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بسم هللا الرمحن الرحيم

إن احلم َد هلل حنم ُده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذُ باهلل من شرور

مضل له ،ومن يُضلل
أن ُف ِسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال َّ
فال هادي له.

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن

حممداً عبده ورسوله.
َّ ِ
اّللَ َح َّق تُـ َقاتِِه َوالَ َتَُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم
آمنُواْ اتَّـ ُقواْ ه
ين َ
 يَا أَيُّـ َها الذ َ
ُّم ْسلِ ُمو َن آل عمران.201 :
سوِ
ِ
اح َدةٍ
َّ ِ
َّاس اتَّـ ُقواْ َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُكم همن نَّـ ْف ٍ َ
 يَا أَيُّـ َها الن ُ
و َخلَق ِم ْنـها َزوجها وب َّ ِ
ِ ِ
اّللَ الَّ ِذي
ساء َواتَّـ ُقواْ ه
َ َ َ ْ َ َ ََ
ث م ْنـ ُه َما ِر َجاالً َكثرياً َون َ
ِ
اّللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً النساء.2:
ام إِ َّن ه
ساءلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
تَ َ
َّ ِ
صلِ ْح
آمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اّللَ َوقُولُوا قَـ ْوالً َس ِديداً  .يُ ْ
ين َ
 يَا أَيُّـ َها الذ َ
لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِط ْع َّ
از فَـ ْوزاً
اّللَ َوَر ُسولَهُ فَـ َق ْد فَ َ
َع ِظيماً األحزاب.11-12:
أما بعدَّ :
هدي
فإن أصد َق احلديث ُ
وخري اهلدي ُ
كتاب هللاَ ،
حمدثة بدعة ،وُك َّل ٍ
كل ٍ
ٍ
بدعة ضاللة،
حممد  ،و َش َّر األموِر حمدثاهتا ،و َّ
ٍ
ضاللة يف النار.
كل
و َّ
وبعد ،فإن كثرياً من الناس ينزل بساحتهم الـبالء فـال يفقهـون

أسبابه  ..وال الغاية منه  ..وبالتايل تراهم ال ُُيسنون تفسريه ،وال
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التعامل معه كما ينبغي!
لذا يتعني البحث يف هذا املوضوع اهلام  ..من خالل اإلجابـة

عــن األســئلة التاليــة :فم ـا هــو الــبالء  ..ومــا هــي أنواعــه  ..ومــا هــي
مقاصده وغاياته  ..وكيف ينبغي التعامل معه؟؟

ال ـ ـبالء :الـ ــبالءد واحـ ــد ،وا مـ ــع " باليـ ــا " ،وبـ ــاله جربَّـ ــه
1
ِ
ـالءد أي َخلُـ َـق،
واختــ،ه ،وبــاله هللاُد اختــ،ه ] .ويُقــال بَلـ َـي الثـ ُ
ـوب وبـ ً
ِ
فر ،وبلوتُـهد اخت،تـهُ كـ
سافر بـالهُ سـ َفرد أي أبـالهُ السـ ُ
ومنه ملن قيل َ
أخلَقتُــهُ مــن كثــرة اختبــاري لــه ،وأبلي ـ ُ فالن ـاً إذا اخت،تَــه ،و ُ ــي الغـ ُّـم
بالء من أوجه :أحـ ُدها
بالء من حيث إنه يبلي ا سم ،و ُ ي التكليف ً
ً
ُّ
ـالء،
أن التكاليف كلها
مشاق علـى األبـدان فصـارت مـن هـذا الوجـه ب ً
والثا أهنا اختبارات.

وإذا قيــل :ابتلَــى فــالن كــذا وأبــالهُ ،فــذلك يتضــمن أم ـرين:

ـل مـن أمـره ،والثـا ظهـور
أحـداا تع ُّـرح حالـه ،والوقـوح علـى مـا ُ َه ُ
جودته ورداءته ،ورمبا قُ ِ
صد به األمران ،ورمبا قُصد به أحداا .]2
ـ أنواع البالء :البالء نوعان :بالء ي يت من جهة الشر
ِ
والس َعة.
والشدة ،وبالء ي يت من جهة اخلري والرخاء ه

 1خمتار الصحاح ،كلمة " البالء ".
 2املفردات يف غريب القرآن.
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الن ــوع األول :ب ــالء َّ
ش ــدَّةِ :وه ــذا الن ــوع م ــن ال ــبالء
الش ـ هِـر وال ِه
ينقسم إىل قسمني :بالء قدري كو د ك ن يُق هِدر هللا  على عب ٍـد مـن
عبـ ـ ــاده الفقـ ـ ــر ،أو ا ـ ـ ــوع ،أو اخلـ ـ ــوح ،أو املـ ـ ــر  ،وحنـ ـ ــوه فقـ ـ ــدان
األصـ ــحاب واألحبـ ــة ،ودليـ ــل هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن الـ ــبالء قولـ ــه تعـ ــاىل:
ولَنبـلُــونَّ ُكم بِ َ ٍ ِ
اخلَــو ِ
ـم ِمـ َـن ْاأل َْمـ َـو ِال َو ْاألَنْـ ُفـ ِ
ـوع َونَـ ْقـ ٍ
ـس
ح َوا ْ ـُ ِ
شـ ْـيء مـ َـن ْ ْ
َ َْ َ ْ
والثَّمـر ِ
شـ ِر َّ ِ
ين البقـرة .511:وكـذلك قولـه تعـاىلَ :وأ ََّمـا
ات َوبَ ِه
الصـاب ِر َ
َ ََ
ـول َرِهَ أ ََهـانَ ِن الفجـر .51:وقولـه
إِذَا َما ابْــتَالهُ فَـ َقـ َد َر َعلَْي ِـه ِر ْزقَـهُ فَـيَـ ُق ُ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين أُوتُ ــوا
تع ــاىل :لَتُْبـلَ ـ ُـو َّن ِيف أ َْم ـ َـوال ُك ْم َوأَنْـ ُفسـ ـ ُك ْم َولَتَ ْس ـ َـم ُع َّن م ـ َـن ال ــذ َ
ْكت ِ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ـ،وا َوتَـتَّـ ُقــوا
َذِ َكثِـرياً َوإِ ْن تَ ْ
ال َ َ
ين أَ ْش َـرُكوا أ ً
ـاب م ْـن قَـ ْـبل ُك ْم َوم َـن الـذ َ
صُِ
ك ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُموِر آل عمران.581:
فَِإ َّن ذَلِ َ
وقوله تعاىل :أ ِ
آمنَّـا َو ُه ْـم
ـاس أَ ْن يُـ ْتـ َرُكـوا أَ ْن يَـ ُقولُـوا َ
َ
َحس َ
ب النَّ ُ
ِ
ِ
ال يـ ْفتَـنُــو َن  .ولََقـ ْد فَـتَـنَّــا الَّـ ِـذين مــن قَ ــبل ِهم فَـلَـيـعلَم َّن َّ َّ ِ
صـ َدقُوا
ين َ
ُ
َ ْ ْ ْ َْ َ
َ
اّللُ الــذ َ
ِ
ني العنكبوت.3-2:
َولَيَـ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
وق ــال تع ــاىل ع ــن ب ــي إسـ ـراويل وم ــا ن ــاهلم م ــن طغي ــان وظل ــم
ِ ِ ِ
ِ
وء ال َْع َذ ِ
اب يُ َذِهّبُو َن
سُ
ومونَ ُك ْم ُس َ
فرعونَ :وإ ْذ ََنَّْيـنَا ُك ْم م ْن آل ف ْر َع ْو َن يَ ُ
ِ
ـاء ُك ْم َوِيف ذَلِ ُك ـ ـ ْـم بَـ ــالء ِم ـ ـ ْـن َربِه ُك ـ ـ ْـم َع ِظ ـ ــيم
ـاء ُك ْم َويَ ْس ـ ــتَ ْحيُو َن ن َ
ســ َ
أَبْـنَ ـ ـ َ
ـال موســى لَِقوِمـ ِـه اذْ ُكــروا نِعم ـةَ َِّ
اّلل
البقــرة .94:وقــال تعــاىلَ :وإِ ْذ قَـ َ ُ َ ْ
ُ َْ
ِ ِ ِ
ِ
ـوء ال َْع ـ َذ ِ
اب َويُـ َذِهّبُو َن
سـ ُ
ـومونَ ُك ْم ُسـ َ
َعلَـ ْـي ُك ْم إ ْذ أ ََْنَــا ُك ْم مـ ْـن آل ف ْر َعـ ْـو َن يَ ُ
ِ
اء ُك ْم َوِيف ذَلِ ُك ْم بَالء ِم ْن َربِه ُك ْم َع ِظيم 
اء ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َن ن َ
سَ
أَبْـنَ َ
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إبراهيم.1:
وبالء شـرعي تكليفـيد كا هـاد يف سـبيل هللا ومـا ي تـب عليـه

من مشقة وجـراح وآالم ،واهلجـرة ومـا ي تـب عليهـا مـن مفارقـة األهـل
واألوطان والديار ،والعمل مبا تقتضيه عقيدة الوالء وال،اء يف اإلسالم،
وكــذلك الصــالة يف أوقاهتــا ،والزكــاة ،واحل ـ  ،والصــيام  ..وغريهــا مــن

العبــادات التكليفيــة الشــرعية الــت تســتلزم بــذل ا هــد ،ومحــل الــنفس
على خالح امل لوح وما اعتادته من دعة ورفاهية ورخاء.

ومن البالء الشرعي التكليفي ،كذلك اإلمساك عـن املنهيـات

واحملظورات الت هنى الشارع عنها ،ومحل الـنفس علـى خمالفـة اهلـوِ ..

وما أقل من يقدر على ذلك!

والــدليل علــى هــذا النــوع مــن الــبالء قولــه تعــاىلَ :وأ ََّمــا َمـ ْـن
ـاح م َقـ ِ ِ
س َع ـ ِن ا ْهلـَ َـوِ  .فَ ـِإ َّن ا َْنَّ ـةَ ِهـ َـي ال َْم ـ َْوِ
َخـ َ َ َ
ـام َربهــه َونَـ َهــى ال ـنَّـ ْف َ
النازع ـ ـ ــات .95-94:وقول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــاىلَ :ولَنَْبـلُـ ـ ـ َـونَّ ُك ْم َحـ ـ ـ ـ َّ نَـ ْعلَ ـ ـ ـ َـم
ِ
اه ِدين ِم ْن ُكم و َّ ِ
ارُكم حممد.35:
ال ُْم َج َ ْ َ
الصاب ِر َ
ين َونَـ ْبـلُ َو أَ ْخبَ َ

ويف قصة الثالثة الذين ختلفوا عن ا هـاد يف غـزوة تبـوك ،ومـا
عانوه من بالء وشدة من جهة مقاطعة األحبة هلم يف هللا ب م ٍر من النيب
 .. يقول كعب بن مالك ـ وهو من الثالثة الذين ختلفوا ــ ":فبينا أنا
أمشي يف سوق املدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ،ممن قدم بطعـام
يبيعه باملدينة يقول :من ُّ
يدل على كعب بن مالك؟ قال :فطفـق النـاس
6

يشــريون لــه إيل ح ـ جــاء فــدفع إيل كتاب ـاً مــن ملــك غســان ،وكن ـ
كاتباً فقرأته ،فإذا فيه :أما بعد ،فإنه قد بلغنا َّ
ـاحبك قـد َجفـاَك،
أن ص َ
مضيعة ،فـاحل ْق بنـا ِ
ٍ
علك هللا بدار ٍ
نواسـك ،قـال :فقلـ
هوان وال
ومل
َ
فسجرهتا هبا ".
حني قرأهتا :وهذه أيضاً من البالء فتيمم هبا التنور َّ

حقاً إنه مـن الـبالء  ..فقـد اجتمـع عليـه بـالء الشـدة والرخـاء

معاًد فبينما هو ُ اىف من اجملتمع اإلسالمي برمته ،فال يتكلم معه أحد،
عليـه دنيـا الكـافرين وزينتهـا وسـعتها

مبا يف ذلك زوجه وأهله  ..تُع َـر
ورخاوه ــا  ..في باه ــا  ..ول ــو قبله ــا يف حينه ــا لرمب ــا أخرجت ــه م ــن داو ــرة
اإلسالم ،وخسر آخرته ،ولكن هللا يعصم من عباده من يشاء.

والس َعة :وهذا النوع من البالء كذلك
النوع الثا  :بالء اخلري ه
ينقسم إىل قسمني :بالء قدري كو د ك ن يُق هِدر هللا  على عب ٍـد مـن
عباده الغىن والسعة ،والصحة ،ويرزقـه مـن البنـني والذريـة العـدد الـوفري

 ..ممــا يكــون مــدعاة للفتــر والتبــاهي عنــد كثــري مــن النــاس  ..والــدليل
ـل نَـ ْف ٍ
ـس
على هذا النوع مـن الـبالء يف كتـاب هللا تعـاىل قولـه تعـاىلُ :ك ُّ
ذَاوَِقـ ـ ـ ـةُ الْم ـ ـ ــو ِ
اخلَـ ـ ـ ِْ
ت َونَـ ْبـلُ ـ ـ ــوُك ْم بِ َّ
الش ـ ـ ـ هِـر َو ْ
ـري فِ ْتـنَـ ـ ـ ـةً َوإِلَْيـنَ ـ ـ ــا تُـ ْر َج ُع ـ ـ ــو َن
َ ْ
األنبيــاء .31:فاآليــة الكردــة دل ـ علــى نــوعي الــبالء :بــالء الشــر

واخلري معاً.
ـاه ْم ِيف ْاأل َْر ِ أ َُممـ ـ ـاً ِم ـ ـ ـ ْنـ ُه ُم
وك ـ ــذلك قولـ ـ ــه تع ـ ــاىلَ :وقَطَّ ْعنَـ ـ ـ ُ
الص ِ
السيِئ ِ
اهم بِا ْحل ِ
ات لَ َعلَّ ُه ْم
َّ
احلُو َن َوِم ْنـ ُه ْم ُدو َن ذَلِ َ
سنَات َو َّ ه
ك َوبَـلَ ْونَ ُ ْ َ َ
7

يَـ ْرِج ُعو َن األعراح.518:

ـاه ْم د أي اخت،نــاهم 
قــال ابــن كثــري يف التفســريَ  :وبَـلَ ْونَـ ُ
الس ـ ــيِ ِ
ِ
ِ
ئات د أي بالرخ ـ ــاء والش ـ ــدة ،والرغب ـ ــة والرهب ـ ــة،
س ـ ــنَات َو َّ ه
با ْحلَ َ
والعافية والبالء ا -ه ـ.
وقــال تعــاىلَ :وا ْعلَ ُمــوا أ َََّـَـا أ َْمـ َـوالُ ُك ْم َوأ َْوال ُد ُكـ ْـم فِ ْتـنَــة َوأ َّ
َن َّ
اّللَ
ِ
َجــر َع ِظـيم األنفــال .28:واألمــوال واألوالد تكـون فتنــة وبــالء
ع ْنـ َدهُ أ ْ
عندما تُشغل صاحبها عن ذكر هللا ،وعن القيام مبا ب عليه القيام به
َّ ِ
آمنُــوا ال تُـ ْل ِه ُكـ ْـم أ َْمـ َـوالُ ُك ْم َوال
ين َ
شــرعاً .كمــا قــال تعــاىل :يَــا أَيُّـ َهــا الــذ َ
أَوال ُد ُكـ ــم عـ ــن ِذ ْك ـ ـ ِر َِّ
اخلَ ِ
ـك ُهـ ـ ُـم ْ
اسـ ـ ُـرو َن
ـك فَُولَئِـ ـ َ
ـل َذلِـ ـ َ
ْ
ْ َ ْ
اّلل َوَمـ ـ ْـن يَـ ْف َعـ ـ ْ
املنـ ــافقون .4:فـ ــإن أهلتـ ــك عـ ــن ذكـ ــر هللا ،وعـ ــن القيـ ــام بالواجبـ ــات
ٍ
حينئذ أهنا فتنة وبالء عظيم.
الشرعية فاعلم
ويف احل ــديث فق ــد ص ــح ع ــن الن ــيب  أن ــه ق ــال ":إن الولـ ـ َد
حمزنة "  .]3وهذا من قبيل التحذير والتنبيهد أي ال
مبتلة جمبنة َ
جمهلة َ
ُيملنَّــك ولــدك وتعلقــك بــه علــى البتــل إذا مــا اســتدعى األمــر منــك
اإلنف ــاق يف س ــبيل هللا ،كم ــا ال ينبغ ــي أن ُيمل ــك عل ــى ا ـ ـ إذا م ــا

استدعى األمر منك اإلقدام ،والنفري إىل ا هاد يف سبيل هللا.

والقســم اآلخــر مــن هــذا النــوع مــن الــبالء شــرعي تكليفــيد

كاإلمســاك عــن االســتغناء والتوســع ،وطلــب ســبل اخلــري والســعة عــن
 3صحيح ا امع الصغري.4991 :
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الطرق احملرمة شرعاًد كطلب املال عن طريق الربـا أو امليسـر أو الغـ ،

وكــذلك طلــب الصــيد وق ـ اإلح ـرام ،والــدليل علــى هــذا النــوع مــن
َّ ِ
آمنُــوا لَيَْبـلُـ َـونَّ ُك ُم َّ
اّللُ
ين َ
الــبالء يف كتــاب هللا ،قولــه تعــاىل :يَــا أَيُّـ َهــا الــذ َ
ِ
شي ٍء ِمن َّ ِ
ِ
اّللُ َم ْـن َفَافُـهُ بِالْغَْي ِ
ـب
ـاح ُك ْم لِـيَـ ْعلَ َم َّ
الص ْيد تَـنَالُهُ أَيْـدي ُك ْم َوِرَم ُ
بَْ َ
ك فَـلَهُ َع َذاب أَلِيم املاودة.49:
فَ َم ِن ا ْعتَ َدِ بَـ ْع َد َذلِ َ
قــال ابــن كثــري يف التفســري :قــال ابــن عبــاس قولــه :يَــا أَيُّـ َهــا
ِ
شي ٍء ِمن َّ ِ
َّ ِ
آمنُوا لَيَْبـلُونَّ ُكم َّ ِ
ـاح ُك ْم 
الص ْيد تَـنَالُهُ أَيْـدي ُك ْم َوِرَم ُ
ين َ
اّللُ ب َ ْ َ
الذ َ
َ ُ
قال :هو الضـعيف مـن الصـيد وصـغريه ،يبتلـي هللا عبـاده يف إحـرامهم،

ح لو شاءوا لتناولوه ب يديهم ،فنهاهم هللا أن يقربوه.
وقال جماهد :تَـنَالُهُ أَيْ ِـدي ُك ْم د يعـي صـغار الصـيد وفراخـه،
اح ُك ْم د يعي كباره.
َ وِرَم ُ
وقــال مقاتــل بــن حيــان :أنزلـ هــذه اآليــة يف عمــرة احلديبيــة،

فكانـ الــوح والطــري والصــيد تغشــاهم يف رحــاهلم ،مل يــروا مثلــه قـ
فيمــا خــال ،فنهــاهم هللا عــن قتلــه وهــم حمرمــون  لِـيَـ ْعلَ َم َّ
اّللُ َمـ ْـن َفَافُـهُ
بِالْغَْيـ ـ ِ
ـب د يعـ ــي أنـ ــه تعـ ــاىل يبتلـ ــيهم بالصـ ــيد ،يغشـ ــاهم يف رحـ ــاهلم،
يتمكنون من أخـذه باليـد والرمـاح سـراً وجهـراً ،لتظهـر طاعـة مـن يطيـع
منهم يف سره وجهره ا -هـ.

وهذا النوع من البالء قد ابتلي بـه َمـن قبلنـا مـن بـي إسـراويل

ملا حرم هللا عليهم صيد البحـر يـوم السـب د فكانـ األ ـاك واحليتـان
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ت ـ تيهم ُشـ َّـرعاً فتظهــر علــى ســطح املــاء يف هــذا اليــوم ،وبصــورة يســهل

اصــطيادها والتقاطهــا ،وختتفــي يف ســاور األيــام الــت ــوز فيهــا الصــيد
بصــورة يصــعب اصــطيادها  ..ففتنــوا فلــم يصــ،وا أمــام إغــواء الصــيد

السهل  ..فعصوا هللا تعاىل  ..واصطادوا يف اليـوم احملـرم علـيهم الصـيد
اسـ ـ َ ْهلُ ْم َعـ ـ ِن الْ َق ْريَـ ِـة الَّـ ِـت َكانَـ ـ ْ
في ــه ،ويف ه ــلالء ن ــزل قول ــه تع ــاىلَ :و ْ
ح ِ
السـ ْـب ِ إِ ْذ تَـ ْتِي ِه ْم ِحيتَــانُـ ُه ْم يَـ ْـوَم َسـ ْـبتِ ِه ْم
اضـ َـرةَ الْبَ ْح ـ ِر إِ ْذ يَـ ْع ـ ُدو َن ِيف َّ
َ
ك نَـ ْبـلُـ ُ ِ
س ـ ُقو َن
ُشـ َّـرعاً َويَ ـ ْـوَم ال يَ ْس ـبِتُو َن ال تَ ـ ْتِي ِه ْم َك ـ َذلِ َ
ـوه ْم مبَــا َكــانُوا يَـ ْف ُ
األع ـراح .513:فعــاقبهم هللا تعــاىل علــى عصــياهنم هــذا فمســتهم
ِ
َّ ِ
ين ا ْعتَـ َد ْوا ِمـ ْن ُك ْم ِيف
قردة خاسـئني ،كمـا قـال تعـاىلَ :ولََقـ ْد َعل ْمـتُ ُم الـذ َ
ِ
ِ
ني البقرة.11:
َّ
الس ْب ِ فَـ ُقلْنَا َهلُ ْم ُكونُوا ق َر َدةً َخاسئِ َ
وحن ــو ذل ــك قول ــه تع ــاىل يف م ــال اليت ــيم إذ ق ــال تع ــاىلَ :وال
ِ
ال الْيَتِ ِ
ـل
تَـ ْق َربُوا َم َ
يم إَِّال بِـالَِّت ه َـي أ ْ
َح َ
س ُـن َحـ َّ يَـ ْبـلُـ َش أَ ُشـدَّهُ َوأ َْوفُـوا الْ َك ْي َ
َوال ِْميـ َـزا َن بِال ِْق ْس ـ ِ  األنعــام .512:وكــذلك قولــه تعــاىلَ :وال تَـ ْق َربُــوا
ِ
ـال الْيَتِـ ِ
سـ ُـن َح ـ َّ يَـ ْبـلُ ـ َش أَ ُشــدَّهُ َوأ َْوفُــوا بِال َْع ْهـ ِـد إِ َّن
َمـ َ
ـيم إَِّال بِــالَِّت هـ َـي أ ْ
َح َ
ال َْع ْه َد َكا َن َم ْس ُـلوالً اإلسـراء .39:فمـال اليتـيم بـالء شـديد علـى مـن
ِ
أودع عنده ووهكِل عليهد وذلك أن اليتيم ضعيف ال يقـوِ علـى حماسـبة
موكله ومساءلته :أين وكيف ينفق ماله  ..وهذا يف العادة ُ رئ ضعاح

النفوس على السطو على مال اليتـيم والتصـرح فيـه بغـري وجـه حـق ..

ف نزل هللا تعاىل آياته حمذراً من ذلك.
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وبالء اخلـري يف كثـري مـن األحيـان يكـون أشـد فتنـة ووطـ ً علـى

صاحبه من بالء الشـدة والشـر ،فالشـدة غالبـاً مـا امـل صـاحبها علـى

الرجوع واللجوء إىل هللا تعاىل ،وعلـى طلـب العـون واملـدد والغـون مـن
رب العاملني ،فيمده هللا تعاىل بالص ،والثبات ،بينما بالء اخلري والسـعة

والدعة والرخاء غالباً ما ُيمل صاحبه ـ إال من رحم هللا ـ على الطغيان
والظلــم والتعــدي ،وعلــى النســيان وقســاوة القلــب ،والركــون إىل الــدنيا

وزينتهـ ــا ومتاعهـ ــا ،فيقـ ــع ذلـ ــيالً يف أسـ ــرها فـ ــال يسـ ــتطيع الفكـ ــاك وال
اخلــالم منهــا ،لــذا َنــد أن النــيب  قــد خــاح علــى أمتــه فتنــة وبــالء
اخلــري والســعة أكثــر مــن فتنــة الشــدة والشــر ،كمــا يف احلــديث الــذي

أخرجــه البتــاري يف صــحيحه ،أن رســول هللا  بعــث أبــا عبيــدة بــن
ا ـراح إىل البحـرين يـ يت ،زيتهــا ،فقــدم أبــو عبيــدة مبــال مــن البح ـرين،
فســمع األنصــار بقدومــه ،فوافق ـ صــالة الصــبح مــع رســول هللا 
فلمــا انصــرح تعرضــوا لــه ،فتبســم رســول هللا  حــني رآهــم وقــال":
أظــنكم عــتم بقــدوم أَ عبيــدة ،وأنــه جــاء بشــيء " .قــالوا  :أجــل يــا

رسـول هللا ،قـال ":ف بشـروا وأملـوا مـا يسـركم ،فـوهللا مـا الفقـر أخشـى
علــيكم ،ولكــن أخشــى علــيكم أن تبسـ علــيكم الــدنيا ،كمــا بســط

على من كان قبلكم ،فتنافسوها كما تنافسوها ،وتلهيكم كما أهلتهم

" .ويف رواية ":فتنافسوها كما تنافسوها ،وهتلككم كما أهلكتهم ".
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وقــال  ":أخــوح مــا أخــاح علــيكم مــا فــر هللا لكــم مــن
زهــرة الــدنيا " ،قــالوا  :ومــا زهــرة الــدنيا يــا رســول هللا! قــال ":بركــات

األر

 ..إن هــذا املــال خضــرة حلــوة ،فمــن أخــذه ّبقــه ،ووضــعه يف

حقــه ،فــنعم املعونـة هــو ،ومــن أخــذه بغــري حقــه ،كــان كالــذي ي كــل وال

يشبع " مسلم.

وقال  ":إذا فُتح علـيكم خـزاوِن فـارس والـروم ،أي ق ٍ
ـوم
أنتم؟" قال عبد الرمحن بن عوح :نقول كما أمرنـا هللا ،قـال رسـول هللا

ْ ":أو غـ ـ ــري ذلـ ـ ــكد تتنافسـ ـ ــون ،ت تتحاسـ ـ ــدون ،ت تتـ ـ ــدابرون ،ت
تتباغضون ،أو حنو ذلك ،ت تنطلقون يف مساكني املهاجرين ،فتجعلـون

بعضهم على رقاب بعض "مسلم.

وق ــال  ":وإ لسـ ـ ُ أخش ــى عل ــيكم أن تش ــركوا ،ولك ــي
سوها "البتاري.
أخشى عليكم الدنيا أن تنافَ ُ
وقـ ــال  ":أخـ ــوح مـ ــا أخـ ــاح علـ ــيكم شـ ــهوات الغـ ــي يف

بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوِ ".

صــدق رســول هللا  .. فــداه نفســي  ..إنــي ألعــرح رجــاالً
ك ــانوا يف الش ــدة وس ــاحات ا ه ــاد جب ــاالً ومث ــاالً يف ا ه ــاد والص ــ،
واإلقدام والعزدة واهلمة العالية  ..فقـدَّر هللا هلـم اهلجـرة إىل بعـض بـالد

اخللـي وغريهــا  ..ففتحـ علــيهم أبــواب الــدنيا وزينتهــا  ..وفتنتهــا ..
فتنافسوها  ..فهلكوا!
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كان حديثهم مـن قبـلد يف أيـام الشـدة  ..عـن األمـة وآالمهـا
 ..وعــن ا هــاد  ..والصــ ،والثبــات  ..وطلــب االستشــهاد  ..وكيــف

يــزدادون إدان ـاً بالطاعــات  ..ف صــبح حــديثهم فيمــا بعــدد أيــام الرخــاء

والسعة والدعة عن الـدينار والـدوالر  ..وأنـواع وألـوان الطعـام  ..وعـن
ارتف ـ ــاع العمل ـ ــة واوفاض ـ ــها  ..وع ـ ــن الس ـ ــيارات وجودهت ـ ــا وح ـ ــداثتها

وأسعارها  ..وعن العمران والتطاول فيه  ..إذا قاموا إىل الصـالة قـاموا
ـ يف آخر أوقاهتا ـ كساىل  ..ال يُطيقون احلديث عن اإلدان وا هاد ..
وال االستماع إليه  ..ومن يُسمعهم بعض الكلمات عن الدين واإلدان

 ..يستمعون إليه وهم له وحلديثه كـارهون متـ ففون زاهـدون  ..سـرعان
مـ ــا تظهـ ــر علـ ــى وجـ ــوههم عالمـ ــات الـ ــتجهم والض ـ ـيق والضـ ــجر ممـ ــا

يسمعون ،وال حول وال قوة إال باهلل.

ويف هذا يقول سيد قطب رمحه هللا يف كتابه العظيم الظـالل":

االبــتالء بالشــر مفهــوم أمــره ،ليكتشــف مــدِ احتمــال املبتلــى ،ومــدِ
ص،ه على الضر ،ومدِ ثقته يف ربه ،ورجاوه يف رمحته  ..ف ما االبـتالء

بــاخلري فهــو يف حاجــة إىل بيــان  ..إن االبــتالء بــاخلري أشــد وط ـ ة ،وإن
خيــل للنــاس أنــه دون االبــتالء بالشــر  ..إن كث ـريين يصــمدون لالبــتالء

بالشر ولكن القلة القليلة هي الت تصمد لالبتالء باخلري.
كث ــريون يص ــ،ون عل ــى االب ــتالء ب ــاملر

والض ــعف ،ولك ــن

قليلني هم الذين يص،ون على االبتالء بالصحة والقدرة ،ويكبحون
03

مجاح القوة اهلاوجة يف كياهنم ا احمة يف أوصاهلم.
كثريون يص،ون على الفقر واحلرمان فال تتهاوِ نفوسهم وال

تــذل ،ولكــن قليلــني هــم الــذين يصــ،ون علــى الث ـراء والوجــدان ،ومــا
يغريان به من متاع ،وما يثريانه من شهوات وأطماع!

كث ـ ــريون يص ـ ــ،ون عل ـ ــى التع ـ ــذيب واإلي ـ ــذاء ف ـ ــال ف ـ ــيفهم،

ويص،ون على التهديـد والوعيـد فـال يـرهبهم ،ولكـن قليلـني هـم الـذين
يص،ون على اإلغراء بالرغاوب واملناصب واملتاع والثراء!

كث ــريون يص ــ،ون عل ــى الكف ــاح وا ـ ـراح ،ولك ــن قليل ــني ه ــم

الذين يص،ون على الدعة واملراح  ..ت ال يصابون باحلرم الذي يذل

أعناق الرجال ،وباالس خاء الذي يقعد اهلمم ويذلل األرواح!

إن االب ــتالء بالش ــدة ق ــد يث ــري الك،ي ــاء ،ويس ــتحث املقاوم ــة

و ند األعصاب ،فتكون القوِ كلها معب ة الستقبال الشدة والصمود
هل ــا  ..أم ــا الرخ ــاء فريخ ــي األعص ــاب وينيمه ــا ويفق ــدها الق ــدرة عل ــى
اليقظــة واملقاومــة ..لــذلك تــاز الكثــريون مرحلــة الشــدة بنجــاح ،ح ـ

إذا جاءهم الرخاء سقطوا يف االبتالء!"ا -هـ.

فإذا عرف ذلك يـا عبـد هللا عرفـ املـراد مـن قولـه  ":إن

هللا تع ــاىل ليحم ــي عب ــده امل ــلمن م ــن ال ــدنيا ،و ه ــو ُيب ــه ،كم ــا ام ــون
مريضكم الطعام والشراب ختافون عليه " .]4
 4أخرجه أمحد وغريه ،صحيح ا امع.4141 :
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وقوله  ":إذا أحب هللا عبداً محاه الدنيا كما يظـل أحـ ُدكم
ُيمي سقيمه املاء " .]5

وإذا عرفـ ـ ذل ــك عرفـ ـ ك ــذلك أن اإلنع ــام عل ــى العب ــد يف

الــدنيا بــنعم الــدنيا العديــدة والواســعة لــيس دلــيالً علــى حمبــة الــرب 
هلذا العبد وال دليالً على رضـاه علـى هـذا العبـد ـ ـ كمـا يظـن الـبعض! ـ ـ

وخباصة إن كان هذا العبد مقيماً على الذنوب واملعاصي.

فالدنيا يعطيها هللا تعاىل ملن ُيب ومـن ال ُُيـب ،بينمـا اآلخـرة

ونعيمهــا ال يُعطيهــا إال مل ـن ُُيــب ويرضــى مــن عبــاده املــلمنني ،كمــا يف
احل ــديث ،فق ــد ص ــح ع ــن الن ــيب  أن ــه ق ــال ":إن هللا قس ــم بيـ ــنكم

أخالقكـم كمـا قسـم بيـنكم أرزاقكـم ،و إن هللا يعطـي الـدنيا مـن ُيـب

ومن ال ُيب ،و ال يعطي اإلدان إال من أحب " .]6

ف ــإن ك ــان العب ــد مقيمـ ـاً عل ــى ال ــذنوب واملعاص ــي أو الكفـ ـر

والشــرك ومــع ذلــك دــن هللا تعــاىل عليــه بــنعم الــدنيا وخرياهتــا وزينتهــا
فــاعلم أهنــا اســتدرا مــن هللا تعــاىل هلــذا العبــد ،وإمهــال لــه ،ح ـ إذا

أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر  ..وهو مستحق لعقابه ووعيده.

فقـد صـح عــن النـيب  أنـه قــال ":إذا رأيـ هللا يعطـي العبــد

مــن الــدنيا علــى معاصــيه مــا ُيــب فإَــا هــو اســتدرا  ،ت تــال  :فَـلَ َّمــا
 5صحيح سنن ال مذي.4569 :
 6السلسلة الصحيحة.3141 :

05

ِ ِ
ـل َشـ ْـي ٍء َحـ َّ إِ َذا فَ ِر ُحــوا ِمبَــا
ســوا َمــا ذُ هكـ ُـروا بِــه فَـتَ ْحنَــا َعلَـ ْـي ِه ْم أَبْ ـ َـو َ
اب ُكـ ِه
نَ ُ
ِ
ِ
سو َن .]7 " 
أُوتُوا أ َ
َخ ْذنَ ُ
اه ْم بَـ ْغتَةً فَإذَا ُه ْم ُم ْبل ُ
وق ــال  ":إن هللا ليمل ــي للظ ــامل ،حـ ـ إذا أخ ــذه مل يفلت ــه.
َخ ـ َذ الْ ُقـ َـرِ َو ِهـ َـي ظَالِ َمــة إِ َّن
ـك إِذَا أ َ
ك أَ ْخ ـ ُذ َربِهـ َ
قــال :ت ق ـرأ َ :وَك ـ َذلِ َ
أَ ْخ َذهُ أَلِيم َش ِديد " البتاري.
وقــال تعــاىل :ولَــوال أَ ْن ي ُكــو َن النَّــاس أ َُّمـةً و ِ
احـ َدةً َََعلْنَــا لِ َمـ ْـن
َْ
َ
َ
ُ
ـالر ْمحَ ِن لِبُـيُ ــوهتِِ ْم ُسـ ـ ُقفاً ِمـ ـ ْـن فِ َّ
ض ـ ٍـة َوَم َع ــا ِر َ َعلَْيـ َه ــا يَظ َْهـ ـ ُـرو َن .
يَ ْك ُف ـ ُـر بِ ـ َّ
ولِبـيوهتِِم أَبـواباً وسرراً َعلَيـها يـت ِ
َّكئُو َن َ .وُز ْخ ُرفاً َوإِ ْن ُك ُّل ذَلِ َ
ك لَ َّما َمتَاعُ
َ ُُ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ك لِل ِ
ِ ِ ِ
ا ْحلَيَاةِ ُّ
ني الزخرح.33-33:
ْمتَّق َ
الدنْـيَا َو ْاآلخ َرةُ ع ْن َد َربه َ ُ
قال ابـن كثـري يف التفسـري :أي لـوال أن يعتقـد كثـري مـن النـاس
ا هلة أن إعطاءنا املال دليل على حمبتنـا ملـن أعطينـا ،فيجتمعـون علـى

الكفر ألجل املال ،هذا معىن قول ابن عباس واحلسن وقتادة والسدي
7
ودكـن أن يُقـال كـذلك :أن مـا دـن
أخرجه أمحـد وغـريه ،السلسـلة الصـحيحةُ .143 :

هللا بــه علــى الكــافر مــن نعــم الــدنيا وزينتهــا ،قــد يكــون منــه ج ـزاء علــى مــا يفعلــه مــن

حسنات ،ح إذا جاء يوم القيامة ال يكـون لـه إال النـار ،كمـا يف احلـديث الـذي أخرجـه

مســلم يف صــحيحه ،عــن النــيب  أنــه قــال ":إن هللا ال يظلــم ملمنـاً حســنة يُعطــى هبــا يف

فيطعم ّبسـنات مـا عمـل هبـا هلل يف الـدنيا ،حـ
الدنيا و زِ هبا يف اآلخرة ،وأما الكافر
ُ

إذا أفضى إىل اآلخرة مل تكن لـه حسـنة ُ ـزِ هبـا " .واحلـديث فيـه دليـل علـى أن الكـافر
دكــن أن يعمــل حســنات مســتوفية شــروط القبــول ،ويكــون كفــره مــن جهــات أخــرِ غــري

جهة تلك احلسنات.
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الر ْمحَ ِن لِبـيوهتِِم س ُقفاً ِمن فِض ٍ
َّة َوَم َعا ِر َ 
وغريهمَََ ،علْنَا لِ َم ْن يَ ْك ُف ُر بِ َّ
ْ
ُُ ْ ُ
أي سالمل ودرجاً من فضة ،قاله ابن عباس ،وجماهد ،وقتـادة ،والسـدي
ـاع ا ْحلَيَــاةِ الـ ُّـدنْـيَا  أي إَــا
وابــن زيــد وغــريهمَ ،وإِ ْن ُكـ ُّ
ـل ذَلِـ َ
ـك لَ َّمــا َمتَـ ُ
ذلــك مــن الــدنيا الفانيــة الزاولــة احلقــرية عنــد هللا تعــاىل ،أي يعجــل هلــم

ّبسناهتم الت يعملوهنا يف الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا اآلخرة ،وليس
ـك
هلــم عنــد هللا تبــارك وتعــاىل حســنة ـزيهم هبــاَ  ،و ْاآل ِخـ َـرةُ ِع ْن ـ َد َربِهـ َ
لِل ِ
ني  أي هي خالصة ال يُشاركهم فيها أحد غريهم ا -هـ.
ْمتَّق َ
ُ
قل  :ومما يـدل علـى أن العطـاء لـيس دلـيالً وال مقياسـاً علـى
احملبة والرضى أن النـيب  كـان أحيانـاً يُعطـي املللفـة قلـوهبم مـا مل يُعـ

امله ــاجرين واألنص ــار ،ومل يك ــن ذل ــك دل ــيالً عل ــى أن الن ــيب ُ ي ــب
املللفة قلوهبم أكثر من املهاجرين واألنصار.

ـ ـ مقاصـد الــبالء :بعـد أن عرفنـا الــبالء وأنواعـه ،وأقســامه،

بقي أن نتعرح على مقاصد البالء والغاية منه ،وهو ا انب األهم مـن
املوضـوعد ألنـه يُعـني املــرء علـى فهـم الـبالء الــذي نـزل بسـاحته ،وملــاذا
نزل به أو بغريه ،وما احلكمة منه.

وإليك أهم وأبرز مقاصد وغايات البالء:

 -2لرفــع مقامــات ودرجــات العبــد عنــد ربــه يــوم القيامــة:

والـبالء الـذي ينــزل بسـاحة األنبيـاء ،والصــديقني ،والشـهداء ،فهـو مــن
هذا القبيلد لرفع درجاهتم ومقاماهتم ،ومضاعفة األجر ا زيـل هلـم يـوم
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القيامة ،كما يف احلديث عن سعد بن أَ وقام ،قال :قلـ يـا رسـول
هللا أي النــاس أشــد بــالء؟ قــال ":األنبيــاء ،ت األمثــل فاألمثــل ،يُبتلــى
العبد على حسب دينهد فـإن كـان يف دينـه صـلباً اشـتد بـال ه وإن كـان
يف دينه رقة ابتلي على حسب دينه .]8 " ..

وعــن أَ ســعيد اخلــدري قــال :دخل ـ علــى النــيب  وهــو

يوعــك فوضــع يــدي عليــه فوجــدت حـ َّـرهُ بــني يــدي فــوق اللحــاح.
ف لنا البالء
ضعَّ ُ
فقل يا رسول هللا ما أشدها عليك! قال إنَّا كذلك يُ َ

ويُضعَّف لنا األجر " .قل يـا رسـول هللا أي النـاس أشـد بـالء؟ قـال":

األنبي ــاء " ،قلـ ـ ي ــا رس ــول هللا ت م ــن؟ ق ــال ":ت الص ــاحلون إ ْن ك ــان

أح ُدهم ليبتلى بالفقر ح ما د أحدهم إال العباءة ُيويها وإن كان
أحدهم ليفرح بالبالء كما يفرح أحدكم بالرخاء " .]9

وقال  ":إنا كذلك ،يشتد علينا البالء ويُضاعف لنا األجر

" ،فقــال :ي ــا رســول هللا ! أي الن ــاس أشــد ب ــالء ؟ قــال ":األنبي ــاء ،ت

الصــاحلون ،وقــد كــان أحــدهم يُبتلــى بــالفقر ،ح ـ مــا ــد إال العبــاءة

وهبـا فيلبسـها ،ويُبتلـى بالقمـل حـ يقتلـه ،وألحـدهم كـان أشـد فرحـاً
بالبالء ،من أحدكم بالعطاء " .]10
 8صحيح سنن ابن ماجه.3319 :
 9صحيح سنن ابن ماجه.3361 :
 10صحيح األدب املفرد.396 :
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وقال  ":إن ِعظم ا زاء مع عظم البالء ،وإن هللا تعاىل إذا
السـ َت ُ
أحب قوماً ابتالهم ،فمن رضـي فلـه الرضـا ،ومـن سـت فلـه َّ
" .]11
وس ــئل رس ــول هللا أي الن ــاس أش ــد ب ــالء؟ ق ــال ":األنبي ــاء ت

األمثل فاألمثل ،يبتلى الناس علـى قـدر ديـنهمد فمـن ثتـن دينـه اشـتد

بال ه ،ومن ضعف دينه ضعف بال ه " .]12

وعن أَ سعيد  أنه دخل على رسول هللا  وهو موعـوك
عليه قطيفة ،فوضع يده فوق القطيفة ،فقـال :مـا أش َّـد ُمحَّـاك يـا رسـول

هللا! ،قال  ":إنا كذلك يُشدد علينا الـبالء ،ويُضـاعف لنـا األجـر "،

ت قــال :يــا رســول هللا مــن أشــد النــاس بــالء؟ قــال ":األنبيــاء " قــال :ت

من ؟ قال ":العلماء " ،قـال :ت مـن؟ قـال ":الصـاحلون ،وكـان أحـدهم
يبتلى بال َق ْم ِل ح يقتله ،ويبتلى أحدهم بالفقر ح ما د إال العباءة
يلبسها ،وألحدهم كان أشد فرحاً بالبالء من أحدكم بالعطاء " .]13
وقال  ":كما يُضاعف لنا األجـر ،كـذلك يُضـاعف علينـا

البالء " .]14

 11صحيح سنن ال مذي.4961 :

 12صحيح ال غيب وال هيب.3113 :
 13صحيح ال غيب وال هيب.3113 :

 14صحيح ا امع.1611 :
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ف علينا البالء " .]15
ضاع ُ
معشر األنبياء يُ َ
وقال  ":إنا َ

وقــال  ":يَـ ـ ُّ
ـل
ـل العافي ــة ي ــوم القيام ــة ح ــني يُعط ــى أه ـ ُ
ود أه ـ ُ
ـواب ل ــو أن جل ــودهم كانـ ـ قُ ِرضـ ـ يف ال ــدنيا باملق ــاريض
ال ــبالء الث ـ َ
"  .]16أي مبقاريض من حديد.
ـل ليك ــو ُن عن ــد هللا املنزلـ ـةُ ،فم ــا يبلُغه ــا
وق ــال  ":إن الرج ـ َ
ٍ
ال يبتليه مبا يكرهُ ح يُبلِغَهُ إيَّاها " .]17
بعمل ،فما يز ُ
وقــال  ":إن العبـ َد إذا ســبق ْ لــه مــن هللا منزلــة فلــم يبلُغْهــا
ِ
صـ َـ ،علــى ذلــك
بعمـ ٍـل ،ابــتالهُ هللا يف جســده أو مالــه أو يف ولــده ،ت َ
ح يُبلِغَهُ املنزلة الت َسبق له من هللا .]18 " 
وقــال  ":يقــول هللا  :مــن أذهبـ ُ حبيبتيــه ـ ـ أي عينيــه ـ ـ
واحتسب ،مل أر َ له ثواباً دون ا نَّة " .]19
فصبَـ َر
َ
َ

وقــال  ":لــو تعلم ــون مــا لكــم عن ــد هللا  ،ألحببــتم ل ــو

أنكم تزدادون حاجةً وفاقةً " .]20
ـ فواود :يُستفاد من األحاديث اآلنفة الذكر فواود عدة:
 15صحيح ا امع.3311 :

 16صحيح سنن ال مذي.4951 :

 17صحيح ال غيب وال هيب.3111 :
 18صحيح ال غيب وال هيب.3119 :
 19صحيح سنن ال مذي.4969 :
 20السلسلة الصحيحة.3459 :
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منها :أن الرسل واألنبياء أشد وأقوِ وأصلب الناس إداناًد
لذا فهم أشد الناس بالء يف هللا ،وأشدهم ص،اً على البالء.
قال

عاوشة رضي هللا عنها ":مل يزل البالء بالرسل ،ح

خافوا أن يكون من معهم يكذبوهنم ،فكان تقرأ قوله تعاىلَ :ح َّ
ِ
ص ُرنَا
َس ُّ
اء ُه ْم نَ ْ
إِ َذا ْ
الر ُس ُل َوظَنُّوا أَنَّـ ُه ْم قَ ْد ُك هذبُوا َج َ
استَـ ْي َ
يوسفَّ .220:
مثقلَة " البتاري.

وقال  ":ما أوذي أحد ما أوذي ُ يف هللا .]21 " 
ومنها :أن شدة البالء عند املسلم يكون يف الغالب دليالً
على قوة اإلدان ،وأن ضعف البالء عنده يكون يف الغالب دليالً على
ضعف اإلداند فكلما كان قليل أو ضعيف البالء ،كلما كان ذلك

دليالً على ضعف ونقصان اإلدان عنده.

فمن ال يُبتلى بالشدة ق  ،وال يعرح طعم هذا النوع من
البالء ،فعليه أن يتهم نفسه ،ويراجع دينه ،وينظر أين هو من دين

اإلسالم.

النيب  ":هل
عن أَ هريرة  قال :جاء أعر ٌّ
اَ ،فقال ُّ
حر بني
أخذتك أم ِم ْل َدم ـ يعي احلمى ــ؟" قال :وما أم ِملدم؟ قالٌّ ":
َ
ص ِدع ؟" ،قال :وما الصداع؟
ا لد واللحم " ،قال :ال ،قال ":فهل ُ
تضرب العرو َق " ،قال :ال ،قال :فلما قام،
قال ":ريح تع الرأس،
ُ
 21السلسلة الصحيحة.3333 :
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رجل من ِ
سره أن ينظر إىل ٍ
أهل النار " أي فلينظره .]22
قال ":من َّ
ٍ
ومبحمد 
ومنها :أن من رضي باهلل رباً ،وباإلسالم ديناً،
نبياً ورسوالً  ..ال بد أنه مبتلى  ..فعليه أن يرو

نفسه على قبول

البالء  ..والص ،عليه.

النيب 
ويف احلديث الذي أخرجه ابن حبان ،أن رجالً أتى َّ

فقال :وهللا يا رسول هللا إ أحبك ،فقال له رسول هللا  ":إن

أسرع إىل من ُُيبي من السيل إىل منتهاه "  .]23أي هذا الزعم
الباليا ُ
له برهاند وبرهانه نزول الباليا يف ساحتك  ..واملك إياها ..

وص،ك عليها  ..فإن مل تكن أهالً لذلك ،فدعواك احملبة والوالء زعم
ال حقيقة له وال برهان!

ومنها :أن العلماء هم أشد الناس بالء بعد األنبياءد ألن

العلماء ورثة األنبياء ،ومن إرن األنبياء البالء يف هللا والص ،عليه ..
وعليه فإن العامل الذي ال يُبتلى  ..وال يعرح البالءُ سبيالً إليه  ..فهو
ليس من زمرة العلماء العاملني  ..مهما اتسع صيته  ..وعليه أن يتهم

نفسه ،وينظر أين هو من دين هللا تعاىل.

ومنها :أن املبتلى يف هللا  ..ت هو يص ،على البالء ..

سن به الظن ويُتوسع له يف
وخباصة إن كان من العلماء  ..ينبغي أن ُُي َّ
 22صحيح األدب املفرد.314 :

 23السلسلة الصحيحة.4615 :
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الت ويل ـ على قدر شدة بالوه ـ عند وقوعه يف اخلط  ..والشبهات ..
واألمور احملتملة ألكثر من وجه وتفسري.

طه َر العب َد ويُك هِف َر عنه ذنوبه وخطاياه :فمن مقاصد
 -1ليُ ِه
طه َر العبد من ذنوبه وخطاياه ح إذا جاء يوم
البالء وغاياته أن يُ ِه
القيامة يكون طاهراً ونظيفاً من اخلطايا والذنوب  ..والبالء الذي ينزل
بعصاة أهل التوحيد  ..وأصحاب الذنوب واخلطايا  ..هو من هذا

القبيل.

كما يف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":ال يزال

البالء بامللمن وامللمنة ،يف جسده وأهله وماله ،ح يلقى هللا  وما
عليه خطيئة " .]24

وقال  ":ما ابتلى هللا عبداً ببالء وهو على طريقة يكرهها،

إال جعل هللا ذلك البالء كفارة وطهوراً ما مل يُنزل ما أصابه من البالء

بغري هللا ،أو يدعو غري هللا يف كشفه " .]25

وقال  ":ما يزال البالء بامللمن وامللمنة يف نفسه وولده

وماله ح يلقى هللا تعاىل وما عليه خطيئة " .]26

 24صحيح األدب املفرد.311 :
 25صحيح ال غيب.3114 :

 26أخرجه ال مذي وغريه ،صحيح ال غيب.3141 :
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وقال ":وإن الرجل ليصيبه البالء ح دشي يف الناس ما

عليه حطيئة " .]27

دشي يف األر
ويف رواية ":فما تزال الباليا بالرجل ح
َ
وما عليه خطيئة " .]28
وص ٍ
نص ٍ
ب
صيب
امللمن من َ
ب ـ تعب ــ ،وال َ
َ
وقال  ":ما يُ ُ
هم وال ٍ
غم ،ح الشوَكة يُشاكهاد إال
َ
أذِ وال ٍه
حزن ،وال ً
ـ مر ـ وال ٍه
َّ
كف َر هللاُ هبا من خطاياه "البتاري.
شاك بشو ٍ
كة يف الدنيا ُيتسبُهاد إال
وقال  ":ما من ملم ٍن يُ ُ

قم هبا من خطاياهُ يوم القيامة "  .]29وقال  ":ما من شيء
َّ
30
يصيب ِ
امللم َن يف جسده يلذيهد إال َّ
كفر هللا به عنه من سيئاته" ].
ُ
ٍ
املسلمد إال كفر هللا عنه
تصيب
مصيبة
وقال  ":ما من
ُ
َ
هبا ،ح الشوَك ِة يُشا ُكها "متفق عليه .ويف رواية ملسلم ":إال رفعه هللا
امللمند
هبا درجةً وح َّ عنه هبا خطيئةً " .وقال  ":إذا اشتكى
ُ
ِ
ث احلديد " .]31
الكري خبَ َ
َ
أخلصهُ هللا من الذنوب كما ُفل ُ
م ُ
 27صحيح ا امع.993 :

 28أخرجه أمحد يف املسند ،وقال أمحد شاكر يف التتري  :31/3إسناده صحيح.
 29صحيح ال غيب.3144 :

 30أخرجه الط،ا واحلاكم ،صحيح ال غيب.3143 :
 31أخرجه الط،ا وغريه ،صحيح ال غيب.3141 :
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وقال  :ما من ملمن وال ملمنة ،وال مسلم وال مسلمة،

در

قم هللا به عنه من خطاياه " .]32
مرضاً ،إال َّ
ب امللمن ـ أي مرضه ـ َّ
كفارة خلطاياه " .]33
وقال َ ":
وص ُ

وغريها كثري من األحاديث النبوية الشريفة الدالة على هذا املعىن
العظيم ،فلله تعاىل وحده احلمد واملنة والفضل.

 -3ومنه ما ينزل عقوبة وانتقاماً :فمن مقاصد البالء
وغاياته كذلك االنتقام من الظاملني ومعاقبتهم على ظلمهم وعدواهنم،
وطغياهنم  ..وتقصريهم  ..وهذا النوع من البالء يشمل ظاملي أهل

القبلة ،وغريهم من الكفرة الظاملني.
ِ
س ُقوا
قال تعاىلَ :وإِ َذا أ ََر ْدنَا أَ ْن نُـ ْهلِ َ
ك قَـ ْريَةً أ ََم ْرنَا ُم ْتـ َرف َ
يها فَـ َف َ
ِ
اها تَ ْد ِمرياً اإلسراء.21:
يها فَ َح َّق َعلَْيـ َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرنَ َ
فَ
وقال تعاىلَ :ولَ ْو أ َّ
آمنُوا َواتَّـ َق ْوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم
َن أ َْه َل الْ ُق َرِ َ
ات ِمن َّ ِ
َخ ْذنَاهم ِمبَا َكانُوا يك ِ
ِ
بـرَك ٍ
ْسبُو َن
َ
الس َماء َو ْاأل َْر ِ َولَك ْن َك َّذبُوا فَ َ ُ ْ
َ
ََ

األعراح.91:

ِ ِ ٍ ِ
سبَ ْ أَيْ ِدي ُك ْم
وقال تعاىلَ :وَما أ َ
َصابَ ُك ْم م ْن ُمصيبَة فَب َما َك َ
َويَـ ْع ُفو َع ْن َكثِ ٍري الشورِ.34:

 32صحيح األدب املفرد.393 :

 33السلسلة الصحيحة.3141 :
25

ِ
َص ْبتُ ْم ِمثْـلَْيـ َها قُـلْتُ ْم
َصابَـ ْت ُك ْم ُمصيبَة قَ ْد أ َ
وقال تعاىل :أ ََولَ َّما أ َ
اّللَ َعلَى ُك ِهل َش ْي ٍء قَ ِدير آل
ََّن َه َذا قُ ْل ُه َو ِم ْن ِع ْن ِد أَنْـ ُف ِس ُك ْم إِ َّن َّ
أ َّ
عمران.511:
الص ِ
اع َقةُ َو ُه ْم
َخ َذتْـ ُه ُم َّ
وقال تعاىل :فَـ َعتَـ ْوا َع ْن أ َْم ِر َرههبِِ ْم فَ َ
يَـ ْنظُُرو َن الذريات.99:

ِ ِ ِ
ِ
سُ
ومونَ ُك ْم ُسوءَ
وقال تعاىلَ :وإ ْذ ََنَّْيـنَا ُك ْم م ْن آل ف ْر َع ْو َن يَ ُ
ِ
ِ ِ
اء ُك ْم َوِيف ذَلِ ُك ْم بَالء ِم ْن َربِه ُك ْم
اء ُك ْم َويَ ْستَ ْحيُو َن ن َ
سَ
ال َْع َذاب يُ َذ هّبُو َن أَبْـنَ َ
َع ِظيم البقرة.94:
وحنو ذلك البالء الذي نزل ببي إسراويل ملا عبدوا العجل،
ال
ف مرهم هللا تعاىل أن يقتلوا أنفسهم كما يف قوله تعاىلَ :وإِ ْذ قَ َ
موسى لَِقوِم ِه يا قَـوِم إِنَّ ُكم ظَلَمتُم أَنْـ ُفس ُكم بِ ِهاختَ ِ
اذ ُك ُم ال ِْع ْج َل فَـتُوبُوا إِ َىل
ُ َ ْ َ ْ
ْ ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َعلَْي ُك ْم
س ُك ْم ذَل ُك ْم َخ ْيـر لَ ُك ْم ع ْن َد بَا ِرو ُك ْم فَـتَ َ
بَا ِرو ُك ْم فَاقْـتُـلُوا أَنْـ ُف َ
َّواب َّ ِ
يم البقرة.19:
إِنَّهُ ُه َو التـ َّ ُ
الرح ُ
قال ابن كثري يف التفسري :قال ابن عباس :أمر موسى قومه
عن أمر ربه  أن يقتلوا أنفسهم ،قال :وأخ ،الذين عبدوا العجل
فجلسوا ،وقام الذين مل يعكفوا على العجل ف خذوا اخلناجر ب يديهم
الظلمة

وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضاً ،فاَنل
عنهم وقد جلو عن سبعني ألف قتيل ،كل من قُتل منهم كان
توبة ،وكل من بقي كان له توبة.
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له

س ُك ْم  قاال :قام
وعن سعيد بن جبري وجماهد  فَاقْـتُـلُوا أَنْـ ُف َ

بعضهم على بعض باخلناجر يقتل بعضهم بعضاً ال ُينو رجل على
قريب وال بعيد ح ألوِ موسى بثوبه فطرحوا ما ب يديهم ،فكشف
عن سبعني ألف قتيل ا -هـ.

ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":إذا استحل

اخلمور ،ولبسوا
التالعن ،وشربوا
أمت مخساً فعليهم الدمار :إذا ظهر
َ
ُ
الرجال بالرجال ،والنساءُ بالنساء
احلرير ،واختذوا القيا َن ،واكتفى
ُ
"  .]34فهذا الدمار ينزل هبم عقوبة وانتقاماً الرتكاهبم الكباور اآلنفة
الذكر يف احلديث.

هبن وأعوذ
وقال  ":يا معشر املهاجرين مخس إذا ابتليتم َّ
كوهن :مل تظهر الفاحشة يف ٍ
قوم ق  ،ح يُعلنوا هبا ،إال
باهلل أن تُدر َّ
ُ
يف أسالفهم الذين

واألوجاع الت مل تكن مض
فشا فيهم الطاعون
ُ
مضوا .ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أُخذوا بالسنني ـ أي بالقح ـ
َ
وشدة امللونة وجور السلطان عليهم .ومل دنعوا زكاة أمواهلم إال منعوا

القطر من السماء ،ولوال البهاوم مل ُدطروا .ومل ينقضوا عه َد هللا وعه َد
َ
رسوله إال سل هللا عليهم عدواً من غريهم ،ف خذوا بعض ما يف
أيديهم .وما مل اكم أومتهم بكتاب هللا ،ويتتريون مما أنزل هللا ،إال

 34أخرجه البيهقي ،صحيح ال غيب.3315 :
27

جعل هللا ب َسهم بينهم "  .]35فهذا البالء هو عقاب ي تب على
الوقوع يف املتالفات املشار إليها يف احلديث أعاله.
يغز أو هز غازياً ،أو فلف غازياً يف أهله
وقال  ":من مل ُ
خبري ،أصابه هللا بقارعة قبل يوم القيامة "  .]36هذه القارعة هي من

البالء ،وهي تنزل عقوبة وانتقاماً بساحة من تنطبق عليه الصفات
اآلنفة الذكر يف احلديث أعاله.
وحنوه قوله  ":إذا تبايعتم بالعينة ،وأخذمت أذناب البقر،
ورضيتم بالزرع ،وتركتم ا هاد سلَّ هللا عليكم ذالً ال ينزعه ح

ترجعوا إىل دينكم "  .]37فهذا الذل بالء وهو عقوبة وانتقام لكل
من يلثر الدنيا ومشاغلها على ا هاد الواجب.
وقال  ":ما ظهر يف ٍ
قوم الربا والزنا إال أحلوا ب نفسهم

عقاب هللا "  .]38وغريها كثري من النصوم الشرعية الدالة على أن
َ
من البالء ما ينزل عقوبة وانتقاماً من الظاملني اآلمثني على ما يرتكبونه
من مظامل وآثام.

 35صحيح سنن ابن ماجه.3315 :

 36صحيح سنن أَ داود.3416 :
 37أخرجه أبو داود وغريه ،السلسلة الصحيحة.44 :
 38أخرجه أمحد وغريه ،صحيح ا امع.6531 :
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عدة:

ـ

فواود :يُستفاد من النصوم الشرعية الواردة أعاله فواود

منها :أن البالء الذي ينزل بامللمن الظامل منه ما يكون عقوبة

وانتقماً ،ومنه ما يكون عقوبة ،وكفارة لذنوبه وخطياه ،ورفع درجاته
ومقامه يوم القيامة معاً ،كما يف رواية مسلم اآلنفة الذكر ":إال رفعه هللا
هبا درجةً وح َّ عنه هبا خطيئةً ".

اخلري عجل له العقوبة يف
وقال  ":إذا أراد هللا بعبده َ
أمسك عنه بذنبه ح يواىف به يوم
الدنيا ،وإذا أراد بعبده الشر
َ

القيامة "  .]39فدل أن البالء منه ما ينزل عقوبة على العبد على ما
فرط ّبق ربه ،وحق نفسه والعباد عليه.

بينما البالء واهلالك والدمار الذي ينزل بالكافرين املشركني

فهو ينزل على وجه العذاب واالنتقام وحسب.

ومنها :إذا كان البالء الذي ينزل بساحة املسلمد منه ما

يكون انتقاماً وعقوبة ،ومنه ما يكون لرفع مقاماته ودرجاته يوم
القيامة ،ومنه ما يكون عقوبة وطهوراً و َّ
كفارة لذنوبه وخطاياه ورفع
مقامه يوم القيامة معاً كما تقدم  ..فإن ذلك يستدعي فقهاً دقيقاً من
املبتلى عله يفهم ويفقه حقيقة البالء الذي نزل بساحته ،والغاية أو

املقصد الذي نزل ألجله!

 39صحيح سنن ال مذي.4963 :
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كما أن من الفقه والسالمة ،وحسن الظن باخلالق  .. أن
ابتداء ،ويراجع مواقفه ،وأفعاله ،وأقواله  ..عسى
يتهم املبتلى نفسه
ً
أن د فيها السبب الذي نزل ألجله البالء!
كثري من الناس ممن تغشاهم الذنوب واملعاصي  ..إذا ما نزل

البالء ب حدهم على ما اق ف

يداه  ..تراه مباشرة يسيء الظن باهلل

 .. ويُزكي نفسه على هللا  ..معرباً بلسان القال أو احلال عن
اع اضه على ما قدر هللا عليه من بالء  ..وأنه ال يستحق هذا البالء
الذي نزل بساحته  ..وأنه مل يفعل شيئاً يستدعي نزول هذا البالء ..

وهذا من ا هل املركب  ..وتزكية النفس على هللا  .. وسوء الظن

باهلل الذي ال ُامد عواقبه.

وفريق آخر كذلك ممن يُقارح السيئات واملنكرات طيلة يومه

 ..وعندما يُبتلى على ما يق فه من ذنوب بنوع بالء  ..تراه مباشرة
ِ
ُيسن الظن بنفسه  ..ويزكيها على هللا  ..فيُسارع يف تفسري البالء
ه

على أنه من النوع الذي ينزل باألنبياء والصديقني والشهداءد املراد
منه رفع املقامات والدرجات يوم القيامة ،ولو س لته ،ألجابك من
فوره ":أشد الناس بالء األنبياء ،ت األمثل فاألمثل  ،".....وهذا من

جهله وتلبيس إبليس عليه!

يروِ أن حممد بن سريين ملا ركبه الدَّين اغتم لذلك ،فقال":
إ ألعرح هذا الغم ٍ
بذنب أصبته منذ أربعني سنة "!
31

ت ملوا هذا التابعي ا ليل ملا أصابه الغم ل َدين عليه  ..فلم
يزكي نفسه على هللا  ..ومل ي،ئ نفسه من موجبات العقاب  ..بل

أخذ يفت

يف ساحات ماضيه ماذا قد فعل واق ح ح نزل به هذا

البالء  ..فوجد ـ بعد ّبث وحماسبة للنفس ـ أنه قد أذنب ذنباً قبل

أربعني عاماً من نزول هذا البالء بساحته!
وقد كتب

عاوشة رضي هللا عنها إىل معاوية  ":أما بعد،

ذاماً ".
فإن العبد إذا عمل مبعصية هللا عاد حامده من الناس َّ

وقال بعض السلف ":إ ألعصي هللا ،ف رِ ذلك يف خلق

دابت وامرأيت " .يرون البالء فيعرفون سببه قبل نزول البالء هبم ،وهذا
من فقههم رمحهم هللا ورضي هللا عنهم.

يقول ابن القيم يف كتابه القيم ا واب الكايف ":وهاهنا نكتة

دقيقة يغل فيها الناس يف أمر الذنبد وهي أهنم ال يرون ت ثريه يف
احلال ،وقد يت خر ت ثريه فيُنسى ،ويظن العب ُد أنه ال يَ ِغريُ بعد ذلك،
وأن األمر كما قال القاول:
بار
إذا مل يغ ،حاو يف وقوعه  ...فليس له بعد الوقو ِع غُ ُ
وسبحان هللا! كم أهلك هذه النكتة من اخللق؟ وكم أزال

من نعمة؟ وكم جلب

من نقمة؟ وما أكثر املغ ين هبا من العلماء

ينقض ولو
الذنب
والفضالء ،فضالً عن ا هال ،ومل يعلم املغ أن
ُّ
َ
بعد حني ا -هـ.
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 -4لتمحيم النفوس ،ومعرفة الصاحل من الطاحل،
واجملاهد ممن سواه :وهو مقصد من مقاصد البالء ،كما قال تعاىل:
ِ
اه ِدين ِم ْن ُكم و َّ ِ
ارُك ْم
ْ َ
الصاب ِر َ
َولَنَْبـلُ َونَّ ُك ْم َح َّ نَـ ْعلَ َم ال ُْم َج َ
ين َونَـ ْبـلُ َو أَ ْخبَ َ
حممد .35:أي ح نرِ ويظهر َمن منكم اجملاهد الصابر احملتسب
الذي ي َتر مبا أمرنا به ،وينتهي عما هنينا عنه ممن سواهد إذ زعم اإلدان

باللسان الكل يتقنه امللمن واملنافق ،الصاحل والطاحل سواء ،ولكن
الذي يفرق بينهما وديز أحداا عن اآلخر ،ويُظهر حقيقة كل منهما
على حقيقته كما هي  ..هو البالء  ..والص ،على البالء.
قال تعاىل :أ ِ
آمنَّا َو ُه ْم ال
َّاس أَ ْن يُـ ْتـ َرُكوا أَ ْن يَـ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
يُـ ْفتَـنُو َن ؟! سلال استنكاري  ..فهذا ما كان ولن يكون  ..فمن زعم
اإلدان وأنه من أتباع األنبياء والرسل ،وأنه يسري على طريقهم
ومنهاجهم ال بد وأن يُفنت ويُبتلى لي جم األقوال إىل أفعال  ..وليَظهر
َّ ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ِه ْم فَـلَيَـ ْعلَ َم َّن َّ
اّللُ
صدق زعمه من كذبه َ  ..ولَ َق ْد فَـتَـنَّا الذ َ
َّ ِ
ِ
ني العنكبوت .3-2:أي ليُظهر هللا
ص َدقُوا َولَيَـ ْعلَ َم َّن الْ َكاذبِ َ
ين َ
الذ َ
ومن الكاذب!
ويرِ بالبالء َمن الصادق يف دعواه اإلدان َ
وقال تعاىل :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أَ ْن تَ ْد ُخلُوا ا َْنَّةَ َولَ َّما يَـ ْعلَ ِم َّ
اّللُ
َّ ِ
اه ُدوا ِم ْن ُكم ويَـ ْعلَم َّ ِ
ين آل عمران.592:
ين َج َ
الصاب ِر َ
الذ َ
َْ َ
قال ابن كثري يف التفسري :أي أحسبتم أن تدخلوا ا نة ومل

تُبتلوا بالقتال والشداود  ..أي ال ُيصل لكم دخول ا نة ح تُبتلوا،
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ويرِ هللاُ منكم اجملاهدين يف سبيله ،والصابرين على مقارعة األعداء
ا -هـ.

كثري هلالء الذين يزعمون حب ا هاد واجملاهدين ،وما إن

يبتليهم هللا مبواجهة العدو إال وتراهم يولون الدبر ،فتكذب مواقفهم

وأفعاهلم أقواهلم وما كانوا يزعمون ،كما قال تعاىل عن املأل من بي
إسراويل :أََمل تَـر إِ َىل الْم ِأل ِمن ب ِي إِسر ِ
ِ
وسى إِ ْذ قَالُوا
اويل م ْن بَـ ْعد ُم َ
ْ َ
َ ْ َ ْ َ
يل َِّ
ِ
ِ ِ
ث لَنَا َملِكاً نُـ َقاتِ ْل ِيف َسبِ ِ
ب
اّلل قَ َ
يب َهلُ ُم ابْـ َع ْ
س ْيتُ ْم إ ْن ُكت َ
ال َه ْل َع َ
لنَِ ٍه
يل َِّ
ال أ ََّال تُـ َقاتِلُوا قَالُوا َوَما لَنَا أ ََّال نُـ َقاتِ َل ِيف َسبِ ِ
اّلل َوقَ ْد
َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َعلَْي ِه ُم ال ِْقتَ ُ
ال تَـ َولَّ ْوا إَِّال قَلِيالً
أُ ْخ ِر ْجنَا م ْن ديَا ِرنَا َوأَبْـنَاونَا فَـلَ َّما ُكت َ
ِ
ِم ْنـهم و َّ ِ
ني البقرة.291:
اّللُ َعليم بِالظَّال ِم َ
ُْ َ
اّللَ ِم ْن قَـ ْب ُل ال يُـ َولُّو َن
اه ُدوا َّ
وقال تعاىلَ :ولََق ْد َكانُوا َع َ
ْاألَ ْدبار وَكا َن عه ُد َِّ
اّلل َم ْس ُلوالً األحزاب .51:رغم ما قطعوه على
َ َ َ َْ
أنفسهم من عهد ـ سيُس لون عنه ـ أهنم سيجاهدون وسيثبتون عند
اللقاء ،إال أن أفعاهلم ومواقفهم ـ ملا اخت،وا وابتلوا باملواجهة ـ جاءت

على خالح ما قطعوه على أنفسهم ،وكانوا قد عاهدوا هللا عليه!
َّ ِ
ين
وقال تعاىل عن هذا الصنف من الناس :أََملْ تَـ َر إِ َىل الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصال َة َوآتُوا َّ
ب َعلَْي ِه ُم
يموا َّ
يل َهلُ ْم ُك ُّفوا أَيْديَ ُك ْم َوأَق ُ
الزَكا َة فَـلَ َّما ُكت َ
ق َ
شو َن النَّاس َك َت ْشي ِة َِّ
ِ
اّلل أ َْو أَ َش َّد َخ ْشيَةً َوقَالُوا
ال ِْقتَ ُ
َ
ال إِذَا فَ ِريق م ْنـ ُه ْم فَْ َ ْ
َ

33

َج ٍل قَ ِر ٍ
اع ُّ
الدنْـيَا
َربَّـنَا ِملَ َكتَْب َ َعلَْيـنَا ال ِْقتَ َ
يب قُ ْل َمتَ ُ
ال لَ ْوال أَخ َّْرتَـنَا إِ َىل أ َ
قَلِيل َو ْاآل ِخ َرةُ َخ ْيـر لِ َم ِن اتَّـ َقى َوال تُظْلَ ُمو َن فَتِيالً النساء.77:

قل  :وت يت أاية هذا التمحيم عند عملية فرز الرجال كلٌّ
إىل ما يناسبه من عمل وموقع ومركز  ..وعند فرز قيادات العمل
اإلسالمي واختيارهاد إذ ال بد للقيادي أن يكون قد مر مبرحلة بالء

واختبار وَتحيم تُظهر صدق إدانه ،وصدق والوه هلذا الدين ..
ودرجة كفاءته ملوقعه القيادي الذي تقلده!

إهنا ملصيبةد عندما ترِ كثرياً من احلركات وا ماعات
اإلسالمية املعاصرة يتسلق سلم القيادة والزعامة فيها أناس ُمنعمون
ُمرفَّهون م فون ال يعرفون للبالء والشدة يف هللا طعماً وال معناً  ..ومل
يسبق هلم أن عاشوه واقعاً يف حياهتم  ..فت يت النتاو بكوارن قاتلة
على ا ماعة ،وعلى العمل اإلسالمي برمته!

 -3ومنه ما يكون فتنة :أي من غايات ومقاصد البالء ما

يكون فتنة لصاحبهد أيص ،ويثب على احلق أم يرتد عن دينه ،وينزلق
ول آمنَّا بِ َِّ
يف أوحال الباطل ،كما قال تعاىلَ :وِم َن الن ِ
اّلل
َّاس َم ْن يَـ ُق ُ َ
ُوذي ِيف َِّ
ِ
اّلل د ك ن يتعر للبالء بالسجن عند الطواغي
فَِإذَا أ َ
الظاملني أو يصيبه منهم نوع تعذيب أو أذِ ،أو مالحقة ومطاردة ..
أو حرمان من عطاء أو وظيفة أو عمل ،انقلب على عقبيه وارتد عن
اب َِّ
َّاس َك َع َذ ِ
دينه ليتفادِ أذِ الظاملني له و َ ج َع َل فِ ْتـنَةَ الن ِ
اّلل 
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العنكبوت .54:أي هذا العذاب أو األذِ الذي يناله من الطواغي
الظاملني عله كعذاب هللا تعاىل الشديد يوم القيامة ،فريتد عن دينه،
قال القرطيب يف التفسري ":جزع من ذلك كما زع من عذاب هللا وال

يص ،على األذية يف هللا "ا -هـ.

وقال ابن عباس ":يعي فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي يف

هللا ".

اّلل علَى حر ٍ
وحنو ذلك قوله تعاىلَ :وِم َن الن ِ
ح
َّاس َم ْن يَـ ْعبُ ُد ََّ َ َ ْ
َصابَهُ َخ ْيـر  وهو ما َتيل إليه نفسه
د أي على شك وطرح  فَِإ ْن أ َ
وترغبه وابه اط َْم َّ
َن بِ ِه د أي استقر على أمر العبادةَ ،وإِ ْن
ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه  كافراً مرتداً
أَ
َصابَـ ْتهُ ف ْتـنَة د أي بالء وشدة انْـ َقلَ َ
َخ ِس َر ُّ
ك ُه َو ْ
ني احل .55:
الدنْـيَا َو ْاآل ِخ َرةَ ذَلِ َ
اخلُ ْس َرا ُن ال ُْمبِ ُ
وما أكثر هلالء الذين يعبدون هللا على حرح يف زمانناد
حيث تراهم ألدَّن بالء ينزل باألمة أو إرهاب دارسه الطاغوت احلاكم
على شعبه  ..يبادرون اإلسراع إىل حلق حلاهم ،وخلع اهلدي الظاهر

الدال على إسالمهم وتدينهم ،واعتزال ا معة وا ماعات ..
ومقاطعة األخالء من اإلخوان امللتزمني من ذوي الدين واخللق ..

خشية أن يناله شيء من أذِ الطاغوت ،أو يُصنفه الطاغوت يف خانة

األعداء املعارضني له!

وقال تعاىل :أ ََوالَ يَـ َرْو َن أَنَّـ ُه ْم يُـ ْفتَـنُو َن ِيف ُك ِهل َع ٍام َّم َّرةً أ َْو
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َم َّرتَـ ْ ِ
ني ُتَّ الَ يَـتُوبُو َن َوالَ ُه ْم يَ َّذ َّك ُرو َن التوبة.521:

كان احلسن البصري إذا دخل على مريض قد عويف ،قال

رك فاذْكره ،وأقالَك فاشكره ،،فهذه األسقام
له :يا هذا إن هللا قد ذَ َك َ
والباليا واألوجاع كلها كفارات للذنوب املاضية ،ومواعظ للملمنني

ح يتعظوا هبا ،ويرجعوا هبا يف املستقبل عن سيء ما كانوا عليه ا-
هـ.
من مر

وقال الفضيل :إَا جعل العلل ليل هدب هبا العباد ،ليس كل
مات ا -هـ.

ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
،و َن
وكذلك قوله تعاىلَ :و َج َعلْنَا بَـ ْع َ
ض فِ ْتـنَةً أَتَ ْ
صِ ُ
الفرقان .24:فيبتلي هللا امللمنني بالكافرين الظاملنيد هل اهدوهنم،
وهل ي مروهنم باملعروح وينهوهنم عن املنكر ،وي طروهنم إىل احلق أم

ال ،ومن ت هل سيص،ون على ما يصيبهم بسبب األمر والنهي أم ال
 ..ويف املقابل يبتلي الكافرين والظاملني بامللمننيد فيقيم عليهم احلجة
بامللمنني ،وفت،هم هل سيطيعوهنم إىل ما يدعوهنم إليه من اإلدان

واحلق أم أهنم سريفضون ويُعرضون ،ليحق عليهم العذاب.

ي أَقِ ِم َّ
الص َالةَ
ومن وصايا لقمان البنه ،كما قال تعاىل :يَا بُـ ََّ
ِ
ك ِم ْن
ك إِ َّن َذلِ َ
َصابَ َ
َوأْ ُم ْر بِال َْم ْع ُروح َوانْهَ َع ِن ال ُْمن َك ِر َو ْ
اصِ َْ ،علَى َما أ َ
َع ْزِم ْاأل ُُموِر لقمان .57:أي واص ،على ما أصابك من بالء بسبب
األمر باملعروح والنهي عن املنكر  ..فمن يستشرح األمر باملعروح
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والنهي عن املنكر ،وإصالح ما يفسده الناس ،ال بد من أن يصيبه
بعض البالء ،وال بد له من أن يعزم وُيمل نفسه على الص.،

ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":يقول هللا
وم ٍ
بتل بك "مسلم.
تعاىل :إ مبتليك ُ
ِ
يب َع ُد هواً ِم َن
وحنو ذلك قوله تعاىلَ :وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ل ُك ِهل نَِ ٍه
الْمج ِرِمني وَك َفى بِربِ َ ِ
ادياً ونَ ِ
صرياً الفرقان .35:فما من نيب ع،
َه
ك َه َ
ُْ َ َ
التاريخ كله إال وابتاله هللا تعاىل بعدو وطاغوت من اجملرمني ،يُظهر
دعوة احلق والتوحيد من خالل جهاده وجهاد جنده وأتباعه  ..وباطله

وكفره  ..ولكي تتمايز النفوس والصفوح امللمنة من الكافرة.

وبالتايل فهلالء الذين يزعمون أهنم سلفيون وسنيون  ..ومن

أتباع وورثة األنبياء والرسل  ..ت يف املقابل ال يريدون أن يكون هلم

عدو من الطواغي اجملرمني ُ اهدوهنم  ..ويُظهرون دعوة احلق
والتوحيد من خالل مقارعتهم ومقارعة باطلهم وكفرهم  ..فهم وااون
وخمطئون  ..وزعمهم ب هنم سلفيون ومن أتباع األنبياء والرسل  ..أثقل

عليهم مما لو مل يزعموا هذا الزعم الكبري!

ومن صور البالء كذلك الذي هو فتنة على صاحبه إن مل

يرده ويواجهه بالص ،والثبات واالستعصام باحلق  ..أن يُبتلى الشاب
املسلم بامرأة ذات منصب ومجال  ..تدعوه وتقول له هي
فإن أجاهبا إىل ما تدعوه إليه  ..هلك وسق
37

لك ..

يف الفتنة  ..وإن

استعصم وأىب  ..وقال هلا إ أخاح هللا رب العاملني ـ وما أقل من
يفعل ذلك ـ َنا وكان ممن يظلهم هللا تعاىل يف ظل عرشه يوم القيامة
يوم ال ظل إال ظله ،كما يف احلديث الصحيح ":سبعة يُظلهم هللا تعاىل
يوم القيامة يف ظله يوم ال ِظ ًّل إال ِظلُّه " منهم " ورجل دعته امرأة

ٍ
أخاح هللا ".
منصب ومجال إىل نفسها ،فقال إ
ذات
ُ
ُ

ومن صور الفتنة والبالء كذلك  ..عندما يُبتلى الدعاة
والشيوخ والعلماء  ..مبا دنيهم الطاغوت احلاكم من العطاء،
واملناصب العالية  ..وأنه سيقرهبم إىل بالطه و علهم من خاصته ..

إن هم كتموا العلم وحرفوه عن مواضعه ،وأطاعوه ومحلوا الناس على

مواالته ونصرته وطاعته  ..فإن هم فعلوا وأجابوه إىل ما دعاهم إليه ..
وقعوا يف الفتنة  ..وهلكوا وأهلكوا  ..وضلوا وأضلوا  ..وإن أبوا

واستعصموا باحلق ـ وما أقل الذين يفعلون ذلك وخباصة يف زماننا
هذا! ـ َنوا وَنا من منعهم ومن وراءهم ممن يقلدوهنم ويتبعون خطاهم
فيما يفعلون ،كما يف احلديث ،فقد صح عن النيب  أنه قال":
يليكم عمال من بعدي يقولون ماال يعلمون ،ويعملون ماال يعرفون،

فمن ناصحهم ووازرهمَّ ،
وشد على أعضادهم ،ف ولئك قد هلَ ُكوا

وأهلَ ُكوا " .]40

 40أخرجه الط،ا  ،السلسلة الصحيحة.161 :
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" هلكوا "د أنفسهم ب نفسهم  " ..وأهلَكوا "د غريهم ممن
يتابعوهنم ويقلدوهنم من الناس!

وقال  ":سيكون أمراء تعرفون وتنكرون ،فمن نابذهم َنا،
ومن اعتزهلم َسلِم ،ومن خالَطهم هلَك " .]41
وقال  ":ا عوا هل عتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن
دخل عليهم فصدَّقهم بكذهبم وأعاهنم على ظلمهم فليس مي
ولس منه ،وليس بوارد علي احلو  ،ومن مل يدخل عليهم ومل يُعنهم
على ظلمهم ،ومل يصدقهم بكذهبم فهو مي وأنا منه ،وهو وارد علي
احلو

" .]42

أبواب السلطان افتُِنت ،وما ازداد أحد
وقال  ":من أتى
َ
ازداد من هللا بُعداً "  .]43نس ل هللا تعاىل
من السلطان قرباً إال
َ
السالمة ،والعفو والعافية.

 -1لدفع ٍ
بالء أشد :أي أن البالء أحياناً ينزل بالعبد
بالء أشد وأك ،قد ال يعلمه ،هللا تعاىل يعلمه ،كما يف قوله
ليدفع عنه ً
ِ
ب َعلَْي ُك ُم ال ِْقتَ ُ
سى أَ ْن تَك َْرُهوا َش ْيئاً
تعاىلُ :كت َ
ال َو ُه َو ُك ْره لَ ُك ْم َو َع َ
اّللُ يَـ ْعلَ ُم َوأَنْـتُ ْم ال
سى أَ ْن ُِابُّوا َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَ ُك ْم َو َّ
َو ُه َو َخ ْيـر لَ ُك ْم َو َع َ
 41أخرجه الط،ا  ،صحيح ا امع.3554 :
 42صحيح سنن ال مذي.4113 :

 43أخرجه أمحد ،السلسلة الصحيحة.4313 :
39

تَـ ْعلَ ُمو َن البقرة .251:فالقتال وما ي تب عليه من قتل وجراحات
وآالم بالء ،ولكنه ُشرع لدفع بالء أشد وأعظم مما دكن أن ي تب
على القتل والقتال ،وإن كان هذا الشر امل تب على ترك القتال ـ

على املدِ القريب ـ ال نعلمه  ..أو كان اخلري الراجح امل تب على

اّللُ يَـ ْعلَ ُم
القتل والقتال كذلك َنهله وال نعلمه  ..فإن هللا يعلمه َ و َّ
َوأَنْـتُ ْم ال تَـ ْعلَ ُمو َن .
بل كم من خ ٍري أحدنا يتمناه ويسعى له سعيه  ..ت يتبني له
فيما بعد أن هذا اخلري كان شراً حمضاً وأن اخلري كل اخلري يف أن هللا

تعاىل مل يقدره له  ..فيحمد هللا على ذلك  ..وما أكثر القصم
والشواهد الدالة على ذلك لو أردنا االستدالل على ذلك!
وكم من هٍ
شر يكرهه اإلنسان وُيذره ،ويتمىن لو أنه مل ينزل
بساحته  ..ت فيما بعد يتبني له أن هذا الشر الذي كان يكرهه وُيذره

وال يريده وال يتمناه كان خرياً  ..وكان سبباً يف حصول خري كثري ،ما

كان هذا اخلري ليتحقق لوال تلك الشدة أو ذاك الشر  ..فيحمد هللا

تعاىل أن قدره له  ..وما أكثر القصم والشواهد الدالة على ذلك لو
أردنا االستدالل والتوسع.

ويف احلديث فقد صح عن النيب  أنه قال ":أال تس لو

مما ضحك ؟ قلنا يا رسول هللا مما ضحك ؟ قال :رأي ناساً من
أمت يُساقون إىل ا نة يف السالسل ما أكرهها إليهم! قلنا من هم؟
41

قال :قوم من العجم يسبيهم املهاجرون فيدخلون يف اإلسالم " .]44
ويف األثر ":لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع " .ألن

هللا تعاىل ال يصدر عنه إال احلكمة والعدل املطلق ،علم من علم
وجهل من جهل  ..ورضي من رضي وست من ست !

 -1ليُعيد العب َد إىل رشده وإىل خالِقه :فمن مقاصد البالء

وغاياته كذلك أن يُعيد العبد إىل رشده وصوابه ،وإىل خالقه  إن
كان العبد من ذوي الطغيان والنسيان واملعاصي والشرود عن الطاعة،
وما أكثر هذا الصنف من الناس يف هذا الزمان!

مــن النــاس مــن ــده قــد َتــادِ يف غيــه وظلمــه وطغيانــه  ..ال

تلثر به املوعظة وال الكلمـة  ..فيحتـا إىل قارعـة تنـزل بسـاحته تـذكره
بربــه وّبقــه عليــه  ..والغايــة مــن وجــوده يف هــذه احليــاة  ..وتُعيــده إىل
رشده وصوابه.

كثــري هــم الــذين ال يــذكرون هللا  ..وال يقولــون يــا رب  ..وال

يعرفون للـرب  حقـاً  ..إال بعـد نـزول الـبالء بسـاحتهم  ..فيتنبهـون

 ..فيســتغفرون ويتوبــون  ..فيكــون الــبالء هلــم مــن هــذا الوجــه واعظ ـاً
ومنقذاً.
هللا تعاىل من صفاته أنـه غيـور  ..يغـار علـى عبـاده  ..ال أحـد

أغ ــري من ــه  .. وه ــو  عن ــدما ي ــرِ عب ــده ق ــد تناوش ــته األه ــواء
 44السلسلة الصحيحة.3111 :
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واملشـارب الباطلـة  ..وضـل عنـه إىل مــا سـواه  ..فانصـرح عـن عبادتــه
وطاعتــه إىل عبــادة وطاعــة مــا ســواه  ..ت هــو مــع ذلــك ال يردعــه وال

يوقفه عـن غيـه خطـاب وال تـذكري  ..نـرِ أن هللا تعـاىل يُقـدر لـه الـبالء
الــذي يوقظــه مــن ثباتــه وســكرته ،ويعيــده إىل جــادة احلــق والصــواب،

والطاعة واالستقامة.

اه ْم
ـك فَ َ
كما قال تعاىلَ :ولََقـ ْد أ َْر َسـلْنَا إِ َىل أ َُم ٍـم ِم ْـن قَـ ْبلِ َ
َخـ ْذنَ ُ
ْس ِاء أي بالفقر والضيق يف العي َ  ،والض ََّّر ِاء  وهـي األمـرا
بِالْبَ َ
ضـ َّـرعُو َن األنعــام .41:أي يــدعون هللا
واألســقام واآلالم  ،لَ َعلَّ ُهـ ْـم يَـتَ َ
ويتضرعون إليه وفشعون  .]45وهو الغاية واملقصـد مـن نـزول الب سـاء
والضراء هبم لو كانوا يعلمون.

ِ
سـبَ ْ أَيْ ِـدي
س ُ
ـاد ِيف الْبَـ هِـر َوالْبَ ْحـ ِر مبَـا َك َ
وقال تعاىل :ظَ َه َر الْ َف َ
النَّ ِ ِ ِ
ـض الَّ ِـذي َع ِملُــوا  ،قـال ابــن كثـري يف التفســري :أي
ـاس ليُـذي َق ُه ْم بَـ ْعـ َ
يبتليهم بنقم األموال واألنفس والثمرات اختباراً منه هلم وجمازاة على
ص ــنيعهم  لَ َعلَّ ُه ـ ْـم يَـ ْرِج ُع ــو َن ال ــروم .42:أي ع ــن املعاص ــي ا -هـ ــ.

ويتقون هللا.

الســيِ ِ
ـاهم بِا ْحل ِ
ئات د
سـنَات َو َّ ه
وحنـو ذلـك قولــه تعـاىلَ :وبَـلَ ْونَـ ُ ْ َ َ
أي بالرخاء والشدة  لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْرِج ُعو َن األعراح .211:عن املعاصـي
ويدخلون يف التوبة واالستغفار ،والطاعة واالستقامة.

 45انظر تفسري ابن كثري.
42

لكن هنـاك فريـق مـن النـاس مـن ذوي الكفـر املركـب واملغلـظ
ال ينفع معه سـراء وال ضـراء ،وال رخـاء وال شـدةد فـإن أخـذوا بالسـراء

وبـ ــالء الرخـ ــاء ازدادوا طغيان ـ ـاً وكف ـ ـراً وفسـ ــوقاً ،وإن أخـ ــذوا بالض ـ ـراء

والشدة ازدادوا كذلك عنـاداً وطغيانـاً وكفـراً وإعراضـاً ،والقـرآن الكـر
ِ
ـاه ْم
قــد أشــار هلــذا الصــنف مــن النــاس ،كمــا قــال تعــاىلَ :ولَـ ْـو َرمحْنَـ ُ
اه ْم
َوَك َ
ضـ هٍـر لَلَ ُّجــوا ِيف طُ ْغيَــاهنِِ ْم يَـ ْع َم ُهــو َن َ .ولََقـ ْد أ َ
شـ ْفنَا َمــا هبِِـ ْـم ِمـ ْـن ُ
َخ ـ ْذنَ ُ
بِال َْع َذ ِ
ض َّـر ُعو َن امللمنـون .71-71:فـال
استَ َكانُوا لَِرههبِِ ْم َوَما يَـتَ َ
اب فَ َما ْ
الرمح ــة نفعـ ـ معه ــم ،وال الع ــذاب ال ــدنيوي محله ــم عل ــى االس ــتكانة

والتوبة والرجوع إىل احلق  ..وهلالء من ذوي الكفر املركب واملغلهظ!
ِ
ِ
سـ ْ
ْســنَا تَ َ
ـاء ُه ْم بَ ُ
وقــال تعــاىل :فَـلَـ ْـوال إ ْذ َجـ َ
ضـ َّـر ُعوا َولَكـ ْـن قَ َ
قُـلُوبُـ ُه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُم َّ
الش ْيطَا ُن َما َكانُوا يَـ ْع َملُو َن األنعام .93:فهم لشـدة
كف ـ ــرهم وقس ـ ــاوة قل ـ ــوهبم ال يتض ـ ــرعون إىل هللا بال ـ ــدعاء واالس ـ ــتغفار
واإلنابة ليكشف عنهم الضراء!
وهــلالء ســنة هللا تعــاىل فــيهم اهلــالك ،والــدمار ،والــزوال ،ولــو
ِ
يهــا
بعــد حــني ،كمــا قــال تعــاىلَ :وإِذَا أَ َر ْدنَــا أَ ْن نُـ ْهلِـ َ
ـك قَـ ْريَـةً أ ََم ْرنَــا ُم ْتـ َرف َ
ِ
اها تَ ْد ِمرياً اإلسراء.51:
يها فَ َح َّق َعلَْيـ َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرنَ َ
س ُقوا ف َ
فَـ َف َ
ِ ِ ِ
ـاه ْم
وقال تعاىل :أََملْ يَـ َرْوا َك ْم أ َْهلَكْنَا م ْن قَـ ْبل ِه ْم م ْن قَـ ْر ٍن َم َّكنَّ ُ
اء َعلَ ـ ْـي ِه ْم ِمـ ـ ْد َراراً َو َج َعلْنَ ــا
ِيف ْاأل َْر ِ َم ــا َملْ ََُ هِكـ ـ ْن لَ ُك ـ ْـم َوأ َْر َسـ ـلْنَا َّ
الس ـ َـم َ
ِ
ش ْنَا ِم ْن بَـ ْع ِد ِه ْم قَـ ْرناً
اه ْم بِ ُذنُوهبِِ ْم َوأَنْ َ
ار َ ْ ِري م ْن َاْتِ ِه ْم فَ َْهلَكْنَ ُ
ْاألَنْـ َه َ
43

ين األنعام.1:
َ
آخ ِر َ

 -1إلظهار الشكر ،ول ُـريِ مـن يَشـكر ومـن يَكفـر :وهـذا

املقصد متعلق ببالء اخلري والسـعة والرخـاء دون بـالء الشـدة والشـر ..
إذ أن مــن مقاصــد بــالء اخلــري والســعة ،والتفضــل علــى العبــاد بــالنعم

الظاهرة والباطنة الت ال ُاصى إظهار الشاكرين من الكافرين للنعم ..

وم ــن يش ــكر هللا عل ــى نعماو ــه وفض ــله ،فيزي ــده ،ويُض ــاعف ل ــه األج ــر

شكره ،فيعذبه ويُعاقبه!
واملثوبة  ..ومن يك ُفره فال يَ ُ
كمـا قــال تعـاىلَ :وإِ ْذ تَـ َذَّ َن َربُّ ُكـ ْـم لَـئِ ْن َشـ َك ْرُْمت َألَ ِزيـ َدنَّ ُك ْم د
أي ل ــئن ش ــكرمت ال ــنعم والفض ــل ،ورددمت الفض ــل واخل ــري كل ــه هلل 
ليزيـ ــدنكم هللا تعـ ــاىل مـ ــن فضـ ــله وعطاوـ ــهَ  ،ولَـ ــئِ ْن َك َفـ ـ ْـرُْمت  النعمـ ــة،
وجحدمت فضل هللا عليكم ،ورددمت الفضل ألنفسكم فيما أنتم فيه مـن
ش ِديد إبراهيم.7:
اخلري والنعم  إِ َّن َع َذ ِاَ لَ َ
ض ِـل َرِهَ
وقال تعاىل :فَـلَ َّما َرآهُ ُم ْستَ ِق هراً ِع ْن َدهُ قَ َ
ال َهـ َذا ِم ْـن فَ ْ
لِيَْبـلُـ َـوِ أَأَ ْشـ ُك ُر أ َْم أَ ْك ُفـ ُـر د أي ليتتــ ،أأشــكر فضــله ونعمتـه علــي،
وأرد الفضــل لــه وحــده ،أم أجحــد فضــله ونعمتــه علــي ،وأرد الفضــل
لنفســي َ وَمـ ْـن َش ـ َك َر فَِإ ََّـَـا يَ ْش ـ ُك ُر لِنَـ ْف ِسـ ِـه د فحســنة الشــكر مردهــا
علــى اإلنســان نفســهد ففــي الــدنيا يزيــده هللا تعــاىل بــاخلري والفضــل ،ويف
ـي َك ـ ِر
اآلخــرة يُقابلــه و زيــه أحســن ا ـزاءَ  ،وَمـ ْـن َك َفـ َـر فَـِإ َّن َرِهَ غَـ ِ ٌّ
النمل.94:
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وقــال تعــاىل :فَـِإ َذا مـ َّ ِ
ســا َن ُ
ضـ ٌّـر َد َعانَــا ُتَّ إِ َذا َخ َّولْنَــاهُ
َ
ـس ْاألنْ َ
ـال إِ ََّـَـا أُوتِيتُــهُ َعلَــى ِع ْلـ ٍـم د أي علــى علــم وخــ ،عنــدي،
نِ ْع َم ـةً ِمنَّــا قَـ َ
وألنــي أســتحقه  ..فطغــى وبغــى وجحــد فضــل هللا عليــه  ..ورســب يف

االختبــار  ..ونســي الضــر الــذي مســه مــن قبــل ،وكيــف كــان يــدعونا
ـل ِه َـي
لنكشفه عنـه  ..فـاألمر لـيس كمـا زعـم هـذا ا اهـل املغـرور  بَ ْ
فِ ْتـنَــة د أي هــذه النعمــة الــت مننــا هبــا عليــه هــي مبثابــة اختبـار وابــتالء
أيشــكر أم يكفــر ،وهــل ســتحمله علــى الــدخول يف الطاعــة والعبــادة هلل
 أم س ـ ـ ــتزيده عص ـ ـ ــياناً وطغيانـ ـ ـ ـاً َ ولَ ِك ـ ـ ـ َّـن أَ ْكثَـ ـ ـ ـ َـرُه ْم ال يَـ ْعلَ ُم ـ ـ ــو َن
الزمر.19:
وحنو ذلك قوله تعاىل :وإِذَا م َّ ِ
ض ٌّر َد َعا َربَّهُ ُمنِيباً
سا َن ُ
َ َ
س ْاألنْ َ
إِلَي ِه ُتَّ إِذَا َخ َّولَه نِعمـةً ِم ْنـه نَ ِسـي مـا َكـا َن يـ ْدعو إِلَي ِـه ِمـن قَـبـل وجعـل َِِّ
ّلل
ْ
ُ َْ ُ َ َ
َ ُ ْ ْ ْ ُ َ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَنْ َداداً لي ِ
ـح ِ
اب النَّـا ِر
َّع بِ ُك ْف ِر َك قَلـيالً إِنَّ َ
ـك م ْـن أ ْ
ض َّل َع ْن َسبِيله قُ ْل َتََت ْ
َص َ
ُ
الزمر.8:

وق ــال تع ــاىل ع ــن ق ــارون اهلال ــك ال ــذي آت ــاه هللا م ــن الكن ــوز
ـارو َن َكـا َن
واألموال الكثرية ،فكفر أنعم هللا عليه ،وطغـى و ـ :،إِ َّن قَ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مـ ْـن قَ ـ ْـوم ُم َ
وســى فَـبَـغَــى َعلَـ ْـي ِه ْم َوآتَـ ْيـنَــاهُ مـ َـن الْ ُكنُــوِز َمــا إ َّن َم َفااَــهُ لَتَـنُــوءُ
اّلل ال ُُِيـ ُّ ِ
صـبَ ِة أ ِ
ني
ُويل الْ ُقـ َّـوةِ إِ ْذ قَـ َ
بِال ُْع ْ
ـب الْ َفـ ِرح َ
ـال لَــهُ قَـ ْوُمــهُ ال تَـ ْفـ َـر ْح إِ َّن ََّ
ِ ِ ِ
ِ
 القصم .15:إىل قوله تعاىل :قَ َ
ال إِ َََّا أُوتيتُهُ َعلَى عل ٍْم ع ْندي أ ََوَملْ
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ـك ِمــن قَـ ْبلِـ ِـه ِمــن الْ ُقــر ِ
يَـ ْعلَـ ْـم أ َّ
ون َمـ ْـن ُهـ َـو أَ َشـ ُّـد ِم ْنــهُ قُـ َّـو ًة
َن َّ
اّللَ قَـ ْد أ َْهلَـ َ ْ
َ ُ
َل َع ْن ذُنُوهبِِ ُم ال ُْم ْج ِرُمو َن القصم.11:
َوأَ ْكثَـ ُر مجَْعاً َوال يُ ْس ُ

ويف احلــديث ،فقــد صــح عــن النــيب  أنــه قــال ":مــن أ َكــل
ورَزقَنِيــه مــن غــري
طعامـاً ت قــال :احلمــد هلل الــذي أطعمــي هــذا الطعــامَ ،
ٍ
حول مي وال قوةٍ ،غُ ِف َر لـه مـا تقـدَّم مـن ذنبـه ،ومـن لَـبِس ثوبـاً ،فقـال:
احلم ُد هلل الذي كسا هذا الثوب ،ورزقنيه من غري ٍ
حول مي وال قوة،
غُ ِفر له ما تقدَّم من ذنبه " .]46
 -9لتعرح نعمة وفضل هللا عليك ،وتذكرها فال تنسـاها:

فمــن مقاصــد الــبالء وغاياتــه أن تستشــعر فضــل هللا عليــك ،فيحملــك
مبتلى ببالء قـد َنـاك هللا
ذلك على شكره وعبادته ،وذلك عندما ترِ ً

منه ،فتشعر بفضل هللا عليك ،وامده  على أن َناك مما ابتاله بـه،

كما أن البالء الذي ينزل بساحتك قد يكون عظة وع،ة لآلخرين ممن
ســلموا ممــا ابتُلي ـ بــه ،فــيحملهم ذلــك علــى شــكر هللا أن َنــاهم ممــا
ابتلي به ،وهذا مطلب من مطالب الشرع.
كما يف احلديث ،فقد صـح عـن النـيب  أنـه قـال ":مـن رأِ
مبتلى ،فقال :احلمد هلل الذي عافا مما ابـتاله بـه ،وفضـلي علـى كثـري
ً

ممن خلق تفضيالً ،مل يصبه ذلك األذِ " .]47
 46صحيح سنن أَ داود.3394 :

 47أخرجه الط،ا  ،السلسلة الصحيحة.3131 :
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وقــال  ":مــن فجئــه صــاحب بــالء فقــال احلمــد هلل الــذي
عافـا ممــا ابــتالك بــه وفضـلي علــى كثــري ممــن خلـق تفضــيالً ،عــويف مــن

ذلك البالء كاوناً ما كان " .]48

ـاحب ال ـ ِ
وق ــال  ":ك ــن م ــع ص ـ ِ
ـبالء ،تواض ــعاً لرب ــك وإدانـ ـاً
"  .]49أي كــن مــع صــاحب الــبالء يف تعاملــك معــه وخدمتــه ورعايتــه،
والرفــق بــه ،تواضــعاً لربــك الــذي س ـلَّمك ممــا ابــتاله بــه ،وإدان ـاً بــه 
وبفضله عليك.

ت أن الشــيء يُعــرح بضــدهد فنعمــة اإلدــان والتوحيــد تُعــرح

أكثــر عنــدما يُعــرح الكفــر وقباحتــه وظلمــه  ،]50ونعمــة العــدل تُعــرح

أكثر عندما يُعـرح الظلـم وقبحـه ،ونعمـة الصـحة والعافيـة تُعـرح أكثـر

ويُقــدر قــدرها عنــدما تُعــرح األســقام واألمـرا

وآالمهــا ،ونعمــة الغــىن

 48صحيح سنن ابن ماجه.3411 :

 49أخرجه الطحاوي يف شرح معا اآلثار ،السلسلة الصحيحة.3111 :

 50ت مل يا عبد هللا يا موحد حال عبدة البقر وبرازها ،وعبدة احلجر والشجر  ..وما هم
فيه من شقاء  ..وما أكثرهم يف زماننا  ..تدرك فضل هللا عليك وعظمة نعمته عليـك أن
هداك لإلدان وعقيدة التوحيد  ..وامد هللا تعاىل أن َنـاك مـن عبـادة األبقـار ،واحلجـارة

واألوثان ،وآهلة هي أح منك ش ناً وقدراً!
ت لــتعلم ـ ـ يــا عبــد هللا يــا مســلم ـ ـ ِعظــم نعمــة اإلدــان والتوحيــد عليــك ،اطــرح علــى
نفســك هــذا اخليــار :وهــو أن تتتلــى عــن دينــك وإدانــك  ..وتــدخل صــادقاً خملص ـاً يف
عبـادة البقـر وبرازهـا  ..أو احلجـارة واألصـنام  ..ولــك مقابـل ذلـك الـدنيا كلهـا  ..أتــراك

تفعل؟!
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يُعرح قدرها أكثر عندما يُعرح الفقر ،وتُرِ آثاره السيئة على الناس،
ونعمــة األمــن تعرفهــا وتعــرح هلــا قــدرها عنــدما تفقــدها وتعــي

اخلــوح

والرعــب  ..أو تــرِ ذلــك يف اآلخـرين  ..وهكــذا مــا مــن نعمــة فإهنــا ال

تُعــرح كمــا ينبغــي ،وال يُقــدَّر فضــلها إال إذا فُقــدت وعُــرح ضــدها ..
ضـادها يف
وهذه من مجلة احلكم العديدة من خلق هللا تعاىل لألشـياء وأ ه
ٍ
آن معاً!

هذه بعض مقاصد وغايات البالء الت تعينك على فقه البالء

عنــدما ينــزل بســاحتك أو ســاحة غــريك  ..فــإن استعصــى عليــك فقــه
الــبالء ،واملقصــد منــه  ..ومل ــد يف املقاصــد اآلنفــة الــذكر جواب ـاً عمــا

نزل بك ـ أو مبن حولك ـ ـ مـن بـالء  ..فـاعلم أنـه مل يبـق أمامـك سـوِ
التسليم والرضى ،مـع اسـني الظـن باختيـار اخلـالق  لـك ولغـريك ..

واحذر أن تع

فتنطرد من رمحة هللا ،وتبوء بإمثك ووزرك!

ـ كيفية التعامل مع البالء:

ذكرنــا مــن قبــل أن الــبالء نوعــان :بــالء الشــدة والشــر ،وبــالء
ِ
والسعة  ..وي يت السلال اآلن :كيف يكـون التوجيـه والتعامـل مـع
اخلري ه
ِ
كل من بالء الشدة َّ
والسعة ..؟
والشر ،وبالء اخلري ه
ٍه
َنيب عن هذا السلال وفق التفصيل التايل:
شدة والشر :ـب علـى املسـلم
 -2كيفية التعامل مع بالء ال ِه

أن يستقبل بالء الشـدة بالرضـى والتسـليم مـن جهـة كونـه قضـاء وقـدر
48

مـ ــن هللا  .. ]51وبالصـ ــ .. ،واحلمـ ــد واالس ـ ـ جاعد فيقـ ــول عنـ ــد كـ ــل
مصــاب أو بــالء  ..احلمــد هلل  ..وإنَّــا هلل وإنَّــا إليــه راجعــون  ..وأن ال

يلتمس كشف ما نزل به من ضر إال من هللا تعاىل وحده.
قال تعاىل :ولَنبـلُونَّ ُكم بِ َ ٍ ِ
اخلَو ِ
وع َونَـ ْق ٍ
ـم ِم َـن
ح َوا ُْ ِ
ش ْيء م َن ْ ْ
َ َْ َ ْ
َّ ِ
ـس والثَّم ــر ِ
شـ ـ ِر َّ ِ
ِ
َص ــابَـ ْتـ ُه ْم
ات َوبَ ِه
ين إِ َذا أ َ
ين  .ال ــذ َ
الص ــاب ِر َ
ْاأل َْم ـ َـوال َو ْاألَنْـ ُف ـ ِ َ َ َ
ِِ
ّلل وإِنَّا إِلَْي ِه ر ِ
ِ
اج ُعو َن البقرة.511-511:
َ
ُمصيبَة قَالُوا إِنَّا َّ َ
اّللَ َم َع َّ ِ
ين األنفال.91:
،وا إِ َّن َّ
وقال تعاىلَ :و ْ
الصاب ِر َ
اصِ ُ
وق ــال تع ــاىل :ولَنبـلُــونَّ ُكم حـ ـ َّ نَـعلَــم الْمج ِ
اه ـ ِـدين ِمـ ـ ْن ُكم و َّ ِ
ين
َ َْ َ ْ َ ْ َ ُ َ
َْ
الص ــاب ِر َ
َ

ـارُك ْم حمم ــد .35:أي لن ــرِ م ــن م ــنكم يص ــ ،عل ــى ب ــالء
َونَـ ْبـلُـ َـو أَ ْخبَـ َ
التكاليف وبالء ا هاد وما يتبعه من آالم وجراح.

ويف احلــديث فقــد صــح عــن النــيب  أنــه قــال ":مــا ابتلــى هللا
عبداً ٍ
ببالء وهو على طريقة يكرهها ،إال جعل هللا ذلك البالء له كفارة
وطهوراً ،ما مل ينزل ما أصـابه مـن الـبالء بغـري هللا ،أو يـدعو غـري هللا يف

كشفه " .]52

 51كونــه قضــاء وقــدر مــن هللا تعــاىل يُســتقبل بالرضــى والقبــول وانتفــاء احلــر  ..فهــذا ال

دنع من مالحقة العبد ومساءلته إن كـان سـبباً يف هـذا الشـرد فمـن تعـدِ علـى اآلخـرين
بالقتل بغري حق ،نرضى اخلاَتة الت ُختم هبا على املقتولني كقضاء وقدر مـن هللا تعـاىل ..
ونســت القاتــل وفعلــه ـ ـ كسـ ٍ
وحناســبه  ..وهــذا ال يتعــار مــع
ـبب يف القتــل ـ ـ ونالحقــه ُ

ذاك ،وال فل بينهما إال جاهل.

 52السلسة الصحيحة.3611 :

49

وقال  ":إذا أصاب أحد ُكم مصيبة فليقل :إنَّا هلل وإنَّا إليـه

راجعــون ،اللهــم عنــدك أحتســب مصــيبت ،فــآجر فيهــا ،وأبــدل يل هبــا

خرياً منها "مسلم.

ـات ول ـ ـ ُد العبـ ــد قـ ــال هللا تعـ ــاىل ملالوكتـ ــه:
وقـ ــال  ":إذا مـ ـ َ
قبضتم ول َد عبدي؟ فماذا قال عبدي؟ فيقولونِ :
مح َد َك واس َجع ـ أي
قــال إنَّــا هلل وإنَّــا هلل راجع ـون ـ ــ ،فيقــول هللا تعــاىل :ابنــوا لعبــدي بيت ـاً يف
ا نة ،و ُّوه بي َ احلمد " .]53

والص ــ ،عل ــى ال ــبالء ينبغ ــي أن يك ــون عن ــد الص ــدمة األوىل،

ولــيس عنــد هنايتهــا ،أو بعــد حصــوهلا بــزمند بعــد أن يكــون املبتلــى قــد
ست القدر ،واع

 ،وناح ،وشتم ،وشق ا يب  ..ت هو لو س لته

بعد كل ذلك ،لقال لك :احلمد هلل  ..صابرون!

ويف احلــديث عــن أنــس  قــال :أتــى نــيب هللا  علــى ام ـرأة

تبكي على صيب هلا فقال هلا ":اتقي هللا واصـ،ي " ،فقالـ  :ومـا تبـايل
أن مبصيبت؟ فقيل هلا :هذا النيب  ،ف تته فلم ـد علـى بابـه بـوابني
الص ،عنـد الص ِ
ـدمة األوىل
فقال يا رسول هللا مل أعرفك! فقال ":إَا َّ ُ
ٍ
صدمة " .]54
أو عند أول

 53أخرجه ال مذي ،وقال :حديث حسن.
 54صحيح سنن أَ داود.3519 :
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وقـ ـ ـ ــال  ":يقـ ـ ـ ــول هللا ُسـ ـ ـ ــبحانه :ابـ ـ ـ ـ َـن آدم! إن صـ ـ ـ ــ،ت
ِ
الصدمة األوىل ،مل أر َ لك ثواباً دو َن ا ِنة " .]55
واحتسب َ عن َد
ك
ـذت كردتَـ ْيـ َ
وقال  ":يقول هللا تعاىل :يا ابن آدم! إذا أخ ُ
ـ،ت واحتسـب َ عنـد الص ِ
ـدمة األوىل مل أر َ لـك
ـ ـ أي عينيـك ـ ـ فص َ

ثواباً دو َن ا نة " .]56
وممــا بــايع النــيب  عليــه النســاء ":أن ال وم ـ
ندعو َويْالً ،وال ُّ
ش ُر شعراً " .]57
نشق جيباً ،وال نن ُ

وجهـ ـاً ،وال

 -1كيفيــة التعامــل مــع بــالء اخلــري والســعة :أمــا بــالءُ اخلــري

والسعة فيجب أن يُقابَل بالشكر ،والثناء واحلمـد ،ورد الفضـل كلـه هلل
 وحده ،فما أصابنا من حسنة فمن هللا تعاىل وحده ،وما أصابنا من
ٍ
سيئة فمن أنفسنا األمارة بالسـوء ،ومبـا كسـب أيـدينا ،نسـ ل هللا تعـاىل

العفو والعافية.

اّلل فَا ْعبـ ْد وُكـن ِمـن َّ ِ
ين الزمـر.11:
الشـاك ِر َ
قال تعـاىل :بَ ِـل ََّ ُ َ ْ َ
وق ـ ـ ـ ــال تع ـ ـ ـ ــاىل :فَـ ـ ـ ــاذْ ُكروِ أَذْ ُك ـ ـ ـ ــرُكم وا ْشـ ـ ـ ـ ـ ُكروا ِيل وال تَ ْك ُف ـ ـ ـ ــر ِ
ون
َ
ْ َْ
ُ
ُ
ُ
آل َد ُاو َد ُش ـ ـ ْكراً َوقَلِيـ ــل ِمـ ـ ْـن
البقـ ــرة .512:وقـ ــال تعـ ــاىل :ا ْع َملُـ ــوا َ
ِ ِ
ي َّ
ور سـب .53:
الش ُك ُ
عبَاد َ
 55صحيح سنن ابن ماجه.4391 :
 56أخرجه امحد ،وغريه ،صحيح ا امع.1413 :
 57صحيح سنن أَ داود.3516 :
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ويف احلديث فقد صـح عـن النـيب  أنـه قـال ":مـن مل يشـكر
القليل مل يشكر الكثري ،ومـن مل يشـكر النـاس مل يشـكر هللا ،والتحـدن

بنعمة هللا شكر وتركها ُكفر " .]58

ـل األكل ـةَ فيحم ـ ُده
وقــال  ":إن هللا لريضــى عــن العبــد ي كـ ُ

عليها ،ويشرب الشربَة فيحم ُدهُ عليها "مسلم .فاهلل تعاىل شكور ُُيب

وُيب الشاكرين ،و زي على الشكر خرياً كثرياً.
الشكر ُ
قـال  ":مــن أكـل طعامـاً ،ت قـال :احلمــد هلل الـذي أطعمــي
هــذا الطعــام ورزقنِيــه مــن غــري حـ ٍ
ـول مــي وال قــوة غُ ِفـر لــه مــا تقــدم مــن
ذنبه ،ومن لبس ثوباً فقال :احلمد هلل الذي كسا هـذا الثـوب ورزقنِيـه
من غري ٍ
حول مي وال قوة غُ ِفر له ما تقدم من ذنبه "  .]59فينفي عن
نفسه احلول والقوة يف اصيل أية منفعة ،ويرد الفضـل يف ذلـك كلـه هلل
.

وقـال  ":مـن أكـل طعامـاً ،فقـال احلمـد هلل الـذي أطعمـي
هــذا ورزقنِيــه مــن غـ ِري حـ ٍ
ـول مــي وال قــوةٍ ،غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه
" .]60

 58صحيح ال غيب.915 :
 59صحيح سنن أَ داود.3391 :

 60صحيح سنن ابن ماجه.3565 :
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وق ــال  ":م ــن ق ــال إذا أوِ إىل فراش ــه :احلم ــد هلل الـ ــذي
كفــا  ،وآوا  ،واحلمــد هلل الــذي أطعمــي وس ـقا  ،واحلمــد هلل الــذي
فضلد فقد محد هللا ،مي ِع ِ
حمامد اخللق كلهم " .]61
َّ
من علي ف َ َ
فإن قيل :كيف ينبغي أن يكـون الشـكر  ..ومـا هـي صـفته ..
وهل يكفي شكر اللسان؟؟

أقول :الشكر ب أن يكون بالقول ،والقلب ،والعمل ،كما
آل َد ُاو َد ُش ـ ْكراً س ــب  .53:أي اعملــوا شــكراًد
قــال تعــاىل :ا ْع َملُــوا َ
فالشكر يكون عمالً.

وعليه فإن الشكر ينبغي أن يكون من جنس النعمة الت أنعم

ومن هللاُ هبا على عبـدهد فمـن أنعـم هللا تعـاىل عليـه بنعمـة الغـىن واملـال،
َّ

وُيسـ ــن علـ ــى الفق ـ ـراء
فشـ ــكره أن ُفـ ــر زكـ ــاة مالـ ــه ،وأن يتصـ ــدق ُ
واملساكني ،ويُنفق يف ُسبُ ِل اخلري.

ومـن أنعـم هللا عليـه بنعمــة قـوة الصـحة والعافيـة ،فشــكرها أن

ُ اهــد يف ســبيل هللا ،وأن يســتغل جســده وقوتــه يف الطاعــات ا ســدية

الــت تســتلزم نــوع قــوة بدنيــة ،كا هــاد ،واحل ـ والعمــرة ،والــذهاب إىل
املساجد ،والسعي يف طلب الرزق احلالل ،وحنو ذلك.

ومــن أنعــم هللا عليــه بنعم ـة الفقــه والعلــم ،فشــكرها أن يبــذل

العلم للناس ،وأن ال يكتمهم علماً يعرفه.
 61صحيح ال غيب.519 :
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ومن أنعم هللا عليه بنعمة الرياسـة والزعامـة واحلكـمد فشـكرها
أن يعدل يف رعيته ،وُيكم فيهم مبا أنزل هللا.

وكذلك جسـد اإلنسـان فكـل عضـو منـه لـه شـكره اخلـام بـه

ال ــذي يُناس ــبه ،فنعم ــة البص ــر ش ــكرها بـ ـ ن ال ينظ ــر إىل احلـ ـرام ،وأن
يستغلها يف الطاعاتد كاحلراسة على الثغور ،وقـراءة القـرآن ،ومطالعـة

الكتب النافعة ،وحنو ذلك.
وكذلك نعمة السمع ،فشكرها أن ال يستمع إىل احلرام ،وأن

ال يس ق السمع ويتجسس على عورات املسلمني  ..وأن يسـتتدمها
يف الطاعات.

ونعمــة اللس ــان ،ش ــكرها ب ــذكر هللا تع ــاىل ،وب ــاألمر ب ــاملعروح

والنهي عن املنكر  ..وبذل النصـح للنـاس ،واجتنـاب الغيبـة والنميمـة،
والكذب ،وشهادة الزور ،واخلو

يف أعرا

الناس.

ونعمــة اليــد شــكرها أن ال َتتــد إىل حـرام ،وأن ال تــبط

بغــري

حق من ال يستحق !..
ونعمة هِ
الرجل شـكرها أن تسـعى إىل املسـاجد ومـواطن الطاعـة
والعب ــادة  ..وأن ال تس ــعى بص ــاحبها إىل احلـ ـرام  ..وم ــا أكث ــر أم ــاكن

احلرام يف هذا الزمان!

ونعمــة القلــب شــكرها أن ال ينشــغل القلــب بغــري خالقــه ،وأن
ال يكون فيه موطن حمبة لغري هللا وما ُُيبه هللا.
54

وهكذا كل عض ٍو من أعضاء ا سد له الشـكر الـذي ُ انسـه

ويُناسبه ،وهللا تعاىل أعلم.

ـ ـ مسـ ـ لة :إذا ك ــان ال ــبالء يكف ــر ال ــذنوب واخلطاي ــا ،ويرف ــع

صــاحبه الــدرجات واملقامــات العليــا يــوم القيامــة  ..هــل ــوز للمــرء أن

يطلب البالء ،ويستشرفه ،ويسعى له سعيه ..؟

أقــول :ال ــوز للمســلم أن يطلــب الــبالء ،أو أن يستشــرفه،

ويسعى له سعيه  ..وإَا عليه أن يس ل هللا السالمة والعفو والعافية ..
ولكـ ــن الـ ــذي دكـ ــن أن يُقـ ــال :أن علـ ــى املسـ ــلم أن يقـ ــوم بواجباتـ ــه

الشرعية ،وأن يتحرك حنو أهداح هذا الدين ،وفق ما أمر هللا تعـاىل ..

فإن أصابه بالء وشدة وهو يف الطريق حنو أهداح هذا الدين ـ ـ وال بـد
ٍ
حينئذ أن يتجلد وي جـل ،ويتصـ ،،ويسـ ل هللا تعـاىل
أنه صاوبه ـ فعليه
السالمة والص ،والثبات.

البالء ال يُطلب  ..وال وز أن يُطلـب  ..ولكـن إن قـدَّره هللا
تعاىل من غري سعي وال استشراح من العبد  ..فحينئ ٍـذ يُسـتقبل بـنفس
راضية صابرة حمتسبة.
فقد صـح عـن النـيب  أنـه قـال ":ال ينبغـي للمـلمن أن يـذل
ُّ
نفسـه؟ قـال يتع َّـر مـن الـبالء ملـا ال يطيقـه
نفسه ،قـالوا :وكيـف يُـذل َ
" .]62
 62صحيح سنن ابن ماجه.3313 :
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ويف روايــة عنــد ال مــذي ":ال ينبغــي للمــلمن أن يــذل نفســه
من البالء ملا ال يُطيق " .]63

تعر
قالوا :وكيف يُذل نفسه؟ قال :يَ َّ
ويف رواي ــة عن ــد البت ــاري يف ص ــحيحه ":ك ــان رس ــول هللا 
الشـ ِ
ود ْر ِك َّ
قاء ،وسـوء القضـاء ،وااتـة األعـداء
يتعوذ من جهـد الـبالءَ ،
" .وعند مسلم ":أن النيب  كان يتعوذ من سـوء القضـاء ،ومـن َد ْر ِك
الشقاء ،ومن ااتة األعداء ،ومن جهد البالء ".

وعن أنـس أن النـيب  كـان يقـول ":اللهـم إ أعـوذ بـك مـن
م ،وا ِ
نون ،وا ُ ِ
البَـ َر ِ
ذام ،ومن سيِهئ األسقام " .]64
وصح عنه  كذلك أنه كان يقول ":اللهم إ أعوذ بك من

َجهــد الــبالء ت يســك  ،فــإذا قــال ذلــك فليقــل :إال بــالء فيــه َع ـالء

"  .]65فيستثي البالء الذي فيه رفعة يف الدين ،والدنيا واآلخرة ،فـال
يستعيذ منه.

وعــن أنــس  قــال :قــال رجــل عنــد النــيب  :اللهــم إن مل
تعطــي مــاالً ف تصــدق بــه ،فــابتلي بــبالء يكــون فيــه أجــر ،فقــال ":
س ــبحان هللا ،ال تُطيقـ ــه! أال قل ـ ـ  :الله ـ َّـم آتنـ ــا يف الـ ــدنيا حسـ ــنة ويف
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ".

 63صحيح سنن ال مذي.4131 :
 64صحيح سنن أَ داود.4316 :
 65صحيح الدب املفرد.651 :

56

ويف روايـة عنــه قـال :دخــل النـيب  علــى رج ٍـل قــد جهـد مــن
املــر  ،فك نــه فــرخ منتــوح ،قــال ":ادع هللا بشـ ٍ
ـيء أو سـله " ،فجعــل
ُ
ِ
فعجله يف الـدنيا ،قـال ":
يقول :اللهم ما أن معذَ به يف اآلخرة ،ه
ســبحان هللا! ال تس ــتطيعه أو ال تس ــتطيعون ،أال قلـ ـ  :الله ــم آتن ــا يف
الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار " ،ودعــا لــه فشــفاه

هللا .]66 .

اللهــم آتنــا يف الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب
الش ـ ِ
ود ْر ِك َّ
قاء ،وســوء
النــار  ..اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن جهــد الــبالءَ ،
م ،وا ن ِ
القضاء ،وااتـة األعـداء  ..اللهـم إنهـا نعـوذ بـك مـن البَـ َـر ِ
ـون،
وا ُ ِ
ذام ،ومن سيِهئ األسقام.
ِ
ِ
ِ
اللَّ َّ
هم إنِهـا نسـ لُ َ
ك م َـن اخلـ ِري كله ِـه عاجل ِـه وآجل ِـه مـا علمنـا منـهُ
من َّ
الش هِر كلِه ِه عاجلِ ِه وآجلِ ِـه مـا علمنـا منـهُ ومـا
وما مل نعلم ،ونعوذُ َ
بك َ
اللهم إنَّـا نسـ لك مـن خـري مـا سـ لك عبـ ُدك ورسـولُك حممـد
علم َّ ..
مل ن ْ
 ،ونعــوذ بــك مــن شـ هِـر مــا اســتعاذ منــه عب ـ ُدك ورســولك حممــد .. 
اللهم آمني آمني.

وباالنتهــاء مــن ا ــواب عــن هــذه املس ـ لة ينتهــي ـ ـ بفضــل هللا

تعــاىل ومنتــه ـ ـ هــذا البحــث ،الــذي أ يتــه" الــبالء أنواعــه ومقاصــده "،
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راجيـاً مــن هللا تعــاىل القبــول  ..وأن ينفــع بــه النــاس ،و عــل منــه مفتــاح
خ ٍري ،مغالق َش هٍر  ..إنه تعاىل يع قريب جميب.

وصلى هللا على حممد النيب األمي ،وعلى آله وصحبه وسلَّم.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
عبد املنعم مصطفى حليمة
أبو بصري الطرطوسي
 2413/22/22هـ 1004/21/11 .م.
www.abubaseer.bizland.com
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الفهرس
املوضوع

الصفحة

البالء لغة

4

3

مقدمة

4

أنواع البالء
بالء َّ
ش هدة
الشر وال ه

3
1

والسعة
بالء اخلري ه

مقاصد وغايات البالء ...

21

 -2لرفع مقامات ودرجات العبد عند ربه

21

 -3ومنه ما ينزل عقوبة وانتقاماً
 -4لتمحيم النفوس ،ومعرفة الصاحل من

13
32

 -3ومنه ما يكون فتنة

34

 -1ليعيد العبد إىل رشده ،وإىل خالقه

42

 -1إلظهار الشكر ،ومعرفة الشاكر من الكافر

44

كيفية التعامل مع البالء

41

ليطهر العبد ،ويُك هفر عنه خطاياه
 -1ه

الطاحل

 -1لدفع بالء أشد

13

39

 -9لتعرح نعمة وفضل هللا عليك

59

41

صفة الشكر الذي ينبغي أن يكون

33

ـ مس لة :هل وز استشراح البالء وطلبه

33

الفهرس ............................
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كتب للمللف
* األحكام السلطانية والسياسة الشرعية

* أعمال ُختر صاحبها من امللة

* خواطر وأفكار يف فقه الدعوة إىل هللا

* هتذيب شرح العقيدة الطحاوية

* املنه يف الطلب والتلقي واالتباع

* االنتصار ألهل التوحيد ...

* دف الثورة والثوار

* شروط ال إله إال هللا

* مصطلحات ومفاهيم شرعية ب تصحيحها

* الطاغوت

* الزوا والطالق يف اإلسالم ،مساول وأحكام

* صفة الطاوفة املنصورة ...

* دراسة نقدية لكتاب " هكذا علمتي احلياة "

* العذر با هل وقيام احلجة

* أحكام ومساول رمضانية

* تنبيه الغافلني إىل حكم شامت هللا والدين

* صيد القلم " قطوح وخواطر "
* ِح َكم وفواود جاد هبا اخلاطر

* الطريق إىل استئناح حياة إسالمية ...

* فقه االختالح عند أهل السنة وأهل البدع

* حكم تارك الصالة

* البالء أنواعه ومقاصده

شرعها هللا للعباد
* حقوق وواجبات َ
* االستحالل

* صراع احلضارات مفهومه ،وحقيقته ،ودوافعه

* حكم اإلسالم يف الددقراطية ...

* ا هاد والسياسة الشرعية ،مناصحة ومكاشفة
* الغالم وامللِك

* جمموع الفتاوِ

* من دخل ديار غري املسلمني بعهد وأمان ...

* مبادرة ا ماعة اإلسالمية املصرية ...

* هذه عقيدتنا وهذا الذي ندعو إليه

* ملن احلكم

* رساول يف اإلعداد وا هاد
ٍ
* الشيعة الروافض طاوفة شرك وردة
* قواعد يف التكفري

* اهلجرة مساول وأحكام

* مذكرة يف طلب العلم

اإلدان العلمية يف أصول العقيدة السلفية "

واملبادئ الت تعني على وحدة املسلمني

* مالحظات وردود على رسالة " جممل مساول * تنبيه الدعاة املعاصرين إىل األسس

* القانون اإلسالمي

60

62

