأته بيده حتى كبلغ ، فلمد كدن ذات كوم أبطأ عليهد فأوحى اهلل إ  

جل  هذا مغتسل بدرة وشياب ، فدستبطأته فتلقته وأقبل عليهد قد أذها اهلل مد به من البال  وهو أكوب يف ميدنه أن اركض بي

أحسن مد كدن ، فلمد رأته قدلت : أي بدرك اهلل في  هل رأكت نيب اهلل هذا املبتلى ؟ واهلل على ذل  مد رأكت رجال أشبه به من  

ندران أندر للقميف وأندر للشعري ، فبع  اهلل سبدبتني ، فلمد كدنت قدل : فإني أند هو ، قدل : وكدن له أ صبيبد،إذ كدن 

هذا حدك  صبييف « » أحدهمد على أندر القميف أفيات فيه الذها حتى فدض وأفيات األخيى يف أندر الشعري الورا حتى فدض 

 (22()«على شيط الشيخني ومل خييجده 

 االبتالء بالتفاوت بين الناس النوع الرابع 
، وهذا االختالف يف حد 23د  نظدم احليد  واألحيد  على اختالف بني الندس، وتفدوتهم يف الصرررفدت الوهبية واليسررربية أقدم اهلل تع

  هيذا.وذاته ابتال أ ومن أمثلة ذل  أن األانيد  فتنة للفقيا  واألصبد  فتنة للميضى واألقوكد  فتنة للضعفد  والعيس بدلعيس 

 االبتالء:ومن اآليات اليت صرحت بهذا النوع من 

 24الفيقدن ر اآلكة  سورة {َأَتْصِبُروَنَوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة }قول اهلل تعاىل: 

تنة فدلصررربييف ف :-وكدفيمؤمن  –قدل القيطيب " فأراة سرررببدنه أن جيعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم يف مجيع الندس   

ََتَبي بصرررردحبه، فدلغين يتبن بدلفقري أن  للفقري،للميكض، والغين فتنة  والفقري الصرررردبي فتنة للغين، ومعنى هذا أن كل واحد 

كواسيه وال كسخي منه، والفقري يتبن بدلغين أن ال حيسده وال كأخذ منه إال مد أعطده ، والصرب أن حيبس كالهمد نفسه، هذا عن 

 ".  24كعين  أم ال تصربون  اجلواب،؟ حمذوف   {َأَتْصِبُيوَن}ل  عن الضجي، وقوله تعد : البطي، وذ

ِهْم ِمْن َبْقِنَنا َوَكَذِلَك َفَتنَّا َبْعضنَنُهْم ِبَبْعٍض ِلَقُقوُلوا َأَهاُلالِء َمنَّ الُلُت َعَلْق}ومن اآليات الدالة على هذه السنننة يف االبتالء قولت تعاىل: 

 35 اآلية ن األنعام سورة - {ُت ِبَأْعَلَم ِبالشَّاِكِريَنَأَلْقَس الُل

                                                           
 "43/395أ :  3986ر  34زاة املعدة يف هدي خري العبدة ر البن قيم اجلوزكة رتبقيق شعيا، وعبد القدةر االرندؤوط ر مؤسسة اليسدلة ر بريوت ر ط  - 24

 النهدر أول السري الُغُدو: - 23

 كمد حدل أبى وابن ،( 23/362) التفسري يف الطربي:  أكًضد وأخيجه.  الشيخني شيط على صبييف:  وقدل( 4335 رقم ، 2/635) واحلدكم (،2898 رقم ،2/352) حبدن ابن أخيجه - 22

 (2632 رقم ، 2/384) والضيد .  ايكا:  وقدل( 3/324) احللية يف نعيم وأبو ،( 3632 رقم ، 6/299) كعلى وأبو ،( 4/44) كثري ابن تفسري يف

  334السنن اإلهلية ر يف األمم واألفياة ر للدكتور  دي حممد عدشور ص  23

 " 33/38تفسري القيطيب ر " - 24
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 ووجه الفتنة هند أْن كعلم الندُس أّن التفدضرل احلقيقي والتفدضل الندفعأ إمند هو يف طدعة اهلل واملسدرعة إ  ميضدته أ ال التفدوت يف 

. وقد كيون هذا األتقى صرررعلوك ال 25 {ِإَن َأْكَيَميوْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقدكوْم }الدنيد الزائلة، وا  هذا املعنى جد ت اإلشرردر  يف قوله تعد :  

ن ِم الذكن كعيشونمدل له وال زوجه، وقد كيون َمْن هو ةونه يف التقوى صردحا ميدنٍه اجتمدعيٍة ميموقة وحدل َمْيضَية كتمندهد أكثي  

 حوله.

 .26اهلل ال كنظي إ  صوركم وال إ  أجسدةكم ولين كنظي إ  قلوبيم وأعمدليم ( )إنويف احلدك  

 ومن حيم التفدت:

 أشدر وقد األعمدل، من كثري ولتعطلت ةوالبهد، وةار احليد  قدمت ملد وإميدندتهم رزقهم يف واحد مستوى على الندس كدن لو: أواًل

 َبْعَضُهْم َوَرَفْعَند الدُّْنَيد ْلَبَيدِ ا ِفي َمِعيَشَتُهْم َبْيَنُهْم َقَسْمَند َنْبُن َربَِّ  َرْحَمَت َكْقِسُموَن َأُهْم: )تعد  بقوله احليمة هذه إ  سببدنه اهلل

 [. 32:الزخيف( ]َكْجَمُعوَن ِمَمد َخْيٌي َربَِّ  َوَرْحَمُت ُسْخِيّكًد َبْعضًد َبْعُضُهْم ِلَيَتِخَذ َةَرَجدٍت َبْعٍض َفْوَا

 . بعض ملعدش سببًد بعضهم فييون الفقيا  األانيد  كسخي: زكد وابن السدي قدل

 الغين أمد. دلفقيب مبتلى والفقري بدلغنى، مبتلى فدلغين اليدذب، من والصدةا اليدفي، من الشدكي ليظهي واالختبدر، االبتال : ثدنيًد

 ريهلغ حسد ةون فيه هو مد على اهلل وحيمد كصرب فهل الفقري وأمد له؟ اهلل أمي وفق املدل وكنفق عليه اهلل نعمة شيي كؤةي فهل

 . اهلل بقسمة كيض ومل منهمد سخط من وكعذب صربا، إن ةرجتهمد تيفع وبذل  وحيمته؟ اهلل قدر من وتضجي

 َمد ِبَقَدٍر ُكَنزُِّل َوَلِيْن ْلَأْرِضا ِفي َلَبَغْوا ِلِعَبدِةِه اليِّْزَا اللَُّه َبَسَط َوَلْو: )تعد  قدل عبدةه، كصليف مبد ومينع كعطي تعد  اهلل أن: ثدلثًد

 [. 22:الشورى( ]َبِصرٌي َخِبرٌي ِبِعَبدِةِه ِإَنُه َكَشدُ 

 من حلليةا يف نعيم وأبو الفيةوس يف والدكلمي الطرباني أخيجه الذي بدحلدك  اآلكة هذه تفسررري يف كثري ابن اإلمدم اسررتشررهد وقد

 السالم، علي  كقيأ رب  حممد، كد: فقدل جربكل، أتدني: "قدل عليه اهلل صرلى  اهلل رسرول  أن عنهمد اهلل رضري  وعمي أنس حدك 

 هأانيت ولو القلة إال إميدنه كصررليف ال من عبدةي من وإن ليفي، أفقيته ولو بدلغنى إال إميدنه كصررليف ال من عبدةي من إن: وكقول

 قمتهأس ولو بدلصبة إال إميدنه كصيف ال من عبدةي من وإن ليفي، أصببته ولو بدلسقم إال إميدنه كصليف ال من عبدةي من وإن ليفي،

 ه،علي كعلق ومل كثري ابن اإلمدم أورةه ولذا صرربييف، معنده أن إال العلل يف اجلوزي ابن وأورةه ضررعيفًد كدن وإن واحلدك  ،"ليفي

 .احملبة يف بقدعد  املسمد  رسدلته يف تيمية ابن اإلسالم شيخ أورةه وكذا

 بسماع المؤمنين ما يؤذيهم من الكافرين: الخامس االبتالءالنوع 
 اليدفيكن وا  هذه جد ت اإلشدر  يف من كؤذكهم مد املؤمنني بسمدا االبتال -اليت ذكيهد القيان الييكم   ومن أنواا االبتال ات املشدهد

َأذًى َكِثريًا َوِإْن َتْصِبُيوا َوَتَتقووا  اِفي َأْمَواِليوْم َوَأْنفوِسيوْم َوَلَتْسَمُعَن ِمَن الَِّذكَن أووُتوا اْلِيَتدَب ِمْن َقْبِليوْم َوِمَن الَِّذكَن َأْشَيكوو َلُتْبَلُوَنتعرد : قوله 

 (.386) عميان آل سور  {اْلأوُمورَفِإَن َذِلَ  ِمْن َعْزِم 

 ويف اإلخبدر   ورسوليم،من الطعن فييم ويف ةكنيم ويف كتدبيم  أي {َمُعَنَوَلَتْس}جد  يف تفسريهد 

                                                           
 (.33سور  احلجيات اآلكة ) 25

 .3986صبييف مسلم حدك  رقم 26
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أعدا  احلق كوجهون سررهدمهم حنو أهل احلق  واملصررلبني أنوامليسررلني وهذا مد حيدث األن ومد حدث من قدكم األزل مع األنبيد  

سرردحي و  نون و كدهن و كذاب و آذوه يف  أنه-وسررلمصررلى اهلل عليه –بدهلمز و اللمز و الطعن و التشرريي  فقد قدلوا على النيب 

 نفسه و يف أهله و يف أصبدبه فمد زاةه إال إميدند و تسليمد  

تل  العصررردبة اليدفي  املدجنة اليت  واإلرهدب منوتأمل إ  الفرت  العصررريبة اليت حتيهد األمة حي  كيدل هلد األذى وتيمى بدجليم 

 الم بدنه ةكن تطيف و إرهدب و انه جد  حبد السيف و اريهد من تهم بدطله تتبيم يف العدمل األن حي  كيمي اإلس

 فدن قلت مد هي احليمة من ذل  االبتال   

 فدعلم أن فيه فوائد:

 منهد أن اهلل أخربهم بذل  لتتوطن نفوسهم على وقوا ذل ، والصرب عليه إذا وقرعأ   *

 .22مؤنته، وكلجأون إ  الصرب والتقوى ألنهم قد استعدوا لوقوعه، فيهون عليهم محله وختف عليهم

 وحنن ال نزال يف هذا العصي نسمع من اليهوة يف فلسطني احملتلة ومرن الدمندرك والردول 

األوروبية وأميكيد مد كؤذي أمسدعند، وكزعج قلوبند، وتضريق به نفوسرند بل وتدمع له األعني كمد حدث يف اليسروم املسيئة إليهم يف    

د رسرول اهلل صرلى اهلل عليه وسلم، ومن التندر بدملصبف الشيكف بل وبدلذات اإلهلية يف األفالم، واري ذل ،   احلقيقة ال إ  سريدن 

 فهذا يف حد ذاته آكة تدل  

 على أّن هذا القيان كالم اهلل تعد .

هلل قد أخربند منذ مد كزكد على ]ولو أن أحد الدعد  أو العلمد  الذكن تصررردو ملواجهة هؤال  اليفدر انتبه إ  هذه اآلكة وقدل هلم: إن ا

ألف وأربعمدئة سنة أنيم ستقولون هذا اليالم يف حررق النيب صلررى اهلل عليره وسلرم، لعلره أن كيون سببًد يف إسالم بعضهم.  واهلل   

 أعلم[. 

 

 

 

                                                           
 ( بتصيف.364تفسري السعدي ص) 22


