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 ملخص البحث

سبحانه وتعالى االبتالء سنة يف هذا الكون على جميع الخلق برهم وفاجرهم، فأفعاله اهلل جعل 

كلها ال تكون إال عن علم وحكمة، منها ما نعرفه وتكون ظاهرة لنا، ومنها ما تقصر عقولنا وأفهامنا  

الذي تكالب فيه األعداء ،  ، يف زمننا هذا  تأتي أهمية هذا البحث خاصةومن هنا عن إدراكها. 

عن التسلح   -هداهم اهلل -األكلة على أمة اإلسالم ،باإلضافة إلى بعد بعض المسلمين  توتجمع

بالمنهج الرباين يف مواجهة االبتالءات، ومقابلتها بالسخط على قضاء اهلل تعالى وقدره ،وعدم  

قد  و ،منهم صبره قلة تحملهم  فيفقد الواحد  عليهم مع ضعف يقينهم ، و رضاهم بما كتبه اهلل 

فيخسر دينه ودنياه .فرغبت من   -عياذا باهلل-يستعجل الموت يأسا من حياته  فيقدم على االنتحار 

التي واجه بها  العملية الضوابط ، و  اإليمانيةخالل هذا البحث اإلسهام يف استنباط  الضوابط 

؛ليراعيها المسلم يف حياته  يرته الصحيحة العطرة الة والسالم االبتالء من سالمصطفى عليه الص 

 ،وليعصم نفسه من الزلل والوقوع فيماال يحمد عقباه.

وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد المقدمة إلى ثالثة مباحث تندرج تحتها عدة مطالب، حيث  

لمبحث الثاين ، وحكمه، وثماره، وتناول اتناول المبحث األول االبتالء تعريفه، وأحوال الناس معه

يف حياته وكيفية تعامله معها، وتناول الثالث   ملسو هيلع هللا ىلص االبتالء التي واجهت النبي محمد  نماذج من صور 

  أهم وفيها الخاتمة ثم  االبتالء،  مواجهة يف  ملسو هيلع هللا ىلص الضوابط اإليمانية، والعملية المستنبطة من سيرته 

.والتوصيات النتائج 

  الفرج.  – الصبر  – الضوابط  – مان اإلي –المواجهة  –االبتالء  الكلمات املفتاحية: 
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The Religious and Scientific controls to face Affliction in light of the 
Biography of the Prophet Muhammad (PBUH) Fundamental Study 
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 Assistant Professor of Hadith and Sciences 

Department of the Quran and Sunnah - College of Da`wah and 

Fundamentals of Religion 

Umm Al-Qura University in the Kingdom of Saudi Arabia 

Email: dramalalsinia@hotmail.com 

 Abstract 

Allah – Glory be to Him – created Affliction as universal norm over all 

creatures; pious or impious as all Allah acts bears wisdoms within them 

where we know some these wisdoms and some is beyond our minds. This 

research is very important especially nowadays where all people summon 

one another to attack us as people when eating invite others to share their 

dish in addition that most of Muslims are far from the divine methodology 

to face afflictions, rather they face them with discontent and indignation as 

well as their dissatisfaction with all what has been written on them by God 

in addition to lack of trustfulness and patience which lead some of them to 

commit suicide so he loses his worldly and hereafter life. Through this 

research, I desired to contribute to elicit and formulate some religious 

controls from the prophet's biography in which the prophet Muhammed 

PBUH used to face affliction throughout his entire life so as any Muslim 

can resort to them to protect himself from fault  

The research consists of an introduction and three sections including many 

topics. Section one handled the meaning of Affliction, its philosophy, fruits 

and status of people towards it. Section two introduced  some images of 

Affliction which faced the prophet Muhammed PBUH. Section three 

handles the religious and scientific controls derived from the prophet's life 

in facing Affliction. The research included a conclusion including the most 

important findings and recommendations 

Key words: affliction - confrontation - faith - controls - patience - relief. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ةــــاملقدم

وبعد البأسداء والضدراء نصدرا عد الضديق سدعة ومخرج،،  بعد الشددة فرج،، وبالحمد هلل الذي جعل  

خلق  ،منحدة، وال نقمدة من نعمدة، وال نكبدة ورزيدة من موهبدة وعطيدةن ل محندة ميخد  وعدافيدة، ولم

ه  سدبحانه على خفّي لطفهع وسدعةع  ره عليه وقضداه صدائر. أحمد  دَّ ر ودّبر فيسدر، فكل عبد إلى ما قد فقدَّ

أكرم مسدددد ول، وأعظم مددأمول، عددالم الريو  ومفّرج الكرو ، ؛  بره المتظدداهرعفوه، وجزيددلع 

لخير دائم ا كثير  له،  شددري  ال وحده  اهلل  إال إله ال  أن  وأشددهد   ومجيب دعوة المضددطر المكرو .  

عبده ورسددوله صدداحب ا يات والبرهان، اللهم صددل على محمد   السددلطان، وأشددهد أن محمدا  

 ليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد:تسوعلى آلة وأصحابه وسلم 

قد جبلت الدنيا على كدر، فكم من مصائب وكوارث وأزمات يتعرض لها اإلنسان يف حياته سواء  ف

يف دينه ومجتمعه وأمته، وهذا االبتالء جعله اهلل سنٌة    أو   وماله وأوالده،يف أهله    نفسه، أو كان ذل  يف  

ا حتى أنبيائه ور   ري  ُّٱى:  سله، وهم أقر  الخلق وأحبهم إليه، قال تعاليف خلقه لم يستثنع منه أحد 

 هت  مت  حتخت جت  هب  مب خب  حب جب   هئ مئ  خئ  حئ جئ  يي  ىي ني  مي زي
وذكر سبحانه وتعالى االبتالء وقرنه بخلق    َّ جح مج حج  مث

يتعامل معه ويستفيد منه؟ وكيف يستثمره؛   االبتالء، وكيفحقيقة  نطفة؛ ليدرك اإلنسان وما زال 

 جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱالحياة، قال تعالى:  ليواصل مسيرة  

ا فيها سنة ماضية، . وجعل سبحانه وتعالى االبتالء يف الدنيا بمَّ مك لك خك حك

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّٱٱ: وجعل ا خرة للجزاء، قال تعالى

رة خاتم األنبياء محمدد  سي  ويف ،فاالبتالء من سنن اهلل الظاهرة يف سيرة األنبياء . َّرب

قاصرا  على أحد، وإن تباينت صوره و   ، فليس البالء وهو سيد ولد آدم وأحب خلق اهلل إليه،  ، ملسو هيلع هللا ىلص

وال أتباعهم من الم منين  ،وال رسول ،تفاوتت مراتبه ومراتب الناس فيه تبع، لذل ، فما من نبي 
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ا، وما كان رسولنا  وا  إال واْبت لع  نَّة، وإذا كانت ابتالءات  ثلنا تجرى  إال بشر م  ملسو هيلع هللا ىلصبالء شديد  عليه هذه السُّ

من الصعب حصرها، فكذل  ابتالءات األمثل فاألمثل من الصحابة  األنبياء والرسل الكرام كثيرة 

ا ،وما ادعى أحٌد إيمان، باهلل     ملسو هيلع هللا ىلصورسوله  ،والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كثيرة أيض 

 جس  مخ جخ  مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ: ، قال تعالى إال كان له نصيب من االبتالء، 

 مف  خف  حف جف  جغمغ مع جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص   خص  حص  مس حسخس
والمحن يف مواقف  واالبتالءات  للكثير من األذى    ملسو هيلع هللا ىلص . ولقد تعرض رسول اهلل    َّ حق 

أول    يف  (1)  نوفل  بن  ورقة عبر عنهايف سبيل الدعوة وتبليغ الرسالة التي    همنها ما لقي  متعددة من حياته

أو   :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول له فقال قوم ،  يخرج  إذ (2)  يوم من أيام النبوة حين قال: )يا ليتني فيها جذعا

مخرجي هم؟!، قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركني يوم  حيا  

  .(4) ورقة أن تويف((3)أنصرك نصرا م زرا، ثم لم ينشب

الشدددديد الذي تتخلله الشددددائد، منذ صدددرره؛ ليعده للمهمة العظمى   يشلعا  ملسو هيلع هللا ىلصفقد اختار اهلل لنبيه 

 

هو ورقة بن نوفل بن أسدد بن عبد العزى بن قصدي القرشدي األسددي، ابن عم خديجة زوج النبي ا لما ثبت  (1)

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسدد بن "يف الصدحيح عن عائشدة رضدي اهلل عنها الذي جاء فيه 

أخرجده  "تدا  العبراين ...الحدديدثابن عم خدديجدة وكدان امرأ قدد تنصددددر يف الجداهليدة وكدان يكتدب الك عبدد العزى

 (.3(، رقم )8-1/7البخاري، كتا  بدء الوحي، با  كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل ا، )

ا يعني أيام )جذعا( بالنصدددب ألكثر الرواة على الحال، والخبر مضدددمر، أي فأنصدددرك، أو ياليتني فيها موجود (2)

: مشدددارأل األنوار على صدددحا  انظرل من يجيب  وي من ب ، مبعث  يف حال نبوة كالجذع، وقيل معناه فأكون أو

 .2/585ا ثار، للقاضي عياض اليحصبي، ج

)لم ينشب( أي لم يمكث، ولم يحدث شيئا حتى فعل ذل ، كان ما ذكر وأصله من الحبس أي: لم يمنعه وال  (3)

 .شرله أمر آخر عنه

 .2/50حصبي، ج: مشارأل األنوار على صحا  ا ثار، للقاضي عياض اليانظر   

-1/7أخرجه البخاري، كتا  بدء الوحي، با  كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ) (4)

 (.3(، رقم )8
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يصددبر عليها إال أشددداء الرجال، الذين عركتهم الشدددائد فصددمدوا التي تنتظره والتي ال يمكن أن  

 بما  يشدعر كان فقد  ،ملسو هيلع هللا ىلصوعلى الرغم من البالء الواقع عليه    لها، وابتلوا بالمصدائب فصدبروا عليها.

 على  بعدهم  من  يأتي ،ومن  أصدددحابه  يربي كان  ملسو هيلع هللا ىلص  لكنه له،  ويتألم  وبالء،  أذى  من  أصدددحابه  يعانيه

 تكون  ثم  ي ْبتلون  وأتباعهم  فالرسل  والصبر،  البالء  من  البد النصر  قبل  وأنه  اهلل،  سنن  من  االبتالء  أن

 حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱتعالى:    اهلل  قال  العاقبة،  لهم

 .  َّ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس

أو   وصددحابته الكرام، فلم يعد هناك أحد لفضددله،  ملسو هيلع هللا ىلصذاء واالبتالء قد نال رسددولد اهلل ان اإليفإذا ك

 .وسائر الخلق أجمعين منزلته أكبر من االبتالء والمحن، فتل  سنة اهلل مع األنبياء والم منينعلو  

  م؛وابتالئه  ن يف أوج محنتهم،وومن هنا تأتي أهمية هذا البحث خاصة يف زمننا هذا والمسلم

دنيا  ال ةلتعريفهم بالضوابط اإليمانية ،والضوابط العملية ؛لمواجهتها والنجاة منها للفوز بسعاد

ه الصالة والسالم يف حياته ،والذي من أهمها الصبر  وا خرة وفق المنهج النبوي الذي طبقه علي

  ،عداء األ،واالحتسا  ،والثقة باهلل يف تأييده لهم خصوصا يف عصرنا الراهن الذي تكالب فيه 

التسلح   المسلمين هداهم اهلل عن ض،باإلضافة إلى بعد بع  كلة على أمة اإلسالم وتجمع فيها األ

بالمنهج الرباين يف مواجهة االبتالءات والمحن ومقابلتها بالسخط على قضاء اهلل تعالى وقدره  

نهم صبره فيفقد الواحد م وقلة تحملهم   ،وعدم رضاهم بما كتبه اهلل عليهم مع ضعف يقينهم 

  البحثمن خالل هذا فرغبت جل الموت يأسا من حياته  فيقدم على االنتحار عياذا باهلل .ويستع

والعملية لمواجهتها، والسالمة والنجاة منها من   اإليمانيةالضوابط والقواعد   استنباط يف اإلسهام 

لل والوقوع  لزا ليراعيها المسلم يف حياته ،وليعصم نفسه من؛ ملسو هيلع هللا ىلصخالل سيرة الحبيب المصطفى 

عقباه د فيماال يحم

فالضوابط الشرعية، والقواعد المرعية التي التزم بها نبي الرحمة يف التعامل مع االبتالءات التي  

واجهته عليه الصالة والسالم إذا أخذنا بها، واقتفينا أثره فيها كان ذل  نبراسا لنا يهدينا سواء  



 

602 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 يف الدنيا وا خرة.  الصراط

 :حث: أهمية البأوال

تفيد منها أمة  و   منها المسلمون  جوانبها؛ ليفيدة يف جانب مهم من  يف نشر السيرة النبوي  اإلسهام  -1

 اإلسالم. 

  عظم من البالء  فعظم  ملسو هيلع هللا ىلص مكانة النبي  الدين، وعظم تنبيه األمة اإلسالمية على عظم مكانة هذا  -2

 الجزاء. 

السيرة النبوية العطرة ربط العلم بالعمل إذ ال غنى ألحدهما عن األخر وذل  من خالل ربط  -3

 .حياة المسلمين المعاصربواقع 

، الذي كثرت فيه المحن خاصة يف عصرنا الراهنحاجة األمة اإلسالمية الماسة إليه  -4

 . ا كلة على أمة اإلسالم واالبتالءات وتجمع فيها

عليه الصالة والسالم  الضوابط التي واجه بها  ؛ لمعرفةالمتأسي بهديه حاجة المسلم  -5

 فيما لو نزل به البالء.  دينه، ودنياهالتي نزلت به حتى ال تزل به األقدام فيخسر  الءاتاالبت

 :: أسباب اختيار املوضوعثانيا   

 مكانته السامية وقيمته العالية بين الموضوعات اإلسالمية خاصة يف وقتنا الحاضر.  -1

خير  وده من الالهدى وتزالحاجة الماسة إلبراز مثل هذه الموضوعات؛ لتدل المسلم على  -2

 والتقى.

غفلة أو ترافل كثير من الناس عن معرفة مثل هذه الضوابط وموقفهم من االبتالء وما يجب  -3

 عليهم تجاه مواجهته. 

الحياة التي لم تسلم منها المجتمعات المسلمة   إنهاءتزايد حاالت االنتحار واالستعجال على  -4

ين والعملي الصحيح؛  ل  اإليماهله بالمسعند نزول البالء بأحدهم بسبب ضعف يقينه وج

 لمواجهتها. 

قاعدة ترجع إليها؛ فإنه سيذهب عقله إلى   ضابط، ودونأن المسلم إذا تصور مسألة ما دون  -5
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 يف أمته فيقع فيما ال يحمد عقباه.  مجتمعه، أو يف    أسرته، أو يف    نفسه، أو أنحاءع شتى يف تصرفاته يف  

 :: أهداف البحثلثاثا 

 جانب مهم من جوانبها المتعلقة بالسيرة النبوية.مطهرة يف لنبوية الخدمة السنة ا -1

مواجهته لها؛  والسددالم، وكيفيةبيان صددور االبتالء التي تعرض لها نبي الرحمة عليه الصددالة  -2

  تزل به األقدام.ال كي منها ملسو هيلع هللا ىلصليتحدد موقف المسلم المتأسي به 

بهدا يف مواجهدة ما   وة يقتددونهم دون قدالوقوف على رحمدة اهلل جلَّ وعال بعبداده حيدث لم يترك -3

 ينزل بهم من بالء واختبار؛ لتمحيص إيمانهم ورفع درجاتهم.

صددور االبتالء المختلفة التي نزلت   ملسو هيلع هللا ىلصالضددوابط اإليمانية والعملية التي واجه بها النبي   إبراز -4

 فيسلم لهم دينهم وتسلم لهم دنياهم.يف مواجهته به المسلمون  به؛ ليتأسى

يسدددلكه المسدددلم تجاه ما ينزل به من البالء يف كل الذي يجب أن    المنهج الصدددحيح توضددديح   -5

 زمان ومكان.

 خطوات البحث:

يندددرج تحتهددا عدددة مطالددب، ثددم مباحددث اقتضددت طبيعددة البحددث تقسدديمه إلددى مقدمددة وثالثددة 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج ثم الفهارس.

، وفيه أربع البحثاختيار الموضوع، أهداف أهمية البحث، أسبا  املقدمة وتشتمل على: 

 مطالب:

 االبتالء تعريفه، وأحوال الناس معه، وحكمه، وثماره. بحث األول:امل

 تعريف االبتالء والفرأل بينه وبين البالء   األول: طلبامل

 االبتالء. مع الناس أحوال  الثاني:طلب امل

 االبتالء.  كمح  الثالث: طلبامل

 ثمرات االبتالء.  الرابع: طلبامل
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 معها تعامله وكيفية حياته يف ملسو هيلع هللا ىلصن صور االبتالء اليت واجهت النيب حممد مناذج م الثاني: بحثامل

 :مطالب ستة وفيه

 .نفسه يف   ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه   األول:طلب امل

 .ولده يف  ملسو هيلع هللا ىلص  ابتالؤه طلب الثاني:امل

 يف أهل بيته.   ملسو هيلع هللا ىلصه  ؤ ابتال :طلب الثالثامل

 .األحبا ، واألصحا  النصراءبفقد   ملسو هيلع هللا ىلص ابتالؤه  :رابعال طلبامل

 وأمته. عشيرته،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص ه ؤ ابتال :امساخل طلبامل

 .دعوته  يف  ملسو هيلع هللا ىلص ه ؤ ابتال :طلب السادسامل

 وفيه االبتالء مواجهة يف ملسو هيلع هللا ىلصالثالث: الضوابط اإلميانية والعملية املستنبطة من سريته  بحثامل

 :مطلبني

 . جهة االبتالء موا  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  رسولالضوابط اإليمانية المستنبطة من سيرة ال :طلب األولامل

 االبتالء.  مواجهة   يف  ملسو هيلع هللا ىلص  رسولالضوابط العملية المستنبطة من سيرة ال :نيالثاطلب امل

 .ثم اخلامتة وفيها أبرز النتائج والتوصيات

ثم الفهارس:

. ر والمراجعدفهرس المصا -

 . فهرس المحتويات تفصيال -

 البحث:منهج 

 أوال: خضع البحث للمنهجني التاليني:

الواردة يف بيان صور االبتالء  لى الروايات الصحيحة حيث توصلت من خالله ا املنهج االستقرائي:

 . منها نماذج  واختيار حياته  يف  ملسو هيلع هللا ىلصالتي تعرض لها النبي  
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  البالء   من   به  نزل  ما  ملسو هيلع هللا ىلص ته يف استنباط الضوابط والقواعد التي واجه بها النبي  تبعا  املنهج االستنباطي:

 . صوره بمختلف 

 ثانيا: اتبعت يف إعداد هذا البحث املنهج التالي:

عزو ا يات الواردة يف البحث إلى مواضعها يف القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم ا ية  -1

 مع رسمها رسما عثمانيا. 

 . بوية إلى مصادرها والحكم على ما هو خارج الصحيحينعزو األحاديث الن -2

 الترجمة لألعالم المذكورين يف صلب البحث ماعدا المشهورين. -3

 . يف ثنايا البحثشر  األلفاظ الرريبة الواردة   -4

 . التعريف باألماكن والبلدان واألنسا  التي ورد ذكرها يف ثنايا البحث -5

  ال التمثيل سبيل على  حياته يف  ملسو هيلع هللا ىلص اختيار نماذج من صور االبتالء التي تعرض لها النبي  -6

 . الحصر

من أي مصدر أو مرجع بذكر اسم الكتا  والم لف ورقم  أو االستفادة عند النقل  االكتفاء -7

فقد التزمت بذكرها يف فهرس المصادر    الكتا  كاملة  بيانات  وأما  والصفحة-وجد  إن –الجزء  

 . التكرار البحث؛ لعدميف آخر  والمراجع

االطالع على المرجع نفسه أو مراجع أخرى  لفظ )راجع( لداللة القارئ على  عمال است -8

 لالستزادة. 

 مختصرا. قل بالمعنى أو عند اإلحالة للمصادر والمراجع إذا كان الناستعمال لفظ )أنظر(  -9
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 األولاملبحث 

 وحكمه، ومثارهتعريفه، وأحوال الناس معه،  االبتالء

 املطلب األول: تعريف االبتالء والفرق بينه وبني البالء:

االبتالء يف اللرة: مأخوذ من مادة )  ل و( التي تدل على نوع من االختبار.  : أوال: تعريف االبتالء

يبلي العبد بالء حسنا وبالء سيئا، وذل  راجع إلى معنى   شر، والّله ويكون البالء بالخير وال

يقال )بلوت الرجل  (1)االختبار؛ ألنه بذل  يختبر صبره وشكره، وبلوته تأتي أيضا بمعنى جزيته

(3)هو االمتحان والتمحيص واالختبارفاالبتالء (2)ء وابتليته: اختبرته(بلوا وبال
ويدل على ذل   ، 

 ٰذ ىييي مي خي حي  جي  يه ىه مه جه ين  ُّٱالى:  قول اهلل تع

 . َّ  ٰر

فهو ما يصيب اإلنسان من أذى يف ماله، أو نفسه، أو عرضه يف  " :الشرعي وأما من حيث االصطالح

الحياة    والعبد، وهذه ملسو هيلع هللا ىلص االبتالء هو المظهر العملي لعالقة العبودية بين اهلل  ف ."يعيشهاالحياة التي 

فهو التكليف يف األمر الّشاأّل، وقد يكون يف الخير   (4) قرر لهذا االبتالءالتي نعيشها هو الزمن الم

 

 .4/472، : مقاييس اللرة، البن فارسانظر (1)

 .14/83: لسان العر ، البن منظور: انظر (2)

، االبتالء 8يف عصر النبوة، حمود بن عبد اهلل المطر، ص:  راجع: االبتالءات أساليب الكفرة يف محاربة الدعوة (3)

: محمد ميرغني محمد صدالح، موقع الرقية الشدرعية على إعدادوأثره يف حياة الم منين كما جاء يف القرآن الكريم، 

ة ، االبتالء وأثره يف حيا17:19اء أسدامة بن ياسدين المعاين ص: منهج أهل السدنة والجماعة تحت إشدراف أبو البر

 .2النجدي، موقع صيد الفوائد، ص: إيمانالمسلم، 

، االبتالء وأثره 8االبتالءات أسدداليب الكفرة يف محاربة الدعوة يف عصددر النبوة، حمود بن عبد اهلل المطر ص: (4)

محمد ميرغني محمد صددالح، موقع الرقية الشددرعية على منهج  :إعداديف حياة الم منين كما جاء يف القرآن الكريم  

، االبتالء وأثره يف حيداة 17:19المعداين ص:  أهدل السددددندة والجمداعدة تحدت إشددددراف أبو البراء أسددددامدة بن يداسددددين

 .2النجدي، ص: إيمانالمسلم، 
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ا، ولكنهم عادة  (1) : يف الخير أبليته إبالء ويف الشر: بلوته بالء ما يقولونوالشر مع 

البالء، لقدد وردت الكثير من التفسدددديرات التي تفرأل بين معنيي : ثاانياا: الفرق بني االبتالء والبالء

نهدا لم تسددددتندد على أي دالئدل تثبدت أنهمدا كلمتدان مختلفتدان يف المعنى، بدل همدا  أإال واالبتالء

يبلوندا بهمدا سددددواء بدالخير أو بدالشددددر.  كالهمدا من عندد اهلل  يحمالن نفس المعنى الواحدد إذ

بمعنى -يف األغلب األعم  -قد اسدتخدمت    البالء، واالبتالءوباسدتقراء السدياأل القرآين نجد أن مادة 

وي يف ذلد  ا يدات المكيدة، وا يدات واالمتحدان بدالنعمدة أو المحندة، أو بهمدا معدا، تسددددتاالختبدار 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱ. فمن االبتالء بدالنعم قولده تعدالى: (2)المددنيدة

 مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ، ومن االبتالء بالنقم قوله تعالىَّهب مب خب

ٱالىالضددددراء يف آيدة واحددة كقولده تعد وقدد يجمع االبتالء بدالسددددراء و   ،َّ جخ مح جح

 جئ  يي ىي ميني زي ري ٰى  ين ننىن من زن رنُّٱ
(3)َّ خئ حئ

.

حديده بالتفصيل؛ لكونهما يلتقيان يف المعنى يف أغلب  أمر يصعب ت  البالء واالبتالء التفريق بينف

فة إلى  ، باإلضاهايف كونهما يشمالن اإلنسان المسلم والكافر وحياتهما بكل جوانبوذل  األمور 

أن االبتالء  قد يفترقان يف نه سبب يف فضح خبايا المنافقين فتزيد من خبثهم وبعدهم عن الحق، و ا

لى اهلل الكثير من عباده الصالحين بالمصائب ؛ليبتلي صبرهم  خاص بالمسلمين الطائعين حيث ابت

بالكثير من   وإحسانهم، وبعد ذل  عوضهم خيرا  مما أخذ منهم وحياة األنبياء والصالحون حافلة

 

 .34الكليات معجم يف المصطلحات والفروأل اللروية، ألبي البقاء الكفوي، ص: (1)

الحسدن بن أبي الحسدن يسدار، أبو سدعيد، مولى زيد بن ثابت األنصداري، ويقال مولى أبي اليسدر كعب بن هو  (2)

طبقدة التدابعين وإمدام أهدل البصددددرة راجع ترجمدة مطولدة لده: سددددير أعالم النبالء، للدذهبي أس }عمرو السددددلمي. 

،4/563-588. 

 .3/137البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ، (3)
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        .  ذل   بعد له اهلل فمكن  ابتالءات  من له  تعرض  وما ملسو هيلع هللا ىلصالنماذج، وكفانا يف ذل  سيرة سيدنا محمد  

 :البالءمع الناس  أحوال الثاني:املطلب 

إن االبتالءات التي يتعرض لها المسلم يف حياته بما فيها من مشقٍة وشدٍة وعسر ومعاناة، إال أن فيها  

 زن رن مم ام  يل ىل ُّٱتعالى:  قال  انة والنفاأل.ن، وفضح ألهل الخيتمحيص ألهل اإليما

  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن
   . َّ جت هب

الناس ما داموا يف عافية مستورون، فإذا نزل بهم بالء صاروا  ": (1)ي رحمه اهللقال الحسن البصر

فاهلل تبارك وتعالى يبتلي عباده  ،  (2)"نفاقه  إلى حقائقهم؛ فصار الم من إلى إيمانه، وصار المنافق إلى

ا، م منهم وكافرهم، وبّرهم وفاجرهم، فكل يأتيه من المصائب والباليا نصيب، فهذا ي بتلدى   جميع 

بتلدى بموت قريب، وهناك مصا    ن، وذاك ي صا  بجائحة يف ماله ،أو ولده، وهنا م 
ْزمع بمرض م 

زايا يختلفون، فمنهم من يستقبلها  المصائب والرالناس يف استقبال هذه  حبيب ،إال أن بفقد 

 ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل ىل ُّٱقال تعالى:  بالسخط والجزع 

، وال حول وال قوة إال باهلل، فهذا  َّ جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي

 حن يمجنُّٱ بالصبر يف قوله:تعالى  حيث أمر اهلل  بشّر المنازل وأدناها، ومنهم من يصبر ويصابر

يرضى اإلنسان بالمصيبة،   نوالمراد: بأ  ومنهم من يرضى ويستسلم   ،َّ ىن من خن

وهذه  وقدره،بحيث يكون وجودها وعدمها سواء بالنسبة لقضاء اهلل ي مرتبة أعلى من الصبر وه

فهذا أكمل األحوال   ومنهم من يشكر اهلل ويحمده ،مستحبة وليست بواجبة على القول الراجح 

يكون يف عباد اهلل الشاكرين، حين يرى أن  لعلى ما أصابه من مصيبة، يشكر اهلل ، وذل  أن وأعالها

 

، مجموع فتاوى 215/ص:2ل المفيد على كتا  التوحيد للشدديم محمد بن صددالح العثيمين، جراجع: القو (1)

: خالصدددة الكالم يف أحكام علماء البلد انظر، و17/467ح العثيمين جورسدددائل فضددديلة الشددديم محمد بن صدددال

 .16الحرام، لمجموعة من األئمة األعالم، إعداد أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، ص:

 (.5318( رقم )5/2137خاري، كتا  المرضى، با  ما جاء يف كفارة المرض، )أخرجه الب (2)



  

  609   
 

 الضوابط اإلميانية والعملية ملواجهة االبتالء

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 يةوالعرب

 

هناك مصائب أعظم منها، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذا  الدنيا أهون من  

ما يصيب ":  ملسو هيلع هللا ىلص  هلوقل  ناته،حسعذا  ا خرة، وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته، وربما لزيادة  

حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهلل بها من   ب وال هم والالمسلم من نص 

.   "خطاياه

 :من االبتالء املطلب الثالث: احلكمة

اهلل سدددبحانه االبتالء سدددنة يف هذا الكون على جميع الخلق برهم وفاجرهم، فأفعاله كلها ال جعل  

 لندا، ومنهدا مدا تقصددددر عقولندا وأفهدامندا عنعلم وحكمدة، منهدا مدا نعرفده وتكون ظداهرة تكون إال عن 

 . إدراكها

 فمن تلك احلكم الظاهرة:

  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱقال اهلل تعالى:  :حتقيق العبودية هلل رب العاملني -1

يف هذه ا ية الكريمة أن الراية العظمى من خلق الجن واإلنس هو   فبين اهلل  

باالبتالء   عبادهيختبر العبودية فإن اهلل تعالى  يقا لهذه له، وتحق  عبادة اهلل وحده ال شري 

مصيبته قال ابن بالشدائد والنوازل، فالم من يصبر ويجزع تحّسب، لوجه اهلل تعالى مهما كانت  

)فلوال أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن واالبتالء لطروا وبروا   :(1) القيم رحمه اهلل 

د بعبد خيرا  سقاه دواء من االبتالء واالمتحان على قدر حاله، وعتوا، واهلل سبحانه إذا أرا

له ألشرف مراتب الدنيا، وهي   يستفرغ به من األدواء المهلكة، حتى  إذا هذبه ونقاه وصفاه أهَّ

.  (2) ا  ا خرة وهو رؤيته وقربه( عبوديته، وأرفع ثو

 

سدددعد بن حريز الزرعي ثم الدمشدددقي الفقيه، األصدددولي، المفسدددر،  محمد بن أبي بكر بن أيو  بن  اإلمامهو  (1)

وبرع فيه هددد، تفقه يف المذهب الحنبلي 691النحوي، العارف، شمس الدين أبو عبد اهلل بن قيم الجوزية، ولد سنة 

 هد751وأفتى، صنف تصانيف كثيرة يف أنواع العلم، وتويف عام 

 .175-5/170افظ ابن رجب،يف ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة، للح انظر   

 .4/195: زاد المعاد، البن القيم الجوزية،انظر (2)
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 ىي  ني مي ُّٱى: قال تعال متحيص املؤمنني عن املنافقني، ومتييز اخلبيث من الطيب. -2

 حج   مث هت  مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ  مئ خئ حئ جئ  يي
  هب مب  خب حب  جب  هئ  مئ  ُّٱعز وجل  ، وقالَّ جح مج 

أصل المحص: تخليص الشيء مما    َّ حجمج مث هت مت خت حت جت

يمحص   األلفاظ. فالم منفالتمحيص هنا كالتزكية والتطهير، ونحو ذل  من  (1)فيه عيب

قال   (2)نزل به، وكيف صبره ويقينهتبر حتى يخلص بالبالء الذي حتى يصدأل، ويبتلى ويخ

وليست الباليا والمصائب تأتي من طاعة اهلل ورسوله،   ": (3)ة رحمه اهللشيم اإلسالم ابن تيمي

(4)."بعض الجهال؛ فإن هذه جزاء أصحابها خيري الدنيا وا خرةكما يظن  
 

 يب  ىب  نب مب زب رب ُّٱالى قال اهلل تع: للمؤمنني للتمكني يف األرض إعداد -3

يف   (5)، قال الشيم السعدي رحمه اهللَّ ىت نت مت رتزت

 

 .464: المفردات يف غريب القران، للراغب األصفهاين، ص: انظر (1)

 السابق.: المرجع انظر (2)

هو شدددديم اإلسددددالم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السددددالم بن عبد اهلل بن أبي القاسددددم  (3)

الخضددر بن محمد بن الخضددر بن علي بن عبد اهلل بن تيمية الحراين عني بالحديث وبالعلوم األخرى التي برع فيها 

 هد.728مشق عام ، تويف بدإحصاؤهاوصنف التصانيف الكثيرة التي يصعب 

راجع يف ترجمته: ترجمة شدديم اإلسددالم ابن تيمية لم رس اإلسددالم الحافظ الذهبي رحمهما اهلل تعالى من الدرة    

اليتيميدة من السدددديرة التيميدة، تحقيق: د. خدالدد بن سددددليمدان بن علي الربعي ومعده جمع لتراجم الدذهبي البن تيميدة 

البن تيمية يف كتبه وبعض تسدداؤالته، وسددماعات الذهبي   وذكر الذهبيورثاء الذهبي البن تيمية مع بعض أشددعاره 

 من ابن تيمية.

 .44: الحسنة والسيئة، البن تيمية، ص:انظر (4)

هو الشديم العالمة أبو عبد اهلل عبد الرحمن بن ناصدر بن عبد اهلل بن ناصدر السدعدي ويعرف بددددد )ابن سدعدي(  (5)

عرف بذائه ورغبته الشدديدة يف التعلم، صداحب كتا  تيسدير الكريم  هددددد،1307ولد يف بلدة عنيزة بالقصديم سدنة 

 هد1376الرحمن يف تفسير كالم المنان، تويف عام 
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مهتدون بهم والقسم  والم منون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر اهلل، وأتباع "تفسيره: 

األول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة، والرسالة وهي درجة اليقين، وإنما نالوا هذه الدرجة 

الصبر على التعلم والتعليم، والدعوة إلى اهلل، واألذى يف سبيله، وكفوا أنفسهم عن العالية ب

(1) "لشهواتجماحها يف المعاصي، واسترسالها يف ا
. 

 ىن  من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  :قال اهلل تعالى

قيادة البشرية واألخذ بيدها إلى نور الهداية والخير  ن  إذ أ َّ يه  ىه مه  ينجه

المحن، وال ش  أن ذل    ج إلى جيل فريد، ال يهتز أمام االبتالءات، وال يضعف أماميحتا

يستعجلون  يحتاج إلى رجال م منين صادقين، صابرين محتسبين، ثابتين على الحق ال

حنة أو  أدفضل:أدّيهما (2) قيل لإلمام الشافعي رحمه اهلل الثمرات والنتائج،  بر أو المع الصَّ

  صبر،فإذا امتحن  المحنة،وال يكون التَّمكين إال بعد  األنبياء،التَّمكين درجة  فقال:  التَّمكين؟ 

 .(3)وإذا صبر مكن

 جم  يل ىل  مل خل ُّٱ  تعالى: قال اهلل  : من آفات النفوس والعجب بالنفس التخلص -4

 

-359تح الجليدل يف ترجمدة وثبدت شدددديم الحندابلدة عبدد اهلل بن عبدد العزيز العقيدل، التكلدة، ص: راجع يف ترجمتده: ف

 .218/ 3الرحمن البسام،  ، علماء نجد خالل ستة قرون، للشيم عبد اهلل بن عبد362

 .656تيسير الكريم الرحمن، البن سعدي، ص:  (1)

شددي، ثالث األئمة األربعة عند أهل السددنة والجماعة، هو أبو عبد اهلل محمد بن إدريس الشددافعي المطلبي القر (2)

ه وغيرها وصداحب المذهب الشدافعي يف الفقه اإلسدالمي، وم سدس علم أصدول الفقه وبرع يف علم التفسدير والفق

 م. 820-هد204من العلوم، أثنى عليه كثير من العلماء تويف سنة 

آراؤه وفقهه، لإلمام محمد أبو -فعي حياته وعصددره، الشددا8/236راجع يف ترجمته: سددير أعالم النبالء، للذهبي ،

، ترجمة (774زهرة، طبقات الشدافعيين، أبو الفداء إسدماعيل بن عمر بن كثير القرشدي البصدري ثم الدمشدقي )ت:

 الشافعي رحمه اهلل . اإلمام

 .1/26: إحياء علوم الدين، ألبي حامد الرزالي، انظر (3)
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.َّ حم

 يف هذه اآلية الكرمية داللة واضحة على أن من حكم نزول البالء على العباد

ذل    ومن  ومتييزهم عن املنافقني. وختليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، ملؤمننيتنقية ا -1

 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ُّٱتعالى:  قوله  

  َّ مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ

اقتضت حكمته سبحانه أن أذاأل المسلمين أوال  مرارة   ثحي"، قال ابن القيم رحمه اهلل: 

دعهم وقوة  الهزيمة والكسرة مع كثرة دد هم وع 
دع دد رؤوسا رفعت بالفتح ولم  شوكتهم؛ ليضععد

تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول اهلل واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد تمس 

.(1)  "عزته سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة ل

أعداءه ويمحقهم قّيض لهم  إذ جرت سنّة اهلل تعالى إذا أراد أن يهل  " حمق وهالك الكافرين -2

بريهم وطريانهم يف  كفرهم: ومن أعظمها بعد  ومحقهم،وجبون بها هالكهم األسبا  التي يست

 .(2) "والتسليط عليهم  أوليائه، ومحاربتهم، وقتالهم، أذى  

 :مثرات االبتالء املطلب الرابع:

يبتلي اهلل بهدا عبداده، المسددددلم هي نوع من االبتالءات التي  هداهمن المعلوم أن المحن التي يواج

 منها: المسلم للمحن والباليا فال ش  أن يف ذل  فوائد كثيرة يريدها اهلل وعندما يتعرض

  حق مف خف حف ُّٱقال اهلل تعالى  اهلل اإلميان بقضاء اهلل وقدره واليقني بأنه ال ينفع وال يضر اال  -1

هو أن ن من المراد  و   ،َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

آمن العبد    يكن، فإذايشأ لم    كان، ومالملكون فهو بمشيئة اهلل فما شاء اهلل  كل ما يحدث يف ابأن  

 

 (.3/477: زاد المعاد، )انظر (1)

 (.4/239: محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، )انظر (2)
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النفس،  بهذا سلم من عمل الشيطان عندما يواجه ما يعرضه من آالم ومصائب ومحن سواء يف  

وفائدة هذا اإلخبار،   "محتسبا.راسخا، وصابرا  ون م منا ثابتا يك  األهل والولد المال، أو  أو 

، وأنه ال قدرة للعبد على مالم يقدره اهلل عز وجل. فهو  اإلعالم باالفتقار إلى اهلل تعالىهو 

 .(1) "خاضع لسلطان مشيئته، مقهور تحت تدبيره وإرادته

 حم  جم يل ىل مل خل ُّٱقال تعالى  :الذنوب وحمو السيئات تكفري -2

فقد أخبر اهلل سبحانه أنه يريد   ، َّ حن  جن  يم ىم  مم   خم

لرجوع إليه، واسترفاره من الذنو    منين أي: تخليصهم من ذنوبهم، بالتوبة واتمحيص الم

 .(2)التي أ ديل بها عليهم العدو 

  يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصلسان رسوله  كذل  بينهبين اهلل سبحانه وتعالى تكفيره لسيئات الم منين يف كتابه،  كماو 

 مصيبة من ما ": لقا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أن -عنها ضي اهلل ر- عائشة روته ما: منها كثيرة أحاديث

 .(3)"حتى الشوكة يشاكهاعنه   بها اهلل  كفر إال  المسلم  تصيب

ما يصيب المسلم  "قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  - ضي اهلل عنهما ر- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 

من نصب وال وصب، وال هم، وال حزن، وال أذى، وال غم، حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهلل 

 . (4)"بها من خطاياه

األحاديث وغيرها تدل على أن المصائب والفتن التي تصيب الم من أنها من اهلل، حيث ال  ذهفه

 

 (.9/421المرجع السابق، ) انظر (1)

 (.2/191)راجع: إغاثة اللهفان، البن القيم الجوزية،  (2)

(، وأخرجه مسلم، 5640(، رقم)7/114أخرجه البخاري، كتا  المرضى، با  ما جاء يف كفارة المرض، )  (3)

دا ، با  ثوا  الم من فيما يصيبه من مرض، أو حزن أو نحو ذل  حتى الشوكة يشاكها، كتا  البر والصلة وا 

 (.2572( رقم)4/1990)

(، وأخرجه مسدلم، 5640(، رقم)7/114ا جاء يف كفارة المرض )أخرجه البخاري، كتا  المرضدى، با  م (4)

أو نحو ذل  حتى الشوكة يشاكها، كتا  البر والصلة وا دا ، با  ثوا  الم من فيما يصيبه من مرض، أو حزن 

 (.2573( رقم)4/1990)
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يقع يف الكون كائن برير مشيئته الحكيمة، ومن ذل  أن اهلل أعد للم من فيها خيرا  عظيم،،  

قال ابن   سواء بتكفير السيئات، أو برفعة الدرجات، إن صبر واحتسب، وإال فيكون فتنة لريره. 

إن ابتالء الم من كالدواء له، يستخرج منه األدواء التي لو بقيت فيه  "  -رحمه اهلل -  يملقا

أهلكته، أو نقصت ثوابه، وأنزلت درجته؛ فيستخرج االبتالء واالمتحان منه تل  األدواء،  

 .(1)"ويستعد به لتمام األجر وعلو المنزلة، ومعلوم أن وجود هذا خير للم من من عدم

ةد : عة الدرجاتاألجر ورف حصول -3 ائعشد ْن عد ول  اهللع  -رضي اهلل عنها -عد س  الد رد الدْت: قد ا: )ملسو هيلع هللا ىلص قد   مد

يب  
ند  ي صع

ْ مع نْ  اْلم  ةٍ  مع ْوكد ا  شد مد ا  فد هد ْوقد ه   إعال  فد عد فد ا اهلل   رد ة ، بعهد جد طَّ  أدوْ   ددرد نْه   حد ا عد طعيئدة (   بعهد (2) خد
. 

 منين لرفع درجاتهم، وزيادة حسناتهم، كما  يف هذا الحديث داللة على أن البالء ينزل على الم

، حتى تتضاعف  هو الح ال يف ابتالء اهلل سبحانه وتعالى ألنبيائه، فقد كانوا أشد الناس ابتالء 

أجورهم، وتتكامل فضائلهم، ويظهر للناس مدى صبرهم ورضاهم، في قتدى بهم يف صبرهم  

 هب مب خب ُّٱ، حيث قال اهلل تعالى:  الم منين عن المنافقين-تعالى -بهم؛ لي مّيز اهلل  واحتسا

.     َّ جح مج حج  مث هت مت حتخت جت

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱاهلل تعالى :  قال  :    رجوع العبد إىل ربه تبارك وتعاىل -4

، والعذا  األدنى هو نكد الدنيا ونرصها وما يصيب [21:السجدة]َّ ىم  مم  خم

  محبة لالختبار  يعرضهم  أن  تضتاق خلقه  يف   تعالى  اهلل  حكمة  أن  إذ  .(3) اإلنسان من سوء وشر 

  وتقوم   الرافل،  وينتبه  الضال،  ليهتدي  المصيبة؛  أثناء  يف  الرحمة  إليهم  فيسوأل  لهم،  ورعاية  لهم،

  لدنياا  يف   األدنى   العذا    من   اإلذاقة  كانت   ولما  ":  اهلل   رحمه   السعدي  قال   الكافرين   على   الحجة 

 

 .2/88إغاثة اللهفان:  (1)

( 4/1991يما يصديبه من مرض أو حزن، )أخرجه مسدلم، كتا  البر والصدلة وا دا ، با  ثوا  الم من ف (2)

 (.2572رقم )

الكبير أبو بكر الجزائري،   (، أيسددر التفاسددير لكالم العلي6/369راجع: تفسددير القرآن العظيم، البن كثير، ) (3)

(4/232.) 
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 من ويتوبون ، إليه يرجعون لهملع ذل  يذيقهم أنه تعالى فأخبر الموت، بها يتصل ال قد

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ تعالى: قال  .(1)  ذنوبهم 

  تعالى يخبر َّ جح مج  حج  مث  هت  مت حتخت جت  هب مب 

  أن  ،  اإليمان  لنفسه وادعى  "م من  إنه  "قال  من كل  أن تقتضي  ال  حكمته وأن  حكمته تمام  عن

  إيمانهم عليهم  يشوش  ما  لهم  عرض ي وال والمحن  الفتن من فيها  يسلمون  حالة يف  يبقوا

  ،(2) "المبطل من والمحق الكاذ ، من الصادأل يتميز لم كذل  األمر كان لو فإنهم وفروعه،

  اإليمان، بعزة إليه ليعودوا لعباده؛ اهلل يسوقه خير ألنه بالم منين شرا   تليس االبتالء فسنة

 بذكره، وتلهج  وتشكره رهتذك به، مرتبطة بقلو  إليه يلج ون ضارعين ربهم إلى ويعودوا

   منهم   ذل  يريد  جالله جل  اهلل ألن إليه؛  اعيةد دينه،  على   ثابتة باهلل قوية

 حن   جن يم ىم ُّٱقال اهلل تعالى : عن حقيقة الدنيا وزيفها وأنها متاع الغرور الكشف -5

من المعلوم بأن الدنيا ليست بدار صفاء وسرور، بل ف   َّ جه ين ىن خنمن

  كدر، وسرورها محفوف بحزن، أما هذه الدنيا فهي تنقلب على صاحبهاصفوها محفوف ب 

 ىق يف ىف يث ُّٱبين لحظة وأخرى فهي دار منرصة باالبتالءات والمحن قال تعالى: 

 .     َّيق

كان يكابده من قريش، من جهة أن اإلنسان لم  وفيه تسلية للنبي صلوات اهلل وسالمه عليه، مما  "

تيقن العبد حقيقة الدنيا   . فإذا(3)"وأن كل من كان أعظم فهو أشد نصبا  يخلق للراحة يف الدنيا.

وسرعة تقلبها أعد العدة لذل  باإلنابة إلى اهلل، واإلقبال عليه، واإلكثار من التضرع والدعاء،  

 هيأ لعباده الم منين منازل يف دار كرامته ال تبلرها  والتطهر من الذنو  والخطايا؛ ألن اهلل 

  إليها. والمحن؛ ليصلوا ض لهم أسبا  االبتالء أعمالهم، فقي

 

 .656: تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان، البن سعدي، ص: انظر (1)

 .626: المرجع السابق، ص: انظر (2)

 (.9/476: محاسن التأويل، للقاسمي، )انظر (3)



 

616 
 

 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 الم منين مع الحقيقة هذه  عن  تعالى اهلل  أخبر قد ف :املؤمن نفس يف اإلخالص واستمرار زيادة 

 ٰذ  ىييي مي خي  حي جي   يه  ىه مه  جه ين  ُّٱ قال:  عندما

  ألن  َّ  نئ  مئ  زئ  رئ  ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ٰى  ٰر

 خالقه إلى وفقره بحاجته ويحس ،والضعف  بالعجز يشعر بتالءباال يصا  الذي اإلنسان

وعن أم سلمة رضى اهلل عنها قالت:   والتأييد، والنصر العزة منه يستلهم  إليه فيرجع سبحانه، 

  اللهم راجعون،  إليه وإنا هلل  إنا) فيقول  مصيبة تصيبه عبد  من ما"ل: يقو  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  

ا لي واخلف  مصيبتي  يف  أجرين ا له وأخلف  مصيبته،  يف  اهلل  آجره إال ( منها خير    خير 

  فأخلف وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول  أمرين كما  قلت سلمة أبو  ت وفِّى فلما وقالت ،"منها

ا لي اهلل ) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول منه،  خير 
1

)

ا هذه الدروس من  ولقد وعى الصحابة الكرام رضوان ا   أمرهم  فكان   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  هلل عليهم جميع 

اء أصابتهم  إن  خيرا، لهم  كله اء  أصابتهم  وإن  شكروا، سرَّ .(2)صبروا ضرَّ

إنَّ العبد الم من حين تصيبه  :الصحة والعافيةاملنعم سبحانه ببفضل نعمة التذكري  -7

تمتع بها سنين طويلة ولم يقدرها االبتالءات والمحن يتذكر نعم اهلل تعالى العظيمة التي كان ي

ه تل  االبتالءات بأبلغ بيان  حق قدرها ولم يشكر المنعم عز وجل عليها حق شكره، فتشر  ل

لبالء بفقدها سبب، يف شكر اهلل معنى تل  النعم التي كان يتمتع بها، ويتذوأل حالوتها، فيكون ا

. سبحانه عليها

  الم منين  بين  يربط  االبتالء  :آلمهم والعطف عليهمل الشقاء واحملرومني واإلحساس بأأهتذكر -8

 

 (.918(، رقم )3/37أخرجه مسلم، كتا  الجنائز، با  ما يقال عند المصيبة، ) (1)

قال شددريح: ما أصدديب عبد بمصدديبة إال كان هلل عليه فيها ثالث نعم: أال تكون كانت يف دينه، وأال تكون أعظم  (2)

 مما كانت، وأنها كائنة فقد كانت.

 (.100/ 1لصابرين وذخيرة الشاكرين، للزرعي، )(، عدة ا1/30: كتا  الشكر، البن أبي الدنيا، )انظر  

http://www.lahaonline.com/articles/view/42126.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/43879.htm
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  اإلسالمي البناء حقيقة  إلى  لم منينا عقول تصل  باالبتالء إذ وعاطفي، عقلي قوي برباط

  إيمانهم،  أجل من يبتلون الذين أنو  ،وصالبة قوة البناء  هذا يكسب االبتالء  وأن المتراص، 

  إلى أدعى واأللم  التضحية فإن والمال،  بالنفس التضحية من يملكون  ما  بأعز  يسهمون  إنما

 يشاركه من  ينسى  اإلنسان ألن  العاطفي، الرباط يحقق فاالبتالء  والتعاون، المشاركة  تحقيق 

 ة.والمصيب األلم يف   شاركه من  ينسى  ال ولكنه  السعيدة، المناسبة يف

لن يشتاأل العبد إلى الجنة إال إذا ذاأل مرارة الدنيا، إذ كيف يشتاأل لها وهو  :إىل اجلنة الشوق-9

 ؟ هانئ فيها 
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 الثاني بحثامل

 معها تعامله وكيفية حياته يف ملسو هيلع هللا ىلص مناذج من صور االبتالء اليت واجهت النيب حممد 

 .نفسه يف ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه املطلب األول: 

نفسه بصور كثيرة من االبتالءات العظيمة التي ال يسعنا  وله الكريم يف فقد ابتلى اهلل عز وجل رس

 يف هذا المقام إال ذكر نماذج منها على سبيل التمثيل ال الحصر:

فقد مات أبوه عبد اهلل بن عبد المطلب قبل  األ ، يتيم  ملسو هيلع هللا ىلصولد النبي : باليتم ملسو هيلع هللا ىلص ابتالء النيب   -1

رعايته والعناية به فكان  هاشم المطلب بن وجده عبد  ،آمنة بنت وهب أمهفتولت  ، ملسو هيلع هللا ىلصوالدته 

يف كالءة اهلل وحفظه، ي نبته اهلل نبات ا حسن ا لما يريد به من كرامته، فلما بلغ  عليه الصالة والسالم 

 ست سنين، ت وفِّيت أمه آمنة بنت وهب.    ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ه عبد المطلب، وأحسن إليه، ثدم لم يلبث عبد المطلب  له جدُّ يف الثامنة  ملسو هيلع هللا ىلص لنبي أن مات وا فكفد

وفاة بعد  ه. فكفلعليهصلوات ربي وسالمه هو وأمي  من عمره، ليزداد حزن ا على حزنه، بأبي

برعي الرنم وهو طفل    ملسو هيلع هللا ىلص طالب، وقد كان رجال فقيرا ذو عيال فأعانه    و عبد المطلب عمه أبجده  

 .(1) صرير

  ايجد له أب حوله فال  نظرويشب، ويمن أعظم االبتالءات لمن يفتح عينيه على الحياة يعد هذا و 

ويقف بجانبه ويحميه من مكائد  شرور، ويخفف عنه ما يلقاه من  الحياة،يعينه على مصاعب 

ولكنها حكمة اهلل تعالى الذي رباه وعلمه وكأله وحماه  تربيته، وتعليمهويصبر على  الكائدين،

 . لهكن رعاية وتعليم بشر ولكنها رعاية وحماية اهلل تعالى فلم ت ورعاه،

فواجه عليه الصالة والسالم هذا االبتالء الكبير بالصبر، والشعور بالمس ولية، فعرف عليه  

الصالة والسالم يف بني قومه باالستقامة، واألمانة، وحسن الخلق، وطهارة النفس، فاقتضت 

 

، 140راجع: الموسدددوعة يف صدددحيح السددديرة النبوية، أبو إبراهيم، محمد الياس عبد الرحمن الفالوذة، ص: (1)

 (.1/168السيرة النبوية، البن هشام، )
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هو النبي   ملسو هيلع هللا ىلص ء وتل  المحنة إلى منحة ربانية وأن يكون حكمة اهلل تعالى بأن يتحول ذل  البال

 اه اهلل تعالى لتبليغ رسالته للناس أجمعين.رسل الذي اصطفالم

وهو يوع    ملسو هيلع هللا ىلص على رسول اهلل  تقال: دخل   عن عبد اهلل بن مسعود باملرض:  ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه  -2

:  ملسو هيلع هللا ىلصوعكا شديدا فمسسته بيدي فقلت: يا رسول اهلل إن  توع  وعكا شديدا فقال رسول اهلل 

:  ملسو هيلع هللا ىلصأن ل  أجرين؟ فقال رسول اهلل   فقلت: ذل  "إين أوع  كما يوع  رجالن منكم لأج"

مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إال حط اهلل سيئاته كما   ن م ام": ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهلل  "لأج"

أن المرض إذا اشتد ضاعف األجر ثم زاد عليه بعد ذل  أن  "، أي (1) "شجرة ورقهاتحط ال

(2)"المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلها
. 

بددأن كددان مرضدده أشددد مددن مددرض غيددره، وحمدداه أشددد مددن حمددى سددواه،  ملسو هيلع هللا ىلصفقددد ابتلددى النبددي 

واأللددم الددذي يعانيدده لدديس كدداأللم الددذي يعانيدده الندداس يف حددال إصددابتهم بددالمرض، وعلددى 

لددم يتسددخط، ولددم يضددق صدددره، بددل كددان يواجدده ذلدد  االبددتالء  ملسو هيلع هللا ىلصالددرغم مددن ذلدد  فإندده 

  تعالى.بالصبر، واحتسا  األجر، ورجاء حلول المرفرة، والرحمة من اهلل

إن كنا لننظر إلى الهالل ثالثة أهلة يف   "قالت:  - رضي اهلل عنها -عن عائشة بالفقر:  ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه  -3

آل محمد   ع ما شب ":-رضي اهلل عنها - . وقالت (3) "نار ملسو هيلع هللا ىلص شهرين وما أوقدت يف أبيات رسول اهلل 

(4)قدم المينة من طعام بر ثالث ليال تباعا حتى قبض منذ   ملسو هيلع هللا ىلص
. 

 

( رقم 7/149بدا  أشددددد النداس بالء األنبيداء، ثم األمثدل فداألمثدل، )أخرجده البخداري، كتدا  المرضددددى  (1)

(5648.) 

 (.212/ 21: عمدة القاري شر  صحيح البخاري بدر الدين العيني، )انظر (2)

 (.1166( رقم)2/182أخرجه البخاري، كتا  الهبة وفضلها والتحريض عليها، با  القليل من الهبة، ) (3)

، ومسددددلم، (6456( رقم )8/97د والرقداأل بدا  كيف كدان عيش النبي ا )أخرجده البخداري كتدا  الزهد  (4)

 (.297( رقم )4/2281كتا  الزهد والرقاأل با  كيف كان عيش النبي ا )
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 (1) رأى رغيفا مرققا حتى لحق باهلل، وال رأى شاة سميطا  ملسو هيلع هللا ىلص أعلم النبي  ا م" قال: وعن أنس 

. وكان نبينا صلى اهلل عليه وسلم يطوي األيام، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع،  (2) "قط ه بعين

والصبر عليه، مع علمه بأنه لو سأل ربه أن يسير له جبال تهامة ذهبا وفضة إيثارا منه شظف العيش 

فمع أنه عليه الصالة والسالم كان يحب الطعام   (3)"على هذه الطريقة جرى الصالحونلفعل، و 

الطيب، والشرا  الطيب، لكنه ال يجده من قلة ذات اليد وهو نبي هذه األمة، وسيد ولد آدم، فما  

كان منه إال الصبر على شظف العيش، وألم الحرمان كما أخبر عنه أقر  الناس إليه، وألصقهم به  

 لى عنهما ئشة، وخادمه أنس رضي اهلل تعاه عازوج ملسو هيلع هللا ىلص

أهديت   (4) عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، قال: لما فتحت خيبر بأكل الشاة املسمومة: ملسو هيلع هللا ىلصه ؤابتال  -4

إلى من كان ها   ااجمعو"للنبي صلى اهلل عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم:  

، فقالوا: نعم، قال  "؟م عن شيء، فهل أنتم صادقي عنهئلك سا  إين"فجمعوا له، فقال:    "هنا من يهود

، قالوا: صدقت، قال:  "كذبتم، بل أبوكم فالن "، قالوا: فالن، فقال:"من أبوكم؟ ":ملسو هيلع هللا ىلصلهم النبي 

، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا  "فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟"

يسيرا، ثم تخلفونا فيها، فقال النبي    : نكون فيهااقالو"من أهل النار؟    "كما عرفته يف أبينا، فقال لهم:

 

قوله )مرققا( قال ابن األثير: هو األرغفة الواسددعة الرقيقة، يقال: رقيق ورقاأل كطويل وطوال. قوله )سددميطا(   (1)

 (.23/61شر  صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، ): عمدة القاري انظرأي: مشويا. 

(، ويف كتا  الزهد 5421( رقم )7/76خرجه البخداري، كتدا ، با  شدددداة مسددددموطة والكتف والجندب، )أ (2)

 (.6457( رقم )8/97والرقاأل با  كيف كان عيش النبي ا )

 (.10/176: شر  صحيح البخاري، البن بطال، )انظر (3)

(  171مفتوحدة ويداء سدددداكندة ويداء موحددة مفتوحدة وآخره راء مهملدة، بلدد تقع على بعدد ) )خيبر( بخداء معجمدة (4)

 هد.7كيال شمال المدينة على طريق تبوك لمن يريد الشام، فتحت بعد صلح الحديبية مباشرة يف أول المحرم سنة 

، معجم 168:راجع: أطلس الحديث النبوي من الكتب الصددحا  السددتة أماكن وأقوام، د. شددوقي أبو خليل، ص

 .215األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري سعد بن جنيدل، ص:
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أنتم صادقي عن شيء    له"، ثم قال:  "خسئوا فيها، واهلل ال نخلفكم فيها أبدا "صلى اهلل عليه وسلم:  

  ا ، قالوا: أردن "هل جعلتم يف هذه الشاة سما؟ ": نعم يا أبا القاسم، قال:ا، فقالو"إن سألتكم عنه؟

(1) نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرككاذبا   إن كنت
. 

-فتحهددددا، أهدددددت لدددده زينددددب بنددددت الحددددارث  بعددددد بخيبددددر ملسو هيلع هللا ىلصلمددددا اطمددددأنَّ رسددددول اهلل 

شدددداة  مصددددلية ، وقددددد سددددألت أي عضددددو مددددن الشدددداة أحددددب - (2)امددددرأة سددددالم بددددن مشددددكم

؟ فقيددددل لهددددا: الددددذراع، فددددأكثرت فيهددددا مددددن السددددم، سددددمت سددددائر ملسو هيلع هللا ىلصإلددددى رسددددول اهلل 

تنددداول الدددذراع، فدددالك  ملسو هيلع هللا ىلصفلمدددا وضدددعتها بدددين يددددي رسدددول اهلل  الشددداة، ثدددم جددداءت بهدددا،

منهدددا مضدددرة ، فلدددم يسدددرها، ومعددده بشدددر بدددن البدددراء بدددن معدددرور، قدددد أخدددذ منهدددا كمدددا أخدددذ 

إن هددددذا  فلفظهددددا، ثددددم قددددال: ملسو هيلع هللا ىلص، فأمددددا بشددددر فأسدددداغها، وأمددددا رسددددول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسددددول اهلل 

لدددى ذلددد ؟ العظدددم ليخبدددرين أنددده مسدددموم، ثدددم دعدددا بهدددا، فاعترفدددت، فقدددال: مدددا حملددد  ع

ا اسدددترحت منددده،  قالدددت: بلردددت مدددن قدددومي مدددا لدددم يخدددفد عليددد ، فقلدددت: إن كدددان ملكددد 

ا، فسدددديخبر، قددددال: فتجدددداوز عنهددددا رسددددول اهلل  ر مددددن أكلتدددده  ملسو هيلع هللا ىلصوإن كددددان نبيددددب ومددددات بعشددددْ

. أمددددا النبددددي عليدددده الصددددالة والسددددالم فقددددد (3)فقتلهددددا النبددددي ببشددددر قصاصدددداالتددددي أكددددل

داعا شددددديدا، وألمددددا فظيعددددا، وهددددو سددددرى السددددم يف جسددددده الشددددريف فعددددانى مندددده صدددد 

متدددأثرا بددده لمدددا ثبدددت  ملسو هيلع هللا ىلصات صدددابر محتسدددب لسدددنوات حتدددى قطدددع السدددم عدددرأل قلبددده فمددد 

يقدددددول يف  ملسو هيلع هللا ىلصكدددددان النبدددددي  "قالدددددت:  -رضدددددي اهلل عنهدددددا-يف الصدددددحيح عدددددن عائشدددددة 

مددددا أزال أجددددد ألددددم الطعددددام الددددذي أكلتدددده بخيبددددر  يددددا عائشددددة "مرضدددده الددددذي مددددات فيدددده:

 

 (.3196( رقم )4/99أخرجه البخاري، كتا  الجزية، با  إذا غدر المشركون بالمسلمين هل، ) (1)

قدال إنهدا أخدت مرحدب اليهودي الدذي قتدل يوم خيبر وقيدل قتدل أبوهدا الحدارث وعمهدا بشددددار هي امرأة يهوديدة ي (2)

 (.1156/ 3راجع: تعليق د. مصطفى ديب البرا على صحيح البخاري، )، وها زبير وزوجها سالم بن مشكموأخ

 (.1/345(، الرحيق المختوم، للمبار كفوري، )2/338راجع: سيرة ابن هشام، ) (3)
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 .(2)"ذل  السم نم (1)فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري 

 :يف ولده ملسو هيلع هللا ىلص املطلب الثاني: ابتالؤه

ابتلددي األنبيدداء علدديهم السددالم يف أوالدهددم فمددنهم مددن ابتلددي يف تدددينهم والتددزامهم بدددين اهلل، 

ومددنهم مددن شددهد قتددل أحددد أبنائدده ألخيدده، ومددنهم مددن شددهد مصددرع ولددده علددى الكفددر، ومددنهم 

بفقددد ولددده وأحددب أبنائدده إلددى قلبدده مدددة  مددن أمددر بددذبح ولددده إرضدداء لربدده، ومددنهم مددن ابتلددي

م عليدده الصددالة والسددالم فقددد مددات كددل أوالده يف حياتدده، ولددم تمددت طويلددة، ومددنهم سدديده

 .-رضي اهلل عنها-فاطمة  إالبعده 

على أبي سيف القين   ملسو هيلع هللا ىلص قال: دخلنا مع رسول اهلل  عن أنس بن مال  األبناء: مبوت  ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه 

إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد   ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ رسول اهلل  السالم عليه  م إلبراهي (3) وكان ظئرا 

:  تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف  ملسو هيلع هللا ىلصذل  وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اهلل 

العين تدمع   ن إ": ملسو هيلع هللا ىلص، ثم اتبعها بأخرى فقال "يا ابن عوف إنها رحمة "وأنت يا رسول اهلل، فقال:

(4)"ق  يا إبراهيم لمحزونون ما يرضي ربنا وإنا بفراوالقلب يحزن وال نقول إال
. 

 

وهو يف رأل يف الظهر وقيدل هو عرأل مسددددتبطن القلدب فدإذا انقطع لم تبق معده حيداة. وقيدل هو الوتين األبهر: ع (1)

 الفخذ: النسأ ويف الساأل: الصافن ويف الحلق: الوريد.

 (.74/ 1(، غريب الحديث، للقاسم ابن سالم، )1/74: فنح الباري شر  صحيح البخاري، البن حجر، )انظر

 (.4428(، رقم )6/9رازي، با  مرض النبي ا ووفاته، )أخرجه البخاري، كتا  الم (2)

ة بنت المنذر األنصدارية النجارية، والظئر: المرضدعة غير ولدها، ويقع على ظئرا أي: زوج مرضدعته وهي خول (3)

 الذكر واألنثى.

بردا على ( مادة )ظأر(، وتعليق د. مصددددطفى ديب ال2/154راجع: النهداية يف غريب الحدديث واألثر، البن األثير، )

 (.1/439صحيح البخاري، )

 (.1303(، رقم )2/82إنا ب  لمحزونون، ) "أخرجه البخاري، كتا  الجنائز، با  قول النبي ا  (4)
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 .(1) اإلناثحياته ستة من األبناء، ثالثة من الذكور وثالثة من يف  ملسو هيلع هللا ىلصفقد مات له  

 بناء الذين توفاهم اهلل تعاىل يف حياته هم:أما األ

بلغ سن ا  وهو أول أوالده من زوجته خديجة بنت خويلد، ولد له قبل النبوة ومات بعد أن  القاسم:

 قبل أن يتم عامه الثاين. تمكنه من المشي. غير أن رضاعته لم تكن قد اكتملت. وي قال إنه تويف

 وتويف بعد سبعين يوم، من مولده.  إبراهيم:

 . ويلقب بالطيب والطاهر، وقد مات صريرا   عبد اهلل:

 الذين توفاهن اهلل تعاىل يف حياته فهن: ملسو هيلع هللا ىلصوأما بناته 

أسلم زوجها وهو ابن خالتها أبو العاص   اإلسالم، وأسلمت، ثمه، أدركت وهي أكبر بنات زينب:

 لقيط الربيع. 

 وزوجها عثمان بن عفان رضي اهلل عنهما.  رقّية:

 تزوجها عثمان أيض، بعد وفاة أختها رقية.  م:أم كلثو

  تي ال ملسو هيلع هللا ىلصوزوجها علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما، فهي الوحيدة من أوالده  فاطمة الزهراء:أما 

 . أشهر  بستة بعده  ماتت

وهذا االبتالء   لعباده، من أعظم االبتالءات التي يبتليها اهلل تعالى إذ يعد فقد األبناء يف حياة ا باء 

واأللم ما يصيب الناس، ويعاين ألم   يف حياته يصيبه من الحزن، مراتست  ملسو هيلع هللا ىلص العظيم مر به النبي 

تالء العظيم بالصبر واالحتسا   والسالم هذا االب فواجه عليه الصالة فقد األبناء كما يعاين الناس

 

وأوالده كلهم ولدوا قبل النبوة،  .إال إبراهيم فإنه من مارية القبطية كل أوالده ا من خديجة رضددي اهلل عنها، (1)

  .فبعد النبوة بسنة، وإبراهيم، فإنه ولد يف السنة الثامنة من الهجرة إال فاطمة

 .وأمهاتهم رضوان اهلل تعالى عليهم، تأليف إبراهيم محمد حسن الجملأبناء النبي ا البنون والبنات راجع: 
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والرضا بقضاء اهلل وقدره، م منا بحكمة اهلل تعالى البالرة. 

 :يف أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلصه ؤابتالاملطلب الثالث: 

ا، أقرع بين أزواجه،  ملسو هيلع هللا ىلص قالت عائشة: كان رسول اهلل : حادثة اإلفك  خرج   ن فأيهإذا أراد سفر 

لت عائشة: فأقرع بيننا يف غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي،  ، قامعه ملسو هيلع هللا ىلصسهمها، خرج بها رسول اهلل  

رنا،   ملسو هيلع هللا ىلصفخرجت مع رسول اهلل  بعد ما أنزل الحجا ، فكنت أحمل يف هودجي، وأنزل فيه، فسع

من غزوته تل ، وقفل دنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة  بالرحيل،   ملسو هيلع هللا ىلص حتى إذا فرغ رسول اهلل 

اوزت الجيش، فلما قضيت شأين، أقبلت إلى رحلي،  تى جيت حفقمت، حين آذنوا بالرحيل، فمش

، قد انقطع فرجعت، فالتمست عقدي، فحبسني  (1) ع ظفارذفلمست صدري، فإذا عقد لي من ج

الذين كانوا يرحلوين، فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري الذي    (2) ابتراؤه، قالت: وأقبل الرهط

ا لم يهبلن، ولم يرشهن اللحم،   ساء إذان النكنت أركب عليه، وهم يحسبون أين فيه وك ذاك خفاف 

إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية   

حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي، بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم،  

، فيرجعون  يسيفقدوننه، وظننت أنهم  كنت ب  ي الذيوليس بها منهم داع وال مجيب، فتيممت منزل

إلّي، فبينا أنا جالسة يف منزلي، غلبتني عيني، فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواين 

من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآين، وكان رآين قبل  

ي بجلبابي، وواهلل ما تكلمنا بكلمة،  رت وجهي، فخمالحجا ، فاستيقظت باسترجاعه، حين عرفن

وال سمعت منه كلمة  غير استرجاعه، وهوى حتى أناس راحلته، فوطئ على يدها، فقمت إليها،  

فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش، موغرين يف نحر الظهيرة، وهم نزول، قالت:  

 

شددمال مدينة صددنعاء. راجع: معجم األمكنة الوارد ذكرها يف الجذع: وهو الخرز اليماين، ظفار: قرية يف اليمن  (1)

(، فتح 17/104، شددر  النووي على صددحيح مسددلم، للنووي، )316صددحيح البخاري، سددعد بن جنيدل، ص: 

 (.8/459شر  صحيح البخاري، البن حجر، ) الباري

 (.459/ 8ن حجر، ): فتح الباري شر  صحيح البخاري، البانظرالرهط: هم عدد من ثالثة إلى عشرة.  (2)
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بدر اإلف 
ل. أبي بن سلو  هلل بن  عبدافهل  من هل ، وكان الذي تولى كع

ا، وأن الناس  ثم  ذكرت أم الم منين عائشة رضي اهلل عنها أنها لما قدمت المدينة، اشتكت شهر 

كانوا يفيضون يف قول أصحا  اإلف  وهي ال تشعر بشيء من ذل  إال أنه كان يريبها يف وجعها  

لّيها رسول  يدخل عإنما  اللطف الذي كانت تعهده حين تشتكي، ملسو هيلع هللا ىلصأنها لم تعرف من رسول اهلل 

خرجت   عنها حتى ، في سلم، ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف فكان ذل  يريبها رضي اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

بزيارة    ملسو هيلع هللا ىلصذات يوم وسمعت عن نفسها ما سمعت فأرادت أن تستيقن من األمر فاستأذنت رسول اهلل  

لها دمع، وال    يرقأبحت، الأبويها فأذن لها ، فلما استيقنت ما يقال عنها بكت تل  الليلة حتى أص 

علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، حين استلبث الوحي،   ملسو هيلع هللا ىلصتكتحل بنوم، حتى دعا رسول اهلل 

يسألهما، ويستشيرهما يف فراأل أهله وقد تكلم بعض الصحابة يف ذل  واختلفوا حتى أسكتهم عليه  

قيل قبلها، وقد  يل ما منذ ق الصالة والسالم ثم دخل عليها، فسلَّم، ثم جلس، إذ لم يجلس عندها،

ا ال يوحى إليه يف شأنها بشيء، قالت: فتشهد رسول اهلل  حين جلس، ثم قال: أما بعد   ملسو هيلع هللا ىلص لبث شهر 

ْمتع بذنٍب،   يا عائشة، فإنه بلرني عن  كذا وكذا، فإن كنت بريئة ، فسي برئ  اهلل، وإن كنت أْلمد

 عليه، قالت: فلما قضى رسول  تا  اهللتا ،    فاسترفري اهلل، وتوبي إليه، فإن العبد، إذا اعترف، ثم 

، فقلت ألبي: أجب رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  عني فيما   ملسو هيلع هللا ىلص مقالته، قلص دمعي، حتى ما أحس منه قطرة 

فيما قال،   ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت ألمي: أجيبي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال، فقال أبي: واهلل ما أدري ما أقول لرسول اهلل 

وأنا جارية حديثة السن، ال أقرأ القرآن  لت: ، فق ملسو هيلع هللا ىلص  قالت أمي: واهلل ما أدري ما أقول لرسول اهلل 

ا: إين واهلل لقد علعمت أنكم سمعت م هذا الحديث، حتى استقر يف أنفسكم وصدقت م به، فلئن   كثير 

نِّي، فواهلل   ق  دِّ قلت لكم: إين بريئة، ال تصدقوين، ولئن اعترفت لكم بأمر واهلل يعلم أين منه بريئة، لت صد

 لك اك يق ىق يف  يثىف ىث ُّٱٱيوسف حين قال أبا  ال  إال ال أجد لي ولكم مث 
ثم تحولت واضطجعت على فراشي، واهلل يعلم أين حينئذ بريئة، وأن اهلل مبرئي    َّ

ببراءتي، ولكن واهلل ما كنت أظن أن اهلل منزل يف شأين وحي ا ي تلى لشأين يف نفسي، كان أحقر من أن  

 ما رام  يف النوم رؤيا ي برئني اهلل بها، فواهلل   ملسو هيلع هللا ىلصرى رسول اهلل  يتكلم اهلل يفّ بأمر، ولكن كنت أرجو أن ي
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مجلسه، وال خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من   ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه من العرأل مثل الجمان وهو يف يوم شات، من ثقل القول الذي أنزل  

ي عن رسو  رِّ يا عائشة  وهو يضح ، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ل اهلل عليه، قالت: فس 

أك، قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه، فقلت: واهلل ال أقوم إليه، فإين ال أحمد إال اهلل   أما اهلل، فقد برَّ

 من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ، قالت: وأنزل اهلل تعالى  

  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن

.(1)راءتيعشر آيات فأنزل اهلل عز وجل ه الء ا يات ب

يف أحب زوجاته إليه ابتالء عظيما يمس عرضه الشريف عليه   ملسو هيلع هللا ىلصنبيه محمد حيث ابتلي اهلل  

التي حزن فيها حزنا شديدا، إذ كان عليه الصالة والسالم يسمع    اإلف الصالة والسالم وهي حادثة  

أحب زوجاته إليه واليقدر أن يرد عليهم، أو يعاقبهم حيث لم يكن تقرر   كالم الناس يف أهله، ويف 

لقذف، فقد استبطأ عليه الوحي فلم ينزل يف شأن براءتها شيئا مما اضطر النبي عليه  يف الشرع عقوبة ا

أن يستشير يف أمرها فأشار عليه علي بن أبي طالب أن يطلقها، وأن النساء غيرها  الصالة والسالم 

كثير.

الرغم من ذل  االبتالء الجلل الذي نزل به عليه الصالة والسالم، واألذى الذي ناله من الناس  ى  عل

، وحكمته، وكمال نفسه على نحو  ملسو هيلع هللا ىلصيف شأنها، واستبطاء الوحي، وحزنه الشديد تجلى صبر النبي  

صالة  ير معهود من البشر يف مثل هذه الحادثة، إذ لم يثبت له يف أمرها شيئا، فلم ينس عليه الغ

  والسالم ما سلف من سيرتها، وعشرتها معه فكان يقف على حالها، ويطمئن على صحتها يف 

  "كيف تيكم  "مرضها، ولم يترير عليها اال يف اللطف الذي كان يرمرها به حين تشتكي فكان يقول:

نصرف ثم ي

ا يفعل الناس دون  كما أنه عليه الصالة والسالم لم يرلق با  الرحمة اإللهية، ولم يرمها بالتهمة كم

 

(، وأخرجه 4141(، رقم )116/ 5أخرجه البخاري، كتا  النكا ، با  القرعة بين النسدداء إذا أراد سددفرا، ) (1)

 (.2770( رقم )4/2129ل التوبة، )مسلم، با  يف حديث اإلف  وقبو
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ائشة إنه بلرني عن  كذا وكذا، فإن أما بعد يا ع "مراعاة لعشرة، أو حتى انتظار دليل حين قال لها:

ليه، فإن العبد إذا اعترف  كنت بريئة فسيبرئ  اهلل، وإن كنت الممت بذنب، فاسترفري اهلل وتوبي إ

اهلل وقدره وحكمته سبحانه حتى برأها    فما كان منه إال الصبر والرضا بقضاء  "ثم تا ، تا  اهلل عليه

 اهلل تعالى بقرآن يتلى يف شأنها حتى تقوم الساعة 

 .األحباب، واألصحاب النصراء بفقد ملسو هيلع هللا ىلص املطلب الرابع: ابتالؤه

 : طالب أبو عمه مبوت ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه  -1

  و بأ وعنده ملسو هيلع هللا ىلص )أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال:  

  ( ال إله إال اهلل ، كلمة أحاج ل  بها عند اهلل   :أي عم، قل ) :فقال وعبداهلل بن أمية بن المريرة  جهل،

فلم يزاال يكلماه   ؟عبد المطلب يا أبا طالب، ترغب عن ملة  :فقال أبو جهل وعبد اهلل بن أبي أمية

  أنه  لم ما ل   ألسترفرن) : ملسو هيلع هللا ىلص لنبي على ملة عبد المطلب، فقال ا :حتى قال آخر شيء كلمهم به 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱٱفدنزلت  ،(عنده

 ىك مك لك اك  يق ُّٱ  :ونزلت    َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

(1)  َّ اممم يل  ىل مل  يك

يه عمه  ا كان عل،وذل  لم(2) يف حياته    ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان هذا االبتالء من أشد االبتالءات  التي مر بها النبي  

 

(، وكتدا  تفسددددير 3884( رقم )6/52أخرجده البخداري، كتدا  منداقدب األنصددددار، بدا  قصددددة أبي طدالدب، ) (1)

( وكتا  تفسدير 4675( رقم )6/69القرآن، با  قوله: )ما كان للنبي واللذين آمنوا أن يسدترفروا للمشدركين(، )

 (.4772ت ولكن اهلل يهدي من يشاء(، رقم)القرآن، با  قوله: )إن  ال تهدي من أحبب

لقدد فقدد النبي ا الكثير من األحبدا  والنصددددراء يف حيداتده كموت خدديجدة رضددددي اهلل عنهدا، وعمده حمزة بن  (2)

عبدالمطلب، وأبي سدددلمة بن عبد األسدددد، وعثمان بن مظعون، وسدددعد بن معاذ، وزيد بن حارثة، وجعفر بن أبي 

  كانت مصديبته عليه الصدالة والسدالم اهلل تعالى عليهم أجمعين، ومع كل ذلطالب وغيرهم من الصدحابة رضدوان  

يف موت عمده أبي طدالدب أكبر من كدل هدذه االبتالءات؛ ذلد  أنده مدات على الكفر وهم مداتوا على اإليمدان ، وأنده ا 

ما عمه أبو سددوف يلقى بإذن اهلل تعالى أصددحابه وأحبابه الم منين بعد موتهم على حوضدده الشددريف ويف الجنة ، أ

 باإلضافة إلى عذابه يف النار الذي خففه اهلل تعالى عليه بعد شفاعته له ا.طالب ففراقه بال لقاء ، 
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منه ،إذ كان بمنزلة الوالد الشفوأل به ، فهو الذي كفله بعد موت جده عبدالمطلب ،كان يتألم أللمه  

والسالم يدرك مدى القلق الذي يف قلب عمه عليه ، فالمقام ال  ، ويحزن لحزنه ، وكان عليه الصالة  

الحصن الذي احتمت  بمثابة كان  كما أنه، له بيان ما كان عليه أبو طالب من الحيطة والمنعيتسع ل

، وموته على ذل     على ملة أجداده  إال أن بقاءهبه الدعوة اإلسالمية من هجمات الكبراء والسفهاء،  

حيث لم تفلح دعواته المتكررة له للدخول يف  ، عليه الصالة والسالم حزنهزاد على نبي الرحمة 

في الصحيح  اللحظة األخيرة من حياته ف  فلم تخالط كلماته الشريفة بشاشة قلب عمه حتى  اإلسالم

 ؟ ل    ويرضب  يحوط    كان   فإنه  عم ،   عن   أغنيت   ما   :ملسو هيلع هللا ىلص عن العباس بن عبد المطلب، قال للنبي  

ْح  يف  هو) :قال  ا ضد   .(2)(من نار، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار (1)  ضد

 واإلذعان لجلل واالستجابة ألمر اهلل،  االبتالء اأمام هذا    رفما كان منه عليه الصالة والسالم إال الصب

لقضائه تعالى وقدره فهو الحكيم العليم، يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور فيهدي من يشاء  

من عباده، إذ ليست العبرة بالظواهر وإنما العبرة بالبواطن وهذا ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعالى  

وتثبيتا له   ملسو هيلع هللا ىلص  وكامل؛ لهذا أنزل اهلل تعالى تسلية لقلب النبي  فحكم البشر قاصر وحكمه تعالى تام

ٱَّمن  زن رن اممم يل  ىل مل  يك ىك مك لك  اك  يق ُّٱقوله تعالى 

 . 

على أحد من   تعن عائشة رضي اهلل عنها قال: ما غر : زوجه خدجية بوفاة  ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه   -2

 

)يف ضددحضددا (، بفتح الضددادين المعجمتين وسددكون الحاء المهملة األولى، وهو قريب القعر، وضددحضددح  (1)

ء، الكعب، ويقال أيضددا لما قر  من الما الشددرا  إذا دأل، ويقال: هو اسددتعارة، فإن الضددحضددا  من الماء ما يبلغ

: عمدة القاري  انظروالمعنى أنه خفف عنه العذا . فأصل الضحضا  يف الماء إذا كان قليال رقيقا فشبه قلة النار به  

(، 7/194: فتح الباري شدر  صدحيح البخاري، البن حجر، )انظر(، و17/17شدر  صدحيح البخاري، للعيني، )

 (.4/392سالم، )غريب الحديث، للقاسم بن 

(، وأخرجه مسدددلم، 3883(، رقم)5/52تا  مناقب األنصدددار، با  قصدددة أبي طالب، )أخرجه البخاري ك (2)

 (.209( رقم)1/194كتا  اإليمان، با  شفاعة النبي صلى اهلل عليه وسلم، )
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، وربما ذبح ذكرها يكثر  ملسو هيلع هللا ىلص على خديجة ،وما رأيتها ولكن كان النبي   تما غر ملسو هيلع هللا ىلص نساء النبي  

وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها يف صدائق خديجة فربما قلت له :كأنه لم يكن 

خديجة   كانت.(1) "إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد  "يف الدنيا امرأة إال خديجة فيقول:

  عليه، ن  قرن تح بقيت معه ربع  إذ  ملسو هيلع هللا ىلص رضي اهلل عنها من نعم اهلل الجليلة على رسول اهلل 

، وتعينه على إبالغ رسالته، وتشاركه يف مرارم الجهاد المر، وتواسيه  وت ازره يف أحرج أوقاته

ويف هذا   ": - رحمه اهلل-. قال النووي  (2)اهلل ولدها وحرم ولد غيرها  ومالها ورزقهبنفسها 

شر حيا  الحديث ونحوه داللة لحسن العهد، وحفظ الود، ورعاية حرمة الصاحب والمعا

أتى جبريل النبي   :  ويف الصحيح عن أبي هريرة قال ، (3) "كرام معارف الصاحبميتا، وإو 

أو طعام أو شرا ، فإذا   إدام  فيه  إناء معها  أتت،  قدد  خديجة  هدذه اهلل،  رسول يا : فقال  ،ملسو هيلع هللا ىلص

بد فيه وال   خد ٍب ال صد هي أتت  فاقدرأ عليها السالم من ربها، وبشرها ببيت يف الجنة من قدصد

(4)بد ندصد 
. 

حيث ابتلى اهلل تعالى نبي الرحمة عليه الصالة والسالم بوفاتها رضي اهلل عنها بعد وفاة عمه أبي  

وت عمه ثم موت خديجة رضي اهلل عنها يف عام  مقعت هاتان الحادثتان الم لمتان طالب، إذ و 

، ومناصرة له ؛ لفقده أكثر الناس حباملسو هيلع هللا ىلص ، فاهتزت مشاعر الحزن واأللم يف قلب رسول اهلل واحد

 

/ 5/38)أخرجه البخاري، كتا  مناقب األنصددار، با  تزويج النبي ا خديجة وفضددلها رضددي اهلل عنها،  (1)

 (.3818رقم )

(، االسددتيعا  يف معرفة األصددحا ، 1/104ق المختوم، للمبار كفوري، با  تراكم األحزان، ): الرحيانظر (2)

 (.4/1824البن عبد البر، خديجة بنت خويلد، )

( عمدة القاري شدر  صدحيح البخاري، لبدر 7/137: فتح الباري شدر  صدحيح البخاري، البن حجر، )انظر (3)

 (.16/280لعيني، )الدين ا

، كتا  مناقب األنصددار، با  تزويج النبي صددلى اهلل عليه وسددلم خديجة وفضددلها رضددي اهلل أخرجه البخاري (4)

 (.3820( رقم )5/39عنها، )
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، (1)ان يسمى ذل  العام بد )عام الحزن(؛ لشدة ما كابد فيه من الشدائد يف سبيل الدعوةحتى أنه ك

قومه، ونبي الرحمة عليه الصالة من صور األذى، والشدائد، والمحن ثم لم تزل تتوالى عليه 

.والسالم م منا صابرا محتسبا 

 :هيف عشريته وأمت ملسو هيلع هللا ىلصه ؤابتالاملطلب اخلامس: 

عن أبي هريرة : عبد املطلب يف شعب أبي طالب هاشم، وبينحبصار الكفار لبين  ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه   -1

نازلون غدا بخيف بني   ننح"من الرد يوم النحر وهو بمنى:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   لقال: قا رضي اهلل عنه 

يعني ذل  المحصب، وذل  أن قريشا، وكنانة تحالفت   "تقاسموا على الكفر ثحي(2)كنانة

، وبني عبد المطلب، أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي  على بني هاشم 

(3)ملسو هيلع هللا ىلص
. 

وهل ترك لنا عقيل  ": قلت: يا رسول اهلل أين تنزل غدا؟ يف حجته. قال:وقال أسامة بن زيد 

 

(، ذكر الشدديم األلباين رحمه اهلل 8/180راجع: عمدة القاري شددر  صددحيح البخاري، لبدر الدين العيني، ) (1)

م لم يثبت يف أي مصدددر من المصددادر الموثوقة عام الحزن( للنبي صددلى اهلل عليه وسددلبأن نسددبة إطالأل مسددمى )

: وقفة أمام عام الحزن، القسددم الرابع من كتا : مقاالت األلباين، اإلمام محمد ناصددر الدين انظربإسددناد صددحيح 

ين األلباين )ت: (، وكتا : دفاع عن الحديث النبوي والسددديرة، محمد ناصدددر الد238/ 1(، )1/183األلباين، )

 .18هد(، ص: 1420

خيف بني كنانة: بخاء معجمة مفتوحة وياء مثناة سددداكنة وآخره فاء موحدة، مضددداف إلى بني كنانة. موضدددع  (2)

بأعلى مكة ينزله النبي صددلى اهلل عليه وسددلم، والمحصددب والحصددبة، واألبطح والبطحاء وخيف بني كنانة، اسددم 

يل فيه دقاأل الحصدى فهو أبطح ر عن الجبل وارتفع عن المسديل، وكل سد لشديء واحد، وأصدل الخيف كل ما انحد

واألبطح يضدداف إلى مكة المكرمة وإلى منى ألن المسددافة بينه وبينهما واحدة، وربما كان إلى منى أقر  وموقعها 

 بين الحجون إلى المسجد الحرام عند الثنية العليا.

ديث النبوي، د. ، وأطلس الح221ي، سدعد بن جنيدل، ص: : معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صدحيح البخارانظر

 .19شوقي أبو خليل، ص: 

 (.1590( رقم)148/ 2أخرجه البخاري، كتا  الحج، با  نزول النبي صلى اهلل عليه وسلم مكة، ) (3)
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نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على    ننح"ثم قال:  "منزال؟

 .(1)وال ي ووهم م كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن ال يبايعوه. وذل  أن بني "الكفر

د أن ينزل يف هذا المكان شكرا هلل تعالى على النعمة يف دخوله ظاهرا،  اأر"النووي رحمه اهلل: قال 

.(2) "ونقضا لما تعاهدوه بينهم

وهو يتذكر   ملسو هيلع هللا ىلصحيث أن المتأمل للروايات السابقة يالحظ مدى األلم الذي كان يشعر به النبي  

االبتالء العظيم الذي استمر لمدة ثالث سنوات، حيث اجتمعت فيه كل قبائل قريش    ذل

لحصار بني هاشم وبني عبد المطلب الذين دخلوا إلى شعب أبي طالب ، وتجمعوا فيه ومعهم  

  ليكونوا جميعا حوله لحمايته من أهل مكة، وعلقوا الصحيفة يف جوف  ؛ وذلملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

قاسموا بآلهتهم على الوفاء بها والتي كانت تنص على قطع الطعام بالكلية عن  الكعبة ،وت

محاصرين، فال بيع وال شراء، حتى الطعام الذي كان يدخل مكة من خارجها كان يذهب بنو  ال

اصرين حتى كان بسمع أصوات النساء والصبيان يصرخون  هاشم لشرائه وقد بلغ الجهد بالمح

  دلق"قال:  . عن عتبة بن غزوان (3)إلى التقوت بأوراأل الشجر من شدة الجوع ، حتى اضطروا

،  (4) "مالنا طعام إال ورأل الشجر حتى قرحت أشداقنا... ملسو هيلع هللا ىلص رأيتني سابع سبعة مع رسول اهلل 

ار، كان عليه الصالة صابرا م منا بقضاء ربه، وعلى الرغم من شدة االبتالء، وطول مدة الحص 

ة ربه، بل استمر يف دعوته إلى اهلل تعالى كلما تهيأت  واختياره ولم يضعف أو ييأس من رحم

لصالة والسالم كان يوقن من أن النصر مع الصبر بإذن اهلل، وأنه تعالى  الفرصة لذل ؛ ألنه عليه ا

 

أخرجده البخداري، كتدا  الجهداد والسددددير، بدا  إذا أسددددلم قوم يف دار الحر  ولهم مدال وأرضددددون فهي لهم،  (1)

 (.3058( رقم)4/71)

 (.9/61:62المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج، ) (2)

(، الطبقدات 1/353(، السدددديرة النبويدة، البن هشددددام، )159: السددددير والمردازي، البن إسددددحداأل، )ص:انظر (3)

 (.1/164البن سعد، )الكبرى، 

 (.2967( رقم )4/2278أخرجه مسلم، كتا  الزهد والرقاأل، ) (4)
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 سيفرج الكر  ويزيل الهم ويبدل الحال. 

 :يف دعوته ملسو هيلع هللا ىلصه ؤابتالاملطلب السادس: 

نْ  بالدعوة، بالجهر  ملسو هيلع هللا ىلص بي تعالى النأمر اهلل : معاداة قريش له بعد اجلهر بالدعوة  -1  اْبنع  عد

بَّاسٍ  لدْت  عد زد ا ند الد : لدمَّ ا ، قد مد نْه  يد اهلل  عد
ضع ،  َّ زت رت  يب ُّٱ رد

:  فقالوا صباحاه، يا : فهتف الصفا، صعد حتى ملسو هيلع هللا ىلص سول اهللخرج ر   ،(1)ورهط  منهم المخلصين

  أكنتم  الجبل،  هذا سفح  من  تخرج خيال   أن أخبرتكم  إن أرأيتم: فقال  إليه، فاجتمعوا هذا، من

  شديد، قال أبو لهب: تببا  عذا  يدي  بين لكم  نذير   فإين: قال كذب ا،  علي    جربنا ما : قالوا مصدقي؟ 

(2) َّ ىف يث ىث نث مث ُّٱٱفنزلت .م ل  ما جمعتنا إال لهذا، ثم قا 
.

  مجالسهم يف  قريش  وجمع الكعبة  عند  يصلي قائم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بينما رسول اهلل    وعن ابن مسعود  

زور  إلى  يقوم  أيُّكم المرائي؟  هذا إلى  تنظرون أال : منهم قائل  قال إذ  ينظرون، د فالن، آل جد   فيعمع

  فانبعث كتفيه؟  بين وضعه سجد،  إذا  ى تح يمهله ثم به، فيجيء وسالها، ودمها فرثها إلى

كتفيه؟ وثبت النبي صلى اهلل عليه وسلم ساجدا،   بين  وضعه ملسو هيلع هللا ىلص ، فلما سجد رسول اهلل أشقاهم 

(3)فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضح ...الحديث

  النبي بأشد شيء صنعه المشركون ب  العاص: أخبرينبن عمرو بن  ا  قال: سألتعن عروة بن الزبير  و 

ا  فوضع ثوبه يف عنقه، أقبل عقبة بن أبي معيط  يف حجر الكعبة إذ  ملسو هيلع هللا ىلصبينا النبي  :لا ق ملسو هيلع هللا ىلص فخنقه خنق 

ا، فأقبل أبو بكر   نب مب زب ُّٱٱقال  ملسو هيلع هللا ىلص النبيدفعه عن و أخذ بمنكبيه، حتى  شديد 
 

: التعليق على تفسدددير انظركان قرآنا يتلى وأنه نسدددم، إذ لم يثبت نقله يف المصدددحف وال تواتر  وظاهر هذا أنه (1)

 (.82/ 3(، المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، )19/24القرطبي، عبد الكريم الخضير)

، 3ر:أخرجده البخداري، كتدا  تفسددددير القرآن، بدا  )فسددددبح بحمدد ربد  واسددددترفره إنده كدان توابدا( النصدددد  (2)

/ 1(، وأخرجه مسددلم، كتا  اإليمان، با  يف قوله تعالى )وأنذر عشدديرت  األقربين(، )4971(، رقم )6/179)

 (.208( رقم )193

 (.520(، رقم )110/ 1شيئا من األذى، ) أخرجه البخاري، كتا  الصالة، با  المرأة تطر  (3)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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ثم لم تزل تتوالى عليه  ؛  (1) َّ يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب

ه الصالة والسالم صابرا، محتسبا، كاظما غيظه،  ليع و، وهقومه من أصناف من الباليا، واألذى 

كان قادرا على أن يدعو اهلل تعالى عليهم   ملسو هيلع هللا ىلصرحيما بهم، مشفقا عليهم؛ ألنهم ال يعلمون، مع أنه 

خاصة بعد   بالنكال، واألذى عليه، وكاشفوهإنهم تجرأوا بأن يعذبهم، وتحل بهم عقوبته، حيث 

ا على غم، حتى يئس منهم،   عه منهم، الذي كان يحوطه، ويمن  أبي طالب عمه موت  فازداد غم 

 وخرج إلى الطائف رجداء أن يستجيبوا لدعوتده، أو ي ووه وينصدروه على قومدده.

عن عروة بن الزبير،  : باحلجارة عند دعوتهم لإلسالم م إياهبإيذاء أهل الطائف وقذفه ملسو هيلع هللا ىلصابتالؤه   -2

أتى علي  يوم كان أشد علي  من يوم  ل ه :ملسو هيلع هللا ىلص ائشة رضي اهلل عنها حدثته أنها قالت للنبي أن ع

لقيت من قوم ع ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على  "  :قال   ؟أحد 

، فلم  ابن عبد يالعيل بن عبد ك الدل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت د وأنا مهموم د على وجهي

ْرنع الثعالب د وهو المس ْرنع المنازلأستفق إال وأنا بقد فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد  ، (2) مى بقد

إن اهلل قد سمع قول قوم  ل ، وما ردوا علي ،   :أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداين، فقال

يا  :فناداين مل  الجبال، فسلم علّي ثم قال  .وقد بعث اهلل إلي  مل  الجبال لتأمره بما شئت فيهم 

هما جبال   :األخشبين د أي لفعلت، واألخشبان  ت، إن شئت أن أطبق عليهممحمد، ذل ، فما شئ

 

صددلى اهلل عليه وسددلم وأصددحابه من المشددركين أخرجه البخاري، كتا  مناقب األنصددار، با  ما لقي النبي  (1)

(، وكتدا  تفسددددير القرآن، با  قوله )ونفم يف الصددددور فصددددعق من يف السددددمداوات 3856( رقم )46/ 5بمكدة، )

 (.4815رقم )(، 6/127واألرض إال من شاء اهلل(، )

: انظرالمكرمدة.  كم( عن مكدة80قرن الثعدالدب هو قرن المندازل، وهو ميقدات أهدل نجدد وهو على يوم وليلدة ) (2)

، معجم األمكنة الوارد ذكرها 305أطلس الحديث النبوي من الكتب الصددحا  السددتة، د. شددوقي أبو خليل، ص: 

 (.362-361يف صحيح البخاري، سعد بن جنيدل، )ص:
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عدان :مكة 
ْيقع عد بدْيس والذي يقابله، وهو ق    من  وجل عز اهلل  يخرج أن  أرجو  بل : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  .(1) أبو ق 

 .(2)"شيئا  به يشرك  ال وحده وجل  عز  اهلل  يعبد من  أصالبهم

ومددا ورحمتدده بأمتدده ، الفددذة، شخصدديته تتجلددى ملسو هيلع هللا ىلصويف هددذا الجددوا  الددذي أدلددى بدده الرسددول 

واألذى الددذي لحددق بدده عليدده الصددالة ،كددان عليدده مددن الخلددق العظدديم ،والصددبر علددى االبددتالء 

 أم بوفدداة وتضدداعفت همومدده عليدده وزادت ملسو هيلع هللا ىلصحيددث تكالبددت األحددزان علددى النبددي  والسددالم.

 قدددريش واسدددترلت، وعمددده أبدددي طالدددب يف عدددام واحدددد، عنهدددا اهلل رضدددي خديجدددة المددد منين

إلددى  الخددروج علددى فعددزم عليدده، والتضددييَّق ملسو هيلع هللا ىلصطالددب فددزادت مددن إيددذائها للنبددي  غيددا  أبددي

عمددد فأن تكددون أحسددن حدداال  مددن مكددة، وأن يجددد مددن أهلهددا نصددرة،  راجيدد،، ومدد مال   الطددائف

ثالثددة إخددوة مددن رؤسدداء ثقيددف، فجلددس إلدديهم ودعدداهم إلددى اهلل، وإلددى نصددرة اإلسددالم، إلددى 

 أيددام، عشددرة الطددائف أهددل بددين ملسو هيلع هللا ىلصوا. ثددم أقددام رسددول اهلل وقددالوا مددا قددال فلددم يسددتجيبوا لدعوتدده

ا يددددع ال وأغدددروا بددده  . بالدندددااخدددرج مدددن  : فقدددالوا وكلمددده، جددداءه إال أشدددرافهم مدددن أحدددد 

وعبيدددهم يسددبونه ويصدديحون بدده، حتددى اجتمددع  سددفاؤهم، فلمددا أراد الخددروج تبعدده سددفاءهم

كلمدددات مدددن السدددفه، ورجمدددوا عراقيبددده، حتدددى عليددده النددداس، وجعلدددوا يرمونددده بالحجدددارة، وب

اج يف رأسدده،  . بالدددماءاختضددب نعدداله  جد
وكددان زيددد بددن حارثددة يقيدده بنفسدده حتددى أصددابه شددع

 

ان: بقاف مثناة مضدمومة وعين مهملة مفتوحة وياء مثناة سداكنة وقاف مثناة مكسدورة وعين مهملة بعدها قعيقع (1)

لف وآخره نون، بلفظ التصددرير: جبل معروف يف مكة. وقيل إنما سددمي بذل ؛ ألن قطوراء وجرهم لما تحاربوا أ

الرربي، ممتدا بين ثنيتي قعقعت األسددلحة فيه. وقيل هو جبل ضددخم مشددرف على المسددجد الحرام من الشددمال 

 شب مكة األخر.كداء، وكدي مشرفا على وادي ذي طوى غربا، مقابل أبي قبيس يفهم منه أنه أخ

، أطلس الحديث النبوي، 367-365: معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صدحيح البخاري، سدعد جنيدل، ص: انظر

 .310د. شوقي أبو خليل، ص: 

( رقم 115/ 4لق، بدا  إذا قدال أحددكم آمين والمالئكدة يف السددددمداء، )أخرجده البخداري، كتدا  بددء الخ (2)

(3231.) 
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 .(1)ا عنهفلما التجأ إليه رجعو حائط،ولم يزل به السفهاء كذل  حتى ألجئوه إلى 

والعفو عمن أساء إليه   فقد واجه نبي الرحمة عليه الصالة والسالم هذا االبتالء العظيم بالصفح 

.(2) الىوآذاه، وبالصبر وااللتجاء إلى اهلل سبحانه وتع

 

 

 

  

 

(، الرحيق المختوم، للمبار كفوري، ص: 3/28هدي خير العباد، البن القيم الجوزية، )راجع: زاد المعاد يف  (1)

113. 

قيل: لما جلس واطمأن عليه الصددالة والسددالم، دعا بالدعاء المشددهور الذي يدل على امتالء قلبه كآبة وحزن ا  (2)

ا على أنه لم ي من به أحد، قا ْعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواين اللهم إلي  أشدك" : لمما لقى من الشددة، وأسدف  و ضدد

أم إلى  ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ر  المسدتضدعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني

إن لم يكن ب  علّي غضدددب فال أبالي، ولكن عافيت  هي أوسدددع لي، أعوذ بنور وجه  الذي  ؟ عدو ملكته أمري

تْبدى قت له الظلمات، وصدلح عأشدر ط  ، ل  الع  خد ليه أمر الدنيا وا خرة من أن تنزل بي غضدب ، أو يحل على سدد

 . "حتى ترضى، وال حول وال قوة إال ب 

ثم أورده بإسددناده وقال:  "ضددعيف "أورده األلباين رحمه اهلل يف سددلسددلة األحاديث الضددعيفة والموضددوعة وقال:  

 "سحاأل عند الجميع، وهو مدلس، ولم يسق إسناده يف السيرةات، وعلته عنعنة ابن إوهذا إسناد ضعيف رجاله ثق"

 (.2933(، رقم )487/ 6: )انظر
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 : الثالثاملبحث 

 . يف مواجهة االبتالء ملسو هيلع هللا ىلصمن سريته تنبطة الضوابط اإلميانية والعملية املس 

 .يف مواجهة االبتالء ملسو هيلع هللا ىلصالضوابط اإلميانية املستنبطة من سرية املصطفى  :ولاأل طلبامل

  ملسو هيلع هللا ىلص بها نبي الرحمة، وكيفية تعامله  صور االبتالءات التي ابتلى اهلل ذكره من ما سبق  من خالل 

التي واجه بها عليه الصالة والسالم تل  االبتالءات  اإليمانية    الضوابط  بعض  نستنبط  أن  يمكننا  معها

 منها:  والمحن

 :أوال: حتقيق التوحيد اخلالص هلل تعاىل وإفراده بالعبادة

 المسدددددددلم علدددددددىف َّ يهجي ىه مه جه  ين ىن من ُّٱ:  قدددددددال-1

 ال إذ ومدددبره، الكددون ر  هددو تعددالى اهلل فددإن عليدده، وتوكلدده بدده، وثقتدده بربدده، إيماندده يجدددد أن

فربمددا ابددتاله اهلل بهددذه المصدديبة  واألمددر الخلددق لدده بإذندده، إال والمحددن الددبالء مددن شدديء يقددع

  لددده المصددديبة الصدددررى وهدددذا معندددىفاختدددار اهلل ،دفعددد، لشدددر وبدددالء أعظدددم ممدددا ابدددتاله بددده

فدداالبتالء يفددتح للمسددلم بددا  عظدديم مددن أبددوا  العبددادة مددن الصددبر والرجدداء   وانتظددار  لطيددف.

أن يرفددع  الفددرج فكددل ذلدد  عبددادة .إذ ربمددا يكددون مقصددر ولدديس لدده كبيددر عمددل فددأراد اهلل 

 معرضدد، منزلتدده و يكددون هددذا العمددل مددن أرجددى أعمالدده يف دخددول الجنددة ،وقددد يكددون غددافال

فددأراد اهلل قصددره عددن ذلدد  وإيقاظدده  ، مرتددرا  بزخددرف الدددنياعددن ذكددر اهلل مفرطدد، يف جنددب اهلل

ذا استشددعر العبددد هددذه المعدداين واللطددائف انقلددب الددبالء إفدد إلددى الرشددد، مددن غفلتدده ورجوعدده 

والرجددداء ،وقدددوة االتصدددال بربددده  ،لدددى نعمدددة وفدددتح لددده بدددا  المناجددداة ولدددذة العبدددادة إيف حقددده 

مقامددات العبددادة مددا تعجددز العبددارة عددن الظددن بدداهلل وغيددر ذلدد  مددن أعمددال القلددو  و وحسددن ،

ال يكددون الرجددل فقيهددا كامددل الفقدده حتددى يعددد الددبالء  وصددفه ، ذكددر ابددن القدديم رحمدده اهلل بأندده 

نعمددة ويعددد الرخدداء مصدديبة، وذلدد  أن صدداحب الددبالء ينتظددر الرخدداء وصدداحب الرخدداء ينتظددر 
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 .(1)البالء

إن مما يخفف البالء عن العبد قوة إيمانه باهلل سبحانه  : واالنقياد هلل تبارك وتعاىلثانيا: التسليم 

وتعالى ومعرفته لربه حق المعرفة، وهو من أعظم هذه األمور وأجلها، إذ أن اإليمان أساسه 

التسليم واإلذعان هلل تبارك وتعالى، فالم من الحق هو الذي يسلم هلل ظاهرا  وباطن،، وهذا  

ه أن يقوم بها، وهذه األمور تعد دالئل تدل على صدأل  يستلزم منه أمورا  ينبري علي اإلسالم 

 . عبوديته هلل  

الخبيددث  اإلحسددان ؛ليميددزأن يمددتحن أهددل اإليمددان، وأن يبتلددي صددبر أهددل  فقددد شدداء اهلل 

مدددن الطيدددب، وليظهدددر صددددأل الصدددادقين، ونفددداأل المندددافقين، وأعظدددم أمدددرٍ يظهدددر بددده إيمدددان 

بدده  ودلهمددتبدده الباليددا وعصددفت بدده المحددن،  وإذعاندده هلل إذا نزلددت ه هلل المدد من، وتسددليم

فاإليمدددان "الخطدددو ، عنددددها تظهدددر قدددوة إيمانددده ويقينددده وإسدددالمه وانقيددداده هلل عدددز وجدددل، 

الجدددازم إذا خالطدددت بشاشدددته القلدددو  يدددزن الجبدددال وال يطددديش، وإّن صددداحب هدددذا اإليمدددان 

وتفاقمدددت نيا مهمدددا كثدددرت وكبدددرت المحكدددم، وهدددذا اليقدددين الجدددازم يدددرى متاعدددب الدددد

واشددتدت يراهددا يف جانددب إيماندده، طحالددب عائمددة فددوأل سدديل جددارف جدداء ليكسددر السدددود 

المنيعددة، والقددالع الحصددينة، فددال يبددالي بشدديء مددن تلدد  المتاعددب، أمددام مددا يجددده مددن حددالوة 

؛لدددذل  كاندددت أهدددم سدددمة للمددد من عندددد ندددزول (2) "إيمانددده، وطدددراوة إذعانددده، وبشاشدددة يقينددده

، والتسددليم واالنقيدداد لدده، كمددا كددان يفعددل عليدده الصددالة بدداهلل  الء والمحددن االعتصددامالددب

 والسالم. 

 :يف السر والعالنية والغيب والشهادة ثالثا: تقوى اهلل 

  َّ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱى:  يقول اهلل تعال

 

 .75عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، البن القيم الجوزية، ص: (1)

 .106: الرحيق المختوم، للمباركفوري، ص: انظر (2)
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من اتقى ومشددقة، وكما أن    من جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدددة  "أي : 

اهلل جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق اهلل وقع يف الشدددائد وا صددار واألغالل التي ال يقدر على 

 خك حك جك مق حق مف خف ُّٱ :-تعالى  –اهلل   لويقو  (1)"التخلص منها والخروج من تبعتها

قريبا ل له فرجا  يسددهل له أمره، وييسددره عليه، ويجع":  من اتقى اهلل تعالى  يأ َّ لك

.(2)"ومخرجا عاجال

خيددر زاد، وأفضددل عتدداد، فمددن كددان مراقبدد، اهلل يف السددر والعالنيددة، حافظدد،  فتقددوى اهلل تعددالى

حددددوده يف الرضدددا والرضدددب، مستمسدددك، بشدددريعته يف الشددددة والرخددداء، متقيددد، لددده علدددى كدددل 

تخفيددف المصددائب عامددل مهددم يف هددو حددال، فددإن اهلل ال يخذلدده وهددو أحددوج مددا يكددون إليدده، ف

فددع الددبالء ودفعدده عندده، وعامددل مهددم لجعددل اهلل والمحددن عددن العبددد المدد من، وعامددل مهددم لر

 له من أمره يسرا وفرجا ومخرجا، ولو أّن كل الناس اخذوا بها لكفتهم.

 مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين ىن من ُّٱقال تعالى: : رابعا: الرضا بالقضاء والقدر

هو الرجل تصيبه المصيبة ":  ض السلفبع قال    َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ييٰذ ىي

 مت خت حت جت  هب مب ُّٱ، وقال سبحانه وتعالى:  (3) "عند اهلل فيرضى ويسلميعلم أنها من 

 حط مض  خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت
وهذا  "،  َّ حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ مع جع مظ

كتبت يف اللو  المحفوظ،   شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق، من خير وشر، فكلها قد 

صريرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم ال تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي األلبا ، ولكنه  

ما أصابهم  على اهلل يسير، وأخبر اهلل عباده بذل  ألجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها 

 

 .869السعدي، ص: تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم المنان،  (1)

 (.8/152فسير القرآن العظيم، البن كثير، )ت (2)

 .56: العبودية، البن تيمية، ص: انظر (3)
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طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم   من الخير والشر، فال يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم، مما

أن ذل  مكتو  يف اللو  المحفوظ، ال بد من نفوذه ووقوعه، فال سبيل إلى دفعه، وال يفرحوا بما  

ركوه بفضل اهلل ومنه،  فر  بطر وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أد  اهللآتاهم 

(1)"فيشترلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم
.

أساس كل  إذ أن شرع اهلل يكتمل اإليمان، وتثبت قدم المرء على اإلسالم  بالقدر، وبمافباإليمان 

خير أن تعلم أن ما شاء اهلل كان، وما لم يشأ لم يكن. فما دام القضاء مفروغ، وكل مقدر كائن، وأن  

والمحن،   هذا البالء النازل بقدر مكتو ، ولم يكن ليخطئ العبد، فما للجزع من المصائب 

ومن آمن  ه، ليبما كتبه اهلل وقدره ع التسليم، والرضاوجه، بل ما ينجي المسلم إال  واالبتالءات

ورضي بما قدره اهلل وقضاه عليه عاش حياة هنيئة آمنة مطمئنة مستقرة، ال تزعزعه الفتن، وال توهنه 

 المحن وال المصائب. 

الجزع والهلع من المصيبة إذا وقعت، والسخط  ويف ذل  تنبيه لما وقع فيه أكثر الناس اليوم، من 

والتأّوه منها، واإلعراض عن ا دا  الشرعية التي شرعت للمسلم عندما تحل به مصيبة يف الدنيا،  

ر، ثم  والوقوع يف أعمال تنايف اإليمان وتضعفه يف القلب، وتوجب االعتراض على القضاء والقد

م يترك الصالة وال يعّد ذل  مصيبة، يأكل الربا  الرفلة بعد ذل  عن مصيبة الدين، فتجد المسل

والرشوة وال يعد هذا من البالء، يقع يف الفواحش والمنكرات وال يعد هذا من الرزايا، يقع يف عقوأل  

قوقهم وال يخاف  الوالدين وقطيعة األرحام وال يكترث لذل ، يقع يف ظلم الناس وأكل أموالهم وح

ّية، وليحذر حال   عضو. أاللذل  وال يهتّز له قلب أو  زع فليتق اهلل كل مسلم يصا  بمصيبة أو رد

مصيبته كل الحذر أن يتكلم بشيء يسخط ربه ويحبط أجره مما يشبه التظلم، فإن اهلل تعالى عادل  

قداره، فّعال لما يريد، له  ال يظلم وال يجور، عالم ال يضل وال يجهل وال ينسى، حكيم يف أفعاله وأ
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 . األمر من قبل ومن بعد

 :يف مواجهة االبتالء ملسو هيلع هللا ىلصالضوابط العملية املستنبطة من سرية املصطفى  :نيالثا طلبامل

  ملسو هيلع هللا ىلص بها نبي الرحمة، وكيفية تعامله  صور االبتالءات التي ابتلى اهلل ما سبق ذكره من  من خالل 

ءات  الضوابط العملية التي واجه بها عليه الصالة والسالم تل  االبتالمعها يمكننا أن نستنبط بعض  

 منها:  والمحن

:  عن أنس بن مال  : أوال: الصرب الد يُّ  قد
رَّ النَّبع أدةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصمد ْبكعي  بعاْمرد نْدد  تد ْبرٍ  عع : قد الد قد   اهللد، اتَّقعي  "فد

اْصبعرعي الدْت: ."ود نِّي! إعلدْي د  قد ْب  عد إعنَّ د لدْم ت صد يبدتعي، فد
صع لدْم  بعم  ْعرعْفه .ود يلد  تد قع ا:فد لَّى اهلل   إعنَّه  النَّ  لدهد يُّ صد

بع

ْيهع   لد ، عد لَّمد سد يِّ    ود
أدتدْت بدا د النَّبع لدمْ   ملسو هيلع هللا ىلصفد ْد   فد ه    تدجع نْدد

،   عع ابعيند الدْت:  بدوَّ قد .لدْم    فد :  أدْعرعْف د الد قد نْدد    "فد ْبر  عع ا الصَّ إعنَّمد

ة ْدمد ْوله: (1)"اأْل ولدى الصَّ ا قد ة  )إعنَّمد ْدمد نْد الصَّ
ْبر عع الْ  "اأْل ولدى(الصَّ ْعندى:ود عد  مد قد ا ود ْيء   الثَّبدات،إعذد ل شد أدوَّ

يدات  ْقتدضد ْن م 
لدى اْلقدْلب مع م عد ع؛يدْهج  زد تد  اْلجد ي يد

ل الَّذع امع ْبر اْلكد ود الصَّ  د ه 
لع ذد ْيهع اأْلدْجر فد لد تَّب عد ، وأصل  رد

(2)"الصدم ضر  الشيء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب
.

ن مما يسّلي الم من يف مصيبته ويعينه عند محنته، ينبري أن يضعهما كل  يال  أمرثم لنعلم أنَّ هن

:(3)مبتلى نصب عينيه وأمام ناظريه

 

 (.1283( رقم )79/ 2أخرجه البخاري، كتا ، با  زيارة القبور، ) (1)

 .(3/149صحيح البخاري، البن حجر، )فتح الباري شر   (2)

يوجد العديد من الط رأل والوسددائل التي ت عين العبد على الصددبر على ما يصدديبه من ابتالءات ومصددائب منها:  (3)

معرفدة المسددددلم للحكمدة من ابتالء اهلل سددددبحدانده وتعدالى لده فداهلل يبتلي عبدده؛ ليهدّذبده ال ليعدّذبده، وأّن ابتالءه لده يعتبر 

 سدبحانه وتعالى له، وطريق لبلوغ المنازل الع ال مع األنبياء عليهم الصدالة لذنو ، ودليل على محبّة اهللكفارة  من ا

والسددالم. تذكر المسددلم ألحوال من هم أشددّد منه بالء فمن ينظر إلى االبتالء الذي يمّر به غيره يهون عليه ابتالؤه. 

ع وعدم الرضدا ال ينفعانه عند وقوع وقدره، مع يقينه بأّن الجزتلّقي المسدلم لما يصديبه من ابتالء بالرضدا بقضداء اهلل  

البالء. معرفة المسددددلم لطبيعدة الدنيددددددددا وأّنهدا دار عناٍء، ودار اختباٍر وامتحان. معرفة الثوا  العظيم للصددددبر على 
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أن يعرف أن أهله وماله مل  هلل عز وجل على الحقيقة، وأنه ليس إال أمين ا على ما يف   األمر األول:

س العبد هو الذي أوجد الشيء، وإنما  يده، فإذا أخذه اهلل منه فكأنه رد األمانة إلى صاحبها، فلي

 المال  الحقيقي لذل  هو اهلل عز وجل، وهو المتصرف فيما يريد كيف يشاء. 

دام مصير العبد إلى اهلل فيجب عليه أن يعلم أن هذه الدنيا قصيرة مهما طالت، وأنه  ما    األمر الثاني:

لعق أول مرة ب  ال أهل وال مال، وإنما سيلقاه بحسناته  سيتركها عاجال  أو آجال ، وأنه سيلقى ربه كما خ 

ّية  وسيئاته، وإذا كان األمر كذل  فكيف يفر  بموجود ويحزن لمفقود؟ فيا من بليت بمصيبة أو   زع رد

ْضن، أو ألم  مزعج، أو من مرض  موت حبيب، علي  بالصبر؛ فإنه مرضاة للر ،   قريب، أو فقد  م 

ْعظع  ّم، م  ّم، طارد للرد ب للهد
ْذهع ض. م نس للقلب، م  ود

ْ ذعن بالعع  م لألجر، م 

 :ثانيا: احلرص على العبادة، والعمل الصاحل

  مقحق  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ  قال اهلل تعالى:   :الدعاء -1

 .َّ جل  مك لك  خك حك جك

من أنفع األدوية، وهو عدّو البالء، يدافعه ويعالجه،   والدعاء"قال ابن القيم رحمه اهلل: 

الدعاء سبب يدفع  " ال ابن تيمية رحمه اهلل:وق(1)  . "يخففه إذا نزلويمنع نزوله، ويرفعه أو 

البالء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإذا كان سبب البالء أقوى لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه،  

 

باهلل سدبحانه وتعالى، االبتالء. الثعقة بحدوث الفرج من اهلل سدبحانه وتعالى وأّنه ما من ضدائقٍة إال وت فرج. االسدتعانة 

جوء إليه وطلب العون منه، وسددد اله الصدددبر والرضدددا بقضدددائه وقدره. عدم الشدددكوى ألحٍد غير اهلل سدددبحانه  والل

ثبّطات الشديطان. التأّمل يف قصدص السدابقين من أهل الصدبر، وتأّمل مواقفهم  وتعالى. عدم اليأس واالسدتسدالم لم 

ي بهم. تفو ى مع األخذ باألسددبا  وعدم االسددتعجال يض األمر هلل سددبحانه وتعالوصددبرهم على االبتالء، والتأسددّ

 فكّل شيٍء عند اهلل بقدر. 

 .11: الداء والدواء، البن القيم الجوزية، ص:انظر (1)
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  إذ ،(1)"والصدقة والعتق بالصالة، والدعاء، واالسترفار،ولهذا أمر عند الكسوف وا يات 

  اهلل  سأل ومن وا خرة، الدنيا يف خير كلِّ  مفتا  يعد بحانه،س  ودعاؤه باهلل الصلة  حسن   أن

عبادة مأمور بها المسلم،  الدعاء  ف  ناداه.  عبدا    يرد  وال  دعاه  عبدا    يخيب  ال  سبحانه  فإنَّه  أعطاه،

للكر  بعد الّضيق، لألتقياء من   الشّدة، وكْشف، للفرج بعد  تعالى سبب، حيث جعلها اهلل 

 عباده.

  ملسو هيلع هللا ىلص  قالت: استيقظ رسول اهلللمة هند بنت أبي أمية رضي اهلل تعالى عنها عن أم س الصالة:  -2

من يوقظ   الفتن، وماذا أنزل من  الخزائن، ماذا أنزل اهلل من  اهلل،سبحان " يقول:  فزعا،  ليلة

كاسية يف الدنيا عارية يف   ر - أزواجه الكرام لكي يصلين  يريد -صواحب الحجرات 

الفتن،   ة بالليل، وهذا يدل أن الصالة تنجي من شر من يوقظهن للصال ": (2)"ا خرة

التضرع، والصالة، والدعاء   واإلرشاد إلى الحديث الند   ويف(3)"ويعتصم بها من المحن 

موافقة وقت    رجاء-منهاألخير    ويستحب الثلث–الليل    تعالى، وخاصة يف اهلل    واللجوء إلى 

  ملسو هيلع هللا ىلص حيث أوصى  الصالة؛ الى  حزبه أمر فزع إذا  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان من هدي النبي . اإلجابة 

تعالى  اهلل  الّصالة؛ ليكشف إذا ك سفت الشمس أو خسف القمر أن يفزعوا إلى  الم منين

إن الشمس   "ما أصابهم، وعّمم ذل  على كّل مكروٍه يصيب الم من؛ حيث قال:  عنهم 

عووالقمر آيتان من آيات اهلل، ال يخسفان لموت أحد، وال لحياته، فإذا رأيتموها  ا  فافزد

جد اهلل  عنكم"أيضا: قال و ،"للصالةع  (4) "فصلُّوا حتى ي فرِّ
.

 

 (.8/196: مجموع الفتاوى، البن تيمية، )انظر (1)

( ، وكتدا  7069( رقم )49/ 9)أخرجده البخداري، كتدا  الفتن، بدا  ال يدأتي زمدان إال الدذي بعدده شددددر منده،  (2)

( رقم 2/49لتهجدد، بدا  تحريض النبي صددددلى اهلل عليده وسددددلم على صددددالة الليدل والنوافدل من غير إيجدا ، )ا

(1126.) 

 (.3/116شر  صحيح البخاري، البن بطال، ) (3)

 (.901(، رقم )2/619أخرجه مسلم، كتا  الكسوف، با  صالة الكسوف، ) (4)
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يف أضحى، أو فطر إلى المصلى    ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول اهلل  الّصدقة -3

فقلن: وبم يا  "يا معشر النساء تصدقن فإين أريتكن أكثر أهل النار"فمر على النساء فقال: 

ناقصات عقل، ودين أذهب للب    ن العشير ما رأيتتكثرن اللعن، وتكفر"رسول اهلل؟ قال:  

أليس  "قلن: وما نقصان ديننا، وعقلنا يا رسول اهلل؟ قال:  " إحداكنالرجل الحازم من 

فذل  من نقصان عقلها. أليس  "قلن: بلى، قال: "شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ 

 .(1)"دينها فذل  من نقصان  "قلن: بلى، قال: "إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟

يف الحديث حث على فعل الطاعات منها: الصدقة، وكذل  االسترفار؛ لكونهما من   

كما أن نبي الرحمة عليه  المسلم.  من أهّم ما يرفع البالء عن    أسبا  الوقاية من النار، وهي

ذل  بأّن النّساء من أكثر أهل النّار،   يتصّدقن، وقرنالنّساء أن  أوصى الصالة والسالم 

  مطالب  فالم من   . وهو عذا  ا خرةعنهن ، لدفع بالء عظيم جدا  ت الصدقة سبب فكان

  مطالب فهو ،والمحن البالء، نزول أوقات يف والسيما الدوام،  على تعالى  اهلل بعبادة

  ،الدعاء  يف   واإللحا   بالذكر،  واللهج   الصالة،  على  المحافظة  من  المثمر  بالشيء  باالشترال

 البالء.  عنه فيرفع ربه رحمة تصيبه أن  رجاء

 خف جفحف مغ  جغ مع جع مظ ُّٱقال اهلل تعالى:  :ثالثا: لزوم التوبة واالستغفار
فكان االسترفار أمان، من وقوع   َّ حك جك مق حق مف

به الكر ، ألنه ما نزل بالء إال بذنب، وما   اهللفاالسترفار يفرج العذا  حتى بعد انعقاد أسبابه 

  . بها عن العبد الم من كربه، ويخفف عن مصابه  اهللسترفار يفرج فكثرة اال، (2)رفع إال بتوبة

عن أم سلمة رضي اهلل عنها أنها قالت:  :رابعا: اإلكثار من التسبيح والذكر وتالوة القرآن

 

 (.304(، رقم )68/ 1وم، )ا  الحيض، با  ترك الحائض الصأخرجه البخاري، كت (1)

 (.320راجع: تيسير الكريم الرحمن، البن سعدي، )ص:  (2)
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  إليه  وإنا  هلل إنا " اهلل أمره ما فيقول مصيبة تصيبه مسلم من ما: )يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل 

 قالت:  منها(.  خيرا   له  اهلل  أخلف إال " منها  خيرا   لي وأخلف  بتيمصي  يف  أجرين  اللهم  راجعون، 

  ، ملسو هيلع هللا ىلصسلمة ؟! أول بيت هاجر إلى رسول اهلل  أي المسلمين خير من أبي    قلت: فلما مات أبو سلمة  

.(1) ملسو هيلع هللا ىلصثم إين قلتها فأخلف اهلل  لي رسولد اهلل 

 َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ُّٱقال اهلل تعالى:  

مع ما فيه من  فالذكر  وما اسددترجع أحد يف مصدديبة إال أخلفه اهلل خيرا منها.  [156-155]البقرة:

القلو ، أجر عظيم، وثوا  جزيل، ورفعة درجة، وعلو منزلة، ومحو سددديئة، فهو أيضددد، قوت  

 مي ُّٱقال اهلل تعالى:    ،، وبه تخفف المصدددائب والمحنودواؤها، وغذاؤها، وروحها، وعمارها

  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ": وقدال،  [28الرعد: َّ مب هئ مئ هي

فبدالدذكر تسددددتددفع ا فدات، وتكشددددف الكربدات، وتهون  َّ هئ مئ 

 بإذن اهلل.المصائب، وتجلى الهموم واألحزان 

ويبرض   التفاؤل،  يحب  ، ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل،  : خامسا: الثقة باهلل، وبعث التفاؤل يف النفوس

ل والرجاء، وحسن الظن باهلل، بعيدة عن حياته، فنجدها مليئة بالتفاؤ  يفالتشاؤم، وإذا تأملنا 

ا، وخير مثال على ذل  قصة الرار، فاألعداء كانوا أمام الرار، ولو   الذي التشاؤم  ال يأتي بخير أبد 

ما ظن  يا أبا بكر  " له:ورغم ذل  يقول  وصاحبه، ملسو هيلع هللا ىلصأى النبي أن أحدهم نظر تحت قدميه لر

 .(2)"؟ماباثنين اهلل ثالثه 

هم البالء ونزل استعان باهلل تعالى ولجأ إليه دء عليهم السالم ما إذا حل بأحوهذا هو دأ  األنبيا

 وهو يحسن الظن به وبأن الفرج قريب وللم منين يف ذل  األسوة الحسنة.

 

 (.918( رقم )2/631أخرجه مسلم، كتا  الجنائز، با  ما يقال عند المصيبة، ) (1)

 (.3653( رقم )5/4أخرجه البخاري، كتا ، با  مناقب المهاجرين وفضلهم، ) (2)



  

  645   
 

 الضوابط اإلميانية والعملية ملواجهة االبتالء

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 يةوالعرب

 

س بعضهم وقال:  ئوقومه حينما ظنّوا أّن البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم في فموسى  

وهو يف غاية الثقة باهلل   فقال موسى   َّ مم خم حم جم يل ُّٱ

ْسن الّظن به:   -تعالى - - فنّجى اهلل   َّ ين ىن من خن جنحن  يم  ُّٱوح 

بعد    إليه واستعانوا به، ونو    ئوابرحمته موسى وقومه من فرعون وجنوده عندما لج - عالىت

ع هلل  االمتحان الذي عاشه بتكذيب قومه واستهزائهم به لم يقطع الّرجاء ولم يبتعد عن التضرّ 

  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱتعالى بتحقيق النّصر وتفريج الهّم، حيث قال:  

 ىئ نئ مئ زئ ُّٱله، حيث قال اهلل تعالى:  -تعالى -فلم يتأّخر فرج  اهلل   
 مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ
ّن أخطر  ذ أإ ر، ومن آمن والهالك ألهل الكف فكانت النّجاة لنو     َّ نث

أّن هذا   تعالى فييأس، ويقنط، ويعتقد ي صيب اإلنسان عند وقوع البالء أن يسيء الّظن باهلل  ما

كمٍة، وسببالبالء حّل عليه دون  ، أو أّنه سي الزمه لبقّية حياته، والحقيقة أّن العبد يتقّلب يف  حع

 . كّل حين حتى وقت اشتداد البالء  اهلل، ولطفهمعّية 

 ء الربانيني، والدعاة الصادقني:سادسا: االلتفاف حول العلما

 ام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق   ىق  يف  ىف يث  ىث  ُّٱقال اهلل تعالى: 

  َّ ينٰى ىن  نن من  زن رن   مم

وكنا إذا   "يقول ابن القيم رحمه اهلل عن دور شيخه شيم اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل يف التثبت 

  ونسمع ’ اه فما هو إال أن نراه اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا األرض أتين

فالبد من الرجوع إلى العلماء؛ لمعرفة األحكام الشرعية،   (1)  "عنا كله ذل  فيذهب كالمه

 

 (.48يب، البن القيم الجوزية، )ص:: الوابل الصيب من الكلم الطانظر (1)
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 والضوابط المرعية عند نزول البالء. 

بعباده أنه لم يتركهم بدون قدوة يقتدون بها فيما لو قدر   نخلص مما سبق بأن من رحمة اهلل 

البالء   ير من يقتدي به ويتأسى بسيرته العطرة يف مواجهته، إذ لم يشتدخ ملسو هيلع هللا ىلص عليهم البالء، فنبينا 

، ثم االقتداء بمن سار على نهجه عليه الصالة والسالم من صحابته ملسو هيلع هللا ىلصبأحد كما أشتد عليه  

 رضوان اهلل تعالى عليهم، وسلف هذه األمة الصالح.
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 ةــــاخلامت

البحث: النتائج اليت توصل إليها  أهموفيها 

 بحياة اإلنسان فما دامت هناك حياة فهناك حتم، ابتالء.أن االبتالء مرتبط  -1

بددين معنيددي االبددتالء والددبالء فهمددا يجتمعددان يف أغلددب األمددور، وقددد يفترقددان  ألأندده ال فددر -2

 يف بعضها.

لم منين بدداأن االبددتالء عددام لكددل أبندداء البشددر وهددو الكددد  والتعددب والشددقاء، وخدداص  -3

 ار واالمتحان.بمنهم وهو التمحيص واالخت

الندداس عنددد نددزول الددبالء علددى أحددوال أعالهددا وأفضددلها الشددكر، ثددم الرضددا، ثددم الصددبر أن  -4

 وأدناها وأعظمها خطرا السخط إذا ترجمته الجوار .

تنددوع االبددتالءات التددي عددانى منهددا نبددي الرحمددة عليدده الصددالة والسددالم سددواء كانددت يف  -5

اجهتدددده لهددددا هلدددده، أو عشدددديرته، أو يف دعوتدددده، أو يف عرضدددده الشددددريف، ومونفسدددده، أو أ

 بالصبر، والثقة، واليقين واالحتسا .

إن الضدددوابط الشدددرعية، والقواعدددد المرعيدددة المسدددتنبطة مدددن سددديرة نبدددي الرحمدددة عليددده  -6

الصددالة والسددالم يف مواجهددة االبددتالء، إذا أخددذنا بهددا واقتفينددا أثددره فيهددا كددان ذلدد  نبراسددا 

 دينا سواء الصراط.لنا يه

عليدده مددن الددبالء، يقيدده بددإذن  لالضددوابط يف مواجهددة مددا ينددزإن التددزام العبددد المسددلم بهددذه  -7

بدددداألمراض النفسددددية  اإلصدددابةاهلل مدددن الوقددددوع يف الزلدددل كالسددددخط علدددى قدددددر اهلل، أو 

المختلفددة، أو اسدددتعجال المدددوت الدددذي ينتهدددي باالنتحدددار والعيددداذ بددداهلل وغيدددر ذلددد  مدددن 

 ال يحمد عقباها يف الدنيا وا خرة. األمور التي

بعبدداده، إذ لددم يتددركهم بدددون قدددوة حسددنة يقتدددون بهددا فيمددا لددو قدددر علدديهم  رحمددة اهلل  -8

  البالء.

، يقددع بالسدديئة بالحسددنة، وقدددقددد يقددع فهددو نوعددة تأن الددبالء أنواعدده متعددددة وأغراضدده م -9
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جات فيكددددون اسددددتدراجا للكددددافرين، وفضددددحا للمنددددافقين، وتمحيصددددا ورفعددددة لدددددر

 الم منين.

بب مددن أسددبا  إصددابة اإلنسددان بددالبالء وسددقوطه لخددروج المسددتمر عددن طاعددة اهلل سدد إن ا -10

قدددد يكدددون غدددافال معرضددد، عدددن ذكدددر اهلل مفرطددد، يف جندددب اهلل مرتدددرا  بزخدددرف إذ  يددده،ف

فيرده اهلل بها إليه ردا جميال. الدنيا،

فوائددد تعددود علددى  ذلدد ، إذ أن لددهالجددزاء مددن جددنس االبددتالء إذا صددبر المددرء علددى  إن -11

  إذا صبر وحمد واسترجع واحتسب. وآخرتهالمرء يف دينه ودنياه 

استشددعر العبددد المعدداين واللطددائف التددي يتضددمنها االبددتالء انقلددب الددبالء يف حقدده الددى  إذا -12

وقددوة االتصددال بربدده والرجدداء وحسددن الظددن  العبددادة،نعمددة وفددتح لدده بددا  المناجدداة ولددذة 

 عن وصفه.ومقامات العبادة ما تعجز العبارة  قلو باهلل وغير ذل  من أعمال ال

يددوفيهم أجددرهم  معهددم، وأنددهأندده  كبيددرا ، وأخبددراهلل سددبحانه أثنددى علددى الصددابرين ثندداء   أن -13

 وصبر واحتسب.إذ أن الصبر درجة عالية ال ينالها إال من أبت لي  حسا ،برير 

ه مددن أن يقددع األخددذ بهددذه الضددوابط ومراعاتهددا تعصددم تصددور المسددلم وتضددبط عقلدد أن  -14

 فيما ال يقره الشرع.

الخطددأ، أو الوقددوع يف مددن بددإذن اهلل سددلم المعصددم ي األخددذ بهددذه الضددوابط ومراعاتهدداأن  -15

لددده بعقلددده دون رعايدددة فيمدددا  اإلثدددم لدددو سدددار وراءع رأديددده فيمدددا يحدددل بددده مدددن الدددبالء، وحلَّ

ة عمددل بدده أهددل السددنة والجماعدد  عليهددا مددن القددرآن والسددنة، أولمدداللضددوابط المنصددوص 

 .لمواجهتها
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 اتــــالتوصي

 هذا البحث مبن اهلل وفضله بعدة توصيات منها:خرج 

والعمليددة المستسددقاة  اإليمانيددةتوصدديتي لنفسددي ولكددل مسددلم ومسددلمة بتطبيددق الضددوابط  -1

مددن سدديرته العطددرة عليدده الصددالة والسددالم، والتأسددي بدده يف مواجهددة االبددتالء الددذي لددم يسددلم 

ضه، وينال رضا ربه سبحانه وتعالى.منه أحد؛ ليسلم له دينه، وعر

أوصددي المتخصصددين يف الحددديث وعلومدده بنشددر سدديرة المصددطفى صددلى اهلل عليدده وسددلم  -2

يتعلددق بدداالبتالء وكيفيددة مواجهتدده عليدده الصددالة والسددالم لدده، وصددبره الصددحيحة خاصددة فيمددا 

يا عليدده، واحتسددا  العددوض واألجددر مددن اهلل سددبحانه وتعددالى؛ ليفددوز المسددلم بسددعادتي الدددن

 وا خرة.
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 املراجعفهرس املصادر و

 القرآن الكريم. -1

كثير  دار ابنالناشر:    بدون،:  البخاري، الطبعة  الجعفي، صحيح   البخاري  إسماعيل  بن  محمد -2

.م1993 هد1414عام 

مشدارأل األنوار   اليحصدبي، السدبتي  اليحصدبي  عمرون بن  عياض بن  موسدى  بن  عياض القاضدي -3

بدون، الناشدر: المكتبة العتيقة، ودار :  هددددد(، الطبعة544الفضدل )ت:أبو  على صدحا  ا ثار،  

التراث

سددددير   ه(،748بن قايمداز الذهبي )ت:  عثمدان  بن  أحمدد  بن  أبو عبدد اهلل محمدد الدين  شددددمس   -4

م، 1993-ه1413م، والطبعة التاسدعة، عام1985-ه1405النبالء، الطبعة الثالثة عام    .أعالم

بيروت.-م سسة الرسالةر: م، الناش2001-هد1422طبعة عام و 

 زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شدددها  الدين أحمد البردادي الحنبلي المعروف بابن -5

مكتبة م، الناشدر:  2005-هددددد 1425الطبعة األولى   ذيل طبقات الحنابلة،(،  795)ت:  رجب

العبيكان.

اإلسدالم الحافظ ترجمة شديم اإلسدالم ابن تيمية لم رس  الربعي،  د. خالد بن سدليمان بن علي   -6

الدذهبي رحمهمدا اهلل تعدالى من الددرة اليتيميدة من السدددديرة التيميدة، ومعده جمع لتراجم الدذهبي 

ية ورثاء الذهبي البن تيمية مع بعض أشعاره وذكر الذهبي البن تيمية يف كتبه وبعض البن تيم

رسدددالة م دار ال1434/2013، الطبعة األولىتسددداؤالته، وسدددماعات الذهبي من ابن تيمية، 

.دمشق-العلمية

 بن القداسددددم  أبي بن عبدد اهلل بن  السددددالم عبدد بن  الحليم عبدد بن  أحمدد العبداس  أبو الددين تقي  -7

تقديم: د.   (،هدددددد 728والسدديئة، )ت:  الحسددنة  الدمشددقي،    الحنبلي  الحراين  تيمية ابن  محمد

 .لبنان-دار الكتب العلمية، بيروتالطبعة: بدون، الناشر: محمد جميل غازي، 

الطبعدة الثدانيدة علمداء نجدد خالل ثمدانيدة قرون،    بسددددام،  ال صددددالح   بن الرحمن  عبدد بن  اهلل دعبد   -8
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.العاصمة  دارهد، الناشر: 1419عام 

،   م 1978 الطبعدة الثدانيدة،آراؤه وفقهده، -الشددددافعي حيداتده وعصددددره زهرة، أبو محمدد اإلمدام -9

.دار الفكر العربي الناشر: 

طبقات الشددافعيين،   الدمشددقي،  ثم  البصددري  القرشددي  كثير بن  عمر  بن  إسددماعيل الفداء  أبو  -10

الطبعدة: بددون، (، تحقيق: د. أحمدد عمر هداشددددم، د. محمدد زينهم محمدد عز ، 774)ت:

.م1993-هد1413: مكتبة الثقافة الدينية، تاريم النشر: الناشر

(، 505عدلدوم الددديدن)ت: الدطدوسددددي، إحديدداء الدردزالدي مدحدمددد بدن مدحدمددد حددامددد أبدي -11

.الناشر: دار المنهاج م، 2011-هد1،1432:الطبعة

التدأويدل،  القداسددددمي، محداسددددن الحالأل قداسددددم بن سددددعيدد محمدد بن الددين جمدال محمدد -12

الناشدر: دار الكتب   هددددد،1418الطبعة األولى هددددد(، تحقيق: محمد باسدل عيون،  1332)ت:

- هددد 1376محمد ف اد عبد الباقي، الناشر: عيسى البابي الحلبي،  بيروت، وتحقيق:-العلمية

.م1957

الجوزية، إغاثة اللهفان من مصدايد   قيم  ابن الدين  شدمس  سدعد  بن  أيو   بن  بكر  أبي بن  مدمح -13

(، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة: بدون، الناشدددر: مكتبة المعارف، 751الشددديطان، )ت:

 الرياض، المملكة العربية السعودية.

لصددحيح صددحيح مسددلم )المسددند ا  النيسددابوري،  القشدديري  الحسددن  أبو  الحجاج بن  مسددلم -14

(، تحقيق: 261ت:)المختصدر بنقل العدل عن العدل إلى رسدول اهلل صدلى اهلل عليه وسدلم(،  

محمد ف اد عبد الباقي(، الطبعة: بدون، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الجدامع المسددددندد )الجعفي، صددددحيح البخداري  البخداري اهلل عبدد أبو إسددددمداعيدل بن محمدد -15

ر رسددول اهلل صددلى اهلل عليه وسددلم وسددننه وأيامه تحقيق: محمد الصددحيح المختصددر من أمو

هد، الناشر: دار طوأل النجاة .1422/  األولى: زهير بن ناصر الناصر الطبعة

الدمشددقي، تفسددير القرآن العظيم،   البصددري،  القرشددي  كثير  بن  عمر بن  إسددماعيل  الفداء  أبو -16
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م، الناشدر: 1999-هددددد   1420  (، تحقيق: سدامي بن محمد سدالمة، الطبعة: الثانية774)ت:

دار طيبة. 

الجزائري، أيسدر التفاسدير لكالم العلي الكبير،   بكر  أبو  جابر  بن القادر  عبد  بن  موسدى  بن  جابر -17

م والحكم، المدينة المنورة، م، الناشددر: مكتبة العلو2002-هدددددد   1424الطبعة: الخامسددة،  

المملكة العربية السعودية.

(، 751الزرعي، عدة الصدابرين وذخيرة الشداكرين، )ت:  أيو   بكر  أبي  بن  محمد اهلل  عبد  أبو -18

بيروت.-تحقيق: زكريا علي يوسف، الطبعة: بدون، الناشر: دار الكتب العلمية

هدددددددد(، كتا  281البردادي )ت:  القرشدددي  الدنيا  ابي ابن  عبيد  بن  محمد  بن اهلل  عبد  بكر  أبو -19

- هدد 1400-الكويت-كتب اإلسالميالشكر، تحقيق: بدر البدر، الطبعة: الثالثة، الناشر: الم

م.1980

الموسددددوعدة يف صددددحيح السدددديرة النبويدة،  الفدالوذة، الرحمن عبدد اليداس محمدد إبراهيم، أبو -20

مكة.-هد، الناشر: مطابع الصفا  1423الطبعة: األولى 

المعافري، السدديرة النبوية   الحميري  أيو  بن  هشددام بن  المل   عبد  الدين،  جمال  محمد،  وأب -21

(، تحقيق: مصدطفى السدقا، وإبراهيم األبياري، وعبد الحفيظ الشدلبي، 212:  البن هشدام، )ت

م الناشددر: شددركة مكتبة ومطبعة مصددطفى البابي الحلبي 1955-هدددددد 1275 الثانية،  الطبعة:

وأوالده بمصر. 

 الددين بددر الحنفي الفيتيدابي حصددددين بن أحمدد بن موسددددى بن أحمدد بن محمود مددمح أبو -22

(، الطبعة: بدون، الناشدر: دار إحياء 855صدحيح البخاري، )ت:العيني، عمدة القاري شدر   

بيروت. -التراث العربي

هددددد(، 449شدر  صدحيح البخاري البن بطال أبو الحسدن علي بن خلف بن عبد المل  )ت: -23

- م، الناشر: مكتبة الرشد2002-هد1422الثانية،:  تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الطبعة

الرياض. -لسعوديةا
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جنيدل، معجم األمكنة الوارد ذكرها يف صحيح البخاري، مكتبة الدارة المئوية. بن سعد -24

: خليل، أطلس الحديث النبوي من الكتب الصدددحا  السدددتة أماكن وأقوام، ط  أبو  شدددوقي.  د -25

-لبنان، دار الفكر، دمشدق-م الناشدر: دار الفكر المعاصدر بيروت2003-هددددد 1423 األولى

ورية. س

هددددد(، الطبعة: األولى، الناشدر: 1427الرحيق المختوم، )ت:  كفوري،  المبار  الرحمن  صدفي -26

بيروت.-دار الهالل

صدددحيح )الجعفي، الجامع الصدددحيح المختصدددر    البخاري اهلل  عبد  أبو  إسدددماعيل بن  محمد -27

م الناشددر: 1987-1407 الثالثة،:  البخاري(، تحقيق وتعليق: د. مصددطفى ديب البرا، الطبعة

دار ابن كثير، اليمامة، بيروت. 

الشدافعي، فتح الباري شدر  صدحيح البخاري،   العسدقالين الفضدل  أبو  حجر  بن  علي  بن  حمدأ -28

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد ف اد عبد الباقي، أخرجه وصددححه وأشددرف على طباعته: 

هد.1379لبنان، -محب الدين الخطيب، الطبعة: بدون، الناشر: دار المعرفة، بيروت

هدددددددد(، غريب الحديث 224البردادي )ت:  الهروي اهلل  عبد  بن  سددددالم  بن  القداسددددم  عبيدد  أبو -29

م، 1964-هددددددد 1384 األولى:  هددددددد(، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، الطبعة224)ت:

الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد .

مد ابن عبد الكريم الشديباين الجزري ابن مجد الدين أبو السدعادات المبارك بن محمد بن مح -30

محمود -(، النهدايدة يف غريدب الحدديدث واألثر، تحقيق: طداهر أحمدد الزاوى606ت:)ير، األث

م.  1979-هد1399-بيروت-محمد الطناحي، الطبعة: بدون، الناشر: المكتبة العلمية

وأمهاتهم رضي أبناء النيب صلى اهلل عليه وسلم البنون والبنات ، إبراهيم حممد حسن اجلمل -31

بدون، الناشر: مكتبة وهبة، دار االعتصام، ودار الفضيلة للنشر   الطبعة: اهلل عنهم أمجعني،

والتوزيع.

أبو زكريا يحي بن شدرف بن مري النووي، المنهاج شدر  صدحيح مسدلم بن الحجاج، الطبعة:  -32
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بيروت.  -دار إحياء التراث العربي ه ،  الناشر:1392الثانية، 

(، 463عاصدم النمري القرطبي )ت: أبو عمر بن يوسدف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن -33

- هددد 1412االستيعا  يف معرفة األصحا ، تحقيق: علي محمد البجاوي، الطبعة: األولى،  

م، الناشر: دار الجيل، بيروت.  1992

، مقداالت األلبداين، تحقيق: نور الددين طدالدب، الطبعدة: اإلمدام محمدد نداصددددر الددين األلبداين -34

 أطلس الرياض.  م، الناشر: دار 2000-هد1421األولى، 

هددددددد(، دفاع عن الحديث النبوي والسددديرة، الطبعة: 1420محمد ناصدددر الدين األلباين )ت:   -35

 بدون، الناشر: بدون.

ة ابن إسحاأل )كتا  هدد(، سير151محمد بن إسحاأل بن يسار المطلبي بالوالء المدين، )ت: -36

بيروت.-السير والمرازي(، تحقيق: سهيل زكار، الطبعة: بدون، الناشر: دار الفكر

أبو عبد اهلل محمد بن سدعد بن منيع الهاشدمي بالوالء البصدري البردادي المعروف بابن سدعد  -37

(، الطبقدات الكبرى، تحقيق: محمدد عبدد القدادر عطدا، الطبعدة: بددون، النداشددددر: دار 230)ت:

بيروت.-تب العلميةالك

يق على تفسدددير (، التعل671ت:)اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن أحمد شدددمس الدين القرطبي،   -38

القرطبي، شدددر : عبد الكريم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن حمد الخضدددير، دروس مفرغة 

من موقع الشيم الخضير.

األشددددقودري األلبداين، أبو عبدد الرحمن محمدد ناصددددر الدين بن الحداج نو  بن نجداتي بن آدم   -39

األمة، الطبعة : هد( ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على  1420)ت:  

المملكة العربية السعودية .-م ، الناشر: دار المعارف الرياض1992هد،1412األولى، 

هدد(، زاد المعاد 751محمد بن أبي بكر بن أيو  بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: -40

م، الناشر: م سسة الرسالة، بيروت، مكتبة 1994هدد،1415،  27يف هدي خير العباد، الطبعة:

ار اإلسالمية، الكويت.المن
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(، تيسددير الكريم الرحمن يف تفسددير 1276ت:)عبد الرحمن بن ناصددر بن عبد اهلل السددعدي،   -41

م، 2000-هدددددددد 1420كالم المندان، تحقيق: عبدد الرحمن بن معال اللويحق، الطبعدة: األولى

الناشر: م سسة الرسالة

بدد اهلل بن أبي القداسددددم بن تقي الددين أبو العبداس أحمدد بن عبدد الحليم بن عبدد السددددالم بن ع -42

(، العبودية، تحقيق: محمد زهير هدددددد 728محمد ابن تيمية الحراين الحنبلي الدمشددقي )ت:  

.  بيروت-م، الناشر: المكتب اإلسالمي2005-هد1426الشاويش، الطبعة: السابعة، 

 أبو عبدد اهلل محمدد بن أبي بكر بن أيو  ابن قيم الجوزيدة، الدداء والددواء، تحقيق: محمدد -43

هد، الناشر: 1429أجمل اإلصالحي، خرج أحاديثه، زائد بن أحمد النشيري، الطبعة: األولى  

مكة المكرمة . -دار عالم الفوائد

(، مجموع الفتاوى، 728ت:)تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين،   -44

لملد  فهدد لطبداعدة تحقيق: عبدد الرحمن بن محمدد قداسددددم، الطبعدة: بددون، النداشددددر: مجمع ا

م.1995-هد1416المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

(، الوابدل 751ت:)سددددعدد شددددمس الددين ابن قيم الجوزيدة،  محمدد بن أبي بكر بن أيو  بن -45

م ، النداشددددر: دار 1999الصدددديدب من الكلم الطيدب، تحقيق سدددديدد إبراهيم، الطبعدة الثدالثدة ،

الحديث. 

 الطبعة  المسدددلمين، حياة  يف  وأثره  االبتالء  ،مصدددطفى  إبراهيم الشددديم   اهلل،  رحمه  حةقمي  جابر -46

 . مصر – الجيزة-بالهرم العربي ماإلعال مركز الناشر: م،2013-هد1434 األولى

    عبدد اهلل ميرغني محمدد صددددالح، االبتالء وأثره يف حيداة الم منين كمدا جداء يف القرآن الكريم  -47

.م1083/هد 1403شر: دار االعتصام، مصر القاهرة، دار الناألولى، الطبعة 

 المطر، االبتالءات أساليب الكفرة يف محاربة الدعوة يف عصر النبوة، قدم له  عبد اهللحمود بن  -48

الدطدبدعددة األولدى الدجدبدريدن،  عدبددد الدرحدمدنوراجدعدده فضدددديدلددة الشدددديدم الدعدالمددة عدبددد اهلل بدن 

  .دار طويق للنشر والتوزيعالناشر:  م1995هد/1416
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سددددعوديدة وزارة التعليم يمدان النجددي، االبتالء وأثره يف حيداة المسددددلم، المملكدة العربيدة الإ -49

(.موقع صيد الفوائد)العالي، جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

 المعروف بابن فارس، معجم  زيراأبددو الحسددين أحمددد بددن فدارس بدن زكريددا القزوينددي الدد  -50

ددد   ،مقددداييس اللردددة  مكتبددددددة:  ، الناشره1431الطبعة الثالثة،  ،  ق عبددددددد السددددددالم هارونتحقيددد

  الخددانجي. 

أبو القداسددددم الحسددددين بن محمدد الراغدب األصددددفهداين، المفردات يف غريدب القرآن، تحقيق  -51

دار المعرفدة، م، النداشددددر: 1998هدددددددد/1418وضددددبط محمدد خليدل عيتدابي، الطبعدة األولى 

  .بيروت

الكليات معجم يف المصددطلحات والفروقات   الحسدديني الكفوي،  أبي البقاء أيو  بن موسددى -52

الناشر:   ،م1998هدد،1419تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، الطبعة الثانية،اللروية،  

بيروت.  -م سسة الرسالة

أبي عثمدان عمرو بن بحر الجداحظ، البيدان والتبيين، تحقيق وشددددر : عبدد السددددالم محمدد  -53

مطبعة  مكتبة الخانجي بالقاهرة،الناشددددر:    م،1998دددددددد -ه1418السددددابعة،    بعة:طال هارون،

. القاهرةالمدين، مصر 

دار صدددادر   الطبعة: بدون، الناشدددر:لسدددان العر ،    مكرم،أبو الفضدددل جمال الين محمد بن  -54

لبنان.بيروت، 

بن باز،  عبد اهللبن    عبد العزيزالشيم   األعالم سماحةألئمة سعد، اعادل بن    عبد الرحمن  أبي  -55

الجبرين، فضدديلة الشدديم صددالح بن فوزان الفوزان،   عبد الرحمنبن   عبد اهللالشدديم فضدديلة  

فضديلة الشديم محمد بن صدالح العثيمين، فضديلة الشديم محمد المختار الشدنقيطي، خالصدة 

- م 2006الطبعة األولى:   (،إسدالمية  عقيدة، فقه، آدا الكالم يف أحكام علماء البلد الحرام )

 .لبنان-العلمية، بيروتب دار الكتالناشر: هد 1427

مجموع فتاوى رسدددائل فضددديلة الشددديم  جمع وترتيب،  د بن ناصدددر بن إبراهيم السدددليمانفه  -56
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دار الثريا للنشدددر الناشدددر:  هددددددد،  1423-م2003الطبعة األولى:العثيمين  محمد بن صدددالح 

.والتوزيع

القول قح، المشددديخالد بن علي بن محمد    . دو بن حمود أبا الخيل،    عبد اهللسدددليمان بت  .  د -57

بن صددالح العثيمين، اعتنى به جمعا   دشددر  فضدديلة الشدديم محم  التوحيد،المفيد على كتا   

الطبعدة   طبعده،ووضددددع فهدارسدددده وأشددددرف على    أحداديثدهوترتيبدا وتصددددويبدا وعزا آيداتده وخرج 

 الرياض.-والتوزيعدار العاصمة للنشر هد، الناشر: 1415 :األولى

وثبت شيم الحنابلة عبد اهلل بن عبد العزيز العقيل،   رجمةمحمد زياد التكلة، فتح الجليل يف ت  -58
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 م2019اجمللد السابع والثالثون إصدار ديسمرب 

 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 فهرس البحث

 رقم الصفحة املوضوع م

 599 املقدمة 1

 606 االبتالء تعريفه، وأحوال الناس معه، وحكمه، ومثاره: األول املبحث 2

 606 ريف االبتالء والفرق بينه وبين البالءتع: األول المطلب 3

 608 أحوال الناس مع االبتالء: الثاين المطلب 4

 609 حكم االبتالء: الثالث المطلب 5

 612 ثمرات االبتالء: الرابع المطلب 6

7 

صاااور االبتالء اليت واجهت النيب حممد : الثاني املبحث يف  ملسو هيلع هللا ىلصمناذج من 

 حياته وكيفية تعامله معها

618 

 618 هيف نفس ا: ابتالؤه  :األول المطلب 8

 622 دها يف ول : ابتالؤه: الثاين المطلب 9

 624 تهفي أهل بي ملسو هيلع هللا ىلص: ابتالؤه : الثالث المطلب 10

 627 راءبفقد األحبا ، واألصحا  النص  ا: ابتالؤه  :المطلب الرابع 11

 630 متهيف عشيرته، وأ ا: ابتالؤه : المطلب الخامس 12

 632 هدعوت في ملسو هيلع هللا ىلصه ؤابتالالمطلب السادس: 13

14 

ساريته الثالث املبحث ساتنبطة من  ضاوابط اإلميانية والعملية امل  ملسو هيلع هللا ىلص: ال

 االبتالء مواجهة يف
636 

15 

 االضدوابط اإليمانية المسدتنبطة من سديرة الرسدول  :  األول  المطلب

 يف مواجهة االبتالء
636 

16 

 رروولالضوواب  العملي  المسوتنبط  من رويرل ال: الثاين  المطلب

 ءاالبتال مواجه  في ملسو هيلع هللا ىلص
640 

 647 اخلامتة والنتائج 17

 650 املصادر واملراجع 18

 658 الفهرس 19

 


