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مبح ـ ـ ـ ـ ــث
الفتن واالبتالءات
بسم هللا الرحمن الرحٌم
معني الفتنة  :االبتالء واالختبار واالمتحان وىي مأخوذة من قولك فتنت الذىب والفضة إذا أذبتهم بالنار ليتميز
الرديء من اجليد .
والفتنة كالبالء يف أهنما يستعمالن فيما يدفع عليو االنسان من شدة ورخاء ومها يف الشدة أظهر معنا وأكثر
ْشْفِ ْتىَةْْ ََإِىَ ْٕىَبْتُشْ َجعُُنَْْ}ْ[األوجٕبء]79ْ:
استعماال  ,قال تعاىل ََ {:وَ ْجيُُ ُم ْْمْثِبى َّششْْ ََ ْاىخَ ٕ ِْ

وللفتنة وجوه منها  :الشرك والضاللة والنفاق والبالء وعذاب الناس واحلرق بالنار والصد عن سبيل اهلل وغري
ذلك ...
قال ابن القيم رحمو اهلل  :لفظو الفتنة يف القرآن يراد منها
كْفُتُُوبْ}ْ[طً]84ْ:
أوال  :االمتحان الذي مل يفتنت صاحبو بل خلص من االفتتان ومنو قُىًْتعبىََّْ { :فَتَىَّب َْ
لْفِْٓ ْاىفِ ْتىَ ِْةْ َسقَطُُاْ}ْ[اىتُثة]84ْ:
ثانيا  :تطلق أيضا يف االمتحان الذي حصل معو افتتان ,قال تعاىل {أَ َ ْ
لُْٔ ْفتَىُمُنَْْ
نَْٔقُُىُُاْآ َمىَّبْ ٌََُم ْْمْ َ ْ
نُْٔ ْت َش ُمُاْأَ ْْ
تْاىىَّبسُْْأَ ْْ
ثالثا :تطلق علي ما يتناول األمرين ومنو قولو تعااىل { :أَ َح ِس َْ
}ْ[اىعىنجُت]6ْ:

رابعا  :تطلق علي أعم من كل ما ذكر ومنو قولو تعاىل {ْ:إِوَّ َمبْأَ ْم َُاىُ ُن ْْمْ ََأََْ َل ُد ُم ْْمْفِ ْتىَةْْ}ْ[اىتغبثه ]59ْ:أي
بالء وشغل عن االخرة

()1

والفتنة حبسب إضافتها  ..فتنة ادلال  ...فتنة األوالد  ...وقد تطلق علي أشياء خاصة كالنفاق والكفر حيث أن
أصل الفتنة االعتبار مث استعملت فيما أخرجتو احملنة واالختبار إيل ادلكروه مث أطلقت علي كل مكروه أو آيل إليو كالكفر
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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جاء رجالن يف فتنة ا بن الزبري فقال إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النيب صلي اهلل عليو وسلم فما
ِ
وىم َح َّت َال تَ ُكو َن فِتانَةٌ } [البقرة]193 :
دينعك أن زبرج فقال دينعين أن اهلل حرم دم أخي فقاال أمل يقل اهلل تعايل { َوقَاتلُ ُ
()1
فقال ابن عمر قاتلنا حيت ال تكون فتنة وكان الدين هلل وأنتم تريدون أن تقاتلوا حيت تكون فتنة ويكون الدين لغري اهلل
فالفتنة سنة كونية من سنن اهلل تعالي
هْ ْاى َنب ِرثِٕهَْْ}ْ[اىعىنجُتْ]7ْ:
ص َذقُُاْ ََىََٕ ْعيَ َم َّْ
هْ َّْ
هْقَ ْجْيِ ٍِ ْْمْفَيََٕ ْعيَ َم َّْ
{ ََىَقَ ْْذْفَتَىَّبْاىَّ ِزٔهَْْ ِم ْْ
ّللاُْاىَّ ِزٔهَْْ َ

واالبتالء يكون بالسراء والضراء
ْشْفِ ْتىَةْْ ََإِىَ ْٕىَبْتُشْ َجعُُنَْْ}ْ[األوجٕبءْ]79ْ:
{ ََوَ ْجيُُ ُم ْْمْثِبى َّششْْ ََ ْاىخَ ٕ ِْ

فالبد للمؤمن من الصرب والشكر والبد من حصول األمل لكل نفس سواء آمنت أم كفرت لكن ادلؤمن حيصل لو
األمل يف الدنيا ابتداء مث تكون لو العاقبة يف الدنيا واالخرة
لَْٔشْ جُُنَْْ}ْ[اىىسبءْ]548ْ:
ّللاِْ َمبْ َ ْ
نْتَ ُنُوُُاْتَأْىَ ُمُنَْْفَإِوٍَُّ ْْمَْٔأْىَ ُمُنَْْ َم َمبْتَأْىَ ُمُنَْْ ََتَشْ جُُنَْْ ِمهَْْ َّْ
{إِ ْْ

الَ « :مثَ ُل ادلؤِم ِن َك َمثَ ِل َخ َام ِة
ول اللَ ِو
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َم ,قَ َ
روى البخاري عن أَِب ُىَرياَرَة َر ِض َي اللَوُ َعنوُ :أَ َن َر ُس َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
الريح تُ َك ِّفئُاها ,فَِإ َذا س َكنَ ِ
ك ادلؤِم ُن يُ َك َفأُ بِالبَالَِءَ ,وَمثَ ُل ال َكاف ِر َك َمثَ ِل
ث أَتَاتا َها ِّ
الَزرِع يَفيءُ َوَرقُوُ ِمن َحي ُ
ت اعتَ َدلَتَ ,وَك َذل َ
َ
َ
ُ
ُ
()2
األَرزِة ص َماء معتَ ِدلَةً ح َّت ياق ِ
ص َم َها اللَوُ إِ َذا َشاءَ»
َ َ
َ َ َُ
ِ
ِ
يجَ ,وَمثَ ُل
وىف رواية مسلم « َمثَ ُل ال ُمؤِم ِن َك َمثَ ِل اخلَ َام ِة ِم َن الَزرِع ,تُِفيئُا َها ِّ
يح ,تَصَرعُ َها َمَرًة َوتَاعد ُذلَا أُخَرىَ ,ح َّت ََت َ
الر ُ
()3
ِ
ِ
ِ
اْنعافُاها مَرًة و ِ
ِ
ِِ
ِ
اح َد ًة»
ال َكاف ِر َك َمثَ ِل األَرَزة ال ُمجذيَة َعلَى أَصل َهاَ ,ال يُفيئُا َها َشيءٌَ ,ح َّت يَ ُكو َن َ َ َ َ
األَرَزِة  :واحدَتا أرزة جنس من الشجر من فصيلة الصنوبريات وىي من أشبن األشجار واعظمها ارتفاعا فيصل

ارتفاعها من سبعني إيل شبانني قدم ويبلغ زليط جزع الشجرة حنو عشرين قدما يفوح من قشره واغصانو عبري ىو أزكي من
ادلسك .
تفيئها  :أي سبيلو

اخلامة  :ىي الطاقة اللينة من الزرع
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اجملزبة  :الثابتة

ِِ ِ
ِ
الَ :ال ُديَ َك ُن َح َّت ياُبتَالَىَ ,واللَوُ تَا َع َاىل اباتَالَى
ض ُل لِلَر ُج ِل ,أَن ُديَ َك َن أَو ياُبتَالَى؟ فَا َق َ
َو ُسئ َل الشَافعي َرضبَوُ اللَوُ أَديَا أَف َ
ُويل العزِم ِمن الرس ِل ,فَالَ َما صباروا م َكنَاهم ,فَ َال يظُن أَح ٌد أَنَو َخيلُ ِ
ت أَىل اْلَالِم ِيف الع ُق ِ
ِ
َِ
ول,
ُ
ََ ُ َ ُ
َ َ ُ ُ
أِ َ َ ُ
ص م َن األَ َمل البَتَةََ ,وإَّنَا ياَتَا َف َاو ُ ُ
ِ ()1
ِ ِ
ِ ِ
اع األَ َملَ ال ُمنا َق ِط َع اليَ ِس َري بِاألَ َِمل ال َع ِظي ِم ال ُمستَمِّر.
اىم َمن بَ َ
فَأَع َقلُ ُهم َمن بَ َ
يما بِأَ ٍَمل ُمنا َقط ٍع يَس ٍريَ ,وأَش َق ُ
اع أَلَ ًما ُمستَمًّرا َعظ ً

ومن كون الفتنة سنة فاهلل عز وجل أبتلى أفضل اخللق على االطالق وىم رسلو وكذلك ابتلى اتباع االنبياء .
ض ُكم لِبَاع ٍ
ض فِتانَةً أَتَصِربُو َن }
والبالء والفتنة مستمران والبد لإلنسان من االبتالء واالمتحان :قال جل وعال َ { :و َج َعلنَا باَع َ
[الفرقان]22 :
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
بالفقراء وبالعكس كما أمتحن االقوياء بالضعفاء والسادة باالتباع وادلال دبملوكو والرجل بامرأتو والرجال بالنساء وادلؤمنني
بالكفار فمن صرب علي الفتنة كانت رضبة يف حقو وْنى بصربه من فتنة أعظم منها وإن مل يصرب وقع يف فتنة أشد منها

الحكمة من الفتنة واالبتالء
قْ
ّللاُْاىَّ ِزٔهَْْآ َمىُُاْ َََٔ ْم َح َْ
صْ َّْ
أوال  :التمحيص وأصل احملص زبليص الشيء مما فيو من عيب ومنو ََ {-:ىُِٕ َمح َْ
وب ُكم } [آل عمران]154 :
ْاى َنبفِ ِشٔهَْْ}ْ[آهْعمشان ]585ْ:وقولو َ { :ولِ ٌُ َمحِّ َ
ص َما فًِ قُلُ ِ
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 :
تكفري السيئات

رفع الدرجات

تعويض من اهلل

ت لَ ُن َك ِّف َرنَّ َعنهُم َس ٌِّ َئات ِِهم } [العنكبوت]7 :
ٌِن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
أوال  :تكفير السيئات َ { :والَّذ َ

قال بن القيم :إن ابتالء ادلؤمن كالدواء لو يستخرج منو االدواء اليت لو بقيت فيو أىلكتو أو انقصت ثوابو أو
أنزلت درجتو فيستخرج االبتالء واالمتحان منو تلك االدواء

()2

ال رس ُ ِ
ِ
ِ
ِ
صلَى
يف الصحيحني من حديث َعائ َشةَ َرض َي اللَوُ َعنا َهاَ ,زو َج النِ ِّ
ول اللَو َ
َيب َ
صلَى اهللُ َعلَيو َو َسلَ َم ,قَالَت :قَ َ َ ُ
()3
صيب ٍة تُ ِ
اهلل علَي ِو وسلَم« :ما ِمن م ِ
يب ادلسلِ َم إَِال َكفََر اللَوُ ِهبَا َعنوَُ ,ح َّت الشَوَك ِة يُ َشا ُك َها»
ص
َ
ُ
ُ َ ََ َ َ
ُ
ُ
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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 :
ِمنوُ»

()1

ول اللَ ِو صلَى اهلل علَي ِو وسلَم« :من ي ِرِد اللَو بِِو خيارا ي ِ
صب
ال َر ُس ُ
ول :قَ َ
روى البخاري من حديث أ ََب ُىَرياَرةَ ,يَا ُق ُ
َ ُ َ ََ َ َ ُ ُ ًَ ُ

ِ
قال الحافظ في الفتح  :وِيف َى ِذ ِه األ ِ ِ ِ
يمةٌ لِ ُك ِّل ُمؤِم ٍن ِألَ َن اْل َد ِم َي َال ياَنا َفك َغالِبًا ِمن أَ ٍَمل
َ
َحاديث ب َش َارةٌ َعظ َ
َ
()2
ض أَو ىم أَو َحن ِو َذلِ ِ
ِ
بِسبَ ِ
َ
اض َواألَو َج َ
ب َمَر ٍ َ
ك ممَا ذَ َكَر َوأَ َن األَمَر َ
وب َمن تَا َق ُع لَوُ
اع َواْلَال َم بَ َدنيَةً َكانَت أَو قَالبِيَةً تُ َكف ُِّر ذُنُ َ
َ
يف الصحيحني واللفظ دلسلم من حديث ابن مسعود قال النيب « ما ِمن مسلِ ٍم ي ِ
صيبُوُ أَ ًذى ِمن َمَر ٍ
ض ,فَ َما
ُ ُ
َ
()3
ِسواه إَِال ح َ ِِ ِِ
َجَرةُ َوَرقَا َها»
ط اهللُ بو َسيِّئَاتوَ ,ك َما َربُط الش َ
َُ َ

وب لَ ِك ِن اجلمهور خصوا ذَلِك بِال َ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اىره تَاع ِميم َِ
صبي ِع الذنُ ِ
َم
َ
ُ ُُ َ
قال الحافظ في الفتحَ :وظَ ُُ
صغَائ ِر لل َحديث الَذي تَا َقد َ
ُ
ِ
ات لِما بايانَاه َن ما اجتُنِب ِ
ت
ص َال ِة ال َ
التاَنبِيوُ َعلَي ِو ِيف أ ََوائِ ِل ال َ
ضا ُن إِ َىل َرَم َ
س َواجلُم َعةُ إِ َىل اجلُ ُم َعة َوَرَم َ
صلَ َو ُ
َ
َار ٌ َ َ ُ َ
ضا َن َكف َ
ات اخلَم ُ
ِ
ال َكبائِر فَحملُوا المطلَ َق ِ
ِ
ات الوا ِرَد َة ِيف التَك ِف ِري َعلَى َى َذا الم َقيَ ِد وَحيتَ ِمل أَن يَ ُكو َن َمع َن األ َ ِ ِ َ
يم أَ َن
َ ََ ُ
َ
َحاديث ال ِيت ظَاى ُرَىا التاَعم ُ
ُ َ ُ
ات ِ
المذ ُك ِ
وب فَاي َكفِّر اللَوُ ِهبا ما َشاء ِمن الذنُ ِ
احلةٌ لِتَك ِف ِري الذنُ ِ
وب َويَ ُكو ُن َكثاَرةُ التَك ِف ِري َوقِلَتُوُ بِاعتِبَا ِر ِشدَةِ ال َمَر ِ
ض
ور َ
ص َ
َ َ
َ َ َ َ
ُ ُ
ِ ِ ِ()4
َوخفَتو
والذي يظهر والعلم عند اهلل أن ادلصائب مكفرات للصغائر والكبائر لعموم االحاديث ادلتقدمة وأما حديث
الصلوات اخلمس فهو خاص باألعمال ادلذكورة  ,وادلراد أن الصلوات اخلمس واجلمعة إيل اجلمعة ورمضان إيل رمضان ىي
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 ؟
روى االمام مسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت مسعت رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم « َما ِمن ُمسلِ ٍم
()1
اك َشوَكةً ,فَ َما فَاوقَا َها إَِال ُكتِبَت لَوُ ِهبَا َد َر َجةٌَ ,وُِزليَت َعنوُ ِهبَا َخ ِطيئَةٌ»
يُ َش ُ
يث بِ َشارةٌ ع ِظيمةٌ لِلمسلِ ِمني فَِإنَو قَالَما يانا َفك الو ِ
قال االمام النووي ِ :يف ى ِذهِ األَح ِاد ِ
اح ُد ِمنا ُهم ساعة من شئ
َ
َ ُ َ َ
َ
َ َ َ ُ
َ
ات ِهب ِذهِ
ومها وإِن قَالَت مش َقتاها وفِ ِيو رفع الد ِ
ِ
ِمن َى ِذ ِه األ ُُموِر َوفِ ِيو تَك ِفريُ اخلَطَايَا بِاألَمَر ِ
َر َج َ
اض واالسقام ومصايب الدنايَا َو ُمهُ َ
َ َ َُ َ َ ُ َ
ِ ()2
ص ِحيح الَ ِذي علَي ِو َصب ِ
ِ
ِ ِ
اىريُ العُلَ َماء
َ َ
األ ُُمور َوزيَ َادةُ احلَ َسنَات َوَى َذا ُى َو ال َ ُ
نْ
ة ْأَ ْْ
ه ْ َحُْ ىٍَُ ْْم ْ ِمهَْ ْ ْاألَ ْع َشا ِْ
و ْ ْاى َم ِذٔىَ ِْة ْ ََ َم ْْ
والدلٌل علً أنه ٌثاب علً كل مصٌبة قال تعالً َْ {ْ:مب ْ َمبنَْ ْ ِألَ ٌْ ِْ
ٕوْ
صةْ ْفِٓ ْ َسجِ ِْ
َصتْ ْ ََ َ ْ
ُصٕجٍُُ ْْم ْظَ َمأْ ْ ََ َ ْ
َه ْوَ ْف ِس ًِْ ْ َرىِلَْ ْثِأَوٍَُّ ْْم ْ َ ْ
ل َْٔشْ َغجُُا ْثِأ َ ْوفُ ِس ٍِ ْْم ْع ْْ
ّللاِ ْ ََ َ ْ
ُُه ْ َّْ
َه ْ َسس ِْ
َٔتَخَ يَّفُُا ْع ْْ
ل ْ َم ْخ َم َ
ل ْو َ
ل ْٔ ِ
ضٕ ُْع ْأَجْ َْشْ
ّللاَ ْ َ ْ
ن ْ َّْ
صبىِحْ ْإِ َّْ
ل ْ ُمتِ َْ
ه ْ َع ُذَْ ْوَْٕلْ ْإِ َّ ْ
ل َْٔىَبىُُنَْ ْ ِم ْْ
بس ْ ََ َ ْ
عُ ْ ْاى ُنفَّ َْ
ل َْٔطَئُُنَْ ْ َمُْ ِطئب َْٔ ِغٕ ْ
ّللاِ ْ ََ َ ْ
َّْ
ت ْىٍَُ ْْم ْثِ ًِْ ْ َع َموْ ْ َ
ل ْٔ ُ ِ
ْاى ُمحْ ِسىِٕهَْْ}ْ[اىتُثة]564ْ:

الشاىد قولو تعايل { إال كتب ذلم بو عمل صاحل }.
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َمَ « :ما ِم َن الن ِ
وروى البخاري من حديث أَنَ ٍ
َاس ِمن ُمسلِ ٍم,
ال :قَ َ
س َر ِض َي اللَوُ َعنوُ ,قَ َ
ال النَِيب َ
()3
ِِ
اىم»
ياُتَا َو َىف لَوُ ثَالَ ٌ
ث َمل ياَبالُغُوا احلِن َ
ث ,إَِال أَد َخلَوُ اللَوُ اجلَنَةَ بَِفض ِل َرضبَتو إِيَ ُ
ِ
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َم بِاب ٍن َذلَا,
وروى مسلم من حديث أب ىريرة قال أَِب ُىَرياَرَة ,قَ َ
الَ :جاءَت امَرأَةٌ إِ َىل النِ ِّ
َيب َ
ت ِِحبظَا ٍر ش ِد ٍ
ال« :لََق ِد احتظَر ِ
ول اهللِ إِنَو يشتَ ِكي وإِ ِّّن أَخ ُ ِ
يد ِم َن النَا ِر»( )4أي
ت ثََالثَةً ,قَ َ
فَا َقالَت :يَا َر ُس َ
َ
َ
اف َعلَيو ,قَد َدفَان ُ
َ َ
َُ
امتنعت دبانع وثيق .

وذىب بعض أىل العلم أن ادلصائب ال يثاب عليها إَّنا يثاب على الصرب قال ابن عبد السالم الثواب إَّنا يكون
ُ
ال
ُوع َو َنقص م َِن اْلَم َو ِ
على فعل العبد ال على فعل العبد فيو قال جل وعال َ { :ولَ َنبل َو َّن ُكم ِب َشًء م َِن ال َخوفِ َوالج ِ
َ
س َو َّ
ُون ()156
الث َم َرا ِ
لِل َوإِ َّنا إِ َلٌ ِه َرا ِجع َ
صا َبتهُم مُصِ ٌ َبة َقالُوا إِ َّنا ِ َّ ِ
ٌِن إِ َذا أَ َ
ٌن ( )155الَّذ َ
َّاب ِر َ
ت َو َب ِّش ِر الص ِ
َواْلنفُ ِ
ون ([ } )157البقرة]151 - 155 :
ك ُه ُم المُه َت ُد َ
صلَ َوات مِن َرب ِِّهم َو َرح َمة َوأُولَ ِئ َ
ِك َعلٌَ ِهم َ
أُولَئ َ

وجو االستدالل من اآلية  :ما حصل ذلم من صالة اهلل عليهم ورضبتو ذلم وىدايتو إياىم إال بقوذلم إنا هلل وإنا
إليو راجعون فاالسرتجاع ىو سبب حصول ما ذكر
ِ
اب المؤِم ِن فِيما ي ِ
ِ
صيبُوُ ِمن َمَر ٍ
ك َح َّت الشَوَك ِة يُ َشا ُك َها
ض ,أَو ُحزٍن ,أَو َحن ِو ذَل َ
 -1أخرجو مسلم ( )2572بَ ُ
َ ُ
اب ثاَ َو ُ
 -2شرح النووي على مسلم ()128 /16
ال اللَوُ َعَز وج َل{ :وب ِّش ِر ال َ ِ
ين} [البقرة]155 :
ب َوقَ َ
اب فَض ِل َمن َم َ
 -3أخرجو البخاري ( )1248بَ ُ
ََ
ََ
صاب ِر َ
ات لَوُ َولَ ٌد فَاحتَ َس َ
 -4أخرجو مسلم ()2636
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ي ,أَ َن رس َ ِ
العب ِد قَ َ
صلَى اللَوُ َعلَي ِو َو َسلَ َم قَ َ
وسى األَش َع ِر ِّ
ال « :إِ َذا َم َ
ال اللَوُ
ات َولَ ُد َ
ول اللَو َ
َُ
روى الرتمذي أَِب ُم َ
ال َعب ِدي؟
ولَ :ما َذا قَ َ
ول :قَابَضتُم َشبََرَة فُا َؤ ِادهِ ,فَايَا ُقولُو َن :ناَ َعم ,فَايَا ُق ُ
لِ َم َالئِ َكتِ ِو :قَابَضتُم َولَ َد َعب ِدي ,فَايَا ُقولُو َن :ناَ َعم ,فَايَا ُق ُ
ِ ()1
ِ ِ
ِ
فَايا ُقولُو َنَِ :
ت احلَمد»
ضب َد َك َواستَار َج َع ,فَايَا ُق ُ
ول اللَوُ :ابانُوا ل َعبدي باَيتًا ِيف اجلَنَةَ ,و َمسوهُ باَي َ
َ
قسم شيخ االسالم المصائب التي تنزل علي العبد إلي قسمين :
القسم االول :مصائب وابتالءات بسبب اختيار العبد طاعة اهلل وطريق االستقامة فهذه يثاب العبد علي نفس
ادلصائب ويكتب لو هبا عمل صاحل
هللا َو َل
ان ِْلَه ِل ال َمدٌِ َن ِة َو َمن َحولَهُم م َِن اْلَع َرا ِ
ُول َّ ِ
والدلٌل قوله تعالى َ { :ما َك َ
ب أَن ٌَ َت َخلَّفُوا َعن َرس ِ
ون َموطِ ًئا ٌَغ ُ
ٌِظ
هللا َو َل ٌَ َط ُئ َ
ٌل َّ ِ
صب َو َل َمخ َم َ
ٌَر َغبُوا ِبأَنفُسِ ِهم َعن َنفسِ ِه َذل َِك ِبأ َ َّنهُم َل ٌُصِ ٌ ُبهُم َظ َمأ َو َل َن َ
صة فًِ َس ِب ِ
ٌِن } [التوبة]121 :
هللا َل ٌُضِ ٌ ُع أَج َر المُحسِ ن َ
ِب لَهُم ِب ِه َع َمل َ
ون مِن َع ُدو َنٌ ًل إِ َّل ُكت َ
ار َو َل ٌَ َنالُ َ
ال ُك َّف َ
صالِح إِنَّ َّ َ

فدلت اْلية صراحة على حصول الثواب من أجل االبتالءات ادلتولدة من اختيار العبد طاعة اهلل عز وجل.
القسم الثاني  :مصائب ذبري على العبد وليس للعبد اختيار فيها كادلرض وموت عزيز وحنوه فهذه يثاب العبد
عليها إذا صرب فالصرب يولد األجر والثواب على ىذه ادلصائب يكون بالصرب ال بادلصيبة .
المسألة الثالثة  :ىل التكفير حاصل بمجرد المصيبة أم البد من الصبر ؟
اجلواب  :تقدم من كالم شيخ االسالم.
ينقسم الناس في سلوكم مع اقدار اهلل إلي أربعة اقسام :
القسم االول  :من يرضى عن ربو فيها دلزيد من حبو والشوق إليو وىذا نشأ من مشاىدَتم للطف اهلل فيهم وبره
وإحسانو العاجل واْلجل بو .
القسم الثاني  :من يشكر اهلل على ادلصائب كما يشكره على النعم وىذا فوق الرضا
القسم الثالث :من يصرب على أقدار اهلل وال يتحقق الرضا والشكر إال بالصرب .
القسم الرابع  :اجلذع و السخط والتشكي واستبطاء الفرج

 -1أخرجو الرتمذي ( )1221وصححو األلباّن يف الصحيحة ()1428
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قال االمام القرافي  :الم ِ
ضا َعظُ َم التَك ِف ُري
ضا أَم َال لَ ِكن إِ ِن اقاتَاَر َن ِهبَا ِّ
ات َجزًما َس َواءٌ اقاتَاَر َن ِهبَا ِّ
َار ٌ
الر َ
الر َ
َ َ
ب َكف َ
صائ ُ
ِ
ال والتَح ِقيق أَ َن الم ِ
ك فَِإن َمل ي ُكن لِلم ِ
ِ
صيبَةَ َكفَارةٌ لِ َذن ٍ
ض
ب ياُ َوا ِز َيها َوبِ ِّ
ضا ياُؤ َج ُر َعلَى ذَل َ
الر َ
ب عُ ِّو َ
ُ
ُ َ
َ
صاب ذَن ٌ
َ
ُ
َوإَال قَ َل َك َذا قَ َ َ
ِ
ك ِمن الثاَو ِ
اب ِدبَا ياُ َوا ِز ِيو ( )1كاألنبياء والصبية الصغار ْلبائهم إن صربوا علي مرض ابنائهم
َعن َذل َ َ َ
ىل المصائب في الدنيا للمؤمنين فقط ؟
الجواب :أهنا ليست خاصة بادلؤمنني فما يرى فيو الكافر من العز والنصر واجلاه فهو دون ما حيصل للمؤمنني
بكثري بل باطن ذلك ذل وانكسار وىوان وإن كان يف الظاىر خبالفو .
ال رس ُ ِ
اشكال :روى مسلم من حديث أَِب ُىَرياَرةَ ,قَ َ
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َم« :الدنايَا ِسج ُن ال ُمؤِم ِنَ ,و َجنَةُ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ ()2
ال َكاف ِر»
معن احلديث أن كل مؤمن ممنوع مسجون يف الدنيا من الشهوات احملرمة وادلكروه مكلف بفعل الطاعات الشاقة
فإذا مات اسرتاح من ىذا وانقلب إىل ما أعد اهلل تعاىل لو من النعيم الدائم والراحة .وأما الكافر فإَّنا لو من ذلك ما
حصل يف الدنيا مع قلتو وتكديره بادلنغصات فإذا مات صار إيل العذاب االليم
وممكن أن يزول ىذا االشكال بقولنا أن ادلؤمن إذا علم على ما ىو فيو بالدنيا من العز والنصر بالنسبة إيل ما
يالقيو عند اهلل يف اجلنة من النعيم ادلقيم كأنو يف سجن  ,أما الكافر دلا ىو فيو يف ىذه احلياة الدنيا على أي حال بالنسبة
على ما أعده اهلل من النكال والعذاب ىو يف جنة .
ىل للمسلم أن يستدعي البالء علي نفسو؟
الجواب  :مع ما يف االبتالء والفنت من االجر العظيم دلت النصوص الشرعية والسنو العملية خلري الربية علي أنو
ال جيوز للمسلم ان يستدعي البالء
الَ« :ال ياَنبَغِي لِ ُمسلِ ٍم أَن يُ ِذ َل
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َم قَ َ
ومنها ما رواه اإلمام أضبد من حديث ُح َذيا َفةََ ,ع ِن النِ ِّ
َيب َ
()3
ِِ
ناَفسو»  ,قِيل :وَكي ِ
ِ
ال« :ياتَاعَر ِ
يق»
َ َ َ
ف يُذل نَاف َسوُ؟ قَ َ َ َ ُ
ض م َن البَ َالء ل َما َال يُط ُ
َُ
 -1فتح الباري لبن حجر ()115 /11
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ويف الصحيحني من َعب ُد الَرضبَ ِن
[الطاعون]بِأَر ٍ
ض فَالَ تَاق َد ُموا َعلَي ِوَ ,وإِ َذا َوقَ َع

بن ع و ٍ
ف :أَ َن رس َ ِ
ال« :إِ َذا َِمسعتُم بِِو
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َم قَ َ
ُ َ
ول اللَو َ
َُ
()1
بِأَر ٍ
ض َوأَناتُم ِهبَا فَالَ َزب ُر ُجوا فَِر ًارا ِمنوُ»

ِ
ِ
الع ُد ِّو,
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َم ,قَ َ
ويف الصحيحني من حديث أَِب ُىَرياَرَة َرض َي اللَوُ َعنوَُ ,ع ِن النِ ِّ
ال« :الَ سبََناَوا ل َقاءَ َ
َيب َ

ِ
وىم فَاصِربُوا»
فَِإذَا لَقيتُ ُم ُ

()2

وىف رواية عن عب ُد اللَ ِو بن أَِب أَو َىف ر ِضي اللَو عناهما :أَ َن رس َ ِ
صلَى اهللُ َعلَي ِو َو َسلَ َم قَ َ
الَ « :واعلَ ُموا أَ َن اجلَنَةَ
َ
ول اللَو َ
َُ
َ َ ُ َ َُ
ُ
ِ ()3
ت ِظالَِل السيُوف»
َرب َ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَي ِو أَشيَاءَ َوُحيَِّرُم َعلَي ِو أَشيَاءَ فَايَب َخ ُل بِال َوفَ ِاء
قال شيخ االسالم َ :ال ياَنبَغي لَوُ أَن يَس َعى ف َ
يما يُوج ُ

()4

وىذا ال يسقط الواجب على ادلسلم بل عليو أن يفعل ما أوجبو اهلل عليو فعلى ادلسلم أن يسلك سبيل الدعوة إىل
اهلل بالطرق اليت بينها اهلل ورسولو  وإذا حصل لو ضرر فعليو أن يدفعو بكل وسيلة مشروعة وعليو أن يصرب وحيتسب
فإنو اعظم ألجره .
أنـ ـ ـ ــواع الفـ ـ ـ ــتن
تنقسم اصباال إيل قسمني الشهوات والشبهات وقد ذبتمع الفتنتان كما يف ادلسيح الدجال
أوال فتنة الشبهات  :ىي ادلعارضة للعقيدة اليت ال يسلم منها إال من عرف اهلل ورسولو وىي تأيت من ضعف
البصرية وقلة العلم وخاصة إذا أقرتن بذلك فساد القصد وحصول اذلوى وىي تؤدي إىل الكفر والنفاق والبدع .
ثانيا فتنة الشهوات  :ىي ادلعارضة لإلرادة وقد ذبر فتنة الشهوة إيل شبهة فالشهوات ىي الغي واتباع اذلوى
فاإلنسان إذا سبادى مع نفسو وأطلق ذلا العنان يف كل ما تشتهيو فإن ذلك سيجره إىل تلبية اذلوى حّت يف االمور
االعتقادية أو االحكام الشرعية مما جيعلو يبين أحكاما توافق ىوى نفسو وشهوتو فيقع يف الشبهات .
مهْ
موْ َس ُسممُىَ ًُْْثِ ْبىٍُمذَِْ ََ ِدٔم ِْ
مُْاىَّم ِزْْأَسْ َسم َْ
قــال شــيخ االســالم  :فاااهلل عااز وجاال بعااث زلماادا باذلاادى ودياان احلااق {ٌُم َْ

ِ
ْاى َحممقْْىِٕ ْ
صا ُاد اخلَي ا ُار
مش ْيُْ َعيَممّْاى مذ ِْ
ُظ ٍِم َ
مش ُمُنَْْ}ْ[اىصم  ]4ْ:فَبِاذلاُ َادى ياُعا َار ُ
مش ْيَْ ْاى ُم ْشم ِ
ٔهْ ُميم ًِْْ ََىَممُْْْ َمم ِ
ف احلَااقَ ,وبِاادي ِن احلَا ِّاق ياُق َ
 -1أخرجو البخاري ( )6973ومسلم ()2219
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ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
اك فَِإنا ََهاا َسبنَ ُاع َمع ِرفَاةَ احلَ ِّاق أَو قَص َادهُ أَ ِو ال ُقاد َرَة
ضااد َذل َ
َوياُع َم ُل بِو ,فَ َال باُ َد مان علا ٍم بِااحلَ ِّقَ ,وقَصاد لَاوُ َوقُاد َرةٍ َعلَياوَ .والفتانَاةُ تُ َ
ِ
ات مااا يال ابِس احل ا َق بِالب ِ
ِ ِ
ِ
اطا ِالَ ,حا َاّت َال ياَتَ َميَا َاز لِ َكثِا ٍري ِما َان النَااا ِس أَو أَكثَا ِرِىمَ ,ويَ ُكااو ُن فِ َيهااا ِما َان
َعلَيااو ,فَايَ ُكااو ُن ف َيهااا ما َان الش ابُا َه َ ُ ُ َ َ
ِ ()1
ِ
األَىو ِاء والش ِ
ِ
ِ ِ
ف ال ُقد َرَة َعلَى اخلَري
َه َوات َما َدينَ ُع قَص َد احلَ ِّق َوإَِر َادتَوَُ ,ويَ ُكو ُن ف َيها من ظُ ُهوِر قُا َوة الشَِّر َما يُضع ُ
َ َ َ

 -1منهاج السنة ()547 /4
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