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 مبحـــــــــــث

 الفتن واالبتالءات
 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

: االبتالء واالختبار واالمتحان وىي مأخوذة من قولك فتنت الذىب والفضة إذا أذبتهم بالنار ليتميز  معني الفتنة
 .الرديء من اجليد 

الشدة أظهر معنا وأكثر والفتنة كالبالء يف أهنما يستعمالن فيما يدفع عليو االنسان من شدة ورخاء  ومها يف 
وَْجيُُُممْْ}, قال تعاىل  :استعماال  ْٕشِْْثِبىشَّشْ ََْ اْىَخ ْٕىَبْفِْتىَة ََْْ إِىَ  [79:ْاألوجٕبء{ْ]ْتُْشَجُعُنَََْْ

الشرك والضاللة والنفاق والبالء وعذاب الناس واحلرق بالنار والصد عن سبيل اهلل وغري  وللفتنة وجوه منها :
 ذلك ...

 : لفظو الفتنة يف القرآن يراد منها  بن القيم رحمو اهللاقال 

فَتَىَّبكَْ} قُىًْتعبىّْ: : االمتحان الذي مل يفتنت صاحبو بل خلص من االفتتان ومنو أوال   [84:ْطً{ْ]ْفُتُُو بََْ

 [84:ْاىتُثة{ْ]َْسقَطُُاْاْىفِْتىَةِْْفِْٓأََلْ}قال تعاىل  ,معو افتتان : تطلق أيضا يف االمتحان الذي حصل  ثانيا   

ٌُممْْْآَمىَّبَْٔقُُىُُاْأَنُْْْْٔتَشُمُاْأَنْْْاىىَّبسُْْأََحِستَْ} :قولو تعااىل  مرين  ومنو: تطلق علي ما يتناول األثالثا ُْْٔفتَىُمُنََْْلََْْ

 [6:ْاىعىنجُت{ْ]

اىُُنمْْْإِوََّمب}ْ: قولو تعاىل : تطلق علي أعم من كل ما ذكر ومنو رابعا َُ َلُدُممْْْأَْم َْ أَ أي  [59:ْاىتغبثه{ْ]ْفِْتىَة ََْْ
  (1) بالء وشغل عن االخرة

والد ... وقد تطلق علي أشياء خاصة كالنفاق والكفر حيث أن افتها .. فتنة ادلال ... فتنة األوالفتنة حبسب إض
أخرجتو احملنة واالختبار إيل ادلكروه  مث أطلقت علي كل مكروه أو آيل إليو كالكفر أصل الفتنة االعتبار مث استعملت فيما 

واالمث والتحريق والفضيحة والفجور ولذا فهي حبسب ما يضاف إليها ألن كل شيء فتنة فيقال فتنة ادلال فتنة احلياة  
 والفتنة من أقدار اهلل اليت البد من االديان هبا وأعظم فتنة ىي الكفر.
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بن الزبري فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النيب صلي اهلل عليو وسلم فما ارجالن يف فتنة  جاء
َنةٌ  َتُكونَ  اَل  َحَّت  َوقَاتُِلوُىم  }دينعك أن زبرج فقال دينعين أن اهلل حرم دم أخي فقاال أمل يقل اهلل تعايل   [193: البقرة{ ] ِفتا 

 (1)أن تقاتلوا حيت تكون فتنة ويكون الدين لغري اهلل فقال ابن عمر قاتلنا حيت ال تكون فتنة وكان الدين هلل وأنتم تريدون

 فالفتنة سنة كونية من سنن اهلل تعالي 

ىَقَذْْ} ُْْفَيََْٕعيََمهٍَِّْْمْْقَْجيِِْْمهْْْاىَِّزٔهَْْفَتَىَّبََْ ىََْٕعيََمهََّْْصَذقُُاْاىَِّزٔهَّْْللاَّ  ْ[7:ْاىعىنجُت{ْ]ْاْىَنبِرثِٕهَََْْ
 واالبتالء يكون بالسراء والضراء 

وَْجيُُُممْْ} ْٕشِْْثِبىشَّشْ ََْ اْىَخ ْٕىَبْفِْتىَة ََْْ إِىَ  ْ[79:ْاألوجٕبء{ْ]ْتُْشَجُعُنَََْْ
ت أم كفرت لكن ادلؤمن حيصل لو مل لكل نفس سواء آمنن الصرب والشكر والبد من حصول األفالبد للمؤمن م

 مل يف الدنيا ابتداء مث تكون لو العاقبة يف الدنيا واالخرة األ

ُمْْْتَأْىَُمُنَْْتَُنُوُُاْإِنْْ} تَْشُجُنَْْتَأْىَُمُنََْْمَمبَْٔأْىَُمُنَْْفَإِوٍَّ ِِْْمهَََْْ  ْ[548:ْاىىسبء{ْ]َْْٔشُجُنََْْلَْْمبّْللاَّ

ُؤ ِمنِ  َمَثلُ : »قَالَ  َوَسَلَم, َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَلوِ  َرُسولَ  َأنَ : َعن وُ  الَلوُ  َرِضيَ  ُىَريا رَةَ  َأِب روى البخاري عن 
 َخاَمةِ  َكَمَثلِ  ادل

َها َحي ثُ  ِمن   َوَرقُوُ  يَِفيءُ  الَزر عِ  , َسَكَنتِ  فَِإَذا ُتَكفِّئُاَها, الرِّيحُ  أَتَاتا  ُؤ ِمنُ  وََكَذِلكَ  اع َتَدَلت 
 َكَمَثلِ  الَكاِفرِ  َوَمَثلُ  بِال َباَلِء, ُيَكَفأُ  ادل

ِصَمَها َحَّت  ُمع َتِدَلةً  َصَماءَ  اأَلر زَةِ   (2)«َشاءَ  ِإَذا الَلوُ  يَاق 

َاَمةِ  َكَمَثلِ  ال ُمؤ ِمنِ  َمَثلُ »وىف رواية مسلم  َرُعَها الرِّيُح, تُِفيئُاَها الَزر ِع, ِمنَ  اخل  َرى, َوتَاع ِدذُلَا َمرَةً  َتص   َوَمَثلُ  ََتِيَج, َحَّت  ُأخ 
َر زَةِ  َكَمَثلِ  ال َكاِفرِ  ِذيَةِ  األ  ِلَها, َعَلى ال ُمج  ٌء, يُِفيئُاَها اَل  َأص  َعافُاَها َيُكونَ  َحَّت  َشي   (3)«َواِحَدةً  َمرَةً  اْنِ 

: واحدَتا أرزة جنس من الشجر من فصيلة الصنوبريات وىي من أشبن األشجار واعظمها ارتفاعا فيصل  اأَلر زَةِ 
ارتفاعها من سبعني إيل شبانني قدم ويبلغ زليط جزع الشجرة حنو عشرين قدما يفوح من قشره واغصانو عبري ىو أزكي من 

 ادلسك .

 : الثابتة  اجملزبة       رعمن الز  ة: ىي الطاقة اللين اخلامة   : أي سبيلو  تفيئها

                                                           

 ( 188 /31تاريخ دمشق ) -1
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َ
 {الَلوُ  َيَشاءَ  أَن   ِإاَل  َتَشاُءونَ  َوَما: }َواإِلرَاَدةِ  ادل

َر زِ  َكَشَجرِ  ال َكاِفرِ  َوَمَثلُ  َكالَزر عِ  ال ُمؤ ِمنِ  َمَثلُ  بَابُ ( 2812أخرجو مسلم ) -3  األ 
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َا الَلوُ  َرضِبَوُ  الَشاِفِعي   َوُسِئلَ   ابا تَاَلى تَاَعاىَل  َوالَلوُ  يُاب تَاَلى, َحَّت  دُيََكنُ  اَل : فَاَقالَ  يُاب تَاَلى؟ َأو   دُيََكنَ  َأن   لِلَرُجِل, أَف َضلُ  أدي 
َملَِ  ِمنَ  خَي ُلصُ  أَنَوُ  َأَحدٌ  َيُظن   َفاَل  َمَكنَاُهم , َصبَاُروا فَاَلَما الر ُسِل, ِمنَ  ال َعز مِ  أُويل  لُ  يَاتَاَفاَوتُ  َوِإََّنَا ال َبَتَة, األ  اَلمِ  أَى   ال ُعُقوِل, يف  اْل 

َتِمرًّا أََلًما بَاعَ  َمن   فََأع َقُلُهم   َقِطعٍ  بَِأملٍَ  َعِظيًما ُمس  َقاُىم   َيِسرٍي, ُمنا  َملََ  بَاعَ  َمن   َوَأش  َقِطعَ  األ  َملَِ  ال َيِسريَ  ال ُمنا  َتِمرِّ  ال َعِظيمِ  بِاأل   (1) .ال ُمس 
 اتباع االنبياء . ىاالطالق وىم رسلو وكذلك ابتل ىأفضل اخللق عل ىالفتنة سنة فاهلل عز وجل أبتلومن كون 

َنةً  لِبَاع ضٍ  بَاع َضُكم   َوَجَعل َنا} قال جل وعال : والبالء والفتنة مستمران والبد لإلنسان من االبتالء واالمتحان: {  أََتص ربُونَ  ِفتا 
 [22: الفرقان]

امتحن بعضهم ببعض فامتحن الرسل بأقوامهم وبالعكس وامتحن العلماء باجلهال ىل يعلموهنم وينصحوهنم 
ويصربون علي ذلك وبالعكس ىل يطيع اجلهال العلماء ويهتدون هبم وأمتحن ادللوك بالرعية وبالعكس وأمتحن االغنياء 

اع وادلال دبملوكو والرجل بامرأتو والرجال بالنساء وادلؤمنني بالفقراء وبالعكس كما أمتحن االقوياء بالضعفاء والسادة باالتب
 بصربه من فتنة أعظم منها وإن مل يصرب وقع يف فتنة أشد منها  ىبالكفار فمن صرب علي الفتنة كانت رضبة يف حقو وْن

 الحكمة من الفتنة واالبتالء                           

ىَُِٕمح صَْ}-الشيء مما فيو من عيب  ومنو : : التمحيص وأصل احملص زبليص أوال ََُْْ َْٔمَحقَْْآَمىُُاْاىَِّزٔهَّْْللاَّ ََْ

صَ }وقولو :  [585:ْعمشانْآه{ْ]ْاْىَنبفِِشٔهَْ ٌَُمحِّ  [154: عمران آل{ ] قُلُوبُِكم   ِفً َما َولِ

فاهلل ديحص ادلؤمنني دبا يكفر عنهم من ذنوهبم إن كانت ذلم ذنوب وإال رفع ذلم يف درجاَتم حبيث ما أصيبوا وعليو  فالتمحيص 
 :للمؤمنني يكون من ثالث وجو 

 تعويض من اهلل                                 رفع الدرجات                                  تكفري السيئات

الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا َوالَِّذٌنَ }:  : تكفير السيئاتوال أ ُهم   لَُنَكفَِّرنَّ  الصَّ َئاتِِهم   َعن  ٌِّ  [7: العنكبوت{ ] َس

دواء اليت لو بقيت فيو أىلكتو أو انقصت ثوابو أو ادلؤمن كالدواء لو يستخرج منو االن ابتالء إ : قال بن القيم
  (2)نزلت درجتو فيستخرج االبتالء واالمتحان منو تلك االدواءأ

َها, الَلوُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  الصحيحني من حديثيف   َصَلى الَلوِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلت   َوَسَلَم, َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَنيبِّ  َزو جَ  َعنا 
ِلمَ  ُتِصيبُ  ُمِصيَبةٍ  ِمن   َما: »َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  ُس 

 (3)«ُيَشاُكَها الَشو َكةِ  َحَّت  َعن ُو, هِبَا الَلوُ  َكَفرَ  ِإاَل  ادل
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 ىل التكفير للصغائر أم للصغائر والكبائر ؟

 ىل المصائب تكفر الخطايا فقط أم انها تكفر الخطايا وترفع الدرجات ؟

 ىل تكفير الخطايا يحصل بمجرد المصيبة أم بالصبر عليها ؟ 

  :  المسألة االولي

رًا بِوِ  الَلوُ  يُرِدِ  َمن  : »َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَلوِ  َرُسولُ  قَالَ : يَاُقولُ  ُىَريا رََة, َأَب البخاري من حديث  روى  ُيِصب   َخيا 
 (1)«ِمن وُ 

ََحاِديثِ  َىِذهِ  َويف :  قال الحافظ في الفتح   َدِميَ  أِلَنَ  ُمؤ ِمنٍ  ِلُكلِّ  َعِظيَمةٌ  ِبَشارَةٌ  األ   َأملٍَ  ِمن   َغالًِبا يَانا َفك   اَل  اْل 
َم رَاضَ  َوَأنَ  ذََكرَ  ممَا َذِلكَ  حَن وِ  َأو   َىم   َأو   َمَرضٍ  ِبَسَببِ  َو َجاعَ  األ  اَلمَ  َواأل   (2)َلوُ  تَاَقعُ  َمن   ُذنُوبَ  ُتَكفِّرُ  قَال ِبَيةً  أَو   َكاَنت   َبَدنَِيةً  َواْل 

ِلمٍ  ِمن   َما»  بن مسعود قال النيب ايف الصحيحني واللفظ دلسلم من حديث   َفَما َمَرٍض, ِمن   أًَذى ُيِصيُبوُ  ُمس 
  (3)«َوَرقَاَها الَشَجرَةُ  رَبُط   َكَما َسيَِّئاتِِو, بِوِ  اهللُ  َحطَ  ِإاَل  ِسَواهُ 

يعِ  تَاع ِميمُ  َوظَاِىرُهُ  : قال الحافظ في الفتح ُهورُ  َلِكنِ  الذ نُوبِ  صبَِ م   تَاَقَدمَ  اَلِذي لِل َحِديثِ  بِالَصَغائِرِ  َذِلكَ  َخص وا اجلُ 
سُ  الَصَلَواتُ  الَصاَلةِ  أََواِئلِ  يف  َعَلي وِ  التَان ِبيوُ  َم  َعةُ  اخل  م  ُمَعةِ  ِإىَل  َواجلُ  نَاُهنَ  ِلَما َكَفارَاتٌ  َرَمَضانَ  ِإىَل  َوَرَمَضانُ  اجلُ  ُتِنَبتِ  َما بَايا   اج 

ِفريِ  يف  ال َوارَِدةَ  ال ُمط َلَقاتِ  َفَحَمُلوا ال َكَبائِر ََحاِديثِ  َمع َن  َيُكونَ  َأن   َوحَي َتِملُ  ال ُمَقَيدِ  َىَذا َعَلى الَتك   َأنَ  التَاع ِميمُ  ظَاِىرَُىا اَليِت  األ 
ِفريِ  َصاحلَِةٌ  ال َمذ ُكورَاتِ  نُوبِ  لَِتك  ِفريِ  َكثا رَةُ  َوَيُكونُ  الذ نُوبِ  ِمنَ  َشاءَ  َما هِبَا الَلوُ  فَاُيَكفِّرُ  الذ   ال َمَرضِ  ِشَدةِ  بِاع ِتَبارِ  َوِقَلُتوُ  الَتك 

    (4)َوِخَفِتوِ 

والذي يظهر والعلم عند اهلل أن ادلصائب مكفرات للصغائر والكبائر لعموم االحاديث ادلتقدمة وأما حديث 
وادلراد أن الصلوات اخلمس واجلمعة إيل اجلمعة  ورمضان إيل رمضان ىي , الصلوات اخلمس فهو خاص باألعمال ادلذكورة 

 اليت تكفر بشرط اجتناب الكبائر أما الباليا وادلصائب والفنت فهي علي العموم .
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 المسألة الثانية : ىل المصائب تكفر الخطايا فقط أم انها تكفر الخطايا وترفع الدرجات ؟

ِلمٍ  ِمن   َما»االمام مسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت مسعت رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم  روى  ُمس 
قَاَها َفَما َشو َكًة, ُيَشاكُ   (1) «َخِطيَئةٌ  هِبَا َعن وُ  َوزلَُِيت   َدَرَجٌة, هِبَا َلوُ  ُكِتَبت   ِإاَل  فَاو 

ََحاِديثِ  َىِذهِ  يف :  قال االمام النووي ِلِمنيَ  َعِظيَمةٌ  ِبَشارَةٌ  األ  ُهم   ال َواِحدُ  يَانا َفك   قَاَلَما فَِإنَوُ  لِل ُمس   شئ من ساعة ِمنا 
ُُمورِ  َىِذهِ  ِمن   ِفريُ  َوِفيوِ  األ  طَايَا َتك  َم رَاضِ  اخلَ  نا َيا ومصايب واالسقام بِاأل   هِبَِذهِ  الَدَرَجاتِ  َرف عُ  َوِفيوِ  َمَشَقتُاَها قَاَلت   وِإن   َومُهُوِمَها الد 

ُُمورِ  َسَناتِ  َوزِيَاَدةُ  األ   (2)ال ُعَلَماءِ  صَبَاِىريُ  َعَلي وِ  اَلِذي الَصِحيحُ  ُىوَ  َوَىَذا احلَ 

ٌْوَِْْمبنََْْمب}:ْْتعالً قال والدلٌل علً أنه ٌثاب علً كل مصٌبة َمهْْْاْىَمِذٔىَةِْْأِلَ ىٍَُمََْْْ ُْ ْأَنْْْاأْلَْعَشاةِِْْمهََْْح

َِْْسُسُهَِْْعهَْْْٔتََخيَّفُُا َلّْْللاَّ ٍِمَْْْْٔشَغجُُاََْ ًَِْْعهْْْثِأَْوفُِس ُمَْْْرىِلَْْوَْفِس َلْْظََمأ ُِْْٔصٕجٍُُمَْْْلْْثِأَوٍَّ َلْْوََصتْ ََْ َْسجِٕوِْْفَِْٓمْخَمَصة ََْْ

ِْ َلّْْللاَّ ِطئ بَْٔطَئُُنَََْْ ُْ َلْْاْىُنفَّبسََِْْٔغٕعَُْْم َْ ِْمهَْْْٔىَبىُُنَََْْ َْْعُذ ْٕل  ْْوَ ًِْْىٍَُمُْْْمتِتَْْإِلَّ َْْإِنََّْْصبىِحْ َْعَموْ ْثِ ْأَْجشَُِْْٔضٕعَُْْلّْْللاَّ

 [564:ْاىتُثة{ْ]ْاْىُمْحِسىِٕهَْ

 الشاىد قولو تعايل } إال كتب ذلم بو عمل صاحل {.

ِلٍم, ِمن   الَناسِ  ِمنَ  َما: »َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَنيب   قَالَ : قَالَ  َعن ُو, الَلوُ  َرِضيَ  أََنسٍ البخاري من حديث  ىورو   ُمس 
ُلُغوا ملَ   َثاَلثٌ  َلوُ  يُاتَاَوىفَ  َِتوِ  ِبَفض لِ  اجلََنةَ  الَلوُ  أَد َخَلوُ  ِإاَل  احلِن َث, يَابا    (3)«ِإيَاُىم   َرضب 

رَأَةٌ  َجاَءتِ : قَالَ  ُىَريا رََة, َأِب مسلم من حديث أب ىريرة قال  ىورو   ذَلَا, بِاب نٍ  َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَنيبِّ  ِإىَل  ام 
َتِكي ِإنَوُ  اهللِ  َرُسولَ  يَا: فَاَقاَلت   َتَظر تِ  َلَقدِ : »قَالَ  َثاَلثًَة, َدفَان تُ  َقد   َعَلي ِو, َأَخافُ  َوِإّنِّ  َيش  أي  (4)«الَنارِ  ِمنَ  َشِديدٍ  حِبِظَارٍ  اح 

 امتنعت دبانع وثيق .

يكون بن عبد السالم الثواب إَّنا االصرب قال  ىوذىب بعض أىل العلم أن ادلصائب ال يثاب عليها إَّنا يثاب عل
ُكم  }:  وعال قال جل وفعل العبد في ىفعل العبد ال عل ىعل لَُونَّ ء   َولََنب   ً فِ  ِمنَ  بَِش َوالِ  ِمنَ  َوَنق ص   َوال ُجوعِ  ال َخو  َم   اْل 

فُسِ  َن  َمَراتِ  َواْل  اِبِرٌنَ  َوَبشِّرِ  َوالثَّ ُهم   إَِذا الَِّذٌنَ ( 155) الصَّ ا َقالُوا ُمِصٌَبة   أََصاَبت  ا لِِلَِّ  إِنَّ هِ  َوإِنَّ  ٌ ( 156) َراِجُعونَ  إِلَ

ِهم   أُولَِئكَ   ٌ َمة   َربِِّهم   ِمن   َصلََوات   َعلَ َتُدونَ  ُهمُ  َوأُولَئِكَ  َوَرح   [151 - 155: البقرة( { ]157) ال ُمه 
: ما حصل ذلم من صالة اهلل عليهم ورضبتو ذلم وىدايتو إياىم إال بقوذلم إنا هلل وإنا  وجو االستدالل من اآلية

 إليو راجعون  فاالسرتجاع ىو سبب حصول ما ذكر
                                                           

 ُيَشاُكَها الَشو َكةِ  َحَّت  َذِلكَ  حَن وِ  أَو   ُحز ٍن, أَو   َمَرٍض, ِمن   ُيِصيُبوُ  ِفيَما ال ُمؤ ِمنِ  ثَاَوابِ  بَابُ ( 2572أخرجو مسلم ) -1
 ( 128 /16شرح النووي على مسلم ) -2
َتَسبَ  َوَلدٌ  َلوُ  َماتَ  َمن   َفض لِ  بَابُ ( 1248أخرجو البخاري ) -3  [155: البقرة{ ]الَصابِرِينَ  َوَبشِّرِ : }َوَجلَ  َعزَ  الَلوُ  َوقَالَ  فَاح 
 ( 2636أخرجو مسلم ) -4



7 
 

َعرِيِّ, ُموَسى َأِب الرتمذي  ىرو   الَلوُ  قَالَ  الَعب دِ  َوَلدُ  َماتَ  ِإَذا »: قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلي وِ  الَلوُ  َصَلى الَلوِ  َرُسولَ  َأنَ  اأَلش 
ُتم  : ِلَماَلِئَكِتوِ  ُتم  : فَايَاُقولُ  نَاَعم ,: فَايَاُقوُلونَ  َعب ِدي, َوَلدَ  قَاَبض   َعب ِدي؟ قَالَ  َماَذا: فَايَاُقولُ  نَاَعم ,: فَايَاُقوُلونَ  فُاَؤاِدِه, شَبَرَةَ  قَاَبض 
تَار َجَع, ضبََِدكَ : فَايَاُقوُلونَ  دِ  بَاي تَ  َومَس وهُ  اجلََنِة, يف  بَاي ًتا لَِعب ِدي ابا ُنوا: الَلوُ  فَايَاُقولُ  َواس    (1)«احَلم 

 قسم شيخ االسالم المصائب التي تنزل علي العبد إلي قسمين :

:مصائب وابتالءات بسبب اختيار العبد طاعة اهلل وطريق االستقامة فهذه يثاب العبد علي نفس  القسم االول
 ادلصائب ويكتب لو هبا عمل صاحل

لِ  َكانَ  َما}: قوله تعالى  والدلٌل   لَُهم   َوَمن   ال َمِدٌَنةِ  ِْلَه  َرابِ  ِمنَ  َحو  َع  َتَخلَّفُوا أَن   اْل  ِ  َرُسولِ  َعن   ٌَ  َوَل  هللاَّ

َغُبوا ر  فُِسِهم   ٌَ ُهم   َذلِكَ  ِسهِ َنف   َعن   ِبأَن  َمَصة   َوَل  َنَصب   َوَل  َظَمأ   ٌُِصٌُبُهم   َل  ِبأَنَّ َطُئونَ  َوَل  هللاَِّ  َسِبٌلِ  ِفً َمخ  ِطًئا ٌَ ِغٌظُ  َمو  ٌَ 

َنالُونَ  َوَل  ال ُكفَّارَ  ًل  َعُدو   ِمن   ٌَ  ٌ َ  إِنَّ  َصالِح   َعَمل   ِبهِ  لَُهم   ُكِتبَ  إِلَّ  َن رَ  ٌُِضٌعُ  َل  هللاَّ ِسِنٌنَ  أَج   [121: التوبة{ ] ال ُمح 
 حصول الثواب من أجل االبتالءات ادلتولدة من اختيار العبد طاعة اهلل عز وجل. ىفدلت اْلية صراحة عل

العبد وليس للعبد اختيار فيها  كادلرض وموت عزيز وحنوه فهذه يثاب العبد  ى: مصائب ذبري عل القسم الثاني
 ىذه ادلصائب يكون بالصرب ال بادلصيبة . ىجر والثواب علفالصرب يولد األإذا صرب عليها 

 المسألة الثالثة : ىل التكفير حاصل بمجرد المصيبة أم البد من الصبر ؟

 م شيخ االسالم.: تقدم من كال اجلواب

 : ينقسم الناس في سلوكم مع اقدار اهلل إلي أربعة اقسام 

عن ربو فيها دلزيد من حبو والشوق إليو وىذا نشأ من مشاىدَتم للطف اهلل فيهم وبره  ى: من يرض القسم االول
 جل بو .وإحسانو العاجل واْل

 النعم وىذا فوق الرضا  ىادلصائب كما يشكره عل ى: من يشكر اهلل عل القسم الثاني

 قدار اهلل وال يتحقق الرضا والشكر إال بالصرب .أ ى:  من يصرب علالقسم الثالث

 : اجلذع و السخط  والتشكي واستبطاء الفرج  القسم الرابع

                                                           

 ( 1428الصحيحة )( وصححو األلباّن يف 1221أخرجو الرتمذي ) -1
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ِفريُ  َعُظمَ  الرَِّضا هِبَا اقا تَاَرنَ  ِإنِ  َلِكن   اَل  أَم   الرَِّضا هِبَا اقا تَاَرنَ  َسَواءٌ  َجز ًما َكَفارَاتٌ  ال َمَصاِئبُ :   قال االمام القرافي  الَتك 
ِقيقُ  قَالَ  َكَذا َقلَ  َوِإاَل   ُعوِّضَ  َذن بٌ  لِل ُمَصابِ  َيُكن   ملَ   فَِإن   َذِلكَ  َعَلى يُاؤ َجرُ  َوبِالرَِّضا يُاَوازِيَها ِلَذن بٍ  َكَفارَةٌ  ال ُمِصيَبةَ  َأنَ  َوالَتح 
 كاألنبياء والصبية الصغار ْلبائهم إن صربوا علي مرض ابنائهم  (1) يُاَوازِيوِ  دبَا الثَاَوابِ  ِمنَ  َذِلكَ  َعن  

 نين فقط ؟ىل المصائب في الدنيا للمؤم

فيو الكافر من العز والنصر واجلاه فهو دون ما حيصل للمؤمنني  ىأهنا ليست خاصة بادلؤمنني فما ير  :الجواب
 بكثري بل باطن ذلك ذل وانكسار وىوان وإن كان يف الظاىر خبالفو .

نا َيا: »َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُىَريا رََة, َأِب مسلم من حديث  روى : اشكال نُ  الد   َوَجَنةُ  ال ُمؤ ِمِن, ِسج 
 (2)«ال َكاِفرِ 

احلديث أن كل مؤمن ممنوع مسجون يف الدنيا من الشهوات احملرمة وادلكروه مكلف بفعل الطاعات الشاقة  معن
لو من النعيم الدائم والراحة .وأما الكافر فإَّنا لو من ذلك ما  ما أعد اهلل تعاىل فإذا مات اسرتاح من ىذا وانقلب إىل

 ات صار إيل العذاب االليم حصل يف الدنيا مع قلتو وتكديره بادلنغصات فإذا م

ما ىو فيو بالدنيا من العز والنصر بالنسبة إيل ما  ىإذا علم عل ادلؤمنوممكن أن يزول ىذا االشكال بقولنا أن 
أي حال بالنسبة   ىيالقيو عند اهلل يف اجلنة من النعيم ادلقيم كأنو يف سجن , أما الكافر دلا ىو فيو يف ىذه احلياة الدنيا عل

 .جنة اهلل من النكال والعذاب  ىو يف أعده ما  ىعل

 ىل للمسلم أن يستدعي البالء علي نفسو؟

ما يف االبتالء والفنت من االجر العظيم دلت النصوص الشرعية والسنو العملية خلري الربية علي أنو  مع:  الجواب
 ال جيوز للمسلم ان يستدعي البالء

ِلمٍ  يَان َبِغي اَل : »قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَنيبِّ  َعنِ  ُحَذيا َفَة,من حديث مام أضبد ومنها ما رواه اإل    يُِذلَ  َأن   ِلُمس 
َسوُ  َسُو؟ يُِذل   وََكي فَ : ِقيلَ  , «نَاف    (3)«يُِطيقُ  اَل  ِلَما ال َباَلءِ  ِمنَ  يَاتَاَعَرضُ : »قَالَ  نَاف 

                                                           

   (115/ 11) حجر لبن الباري فتح -1

 ( 2956أخرجو مسلم ) -2
 ( 613( وصححو األلباّن يف الصحيحة )4216( وابن ماجو )23444أخرجو أضبد ) -3
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 ِبوِ  مسَِع ُتم   ِإَذا: »قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَلوِ  َرُسولَ  َأنَ : َعو فٍ  ب نُ  الَرضب َنِ  َعب دُ ويف الصحيحني من 
َدُموا َفالَ  بَِأر ضٍ ]الطاعون[  (1)«ِمن وُ  ِفرَارًا زَب ُرُجوا َفالَ  هِبَا َوأَنا ُتم   بَِأر ضٍ   َوَقعَ  َوِإَذا َعَلي ِو, تَاق 

, ِلَقاءَ  سَبَنَاو ا الَ : »قَالَ  َوَسَلَم, َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَنيبِّ  َعنِ  َعن ُو, الَلوُ  َرِضيَ  ُىَريا رَةَ  َأِب ويف الصحيحني من حديث   الَعُدوِّ
 (2)«فَاص ربُوا َلِقيُتُموُىم   فَِإَذا

ُهَما الَلوُ  َرِضيَ  أَو ىفَ  َأِب  ب نُ  الَلوِ  َعب دُ وىف رواية عن   اجلََنةَ  َأنَ  َواع َلُموا: »قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلي وِ  اهللُ  َصَلى الَلوِ  َرُسولَ  َأنَ : َعنا 
 (3)«الس ُيوفِ  ِظاَللِ  رَب تَ 

َعى َأن   َلوُ  يَان َبِغي اَل :  قال شيخ االسالم َياءَ  َعَلي وِ  يُوِجبُ  ِفيَما َيس  َياءَ  َعَلي وِ  َوحُيَرِّمُ  َأش   (4)بِال َوفَاءِ  فَاَيب َخلُ  َأش 

 ادلسلم أن يسلك سبيل الدعوة إىل ىوجبو اهلل عليو فعلأادلسلم بل عليو أن يفعل ما  ىوىذا ال يسقط الواجب عل
ن يصرب وحيتسب أن يدفعو بكل وسيلة مشروعة وعليو أوإذا حصل لو ضرر فعليو   اهلل بالطرق اليت بينها اهلل ورسولو  

 .جره ألفإنو اعظم 

 نأنــــــــواع الفــــــــت

 تنقسم اصباال إيل قسمني الشهوات والشبهات وقد ذبتمع الفتنتان كما يف ادلسيح الدجال 

وىي تأيت من ضعف   : ىي ادلعارضة للعقيدة اليت ال يسلم منها إال من عرف اهلل ورسولو أوال فتنة الشبهات
 الكفر والنفاق والبدع . وىي تؤدي إىل ىالبصرية وقلة العلم وخاصة إذا أقرتن بذلك فساد القصد وحصول اذلو 

 ى: ىي ادلعارضة لإلرادة وقد ذبر فتنة الشهوة إيل شبهة فالشهوات ىي الغي واتباع اذلو  ثانيا فتنة الشهوات
يف االمور  حّت ىتلبية اذلو  ان يف كل ما تشتهيو فإن ذلك سيجره إىلمع نفسو وأطلق ذلا العن ىنسان إذا سبادفاإل

 نفسو وشهوتو فيقع يف الشبهات . ىحكاما توافق ىو أاالعتقادية أو االحكام الشرعية مما جيعلو يبين 

َُْ}: فاااهلل عااز وجاال بعااث زلماادا باذلاادى ودياان احلااق  قــال شــيخ االســالم ِدٔممهِْْثِبْىٍُممَذَِْسُسممُىًَُْْأَْسَسمموَْْاىَّممِزٌُْْمم ََْ

ٍِممَشيُْْاْىَحممقْ  ٔهِْاىممَْعيَممّْىُِْٕظ ًِْْذ  ُُْْْمي مم ىَمم ااُر  [4:ْاىصمم {ْ]ْاْىُمْشممِشُمُنََْْمممِشيَََْْ َيا  َصااُد اخل  َااقِّ يُاق  , َوبِااِديِن احل  َااق  ُااَدى يُاع ااَرُف احل  فَِباذل 

                                                           

 ( 2219(  ومسلم )6973أخرجو البخاري ) -1
 ( 1741( ومسلم )3226أخرجو البخاري ) -2
 ( 1742( ومسلم )2818أخرجو البخاري ) -3
 ( 38 /12رلموع الفتاوى ) -4
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نَاُة ُتَضااد   رٍَة َعَلي اِو. َوال ِفتا  اٍد لَاُو َوقُاد  , َوَقص  قِّ رََة  َذلِاَك   فَِإنَاَهاا سَب نَاُع َمع رِفَاةَ  َويُاع َمُل بِِو, َفاَل بُاَد ِمان  ِعل اٍم بِااحلَ  اَدُه أَِو ال ُقاد  َاقِّ أَو  َقص  احل 
َااَق بِال َباِطااِل, َحااَّت اَل يَاَتَميَاااَز ِلَكثِاارٍي ِمااَن النَااا اابُاَهاِت َمااا يُال ااِبُس احل  ثَاارِِىم , َوَيُكااوُن ِفيَهااا ِمااَن َعَلي ااِو, فَاَيُكااوُن ِفيَهااا ِمااَن الش  ِس أَو  َأك 

قِّ َوِإرَاَدتَُو, َوَيُكوُن ِفيَها ِمن  ظُُهوِر قُاَوِة الَشرِّ َما ُيض ِعفُ األ َ  َواِء َوالَشَهَواِت َما دَي َنُع َقص َد احلَ  ري ِ ى  رََة َعَلى اخلَ   (1) ال ُقد 
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