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 صــخـملـال

إىل بيان حال املؤمن التي ينبغي أن يكون عليها عند نزول الرضاء  بحثهيدف ال

من خالل  كام يبينه القرآن الكريم؛ سواء كان ذلك يف جانب التوحيد واالعتقاد؛ 

جانب دفع الرض  أو يف ال كاشف له إال اهللأن و الرض بقضاء اهلل وقدرهاإليامن بأن 

الصرب واالحتساب، وتسليم األمر هلل ، من غري جتزع  خاللمن ورفعه أو ختفيفه ؛ 

متذكرا ما يرتتب عىل صربه  وال تسخط وال تربم، مؤمنا أنه ما نزلت مصيبة إال بذنب

وراحة  ،نفسالطمأنينة  يف مما له عظيم األثر ،من عظيم األجر ورفعة الدرجات

 تزهق روحه الذي رالكاف بخالف قدرالقضاء والرضا بالو ،ردصالوانرشاح  ،بالال

 لفقده تلك اجلوانب اإليامنية التي رزقها املؤمن. ،نغصاتاملألدنى 

كام هيدف البحث إىل إلقاء الضوء عىل يشء مما يصاحب الرض من لطف اهلل تعاىل 

رة الرش والرمحة يف والذي قد يقرص العقل البرشي عن إدراكه ملجيء اخلري يف صو

پ  پ  ڀ   ڀ   ﴿ حد له اهلل تعاىل ما الذلك من ألطاف  ووراء لباس العذاب

]البقرة:  ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ

٦21]. 
تم البحث بذكر نامذج من أنبياء اهلل وعباده األخيار الذين نالتهم تلك األقدار خ  و

املؤملة وكيف قابلوها بالرضا والصرب واالحتساب ونالوا عليها عظيم الثواب؛ 

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ﴿  مسلكهم ونعترب بقصصهم نتأسى هبم ونسلكل

 .[٦]املمتحنة:  ﴾ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     ڀپ  ڀ  ڀ  ڀ

 الرضاء، املؤمن، القضاء والقدر، الرضا والصرب. :الكلمات املفتاحية
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 دمـةالـمق

أنفسنا، ومن  ه، ونعوذ باهلل من رشورإنَّ احلمَد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفر

له، وأشهد أن ال إله  سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي

ه و ٹ ٹ  ٿ ٿ  ﴿. رسول ه إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿، [1٠2آل عمران: ] ﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦٹ 

ٿ ٿ ٹ   ٺٿ ٿ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ﴿، [1النساء: ]﴾ ٹٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ  ھ. ے  ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ

 . أما بعد:[71، 7٠األحزاب: ] ﴾ٴۇ

فإن األصل يف طبع اإلنسان اخلوف والقلق؛ سواء كان حال الرساء أو حال 

من مشاقها وآالمها  جزًعاا من زواهلا، وحال الرضاء الرضاء؛ حال الرساء خوفً 

ا من حيلولتها بينه وبني لذاته وآماله، ومل يستثن اهلل عزَّ وجلَّ من ذلك إال من وفً وخ

ڇ  ڇ  ڍ             .چ  چ      چ  ڇ ﴿ قال تعاىل: ب طبعه بعبادة اهلل وتقواه وخشيته،هذَّ 

 . [22 –1٩املعارج: ] ﴾ژ   ژ    .ڌ  ڎ  ڎ     ڈ .ڍ

قب فيكره ما ظاهره الرض ولو كان يف كام أّن اإلنسان قارص النظر يف معرفة العوا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ پپ  پ  پ  ڀ    ﴿ قال تعاىل: طياته اخلري العظيم،

 ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ 

فربام كان اخلري للعبد فيام ظاهره الرض؛ بدفع ما هو أعظم منه، أو  ،[21٦البقرة: ]

ه إىل اهلل وتعلق قلبه به؛ بتمحيص ذنوبه وخطاياه، أو ب تهذيب طبعه وعادته، أو بردِّ

فإن تعلَُّق القلوب باهلل تعاىل حاَل الرضاء أعظم  بكثري منه حاَل الرساء؛ ولعل هذا من 

ىئ  ىئ  ی    ﴿أرسار تقديم االبتالء بالرش عيل االبتالء باخلري يف قوله تعاىل: 

 االبتالء بالرشِّ ، فإن [٣٥األنبياء: ] ﴾یی  ی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  
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، يف رمحته طمًعاربه، بثقته ور، ـ، ومدى صربه عىل الضعبدكشف مدى احتامل الي

 .يف وجههاكربياء املقاومة الستقبال الشدة والصمود  فيه راثوربام أ

ڳ    .گ  گ    ڳ  ڳ   ﴿قال تعاىل: ا ما يصاحبه الطغيان، أما االبتالء باخلري فكثريً 

لركون النفس إىل الدنيا ومالذِّها، والسعي احلثيث ؛ وذلك [7 –٦العلق:]﴾ڱڱ 

 لتحصيل املزيد منها ولو عىل حساب غريه.

: اسم من  اء  ّ والرَضَّ ّ  وأ الرضَّ ، وما يصيب اإلنسان النفع   ُ دَ ض  وهو:  -لغتان-الرضُّ

  من
 
  : كلُّ فرق بعضهم فقالو .هيف بدن َأو شّدة   فقر   وأ حال   سوء

 
 حال   ما كان من سوء

ُّ الفهو  بدن  اليف  ة  شدَّ و وفقر   رَضُّ ال، وما كان ضّدًا للنفع فهو رض 
ويف احلديث:  .(1)

« ْ اء فلم َنْصرب  َّ نا، وابتلينا بالرسَّ  َفَصرَبْ
 
اء َّ اء  احلالة  ،(2)«اْبت ل ينَا بالرضَّ َّ قال ابن األَثري: الرضَّ

اء َّ ، وهي نقيض الرسَّ ُّ نا بالفقر ، التي َترض  ْ والشدة والعذاب فصربنا يريد َأنا اْخت رب 

َعة والراحة َبط ْرنا ومل نصرب اء  وهي الدنيا والسَّ َّ  .(3)عليه، فلام جاءتنا الرسَّ

ل ما جاء يف كتاب اهلل تعاىل وما صحَّ من أحوال النبي  ، وأفعاله  ×ومن تأمَّ

له، جيْد ماوأهله والعبد يف بدنه نال وأقواله وتقريراته، جتاه ما قّدره اهلل تعاىل من رضٍّ ي

رات التي قضاها سبحانه عىل  ، وجعل عبادهيف ذلك خرَي معني عىل حتمل تلك املكدِّ

ل حمنَتها إىل منحة فبالء  اهلل عافيٌة وإن  ؛هذه الدنيا مكاََنا وزماَنا، بل جيد فيها ما حيوِّ

ه عطاٌء وإن كان يف صورة احلرمان، ونعمٌة وإن كان يف  كان يف صورة الرض، ومنع 

دُّ النعمة إال ما التذ به يف العاجل، وكان صورة امل حنة، ولكن جلهل العبد وظلمه ال َيع 

َ رَ لَ وَ  املنَع نعمًة، والبالَء رمحًة، ا لعدَّ وافرً  ازق من املعرفة حظ  مالئاًم لطبعه، ولو ر  
 ض 

رَ عن اهلل  عافيه، فإنه ما منعه إال ليعطيه، وال ابتاله إال لي ذلك؛، بل التذَّ بفيام قىض وقدَّ

                                                        
 (. 28٣(، وخمتار الصحاح، ص )  488 – 482 / 4انظر مادة ) ض ر ر (، يف لسان العرب ) ( 1)

(، برقم ٥٥4 -4/٥٥٣) (،٣٠، باب )صفة القيامة والرقائق والورعكتاب ( اخرجه الرتمذي يف سننه، 2)

 (.2٠٠4( برقم )2/2٠٠، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي )هنَ ( وحسَّ 24٦4)

 (. 82/  ٣نظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ) ( ا٣)
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   .(1)وال أمرضه إال ليشفيه، وال أماته إال ليحييه

وبذلك يتعامل العبد ويتعايش مع الرضاء بام يعود عليه بخرَيْي الدنيا واآلخرة، 

ا، وإنام وجيلب له املصالَح، ويدرأ  عنه املفاسَد، إذ ال يردُّ تسخط ه من أقدار اهلل شيئً 

ت  عىل نفسه امل َفوِّ َط وال َتَشكّ ر اهلل، والعبد هلل، فال جَتَ ، فالكل بقدةَ ثوبَ ي  ع وال َتَسخُّ َي زُّ

َر، وإنام هو استسالم و ملا عنده من عظيم  اتعبد هلل بالصرب واالحتساب؛ طلبً وال َتَذمُّ

بً  ،األجر والثواب كام ي تقرب إليه بالشكر عىل النعامء الصرب عىل الرضاء، إليه ب اوَتَقرُّ

َْمرأ اْلُمؤْ » فـ ََحٍد إأَّلَّ لأْلُمْؤمأنأ، إأنْ َعَجًبا ِلأ َأَصابَ ْتُه  مأنأ، إأنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْْيٌ،َ لَْيَس َذاَك ِلأ
، كام صح عن «َسرَّاُء َشَكَر، َفَكاَن َخْْيًا َلُه، َوإأْن َأَصابَ ْتُه َضرَّاُء، َصََبَ َفَكاَن َخْْيًا لَهُ 

(2) ×النبي 
. 

ه بام يزيد   اله، ه أو خيفف  زيل  مع الرضُّ  بام ي  فالعقل يوافق الرشَع يف وجوب التعامل 

العبد يف قلبه العبادات القلبيّة التي مردُّها إىل التعبد هلل تعاىل  ظوبذا يوق ه.يضاعف   وأ

حال الرضاء، كالتعبد له حال الرساء، فالكل بقضائه وقدره، مما حيمل العبد عىل بذل 

الرضاء والرساء بمرضاة اهلل تعاىل، وهذا  املزيد من العبادة والطاعة هلل، بالتعامل مع

 من األسباب التي محلتني عىل الكتابة يف هذا املوضوع.

البقرة: ] ﴾ۇ  ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ ،يطيقونال واهلل تعاىل مل يأمر عباده بام 

املؤملة  هخرية خلقه الذين تعاملوا مع أقداربولذا رضب اهلل لنا األمثلة يف كتابه ، [28٦

ملا رضوا  ؛املصيبة عىل أنفسهم أملضاه، وحققوا عبادته، وخففوا من بام نالوا به ر

 جزاء. من عليهااهلل  َب تَّ رَ ا مل  بصربهم؛نعمةً  بقدره؛ بل صارت

أحوال املؤمن جتاه ما جاء يف القرآن عن بيان كام أن يف هذا البحث حماولًة ل

فيه من خرب، للهمم، لالمتثال بام فيه من أمر، والتصديق بام  اًُالضـراء؛ شحذ

                                                        
 (، بترصف.22٥ -2/224) مدارج السالكي انظر (1)

ن أمره كّله َخرْي ( رو2) قائق، باب املْْؤم  هد َوالرَّ ( 2٩٩٩( برقم )4/22٩٥، )اه مسلم يف صحيحه، كتاب الزُّ

 .   الروميمن حديث صهيب  
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 خري البرش. قصصواالقتداء بام فيه من 

اآليات  التي حتدثت عن  -تتبًعا استقرائي ا-تتبعت يف هذا البحث  :منهج البحث

أحوال أهل اإليامن؛ من األنبياء وأتباعهم حال الرضاء، وكيف قابلوها؟ سواء يف 

عدم نسبة الرض   جانب توحيد اهلل تعاىل واإليامن بقضائه وقدره، وما يتبع ذلك من

إليه، وإظهار االفتقار له سبحانه يف كشفه، أو يف جانب ما تقابل به تلك األقدار من 

الصرب واالحتساب وعدم التسخط، أو يف جانب ما حتدثه من أثر يف نفس العبد من 

أنَّ اهلل ال  ، مستشعًراا واستكانةً هتذيب الطبع، ولني القلب، والعودة إىل اهلل؛ ترضعً 

َيِّ   ب  رجاَء من دعاه يف كشف رضه وبلواه؛ فام ابتاله إال لريى رضاعته واستكانته،خي 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿تعاىل: قال 

ه مما يزيد يف تعلقه به، إىل رب فال يزال العبد مترضًعا، [٩4األعراف: ] ﴾ىئ

جئ     ی  ی  ی﴿أنه ما أ يَت إال من ق بل نفسه؛ وبسبب تفريطه:  مستشعًرا

؛ األمر الذي يؤدي إىل زيادة [٣٠الشورى: ] ﴾ حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب

ملرضاة اهلل وثوابه، وما عنده من نعيم ال  قني يف حتمل أكدار الدنيا؛ تشوًفااإليامن والي

 .[٥٥القمر: ] ﴾ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿رض فيه وال كدر، 
وما كانوا عليه عند ثم ختمت البحث بذكر نامذج من أحوال األنبياء والصاحلني، 

 حصول الرضاء.

وسعي عىل إخراجه عىل الصورة املرضية، لكنه عمل برش،  وقد بذلت ما يف 

فام  ، [82لنساء: ا]﴾ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿النقص مالزم له، 

كان فيه من صواب فالفضل فيه هلل وحده، وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان، 

 ي، ومن اّطلع فيه عىل خلل منئواسأل اهلل سرت خطوحسبي أن بذلت ما يف وسعي، 

جزاه اهلل  com@gmail.1483fh إخواين فأرجو أن يرشدين إليه عىل هذا الربيد: 

 خري اجلزاء، وله مني خالص الدعاء.
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  :خطة البحث
 .رس، وفهان: مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتةتتكون م

 وفيه ثالثة مطالب: حال الضراء: لتوحيدلاملؤمن  حتقيقاِلول:  املبحث

 .كشف الرضاملطلب األول: توحيد اهلل يف 

 .الرضا بالقضاء والقدراملطلب الثاين: 

 .رضالكشف إفراد هلل بالدعاء والتوسل يف املطلب الثالث: 

 وفيه مطلبان: :املبحث الثاين: حال املؤمن يف نسبة الضر
 سبة الرض إىل اهلل تعاىل يف تقديره.ن املطلب األول:

 نسبة الرض إىل العبد يف سببه. املطلب الثاين:

 وفيه مطلبان: :ما يقابل به الضر وعاقبتها احلسنةحال املؤمن في املبحث الثالث:

 الصرب والتسليم واحتساب األجر عىل اهلل تعاىل. املطلب األول:

 سألتان:وفيه م .عواقب الصرب عىل الرض املطلب الثاين:

 زيادة اإليامن واليقني وراحة البال وطمأنينة النفس. املسألة األوىل:

 رفعة املنزلة يف اآلخرة وبلوغ الدرجات العال. املسألة الثانية:

وفيه ستة  :املبحث الرابع: مناذج من أحوال اِلنبياء، والصاحلني عند الضراء

 مطالب :

 .املطلب األول: نبي اهلل إبراهيم 

 .لثاين: نبي اهلل أيوب املطلب ا

 .املطلب الثالث: نبي اهلل يوسف 

 . املطلب الرابع: نبي اهلل يونس 

 .×املطلب اخلامس: خاتم أنبياء اهلل نبينا حممد 
 املطلب السادس: سحرة فرعون .
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 املبحث األول

 حتقيق املؤمن للتوحيد حال الضراء 
ه وحتقيقه والتعبد هلل تعاىل به، بل إن توحيد اهلل تعاىل أهم ما جيب عىل العبد معرفت

إنَّ كل عبادة  دون وجوده ال قيمة هلا، وال يقبلها اهلل تعاىل، وكل خطيئة دونه فعسى 

 ﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے﴿ قال تعاىل: ،اهلل أن يغفرها
ؤمن من خري  أو وإن مما حيمل عىل توحيد اهلل تعاىل ما حَي فُّ بامل  ،[11٦، 48النساء: ]

؛ ألن األمر كام ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ﴿ قال تعاىل: رض 

فجلب اخلري وكشف الرض من اهلل وحده ال رشيك له،  ، [٥٣النحل: ] ﴾حب

ٱ   ﴿ قال تعاىل: وأعظم مفزع  جللب هذا أو كشف ذاك هو اهلل وحده ال رشيك له،

 ﴾ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  
 يف ثالثة مطالب:قد جعلت هذا املبحث و .[٦7اإلرساء: ]

 :املطلب اِلول: توحيد هللا يف كشف الضر
ن جتتمع فيه أوصاف  املغيث  إن املفزع الذي جيب اهلرب إليه عند الرضاء البد أ

واك، وما بشك ؛ وهو أن يكون سميًعا لنجواك، قادًرا عىل كشف بلواك، عاملًااحلقِّ 

ا باآليات التي تدل تصلح به دنياك وأخراك، ومن تأمل القرآن الكريم جيْده مستفيًض 

عىل توحيد الرب سبحانه وتعاىل، وانفراد ه بذلك من غري رشيك أو منازع، وهي 

قضية مشرتكة بني اآليات التي تدل عىل توحيد اهلل تعاىل يف كشف الرض، وقد جاءت 

متنوعَة األساليب يف ذكر مزيد  -ة إىل هذه القضية األم إضاف -سياقات تلك اآليات 

 من الدالئل والقرائن التي تستلزم هذه القضية، وتقررها وجتليها يف األذهان:

* فتارة يأيت السياق القرآين بلفت النظر إىل توحيد اهلل تعاىل يف كشف الرض؛ ألنه 

 كأساء والرضاء، وآنذاسبحانه هو املفزع عند الضوائق واخلطوب، وعند اشتداد الب

تغيب مجيع اآلهلة املزعومة التي كانت ت دعى من دونه، وال يلجأ املضطر  إال إليه 
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وحده سبحانه، وهو الرب الرحيم الذي يستجيب لعبده ويكشف رضه؛ ألنه اإلله 

ٴۇ   ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ ﴿ قال تعاىل:احلق الذي ال رشيك له، وال منازع، 

، [٦2النمل: ] ﴾ى  ى  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې 

عنها  نفكيف أحوال الناس التي ال ي وهذا تذكري من اهلل تعاىل بوحدانيته بالترصف

 وأ، أو كشف الرضحال االضطرار إىل حتصيل اخلري، ، كأحد يف بعض شؤون احلياة

حال االحتياج، وحال ؛ لبرشلفهذه ثالث أحوال  ،الترصف يف األرض ومنافعها

 .البؤس، وحال االنتفاع

ذو  :فاملضطر هو، ﴾ ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ ﴿: نة يف قولهضمّ فاألوىل هي امل  

، جة إىل األشياء العرسة احلصول، وهذه مرتبة احلاجياتو  حْ احلالة امل  : أي، الرضورة

، واملالبس، النكاح: مثل، هد  وَ هبا قوام أَ منفصلة عنه، وحمتاج إىل أمور كثرية  فاملرء

باألسباب املألوفة، والعبد  حصوله عزُّ يعضها وب األقوات الالزمة، وقد يتعرس  و

حاجته، وإن كان شأن املؤمن  احلق أال يغفل عن فيسأله  مضطر إليه، فيلجأ إىل اهلل

 ربه والتملق  إليه طرفَة عني  يف شدة أو رخاء
 
 .دعاء

الكشف: أصله رفع و ﴾ٴۇ  ۋ ﴿: وحال البؤس هي املشار إليها بقوله

ودون االهتداء إىل  هبغشاء حيول دون املضطرعرتي الغشاء، فشبه السوء الذي ي

 حسوس.املمعقول بلل اً تشبيه ؛اخلالص

 .إال اهلل تعاىل عن املستاء إذا دعاه هيكشفو واملعنى: من يزيل السوء

: أي ﴾ۋ  ۅ  ۅ ﴿: وحال االنتفاع هي املشار إليها بقوله

 .(1) زم االنتفاعجيعلكم مالكني لألرض تعمروَنا، وجتتنون منافعها، وامللك يستل
وإن من تأمل أحوال الناس جيد أن توحيد اهلل يف كشف الرض هو األمر الذي 

ْمَراَن  لوالد ×يتبادر إىل قلب املضطر بال مزاحم حال االضطرار، كام قال النبي  ع 

                                                        
 (. 1٥ -2٠/14التحرير والتنوير ) :انظر (1)
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َصنْي   تٌَّة يف  ؛ َقاَل: َسْبَعةً ؟ «ََي ُحَصنْيٍ َكْم تَ ْعُبُد اْليَ ْوَم إأََلًا» ْبن  ح  األَْرض  س 

، َقاَل: 
 
اَمء  السَّ

ٌد يف  ، َفَقاَل: « ؟فَأَي ُُّهْم تَ ُعدُّ لأَرْغَبتأَك َوَرْهَبتأكَ »َوَواح 
 
اَمء  السَّ

ي يف  َقاَل: الَّذ 

َفَعانأكَ » َصنْيٌ َأَتى ، «ََي ُحَصنْيُ َأَما إأنََّك َلْو َأْسَلْمَت َعلَّْمُتَك َكلأَمَتنْيأ تَ ن ْ َفَلامَّ َأْسَلَم ح 

ي َوَعْدَتن ي، َقاَل:  ×يَّ النَّب   ذ  وَل اهلل  َعلِّْمن ي الَّ ُقلأ اللَُّهمَّ َأَلْأْمِنأ ُرْشدأي » َفَقاَل: َيا َرس 
ي ا اهلل فنجد املضطر يتقلب يف مجع أحواله وهيئاته موحدً  . (1)«َوَأعأْذينأ مأْن َشر أ نَ ْفسأ

يفعل ذلك يف مجيع  ا رمحته؛ إليه راجيً تعاىل يف دعائه بأن يكشف كربته؛ متوساًل 

ں  ﴿ قال تعاىل:، أحواله؛ حال قيامه أو قعوده أو وهو عىل جنب قد أقعده املرض

ے    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ھ ھ ھ ں   ڻ 

، وكأن [12يونس: ] ﴾ۆ ڭ  ڭ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ے  ۓ    ۓ  ڭ

لرض اآلية تشري إىل تفاوت أحوال الناس يف مس الرض هلم، أو تفاوت درجات ا

بالنسبة لكل إنسان، ويف مجيع تلك األحوال املدعو هو اهلل وحده ال رشيك له، لكن 

قال ما أكثر ما ينكث اإلنسان ويعود يف غيّه، وينسى أنَّه مل ينفعه حال رضه إال اهلل، 

ىئ   ﴿ قال تعاىل:، [٥٠الزخرف: ]﴾ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ﴿ تعاىل:

ىب  يب جت حت  خت    مب . يئ  جب  حب  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ

 . [٥4، ٥٣النحل: ] ﴾مت  ىت  يت  جث  

* وتارة يأيت السياق القرآين بلفت النظر إىل كامل قدرة اهلل تعاىل يف كشف الرض، 

وأنه ال منازع له يف ذلك، بذكر الدليل احلّّسّ من الواقع امللموس الذي كشف اهلل فيه 

َده  ڍ  ڍ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ قال تعاىل: ودعاهرض من وحَّ

                                                        
(، والطرباين يف كتاب ٣48٣( برقم )٥/48٥)( 7٠رتمذي يف سننه، كتاب الدعوات، باب )رواه ال (1)

وقال: ومعنى  (٥٣4ص )والبيهقي يف األسامء والصفات  ،(1٣٩٣( يرقم )14٥1 -٣/14٥٠الدعاء )

أي: فوق السامء عىل العرش، كام نطق به الكتاب والسنة، وقال «. من يف السامء»يف هذه األخبار:  قوله

أهـ. واحلديث ألول أشبه بالكتاب والسنة، وباهلل التوفيق. بعض أهل النظر: معناه من يف السامء إله؟ وا

 . (٦٩٠( برقم )4٥2ضعفه األلباين كام يف ضعيف سنن الرتمذي ص )
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ٺ  ٺ      ٿ  ٿ    ﴿ قال تعاىل:و، [7٦األنبياء: ] ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  . ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

قال و، [84 – 8٣األنبياء: ] ﴾ ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿ تعاىل:

 ھ    ہ  ہ   ہ  ہ. ڻ  ڻ  ۀ   ں  ڻ  ڻ   ں

 .[88 – 87األنبياء: ] ﴾ھ  ے     ھ

* وتارة يأيت السياق القرآين بمقدمة  مستقرة  يف أذهان  املخاطبني، من شأَنا أن 

، مع بيان أن ما  حتملهم عىل توحيده، وأاّل يعتقدوا يف غريه جلَب نفع  أو دفَع رض 

ه؟! أو بيان األوصاف سوى اهلل عاجٌز عن أن يملك ذلك لنفسه، فكيف يملكه لغري

چ  چ ڇ ڇ  ڇ  ﴿  قال تعاىل:املتضادة يف اخلري والرش بني املوحد واملرشك، 

ڇ ڍڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ        

أوصاف  األلوهية  ا نفيويضيف السياق أحيانً  ،[1٦الرعد: ] ﴾ہ  ھ  ھ  ھ  

ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ﴿ قال تعاىل:، عام سوى اهلل 

، [٣الفرقان: ] ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ 

  ڇ ﴿ قال تعاىل:ا، ا أو نفعً ملن أراد اهلل به رض   ا أن يملك أحٌد شيًئابل ينفي القرآن أحيانً 

 ﴾ڑک  ک  ک         ک  گ   گ   گ    ڑ  ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ      ﴿ا، ا أو رض  فال عاصم ملن أراد اهلل به نفعً ، [11الفتح: ]

، [17األحزاب: ] ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ 

اعَة له، وال حيلَة عنده يف وما يتوجهون إليه  بالدعاء من معبود  سوى اهلل فال استط

كشف ما يصابون به من بؤس وشدة، وال نقَل هذه الشدة  أو حتويَلها إىل حال  أخرى 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ ۅ     ﴿ قال تعاىل:، هي أيرَس منها
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[٥٦اإلرساء: ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  
وإنام ذلك من صفات اهلل تعاىل ال رشيك له؛ مما  ،(1)

قال تعاىل يف رفع الرض حال نزوله، أو دفعه عند هتيء أسبابه؛ يدل عىل توحيد اهلل 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ       ﴿ تعاىل:

 ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې
 .[11الرعد: ]

ض  اآليات بام ي ا وال نفًعاعبد من دون اهلل وهو ال* وتارة ت َعرِّ  ؛ مبينةً  يملك رض 

مستلزٌم لتوحيد األلوهية؛  -وهو من توحيد الربوبية-أنَّ كشَف الرض  وجلَب النفع  

افال تصحُّ العبادة وال تنبغي إال ملن يملك ذلك، مع بيان بع  ض أوصاف املعبود حق 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ﴿ قال تعاىل:التي تقتيض قدرته عىل ذلك، 

 .[7٦املائدة: ] ﴾ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی   ېئ  ېئ 

* وتارة تدل اآليات  عىل توحيد اهلل تعاىل يف كشف الرض، وذلك بنفيه عن أخص 

الناس وأوالهم باهلل تعاىل وأتقاهم له، وهم أنبياء اهلل ورسله، بل حتى عن خامتهم 

يد  وأحرى؛ ومما يز؛ إذن فنفي  ذلك عمن هو دوَنم من باب أوىل×وسيدهم حممد  

أن ذلك عقيدة يعتقدها أولئك األنبياء، ويدينون اهلل تعاىل هبا، ويدعون  األمر تأكيًدا

هم عىل ألسنتهم، صلوات اهلل وسالمه  اخللق إليها؛ ولذا جاء نفي  ذلك عن أنفس 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ ٺ   ﴿ قال تعاىل:عليهم، 

 ﴾ڤ   ڤ       ڤ  ڦ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ  
؛ وهو: أن لو كانوا  [188األعراف: ]  اآليات  بذكر الدليل  املحسوس 

نيت  ، وقد ع 

ا الستكثروا ألنفسهم من اخلري عند سنوحه، وحذروا من الرش يملكون من ذلك شيئً 

. وإنام َمَردُّ األمر يف ذلك (2)قبل وقوعه، ولكن يناهلم من ذلك ما ينال غريهم بل أشد

                                                        
 .(11٣ -٣/112) انظر الوسيط للواحدي (1)

، والرتمذي يف سننه، ( شاكر1481( برقم )4٦ -٣/4٥) يشهد لذلك ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده (2)

كتاب  وابن ماجه يف سننه، (2٣٩8( برقم )4/٥2٠ما جاء يف الصرب عىل البالء )باب  ،الزهد كتاب
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هم، ويدعونه ال يرشكون به شيئً  هلل  ا، والوحده، وهو الذي َيترضع  إليه األنبياء أنفس 

ا وال نفًعا، وال ضالاًل وال رشًدا قال إال بأمر اهلل،  يملكون ألنفسهم وال لغريهم رض 

ڱ  ں   ں   . گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ     ڱ . ژ  ڑ         ڑ  ک  ک     ک   ک  گ ﴿ تعاىل:

 .[22 – 2٠اجلن:] ﴾ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  

* وتارة يأيت السياق القرآين بنفي أدنى أوصاف  امل عني الذي يملك أدنى يشء من  

قال النفع أو الرض؛ ولو كان جمرد القدرة عىل الكالم واملراجعة ملن يؤمل  فيه ذلك، 

ٺ   . ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ ﴿ تعاىل:

 .[8٩ – 88طه: ] ﴾ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٺ  ٺ 

فت النظر إىل توحيد اهلل تعاىل يف كشف الرض ـي بلـاق القرآنـي السيـأتـارة يــ* وت 

قال ببيان أوصاف من يملك ذلك حقيقة، ومن هو أهل أن يستعاذ به، ويلجأ إليه، 

ژ ڑ ڑ  .ڈ  ڈ. ڌ ڎ. ڇ ڇ  ڍ ڍ ﴿ تعاىل:

 .[٦-1لناس:ا] ﴾ ڳ ڳ ڳ. ک  ک گ گ گ.ک

 :املطلب الثاين: الرضا ابلقضاء والقدر
، بالقضاء والقدر اإليامنَ أركان  اإليامن   الستة  التي ال يتم إيامن  العبد إال هبا إن من 

من حديث أمري  يف صحيح مسلمملا ، أركان اإليامن الركن السادس من :وهو

َمر بن اخلطَّاب املؤمنني ه النبيَّ  يف قصة جميء جربيل   ع 
عن  ×وسؤال 

، قالْخ أ: فقال اإلسالم واإليامن واإلحسان ... وفيه:  ياَمن  ين  َعن  اإْل  ْ َأْن تُ ْؤمأَن »: رب 
                                                        

َل : ق ْلت  : من حديث َسْعد  ْبن  َأِب  َوقَّاص  ، َقا(4٠2٣( برقم )2/1٣٣4) الفتن، باب الصرب عىل البالء

وَل اهلل  تَ َلى اْلَعْبُد َعَلى َحَسبأ دأينأهأ، فَإأْن اِلَنْبأيَاُء، ُثَّ اِلَ  » :َأيُّ النَّاس  َأَشدُّ َباَلًء؟ َقاَل  ،َيا َرس  ْمَثُل فَاِلَْمَثُل، يُ ب ْ
ْلَعْبدأ، َحَّتَّ َكاَن يفأ دأينأهأ ُصْلبًا، اْشَتدَّ َبالَُؤُه، َوإأْن َكاَن يفأ دأينأهأ رأقٌَّة، ابْ تُلأَي َعَلى َحَسبأ دأينأهأ، َفَما َيَْبَ  ُح الَْبالَُء ابأ

ي َعَلى  ، َوَما َعلَْيهأ مأْن َخطأيَئةٍ يرَْتَُكُه ََيْشأ وقال الرتمذي حسن صحيح. وقال الشيخ أمحد شاكر:  .«اَِلْرضأ

 (: حسن صحيح .٣24٩( برقم )2/٣71صحيح اإلسناد وقال األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة )
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هللأ، َوَماَل  ْلَقَدرأ َخْْيأهأ َوَشر أهأ ابأ رأ، َوتُ ْؤمأَن ابأ ويف . (1)«ئأَكتأهأ، وَُكتُبأهأ، َوُرُسلأهأ، َواْليَ ْومأ اآْلخأ

يث  َعبد   صحيح ن َحد  و اهلل  مسلم م  َقاَل:  ×: َأنَّ النَّب يَّ بن  الَعاص   بن  َعمر 

اَلئأقأ قَ ْبَل َأْن ََيُْلَق » نَي أَْلَف َسَنٍة،  السََّماَواتأ َكَتَب اَّللَُّ َمَقادأيَر اْلَْ َْمسأ َواِْلَْرَض ِبأ
 .(2)«قَاَل: َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماءأ 

الذي شمل كَل رض ومصيبة حتلُّ  عن عموم قضائه وقدرهفقد أخرب اهلل سبحانه 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ   ﴿ قال تعاىل: بالعبد، 

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  .ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې        ۅٴۇ  ۋ  ۋ

 .[2٣ – 22احلديد: ] ﴾ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ    ۇئوئ

من خري ورش، فكلها قد كتبت وهذا شامل لعموم املصائب التي تصيب اخللق، 

أن تتقرر هذه  ألجل   ؛ها، وأخرب اهلل عباده بذلكها وكبري  صغري   ؛يف اللوح املحفوظ

حيزنوا عىل ال أسوا ويأصاهبم من اخلري والرش، فال  القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما

لعلمهم أن ذلك مكتوب يف اللوح  ؛إليه توتشوف ،ما فاهتم، مما طمحت له أنفسهم

وال يفرحوا بام آتاهم  ،البتة ، ال سبيل إىل دفعهعىل مراد اهلل املحفوظ، ال بد من وقوعه

هتم، وإنام أدركوه بفضل اهلل اهلل فرح بطر وأرش، لعلمهم أَنم ما أدركوه بحوهلم وقو

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴿ودفع النقم، وهلذا قال:  ،ه، فيشتغلوا بشكر من أوىل النعمومنِّ 

أي: متكرب فظ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم اهلل، ينسبها إىل  ﴾ۈئ ېئ

ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ تطغيه وتلهيه، كام قال تبارك وتعاىل: فنفسه، 

 .[4٩الزمر: ] ﴾ڦ   ڦ  ڄ  ڄ    ڤ    ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤ

باآليات التي تقرر هذا املبدأ، وهي كثرية  ن تأمل القرآن الكريم وجده مليئًاوم

ا، وسأقترص هنا عىل ما له عالقة هبذا املطلب؛ وهي تلك اآليات التي تتحدث جد  

                                                        
ياَمنَ  ،صحيح مسلم :( انظر1) َتاب  اإْل 

، واإل بيانَباب  ، ك  ْساَلم  ، َواإْل  ياَمن   .(1( برقم )1/٣٦) .ن ..حسااإْل 

َتاب   ،صحيح مسلم :( انظر2)
 .(2٦٥٣( برقم )4/2٠44القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهام السالم )ك 
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عن رضا املؤمن بالقضاء والقدر، حاَل نزول الرض، وعدم جتزعه وتسخطه من أقدار 

 ، بل استسالم وتسليم.اهلل

  ک  گ  کژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ﴿ قال تعاىل:

 .[٥1التوبة: ] ﴾گ  گ    

ك َأقل ذلك نَّ ، فإويرس عرْس  نم اهلل  بقضاء اْرَض »:(1)ونع ابن الق َمِّ
، هل 

َرتك َأمر   نم َتطل ب ف ياَم  َوَأبَلغ   َضا حقيقة يبيص نل بدالع َأنَّ  ، َواْعَلمْ آخ   ، َحتَّىالرِّ

ونَ  َضاه َيك  ندَ  ر  ، كر الَفقر   ع 
 
؛ كيف ىالغن عند َضاه  َوالبالء

 
خاء  يف   اهللَ قيض  تست والرَّ

َك، ث مَّ  َال ًفا َقَضاءً  َرَأيَت  إ نْ  تسخط َأمر  ََواَك؟! ولعل خم  ن َهَوْيَت  ام هل  َق  َذل َك، َلو م  فِّ  و 

َك، وترىض فيه انكل لك َك  لَّة  لق اَك، وذلكَهوَ  َق واف إ َذا اَءه  قض هالك  ْلم  ؟!  ع  ب الَغيب 

نَت  إ َذا ن ْفَت َأْنص اكذلك، م ك  َك، َواَل  م  َضا َباَب  َأَصْبَت  َنفس  : رجب ابن قال. «الرِّ

   (2). َحَسنٌ  مٌ كال اوهذ

أنه قال البنه: يا بني إنك لن جتد طعم اإليامن  عن عبادة بن الصامت صحَّ و

وما أخطأك مل يكن ليصيبك، سمعت  ،خطئكحتى تعلم أن ما أصابك مل يكن لي

: اْكُتْب، قَاَل: َرب أ فَ َقاَل َلهُ  إأنَّ َأوََّل َما َخَلَق اَّللَُّ اْلَقَلَم، »يقول:  ×رسول اهلل 
 ، يا بني سمعت  «َوَماَذا َأْكُتُب؟ قَاَل: اْكُتْب َمَقادأيَر ُكل أ َشْيٍء َحَّتَّ تَ ُقوَم السَّاَعةُ 

  .(3)«هذا فليس مِن أ  على غْيأ  ماتَ  نْ مَ « :يقول    × اهلل  رسوَل 

 اإليامن   طعمَ  إنك لن جتدَ  نيَّ يا ب  » : قوله: قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

 به عن فيه أن لإليامن طعاًم، وهو كذلك، فإن له حالوة وطعاًم، من ذاقه تسىلَّ  «...

                                                        
(هـ . انظر هتذيب 2٣1هو: عبد اهلل بن عون بن أِب عون اهلاليل أبو حممد البغدادي اخلراز، تويف سنة ) (1)

 (.1٥/4٠2الكامل )

 . ( ٥2٣ -٥22يد ص )تيسري العزيز احلمانظر  (2)

والرتمذي يف سننه  ،(47٠٠( برقم )22٦ -4/22٥ود يف سنه، كتاب السنة، باب يف القدر )أبو دا رواه (٣)

ححه األلباين يف صحيح وص ،(21٥٥( برقم )4/٣٩٠كتاب القدر، باب ما جاء يف الرضا بالقضاء )

 .(٣٩٣٣( برقم )8٩1 -٣/8٩٠ود )سنن أِب دا
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 «...، َوَجَد َحاَلَوَة اإْلأَيَانأ َثاَلٌث َمْن ُكنَّ فأيهأ »:×وقد قال النبي  ،الدنيا وما عليها

وإنام يكون العبد كذلك إذا كان مؤمنًا بالقدر، إذ يمتنع أن توجد الثالث  ،(1)احلديث

 ×وعىل الرسول  ،ويرد عىل اهلل كالمه ،ب بهكذِّ فيه وهو ال يؤمن بالقدر بل ي  
يكن اهلل  مل مقالته، فإن املحبة التامة تقتيض املتابعة التامة، فمن مل يؤمن بالقدر،

وقد بني النبي  ...إليه مما سوامها، فال جيد حالوة اإليامن وال طعمه ورسوله أحبَّ 

ُن َعْبٌد َحَّتَّ  »: قال ×أنه  يف حديث جابر كام كيفية اإليامن بالقدر:  × ََّل يُ ْؤمأ
ْلَقَدرأ َخْْيأهأ َوَشر أهأ، َيُكْن لأُيْخطأَئُه، َوَأنَّ َما َأْخطَأَُه ََلْ َحَّتَّ يَ ْعَلَم َأنَّ َما َأَصابَُه َلَْ  يُ ْؤمأَن ابأ

يَبه  .(2)«َيُكْن لأُيصأ

، حلوه ومره، من بالقدر خريه ورشهؤأن ي -كام بينها القرآن-حال املؤمن احلقِّ و

، وما مل يقدره يستحيل وقوعه، وبأنه كائٌن ال حمالة ،ما قدره اهلل تعاىل يف األزل وأن 

ال جيري يف سلطانه  ،كلَّه من اهلل ذلكوأن ، قبل خلق اخللق رَ ـَّوالش اخلريَ  رَ تعاىل قدَّ 

عبد عن معصيته لوال حيصل يف ملكه إال ما سبق به القضاء، ال مهرب ل ،إال ما يشاء

إال بتوفيقه ورمحته، وال قوة له عىل طاعته إال بمعونته وإرادته، يفعل ما يشاء، وحيكم 

َق منه ذلك جنى و ما يريد ال معقب حلكمه وال راد ألمره.  اإليامن   ثامرَ من حتقَّ

 
 
 منها: والتي ،والقدر   بالقضاء

ٹ    ٿٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ﴿قال تعاىل: :الرضا واليقني ابلعوض :أوَّلً 

أي: ». قال ابن كثري يف تفسريها:  [11التغابن: ]﴾ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ

                                                        
(، 1٦( برقم )1/٦٠ح البخاري مع الفتح، كتاب اإليامن، باب حالوة اإليامن )صحيانظر متفق عليه. ( 1)

 (.4٣( برقم )1/٦٦وصحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان خصال  من اتصف هبن وجد حالوة اإليامن )

 (.٦٩4 -٦٩٣ص )( انظر تيسري العزيز احلميد 2)

( 4/٣٩٣ اإليامن بالقدر خريه ورشه )يف سننه، كتاب القدر، باب ما جاء يف واحلديث رواه الرتمذي 

 "حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث عبد اهلل بن ميمون، وهو منكر احلديث " قال:( و2144) برقم
: لكن (24٣٩( برقم )٥/٥٦٦أهـ. قال الشيخ األلباين رمحه اهلل يف سلسلة األحاديث الصحيحة ).

 ها رمحه اهلل من عرشة طرق .... ثم ساقاحلديث صحيح، فإنه جاء مفرقا يف أحاديث
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صرب واحتسب، واستسلم ف ،اهلل وقدره ومن أصابته مصيبة فعلم أَنا بقضاء

 فاته من الدنيا هًدى يف قلبه، ويقينًا صادًقا، ضه عاّم اهلل قلبه، وعوّ  اهلل، هدى لقضاء

َعبَّاس   ابن عيل بن أِب طلحة عن ان أ خذ منه، أو خرًيا منه، قالوقد خيلف عليه ما ك

  َيك ْ  َفَيْعَلم  َأنَّ َما َأَصاَبه  مَل
ني   َقْلَبه  ل ْليَق 

ْن : هَيْد  ْ َيك  ، َوَما َأْخَطَأه  مَل ئَه 
ي ْخط 

ْن ل 

يبَه  
ي ص 
َْمرأ اْلُمْؤمأنأ إأنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْْيٌ َولَْيَس  »: تفق عليهويف احلديث امل... ل  َعَجًبا ِلأ

، إأْن َأَصابَ ْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخْْيًا َلُه، َوإأْن َأصَ  ََحٍد إأَّلَّ لأْلُمْؤمأنأ ابَ ْتُه َضرَّاُء َذاَك ِلأ
برَي  (1)»َصََبَ َفَكاَن َخْْيًا َلهُ  يد  بن  ج 

عن ي  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴿ :، َقاَل َسع 

ع ونَ 
: إ نَّا هلل  َوإ نَّا إ َليه  َراج  ول  ع  َيق 

ج   .(2) »َيْسرَتْ

 أ مِّ َسَلَمَة 
يث  ن َحد  وَل  روى مسلم يف صحيحه م  ْعت  َرس 

اهلل   َقاَلْت: َسم 

× : ول  يَبٌة فَ يَ ُقوُل َما َأَمَرهُ « َيق  يُبُه ُمصأ ْن ُمْسلأٍم ُتصأ ُ: إأَّنَّ َّللأَّأ َوإأَّنَّ إألَْيهأ  َما مأ اَّللَّ
َها، إأَّلَّ َأْخَلَف اَّللَُّ َلُه َخْْيًا  ن ْ ، َوَأْخلأْف ِلأ َخْْيًا مأ يَبِتأ ُعوَن، اللَُّهمَّ ْأُجْرينأ يفأ ُمصأ رَاجأ

َها ن ْ ل  َبْيت   ، َقاَلْت: َفَلامَّ َماَت «مأ ْن َأِب  َسَلَمَة؟ َأوَّ
نَي َخرْيٌ م 

: َأيُّ املْ ْسل م  َأب و َسَلَمَة ق ْلت 

ول   وَل ×اهلل   َهاَجَر إ ىَل َرس  ْلت َها َفَأْخَلَف اهلل  يل  َرس   .(3) ×اهلل   ، ث مَّ إ ينِّ ق 

قال  :انشراح الصدر، وسعادة القلب، وطمأنينة النفس، وراحة البال :اثنًيا

َ رسوٌر إال يف مواضع القضاء والقدرأصبحت و العزيز: بن عبد عمر َما يل 
(4). 

  ک  گ  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک ﴿ قال تعاىل:

 .[٥1التوبة: ] ﴾گ  گ    

االحتامل، وكل أحد ال بد له من الصرب،  قويَّ  ،اإليامن بالقدر جيعل املؤمن صابًرا

ومن مل يصرب صرب  ومن سامت الرجال، ،وحممود اخلصال ،فهو من مجيل اخلالل

                                                        
 وهو يف صحيح مسلم فقط، وتقدم خترجيه. –املتفق عليه  -كذا يف تفسري ابن كثري( 1)

 (.2٩2 -7/2٩1تفسري ابن كثري ) (2)

 (.٩18( برقم )2/٦٣1) ما يقال عند املصيبة ، باباجلنائزصحيح مسلم، كتاب  (٣)

 (.2/٥٠٩جامع العلوم واحلكم ) :انظر( 4)
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جدنا خري و»  :بن اخلطاب  عمرأمري املؤمنني البهائم، قال  الكرام؛ سال سلوَّ 

ويتجاوز  ،ًدا، يتحمل املشاقر صبوًرا متجلِّ دَ ؛ لذا جتد املؤمن بالقَ  (1) «عيشنا بالصرب

إنه ف ،ذلك بخالف ضعيف اإليامن الذي ال يقوى عىل احتامل املصاعب واآلالم،

األسباب، بل ربام أدى به اجلزع إىل الوساوس واألمراض النفسية  ألتفه جيزع

واهلرب إىل املخدرات واالنتحار، ولو آمن بالقضاء والقدر لرأيت قوة الرجاء 

وكامل  ،ال يقيض قضاًء إال وفيه متام العدل -تعاىل-وإحسان الظن باهلل، فإن اهلل 

وأقداره؛ وذلك يوجب له  ري عليه من أقضيتهيام جي  هم ربه فالرمحة واحلكمة؛ فال يتّ 

ه، بل خيفف بَ وترق   ج  رَ الفَ  رَ انتظاو ،ورضاه بام خيتاره له سيده ،احلاالت عنده استواءَ 

 ْ املشقة، ال سيام مع قوة الرجاء فإن يف حشو البالء من روح الفرج  ل  ذلك من مح 

 .(2) لبل هو فرٌج معج خفي األلطاف،من ونسيمه وراحته ما هو 

 :املطلب الثالث: إفراد هلل ابلدعاء والتوسل يف كشف الضر
 يعلمها قوة   ألعظم به يتوجه الذي الدعاء هو املضطر غوث إىل الوسائل أقرب إن

 القوة، ورسعة تلك كامل عىل والرشع والعقل احلسُّ  دل الوجود، والتي يف

 الفعال ،العزيز القوي اهلل هأمامها، إن يستحيل يشء ال إليها، وأنه توجه ملن االستجابة

  .السامء يف وال األرض يف يشء يعجزه ال الذي ،يريد ملا

 خلقه، واإلنسان نفوس يف سبحانه ركزها الشدائد، فطرة عند إىل اهلل التوجهَ  إنَّ 

 يف إليه يلجأ القادر، ولذا القوي هو اهلل وأن ،عاجز ضعيف أنه نفسه قرارة يف يعلم

 عنه اهلل ذهبي   أن ما الناس من الكثري غريه، لكن معه يرشك ال ،والضوائق الشدائد

 التي القرآنية بالدالئل  اهلل كتاب حفل واملعصية، وقد للرشك يعودَ  حتى الشدة

ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  ﴿ قال تعاىل:ذلك؛  عىل تدل

                                                        
 ارم اهللـباب الصرب عن حمكتاب الرقاق،  -مع الفتح – صحيح البخاري :. انظرمعلقاه البخـاري أخرجـ( 1)

 (11/٣٠2-٣٠٣.) 

 (.1/٦2، )لشيخ: حممد بن إبراهيم احلمد، لاإليامن بالقضاء والقدر :انظر ( 2)
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 ٱ  ٻ  ٻٻ . مب   ىب  يب جت حت  خت  مت  ىت  يت  جث. حب

 ونظائرها كثري.، [٥٥ – ٥٣النحل: ] ﴾ ٻپ  پ  پ

صحيح  يف هذه اآلية الكريمة أن فضَله سابٌق عىل خلقه، كام يف -سبحانه-فبنّي 

َرْيَرَة البخاري من حديث أِب  وَل اهللَّ   أنه سمع، ه  :  ×َرس  ول  إأنَّ اَّللََّ َكَتَب »َيق 
، فَ ُهَو َمْكُتوٌب عأْنَدُه فَ ْوَق كأَتااًب قَ ْبَل َأْن ََيُْلَق اْلَْلَق: إأنَّ َرْْحَِتأ َسبَ َقْت َغضَ  يبأ

تقدم قبل هذه ملا . فام أحدَق باخللق من نعم فبمحض فضل اهلل تعاىل، و(1)«الَعْرشأ 

 ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې  ىى  ائ  ائ   ﴿اآلية قوله تعاىل: 

، لرشللخري واآلخر لأحدمها ؛ وجود إهلني اثننيملن زعم بل ابطوفيها إ، [٥1النحل: ]

 ،النعمة واهبهو ؛ فاهلل تعاىل بتقديربأن اخلري والرض سبحانه يف هذه اآلية أعقبه 

للمالبسة، أي ما البسكم واستقر  ﴾ىئ ىئ﴿يف قوله: والباء ، وكاشف الرض

واصلة إليكم من اهلل، واملقصود: تقرير أن اهلل تعاىل هو  من نعمة فإنام هي عندكم

َنم ال يلتجئون إال إليه أال إله خيلق إال هو، و مدبر أسباب ما هبم من خري ورش، وأنه

هو األسقام واألوجاع والقحط والزالزل واحلاجة والفقر، وغري ؛ وإذا أصاهبم رض

 ةاستعري املس لإلصابة اخلفيف ،حلوله ومس الرض .ترض اخللق ذلك من األمور التي

: اجلؤار. والرضجيأر إىل اهلل بحصول أدنى يشء من  ذإ ،إشارة إىل ضيق صرب اإلنسان

جب   ﴿:م اجلار واملجرور يف قوله تعاىليقد. وت(2)رفع الصوت بالرصاخ والترضع

 للداللة عىل اختصاص التوجه باالستغاثة إىل اهلل وحده دون رشكائهم. ﴾ حب

مب  ىب يب    ﴿هم، أتبع هذه بنعمة أخرى وهي نعمة كشف الرض عنثم 

 اخيللرت وهي "ثم"جيء بحرف العطف و ،﴾مت  ىتيت  جثجتحت خت

                                                        
 ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ   .ۇئ   وئ  وئ     ۇئ  ﴿ التوحيد، باب قول اهلل تعاىل:  ، كتابمع الفتحالبخاري  نظر: صحيحا( 1)

 .(7٥٥4برقم ) (1٣/٥22)  [2 –1]الطور:  ﴾ڻ  ڻ    .ں  ﴿ [، 22 – 21: ]الربوج

 (.11٣ -4/112)جأر( )لسان العرب مادة  :( انظر2)
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فإن ؛ ألن مضمون اجلملة املعطوفة أبعد يف النظر من مضمون املعطوف عليها؛ الرتبي

 وأبعد وإرشاك غريه به يف العبادة أعجب حااًل  ،اإلعراض عن املنعم بكشف الرض

  من اللجحصواًل 
 
 إليه عند الشدة.وء

كشف الرض حيث ي ؛واملقصود تسجيل كفران املرشكني، وإظهار رأفة اهلل باخللق

 ،رشكه بعد كشف الرض عنه ود إىلمن يعهم مع علمه بأن من ،عنهم عند التجائهم إليه

وأنه ال  ،للداللة عىل إرساع هذا الفريق بالرجوع إىل الرشك ؛الثانية فجائية "إذا"و

 .(1)يرتيث إىل أن يبعد العهد بنعمة كشف الرض

ات القرآنية هذه حال املرشك يف التعامل مع الرض عند حلوله، وقد جاءت اآلي

 مستفيضة يف هذا.

لكن حال املؤمن عىل خالف ذلك؛ فهو يتعامل بمرضاة اهلل تعاىل حال الرخاء 

ا، قد وحال الشدة، وحال دفع الرض أو رفعه، ال يدعو إال اهلل، وال يتوجه إىل غريه أبدً 

تعاىل:  ا قول اهللكاشف للرض وال جالب للخري إال اهلل، مستشعرً  ا أنه الامتأل قلبه يقينً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ   ﴿

قد وّطن نفسه ابتداء  [1٠7يونس: ] ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ 

عىل ذلك، وتعبد هلل به، مما جعل وقوع املصيبة عليه عند حصول الرض أهون منه عىل 

 ألقدار اهلل، مهام عظم ما وقبواًل  اغريه، وكلام كمل إيامن املؤمن كلام كان أشدَّ اطمئنانً 

ا اهلل يف ذلك؛ إن أصابه فضل نسبه إىل اهلل وَشَكَره عليه، يرتتب عليها من رض، موحدً 

ا توحيد اهلل تعاىل وقربه وإن أصابه رض نسبه إىل نفسه وصرب واحتسب، مستصحبً 

ٹ ٹ ، منه، ال يتوجه لدعاء غريه، وال يترضع إال إليه سبحانه، طاعًة له وامتثااًل 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿

 ا رحياًم ا الطاعة والعبادة حال الرخاء فيجد رب  مقدمً     [٦٠غافر: ] ﴾ٹ    ڤ  

                                                        
 .(178 -14/17٦التحرير ) :( انظر1)
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ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ﴿ قال تعاىل:حال الرضاء، 

 .[18٦البقرة: ] ﴾ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

استجاب له، وكشف رضه مل َا كان  عند مس الرض ولذا ملا دعاه نبيه يونس 

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    .ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ﴿ قال تعاىل:يصنعه يف الرخاء، 

، وهذه هي حال عباد اهلل وأوليائه، دعاء رهبم [144 – 14٣الصافات: ] ﴾ھ

وخالقهم  يف الرغب والرهب، عند اخلوف وعند الطمع؛ لذا قربت رمحة اهلل منهم، 

َل استجابته هل ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ    ﴿ قال تعاىل:م، وعجَّ

يف سورة سميت  -ولذا ملا ذكر اهلل قصص أنبيائه  [٥٦األعراف: ] ﴾ۉ  

وما مسهم من رض، وكيف كشف اهلل عنهم ذلكم الرض عندما دعوه  -باسمهم

ې   ې  ى  ى  ائ        ﴿وترضعوا إليه، أعقب ذلك بقوله تعاىل: 

كالتعليل الستجابة    [٩٠بياء: األن] ﴾ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ 

ها، وبعد  دعائهم، ولنا فيهم أسوة، السيام وقد قال سبحانه وتعاىل يف السورة نفس 

. ويف احلديث [88األنبياء: ] ﴾ے ھ ٱ﴿استجابته دعاء أحدهم:

دعوة ذي النون إذ دعاه : »×قال رسول اهلل : قال عن سعد بن أِب وقاص 
نت سبحانك إين كنت من الظاملني، فإنه َل يدع هبا وهو يف بطن احلوت َّل إله إَّل أ

 .(1)«رجل مسلم يف شيء قط إَّل استجاب هللا له

ول  وقد وصف اهلل أهل اإليامن بآياته الذين أخفى هلم من الكرامة ما قال عنه   هَرس 

 رََأْت، َوََّل ُأُذٌن قَاَل اَّللَُّ تَ َباَرَك َوتَ َعاََل: َأْعَدْدُت لأعأَبادأي الصَّاحلأأنَي َما ََّل َعنْيٌ : »×
َعْت، َوََّل َخَطَر َعَلى قَ ْلبأ َبَشٍر، فَاقْ رَ  ُتْم ؤ َسَأ ئ ْ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿وا إأْن شأ

                                                        
(  ٣٥٠٥) ( برقم٥/4٩٥، كتاب الدعوات، باب ما جاء يف عقد التسبيح باليد )( رواه الرتمذي يف سننه1)

 حه األلباين يف صحيح سنن الرتمذيوصحال صحيح اإلسناد، ـم وقـواللفظ له والنسائي واحلاك

 .(1٦44برقم ) (2/1٣٠والرتهيب )  صحيح الرتغيب وصححه األلباين يف (1٦٩ -1٦8/٣)
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وصفهم بام وصف به أنبياءه بأَنم يدعون رهبم  (1)«﴾ھ      ہ   ھ  ھ   ہ  ہ

يادهم ، بعد أن وصفهم بتعظيمهم آليات اهلل، وانقا يف رمحتها من عذابه، وطمعً خوفً 

وخضوعهم هلا، وتنزهيهم هلل تعاىل بألسنتهم وجوارحهم، يف أخص اهليئات ذالً هلل، 

ا منه، حني السجود له، ويف أخص العبادات وأحبها له، وهي الصالة، ويف وقربً 

حال كوَنم خاضعني أخص األوقات وأفضل ما تكون فيه تلك العبادة وهو الليل، 

ڍ   ﴿ قال تعاىل:هلم من عظيم الثواب واجلزاء؛ ، فبرشهم بام أخفى هلل، متذللني له

 .ک ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  

ڻ   . گ گ  ڳ  ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں

  .]17 –1٥ السجدة:[ ﴾ھ   ہ   ھ  ھ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 اهلل، والترضع إليه، فلن خييِّبه؛ إذ ال 

 
جميب مما يدل عىل أن من صدق يف دعاء

ۇ  ۆ   ﴿ قال تعاىل:لدعوة املضطر، وال كاشف للسوء، سوى اهلل سبحانه، 

ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  

ومن توجه إىل غريه فال أضل منه؛ إذ كيف يدعو من   ،[٦2النمل: ] ﴾ى 

ام الساعة، ا، ولو دعاه إىل قيا وال رض  دون اهلل  من ال يستجيب له وال يملك له نفعً 

ىئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ ﴿ قال تعاىل:

 .[٥األحقاف: ] ﴾ىئ  ی  

إن دعاء اهلل تعاىل والترضع إليه من أعظم العبادات التي يتقرب هبا املؤمن إىل ربه، 

وينال هبا الدرجات العىل، حيث أخرب سبحانه عن أهل اجلنة أن مما يدور بينهم من 

حلديث هناك إخبارهم بأن من سبب ما هم فيه من النعيم أَنم كانوا يف هذه الدنيا ا

                                                        
َرْيَرَة 1) جاء مع الفتح، كتاب بدء اخللق، باب ما  . انظر صحيح البخاري( متفق عليه من حديث َعْن َأِب  ه 

( ، وصحيح مسلم، كتاب اجلنة وصفة نعيها وأهلها، ٣244( برقم )٦/٣18يف صفة اجلنة وأَنا خملوقة )

 (.2824( برقم )4/2174)
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 املبحث الثاني
 حال املؤمن يف نسبة الضر 

  :ة الضر إَل هللا تعاَل يف تقديرهاملطلب اِلول: نسب
لك الرب سبحانه وتعاىل أاّل يقَع يشء يف ملكه إال بعلمه، وقضائه  إن من كامل م 

 فامتدح، [1٠1األنعام:] ﴾خبمب  ىب  يب  جت  حت   جب  حب  ﴿ قال تعاىل: وقدره، كام

فكام ال خيرج عن علمه يشء ، علم كل يشءوبأنه ي ،بأنه خلق كل يشء سبحانه نفسه

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ قال تعاىل:حتى اخلري والرش، كذا ال خيرج عن خلقه يشء 

   قال تعاىل:و، فأثبت سبحانه لنفسه أنه خالق الرش، [2 –1الفلق:] ﴾ٹ  ڤ   ڤ  ڤ .

خلق ف [44النجم: ] ﴾حس  خس  مس  حص    ﴿ قال تعاىل:و [2امللك:]﴾ڀ   ڀ  ٺ  ﴿

عن خلقه وإحداثه  ها صادرةٌ ها ورش  كلها خري   فاألفعال  شياء وأضدادها؛ سبحانه األ

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ېې  ې  ې    ﴿ قال تعاىل:و ،(1)إياها

  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ى

جثمث    جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت. ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ

، فأثبت احلق لنفسه أنه خالق [7٩ – 78النساء: ] ﴾ىث  يث   حجمج  جح  مح  جخ 

 ،ث عىل اجلهاد يف سبيل اهللالسيئة واحلسنة، وهذه اآلية من سورة النساء يف سياق احل

، الذين متنوا تأخري وجوب اجلهاد القاعدينعن أولئك  ا سبحانهربً ه، خمالرتغيب فيو

ۈ   ﴿ــف؛ ن قدرمال يغني حذر ن قدر اهلل شيئا؛ فأن ذلك القعود ال يدفع عنهم م

أي: قصور منيعة   ﴾ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ېې     ۋ  ۋ ﴿      مكان أوزمان  من      ﴾ٴۇ 

 .(2)ومنازل رفيعة

 قال تعاىل:ثم أخرب سبحانه عن حاهلم ومقاهلم عندما تصيبهم حسنة أو سيئة ف

                                                        
 (.1٣/٥٣2البن حجر )فتح الباري  :( انظر1)

 (.1/411)تفسري السعدي  :( انظر2)
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تلد ن وأ ،ثامروال عزرووالرزق ال الديار، وتوفر أي: خصب  ﴾ې  ې   ى  ﴿

 تنتج خيوهلم وأنعامهم ومواشيهم، وحيسن حاهلم ونحو ذلك، ونساؤهم الغلامن
أي: اجلدب والرضر يف أمواهلم، ونقص  ﴾ۇئى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ﴿

 × تشاءموا بمحمد   ،نتاج ونحو ذلكوال والداألأو موت  ،يف الثامر والزروع
تركنا ديننا واقتدائنا و ،نا لكأي: من قبلك وبسبب اتباع  ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ﴿وقالوا: 

كام قال تعاىل عن قوم فرعون:  ×يتشاءمون بالنبي أصابنا هذا البالء، ، بدينك

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ﴿
ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ   ﴿  قال تعاىل: وكام، [1٣1األعراف: ]

 ﴾ۓ   ۓ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۀ  ۀ    ڻڻ
وهم  ،اوهكذا قال هؤالء املنافقون الذين دخلوا يف اإلسالم ظاهرً  ،[11احلج: ]

،  ×باعهم للنبي كارهون له يف نفس األمر؛ وهلذا إذا أصاهبم رش إنام يسندونه إىل اتِّ 
اجلميع بقضاء اهلل وقدره : أي  ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی   ﴿: رد اهلل تعاىل عليهم ذلك بقولهف

، وهو نافذ يف الرب والفاجر، واملؤمن والكافروالشـر، واحلسنة والسيئة،  ؛ اخلريوخلقه

 .ال مناص منه وال خالص

وقلة ، ثم قال تعاىل منكرا عىل هؤالء القائلني هذه املقالة الصادرة عن شك وريب

ثم قال ، ﴾ ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ ﴿فهم وعلم، وكثرة جهل وظلم: 

أي: يف الدين     ﴾ جب  حب  خب     مب ﴿راد جنس اإلنسان: وامل × ا للرسولتعاىل خماطبً 

 أسباهبا يرّس الذي هو و ،ه ولطفه ورمحتهأي: من فضل اهلل ومنّ  ﴾ىب  يبجت   ﴿ والدنيا

قال كام بسبب ذنبك وخطيئتك أي: فمن قبلك، و  ﴾حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث  ﴿

الشورى: ] ﴾ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ﴿ تعاىل:

أي: تبلغهم رشائع   ﴾ىث  يث   حجمج   ﴿رب سبحانه عن عموم رسالته: ، ثم أخ[٣٠

م، وعىل من سمع هعىل أنك بلغتأي: عىل أنه أرسلك، و  ﴾ جح  مح  جخ ﴿اهلل، 
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 .(1)وأطاع منهم ومن أعرض وعىص

يف هذه اآلية الكريمة أن اخلري والرش، والنفع والـرض؛  -تبارك وتعاىل-فبني احلق 

، والشك أن وراء ذلك من احلكم ﴾ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴿: وقدره كلٌّ بقضاء اهلل

العظيمة ما تقرص عن إدراك الكثري منه أفهام العباد، لكن من توقري اهلل تعاىل وحسن 

وهلذا تأدب العارفون األدب معه أن يضاف اخلري إليه ، وأما الرش فيضاف إىل العبد؛ 

، فوا الرشور إىل حملهاوأضا ،فأضافوا إليه النعم واخلريات ،من عباده هبذا األدب

، إىل سببه ومن قام بهيضيف الرش تارة ، ف(2)وكذلك هي طريقة القرآن ومنهجه

 ﴾حب  خب     مب  ىب    يب  ﴿: وقوله، [2٥4البقرة: ] ﴾ ڻ ڻ ں ﴿: كقوله
ی  ﴿: وقوله، [1٦٠النساء: ] ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ﴿: وقوله، [1٠8املائدة: ]

الزخرف: ] ﴾ٿٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ  ﴿:، وقوله[14٦األنعام: ]﴾ یی 

، وإنام املقصود التمثيل، وهو يف القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا عرش معشاره، [7٦

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ     ﴿: ذف فاعله كقوله تعاىل حكاية عن مؤمني اجلنحيوتارة 

ورصحوا  ،هومريدَ  الرشِّ  ، فحذفوا فاعَل [1٠اجلن: ] ﴾ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ 

  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ﴿قوله تعاىل: نظريه يف الفاحتةو، بمريد الرشد

والضالل  ،فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه، [7الفاحتة:]﴾ڄڦڦ ڄ

: ومثله قول اخلرض يف السفينة، ا فاعلهوالغضب حمذوفً  ،ا إىل من قام بهمنسوبً 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   ﴿، ويف الغالمني [7٩الكهف: ] ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿: ومثله قوله [82الكهف: ] ﴾وئ  وئ ۇئ  ۇئ  ۆئ 

اخلري ، فنسب  [7احلجرات: ]﴾ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ

لنفوس املؤمنني، وتكريه الكفر  ابوبً وجعله حم اإليامن تزينيإىل ذاته املقدسة؛ 

آل ] ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ ڻ  ﴿:وقالوالفسوق والعصيان، 

                                                        
 (.1/41٣)والسعدي  (1٦7 -٣/1٦2) ( انظر تفسري ابن كثري1)

 .(2/42ليل )عل( انظر شفاء ا2)
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ې  ې  ى  ى   ﴿: ول اخلليل مثله ق، ونَ يِّ ز  امل   ، فحذف الفاعَل [14عمران:

ىئ  .ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  .ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  .ائ  ەئ  ەئ  وئ    .

فنسب إىل ربه كل كامل من ، [82 – 78الشعراء: ] ﴾ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ     

 .(1)وهو املرض واخلطيئة ،ونسب إىل نفسه النقص منها ،هذه األفعال

ِّ بن لم من حديث ، ففي صحيح مس ×وهكذا كان يصنع أعرف اخللق باهلل 
َعىل 

الة قال × عن رسول اهلل  أبى طالب َوجَّْهُت َوْجهأَى » :َأنَّه  كان إذا َقاَم إىل الصَّ
لألَّذأي َفَطَر السََّمَواتأ َواَِلْرَض َحنأيًفا َوَما َأََّن مأَن اْلُمْش رأكأنَي، إأنَّ َصاَلِتأ َوُنُسكأي 

َن اْلُمْسلأمأنَي، َوََمَْياَي َوََمَاِتأ َّللأَّأ َرب أ الْ  َعاَلمأنَي، ََّل َشرأيَك َلُه َوبأَذلأَك أُمأْرُت َوَأََّن مأ
ى َواْعرَتَْفُت  اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَملأُك ََّل إأَلَه إأَّلَّ أَْنَت، أَْنَت َرّب أ َوَأََّن َعْبُدَك، ظََلْمُت نَ ْفسأ

يًعا، إأنَُّه ََّل يَ ْغفأ  ، فَاْغفأْر ِلأ ُذنُوِبأ مجَأ ُر الذُّنُوَب إأَّلَّ أَْنَت، َواْهدأينأ َِلْحَسنأ بأَذْنيبأ
اَِلْخاَلقأ ََّل يَ ْهدأى َِلْحَسنأَها إأَّلَّ أَْنَت، َواْصرأْف َعِن أ َسي أئَ َها ََّل َيْص رأُف َعِن أ َسي أئَ َها 

ْْيُ ُكلُُّه يفأ يََدْيَك، َوالشَّرُّ لَْيَس إأ  لَْيَك، َأََّن بأَك َوإألَْيَك، إأَّلَّ أَْنَت، لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْلَْ
 .(2)«تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيَت، َأْستَ ْغفأُرَك َوأَتُوُب إألَْيكَ 

: قال اخلطاِب وغريه: فيه اإلرشاد إىل األدب يف الثناء عىل اهلل  قال النووي

ألن ؛ تعاىل، ومدحه بأن يضاف إليه حماسن األمور دون مساوئها عىل جهة األدب

. ثم أن كل املحدثات فعل اهلل تعاىل وخلقه، سواء خريها ورشهامذهب أهل احلق 

 .ألهل العلم مخسة أقوال «َوالشَّرُّ لَْيَس إألَْيكَ »يف تأويل قوله يف احلديث:  ذكر 

 معناه: ال يتقرب به إليك. أحدها:

ال يضاف إليك عىل انفراده، ال يقال: يا خالق القردة واخلنازير، ويا رب  والثاين:

                                                        
 .(21٥، 2/214( انظر بدائع الفوائد )1)

-1/٥٣4) باب الدعاء يف صالة الليل وقيامهصحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها،  ( انظر2)

 (.771( برقم )٥٣٦
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وحينئذ يدخل الرش يف  ،كل يشء ورَب  ،كل يشء نحو هذا، وإن كان خالَق الرش و

 العموم.

 والعمل الصالح. ،إنام يصعد الكلم الطيب ،والرش ال يصعد إليك :معناه والثالث:

فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنام هو  ،ا بالنسبة إليكوالرش ليس رش   :معناه والرابع:

 رش بالنسبة إىل املخلوقني.

 .(1) معهمصفوه وإذا كان عداده فيهم أو  .فالن إىل بني فالن :أنه كقولك مس:واْلا

ْْيُ ُكلُُّه يفأ  ،َوَسْعَدْيكَ  لَب َّْيكَ : »×إن معنى قوله »: قال ابن القيم   َواْلَْ
عن نسبة الرش إليه بوجه  يف ذاته  يتضمن تنزهيه. « ..َوالشَّرُّ لَْيَس إألَْيكَ  ،يََدْيكَ 

ٿ  ٿ   ﴿: وإن دخل يف خملوقاته كقوله ،ته وال يف أفعاله وال يف أسامئهال يف صفا؛ ما

  (2)«[2، 1الفلق: ] ﴾ٹ  ٹ. ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

فال يضاف ؛ وجهأي تعاىل ب  اهلليقتيض امتناع إضافة الرش إىل احلديث يفلنفي فا 

نزهة فإن ذاته م، وال يصدر منه سبحانه، وال أفعاله ،وال أسامئه ،وال صفاته ،إىل ذاته

ال نقص فيها  ،إذ كلها صفات كامل ونعوت جالل ؛وصفاته كذلك ،عن كل رش

وأفعاله ، وال عيب ليس فيها اسم ذمٍّ  ، وكاملوأسامؤه كلها حسنى ،بوجه من الوجوه

وهو ، ال خترج عن ذلك البتة ،مصلحة وإحسان وعدلوفضل وكلها حكمة ورمحة 

ر إليه ـبأي وجه ينسب الش، وهفيستحيل إضافة الرش إلي ،املحمود عىل ذلك كله

 ،وله فيه النعمة والفضل ،فكل ما يأيت منه فله عليه احلمد والشكر ،سبحانه وتعاىل

فإن نفسه،  ا تأيت من العبدوكوَنا ذنوبً ، وليس يف الوجود رش إال الذنوب وموجباهتا

لم كام أن سبب اخلري احلمد والع، ومها من نفس العبد، واجلهل   الظلم   سبب الذنب  

مستلزمة للحكمة  -سبحانه-وذات الرب ، وهي أمور ذاتية للرب، واحلكمة والغنى

                                                        
 (.٦/٥٩صحيح مسلم برشح النووي ) :( انظر1)

 .(2/214بدائع الفوائد ) :( انظر2)



 فايز بن حبيب الرتمجيد.                                                                حال املؤمن عند الضراء

110 

وما فيه من العلم والعدل فإنام ، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم، واخلري واجلود

ا أعطاه هذا فمن أراد اهلل به خريً ، وهو أمر خارج عن نفسه، حصل له بفضل اهلل عليه

ا أمسكه عنه إلحسان والرب والطاعة، ومن أراد به رش  فصدر منه بوحيه من ا ،الفضل

فصدر منه موجب اجلهل والظلم من كل رش  ،نفسه وطبعه وموجبها َي وخاله ودواع

ا، ال  منه تعاىل، فإنه فضله، وليس من منع فضله ظاملً وقبيح، وليس منعه لذلك ظلاًم 

 ا الفضل هو توفيقها فإن هذوأيًض  ،وال يليق به ،سيام إذا منعه عن حمل ال يستحقه

وال خيىل بينه وبني نفسه، وهذا  ،ويوفقه ويعينه ،وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده

 ،ويليق به ،حمض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم باملحل الذى يصلح هلذا الفضل

ٱ  ٻ   ﴿ :ويزكو به. وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا املعنى بقوله، ويثمر فيه

 ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ
  .(1)، فأخرب سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها  [٥٣األنعام: ]

وما تقدم حتقيقه هو صنيع العارفني باهلل، وهو ما دلَّ عليه القرآن، وهو الذي 

وال يتحقق ذلك إال  ،للمعبود من العبادة الذل   املرادَ تتحقق به العبادة وتكمل؛ ألن 

 وهلذا املعنى ملا قام آدمبنسبة اخلري والفضل إىل الرب، والرشِّ والنقص  إىل العبد، 

 فلام التقى بموسى، [2٣األعراف: ] ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ :مقام العبودية قال 

 وكذلك قال ابن مسعود(2)«ه اهلل عيلَّ رَ أتلومني عىل أمر قدَّ »: قال له ،  :

 .(3)إن كان خطأ فمنيو ،ا فمن اهللأقول برأيي فإن كان صوابً 
                                                        

 .(2/٣8٣مدارج السالكني )، و(٦21)ص( انظر طريق اهلجرتني 1)

باب حتاج آدم وموسى ، القدرصحيح البخاري مع الفتح كتاب  :انظر ، هريرة ( متفق عليه من حديث أِب2)

اَم (، ٦٦14، برقم )(11/٥٠٥) عند اهلل َجاج  آَدَم َوم وَسى َعَلْيه 
، َباب  ح  وصحيح مسلم، كتاب اْلَقَدر 

( ، اَلم   .(2٦٥2( برقم )4/2٠42السَّ

ج  ب َغرْي  َصَداق  )( ٣) (، وابن حبان يف ٣٣٥4( برقم )٦/121رواه النسائي يف سننه، كتاب النكاح، باب إ َباَحة  التََّزوُّ

  (.٣14٥( برقم )2/7٠٦(، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي )41٠٠( برقم )٩/4٠٩صحيحه )
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ا وجيليه يف األذهان يقني  العبد املسلم بام دلت عليه نصوص ومما يزيد األمر بيانً 

أفعاله،  كل؛ فاحلكمة وصف الزم لأّن من أسامء اهلل تعاىل احلكيم الكتاب والسنة،

 خري وحكمة من جهة إضافته إىل وقضاه وقدره، فكل ذلك هخلقوما أمر به  ولكل

َوالشَّرُّ : »×دلَّ عليه قوله كام  ،إضافته إىل العبد جهة منفيه الرش  إنامو،  الرب
 ،ألنه أحسن هبا من كل وجه  الرب جلَّ يف عاله؛احلسنة مضافة إىل، ف«لَْيَس إألَْيكَ 

وأما السيئة فهو  ،إليه تهافام من وجه من وجوهها إال وهو يقتيض إضاف، وبكل اعتبار

فإن  ،وهي باعتبار تلك احلكمة من إحسانه ،متهسبحانه إنام قدرها وقضاها حلك

ه كله ل  عْ بل ف   ،كام ال يوصف به وال يسمى باسمه ،قط ًءاالرب سبحانه ال يفعل سو

ه ففي قَ لَ بل كل ما َخ  ،ا من كل وجها حمًض فهو ال خيلق رش  ، حسن وخري وحكمة

لكيل املطلق الرش اوأما ، إضايف جزئٌي  وإن كان يف بعضه رٌش  ،ه مصلحة وحكمةق  لْ َخ 

 .(1)«َوالشَّرُّ لَْيَس إألَْيكَ »، وليس إليه ،منزه عنه -تعاىل-من كل وجه فهو

 :املطلب الثاين: نسبة الضر إَل العبد يف سببه
 ورش  حيصل للعبد يف الدنيا واآلخرة إال وبسبب  من العبد 

 
ٍّ أو بالء إنه ما من رض 

 الذنوب  ويس يف الوجود رش إال لف ؛فإن اهلل تعاىل ربط األسباب بمسبباهتانفسه، 

، ومها فإن سبب الذنب الظلم واجلهلنفسه،  ا تأيت من العبدوكوَنا ذنوبً ، هموجبات  

ې  ې     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴿قال تعاىل:أمران الزمان لذات العبد، 

[72األحزاب: ] ﴾ائ   ەئەئ  وئ  وئ ۇئ  ۇئې  ې  ى  ى  ائ 
(2). 

ولوال عظيم عفو  اهلل  ،من موجباهتا وعىل قدر بعد العبد عن الذنوب يعافيه اهلل

 دوابَّ األرض كلها؛ لشناعته 
ه ألدرَك شؤم  معصية  اإلنسان 

ومغفرت ه وسعة  رمحت 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿قال تعاىل: وعظيم جرمه، وما يرتتب عليه من فساد؛ 

                                                        
 (.4٣ -2/42، وشفاء العليل )(21٦)صطريق اهلجرتني  :انظر (1)

 .(21٦)صطريق اهلجرتني  :( انظر2)
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پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ     پ

لو عامل اهلل العباد أي:  ،[4٥فاطر: ] ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ 

، حتى احليوانات غري املكلفة بتهمالستوعبت عقو بعدله عىل ما كسبوا من السيئات

ال ما كان ا، إحيث هلكت مجيع دواب األرض غرقً  زمن نوح يف  كام حصل

؛ عىل الناس ل  جَ عْ حليم ال يَ  تعاىل غري أن اهلل، مع نوح  السفينة ظهر عىلمنها 

 .(1) هيملهميمهلهم وال لكنه 

وترتيب العقوبات  إثبات األسباببوالقرآن مملوء فالعقوبات منوطة بأسباهبا، 

البقرة: ] ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک ﴿: تعاىل كقوله عليها، ونسبتها للعبد،

، [٥٩البقرة: ] ﴾ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴿، [1٠
ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹ  ﴿، [٦1رة: ــقـالب] ﴾ېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ ﴿

ۀ  ہ      ﴿، [1٠٦آل عمران: ] ﴾ې  ې  ې  ې ى  ﴿، [٩٥البقرة: ] ﴾ٹ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ   ﴿، [112آل عمران: ] ﴾ہ  ہ  ہ

ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ   ﴿، [182آل عمران: ] ﴾ڦ  ڦ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ﴿، [٣٠الشورى: ] ﴾ىئ  يئ  جب  حب

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ﴿، [24احلاقة: ] ﴾ۈ

تب فيه احلكم الرشعي أو اجلزائي وكل موضع ر  ، [1٦٠النساء: ] ﴾ۈ  ٴۇ   ۋ    ۈ

ٿ     ٺ  ٺ  ٺ ﴿تعاىل:  ا له كقولهعىل الوصف أفاد كونه سببً 

ڃ   ڃ  چ  چ   ﴿وقوله: ، [٣8: املائدة] ﴾ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ 

، [٣: النور] ﴾چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ٱ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴿وقوله: 

 ن الرشطَ وكل موضع تضمّ ، ، وهذا أكثر من أن يستوعب[88: النحل] ﴾ڀ

                                                        
 (.4/242)( انظر تفسري السعدي 1)
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چ  ﴿ :تعاىل وهو أكثر من أن يستوعب كقوله ،الرشط واجلزاء أفاد سببيةَ  واجلزاءَ 

ڈژ ژ ڑ  ڈ ڳ ڱ ڌ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍڍ ڌ

 ڦ ڦ ڦ ڤ  ڦ﴿وقوله: ، [2٩األنفال: ] ﴾ڑ  ک

كتاب من الكتب  وال يوجد  ،[7إبراهيم: ] ﴾ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڄڄ

 .(1)الكريم  ا لألسباب من القرآنأعظم إثباتً 

، يلمسه العبد ويشاهده ، كام قال إن ترتيب العقوبات عىل الذنوب أمر ظاهر جيلٌّ

 ﴾ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ﴿اهلل تعاىل: 

ىل الصرب، ويرده إىل التوبة واإلنابة، ، وهو أمر جيب أن حيمل العبد ع[٣٠الشورى:]

يشغله شهود هذا السبب حريٌّ بالعبد أن جليلة، ف وأيف كل مصيبة دقيقة  هذا عامّ و

 قال عىل بن أبى طالب ،باالستغفار الذى هو أعظم األسباب يف دفع تلك املصيبة

(2): ما نزل بالٌء إال بذنب، وال رفع بالٌء إال بتوبة. 
له يدفع اهلل هبا  فقد تكون جنًداعليه وال بد،  له أو جند ندلعبد جافإن أعامل 

زداد هبا عدوه قوة، فللعبد كل وقت رسية من نفسه هتزمه أو يعليه  عدوه، أو جنًدا

تنرصه، فهو يمد عدوه بأعامله من حيث يظن أنه يقاتله هبا، ويبعث إليه رسية تغزو 

ا إىل مقتضاها من اخلري رً ـس، فأعامل العبد تسوقه قهمعه من حيث يظن أنه يغزو

أو يشعر ويتعامى، ففرار اإلنسان من عدوه وهو يطيقه إنام  ،والرش، والعبد ال يشعر

 .(3)هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به

، يشء أنفع له من التوبة النصوح العقوبات بذنوبه عليه تفليس للعبد إذا تسلط

 يومن أَ  ؟غري عىل رسحهأ  الطرق ي ومن أَ  ؟تىمن َأين أ   عرفأن يه سعادت   وعالمة  

غل هبا تفيش؛ عكس فكره ونظره عىل نفسه وذنوبه وعيوبهني؟ فق متاعهثغرة رس  

                                                        
 (.8٥ -2/8٣)الشفا  :( انظر1)

 (.٥٥٠ص )طريق اهلجرتني  :( انظر2)

 .( ٣/٣21زاد املعاد ) :( انظر٣)
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فام أسعده ، عنه وال بد والدفعَ  ،هه وحفظَ رتَ ـواهلل يتوىل نص، وبإصالحها والتوبة منها

! وما أبركها من نازلة ! من عبد هيبه ملن بيد اهلل  وفيق  والت !وما أحسن أثرها عليهحينئذ 

 .(1)هقوة إال ب وال حول واليشاء، 

، ملا وقعت من أصحابه يوم أحد،  ×ولئن كان شؤم املعصية مسَّ جناب النبي 

ی   ﴿قال تعاىل:،  ×فكيف بمن قارفها هو بنفسه؟! أو من هو دون مقام النبي 

مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت  حب   خب   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

يوم واآلية تتحدث عام حصل للصحابة من مصيبة  . [1٦٥آل عمران: ] ﴾ جث  مث

سمن فرَّ و وفرّ ، وجرح َمن جرح، نوسبع منهم قتل حيث ،أحد ة النبي رت رباعيـك 

ّشمت البيضة عىل رأسه، وسال الدم عىل وجهه ×   ﴾حئ  مئ    جئ  ﴿.× ، وه 

أي:  ﴾ىئ  يئ  جبحب﴿ني وأرسوا سبع ،يعني: يوم بدر، فإَنم قتلوا من املرشكني سبعني

أي: من قبل  ﴾خب  مب  ىب  يب  جتحت   ﴿وكيف حصل؟ من أين جرى علينا هذا؟ 

أن ال تربحوا من مكانكم  ×رسول اهلل  حني أمركم بسبب عصيانكمأنفسكم، و

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ﴿ويفرس هذه اآلية قوله تعاىل: ، خالفتم أمرهف

ژ  ڑ  ڑ    ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ک   ک  کک  

آل ] ﴾ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     

 .[1٥2عمران: 

من وعدهم صدقهم اهلل ما  أي: أول النهار ﴾ڇچ چ ڇ   ﴿

حيث أي: بقضاء اهلل وقدره  ﴾ڍ ﴿أي: تقتلوَنم  ﴾ڇ  ڇ ﴿، النرص

قال ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل  ،﴾ ڌ  ڌ  ڎ ﴿عليهم  كمسلط

                                                        
 . (1٥4ص )( انظر طريق اهلجرتني 1)
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ژ  ڑ  ڑ  ک   ک   ﴿كام وقع للرماة  ﴾ژ  ڎ  ڈ  ڈ ﴿جلبن، ا

وهم الذين رغبوا يف  ﴾گ  گ  گ   گ   ﴿وهو الظفر منهم  ﴾ک

ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ﴿املغنم حني رأوا اهلزيمة 

أي:  ﴾ ڻ  ڻ  ڻ ﴿ثم أداهلم عليكم ليختربكم ويمتحنكم  ﴾ں

، ثم قال  ﴾ہ ۀ  ہ  ہ   ۀ  ﴿مل يستأصلكم، و غفر لكم ذلك الصنيع

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ﴿تعاىل يف نفس السياق: 

، [1٥٥آل عمران:  ]﴾ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

وأنه بسبب كسبهم  ،خرب عن من توىل من املؤمنني الصادقني يف ذلك اليوموهذا 

ثم أخرب وفروا، ولوا حتى تسببها، ب يف الزلل الشيطان التي أوقعهموذنوهبم السالفة، 

عادت ثم ا ألنه مل يكن عن نفاق وال شك، وإنام كان عارًض  ن ذلك؛سبحانه أنه عفا ع

 .(1) إىل مركزها ونصاهبا هشجاعة اإليامن وثبات

جب  حب  خب     مب   ىب  يبجت  حت   ﴿وتقدم يف املبحث السابق الكالم  عىل قوله تعاىل: 

، وأن منهج [7٩النساء: ] ﴾خت  مت   ىت   يت  جثمث  ىث  يث   حجمج  جح  مح  جخ 

من  فيه العبدوما يقع القرآن الذي تأدب به الصاحلون واألخيار نسبة الرض إىل العبد، 

يوضح ذلك أن اهلل  ،هالعبد نفس كن سببها منلو بتقدير اهلل،املعصية مصيبة أصابته 

 حت ﴿بقوله:  نفسه العبد الواقعة منعىل املعصية  سبحانه إذا جعل السيئة هي اجلزاءَ 

فالعمل الذي أوجب اجلزاء أوىل أن يكون من ، [7٩النساء: ] ﴾خت  مت   ىت   يت  جث  

وال  ،وسيئة اجلزاء من نفسه ،فال منافاة بني أن تكون سيئة العمل من نفسه ؛نفسه

 وحكمةٌ  ولكن هو من اهلل عدٌل  ،وقدراً  ينايف ذلك أن يكون اجلميع من اهلل قضاءً 

 . (2)وقبيٌح  سيئةٌ  ومن العبد   ،وحسنٌ  ومصلحةٌ 
                                                        

 .( ٣/21٣(، وزاد املعاد )44٩ -2/448تفسري ابن كثري ) :( انظر1)

 .(24 -2/22الشفا ) :ظر( ان2)
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 :املطلب الثالث: اإلخبار عن الضر
إن مما دل عليه القرآن جواز اإلخبار عن الرض، رشيطة أن يكون  هذا اإلخبار 

اهلل وقدره؛ سواء كان هذا ا بالرضا والتسليم، وعدم التسخط من قضاء مصحوبً 

س  عنده دواًء، إخباًرا حمًضا
ڤ  ڤ   ٹ  ٹ   ٹ ﴿قال تعاىل:، أم شكوى ملن َيْلتَم 

ڃ  چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڤ 

وا عليه شكوا ملا دخل ، فهؤالء إخوة يوسف [88يوسف: ]﴾چ  چ 

، الفقر واحلاجة وقلة الطعاماجلوع و وهو ،الرض إليه حاهلم، وأخربوه بام أصاهبم من 

 .، ال حرج فيهالقدر فاإلخبار الذي ليس فيه شكوى اهلل إىل اخللق ولوم  

ويف هذا دليل عىل جواز الشكوى عند الرض، أي اجلوع، بل »: القرطبي  قال

واجب عليه إذا خاف عىل نفسه الرض من الفقر وغريه أن يبدي حالته إىل من يرجو 

منه النفع، كام هو واجب عليه أن يشكو ما به من األمل إىل الطبيب ليعاجله، وال يكون 

والصرب والتجلد  .ي عىل سبيل التسخطشكّ ا يف التوكل، هذا ما مل يكن التذلك قدًح 

سؤال ، يف الشكوى يف النوائب أحسن، والتعفف عن املسألة أفضل، وأحسن الكالم

ی  ی  ی     ىئ  ىئىئ    ﴿:  املوىل زوال البلوى، وذلك قول يعقوب

، اهلل من مجيل صنع : أعلمأي،  [8٦يوسف:] ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ 

فهو  ك  ْش ، فأما الشكوى عىل غري م  ما ال تعلمون ريب لطفه، وعائدته عىل عبادهقو

 .(1)«السفه، إال أن يكون عىل وجه البث والتسيل

كيف »إذا دخل عىل املريض يسأله عن حاله ويقول:  ×وقد كان النبي 
 ، فلو كان إخبار  املريض حالعن  × وهذا استخبار واستعالم منه .(2)«؟جتُدك

                                                        
 .(1٦٦ -٩/1٦٥( تفسري القرطبي )1)

 (، وابن ماجة يف سننه، كتاب٩8٣( برقم )٣/11٣( )11باب )اجلنائز،  ( رواه الرتمذي يف سننه، كتاب2)

 . وحسنه األلباين ( مْن حديث َأَنس  42٦1( برقم )2/142٣باب ذكر املوت واالستعداد له )الزهد، 

  (.2برقم ) (11أحكام اجلنائز ص )و (٣4٣٦( برقم )2/42٠) صحيح سنن ابن ماجة يف
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 عن ذلك. × ما سأله النبي احرامً ن حاله املريض ع

األخبار باحلال أن  ؛امبني األخبار باحلال والشكوى وإن اشتبهت صورهت   والفرق  

ألخيه من أمر  أو االعتذار   ،إدانته سبب   من علم   ؛اا صحيحً به قصدً  املخرب   قصد  يَ 

أو محله  ،ا بإخباره لهفيكون ناصحً  ،أو حيذره من الوقوع يف مثل ما وقع فيه ،طلبه منه

يا ابن  :كام يذكر عن األحنف أنه شكا إليه رجل شكوى فقال ؛به التأيسعىل الصرب ب

ففي ضمن هذا  .افام أعلمت به أحدً  ،لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة ،أخي

وصورته صورة  ،األخبار من محل الشاكي عىل التأيس والصرب ما يثاب عليه املخرب

 أم املؤمنني ملا قالت × ا قول النبيولعل من هذ ،بينهام زَ ـميَّ  القصدَ  الشكوى ولكنَّ 

الوجع القوي ِب أنا دونك  :أي،  (1)«بل أَّن وارأساه»: وارأساه فقال:  عائشة

 ،× رسول اهلل ويلوح يل فيه معنى آخر وهو أَنا كانت حبيبةَ  ،فتأسى ِب فال تشتكي
ها حب  م  فلام اشتكت إليه رأسها أخربها أن ب   ،بل كانت أحب النساء إليه عىل اإلطالق

 رّس وي   ،يتأمل بتأمله ،حبوبهملوهذا غاية املوافقة من املحب  ،من األمل مثل الذي هبا

وهذا من  ،حتى إذا آمله عضو من أعضائه آمل املحب ذلك العضو بعينه ،برسوره

فبي من  ،ال تشتكي واصربي َك أنَّ  فهم  فاملعنى األول ي   ،صدق املحبة وصفاء املودة

ها فهم إعالمَ واملعنى الثاين ي   ،ِب يف الصرب وعدم الشكوى الوجع مثل ما بك فتأسى

 ،ك يف أملك ووجع رأسكانظري قوة حمبتي لك كيف واسيت   :أي ،بصدق حمبته هلا

 ك.ك كام يرسين ما يرس  بل يؤملني ما يؤمل   ،فلم تكوين متوجعة وأنا سليم من الوجع

مصدره السخط بل يكون  ،خبار العاري عن القصد الصحيحوأما الشكوى فاإل

بل  ،فإن شكا إليه سبحانه وتعاىل مل يكن ذلك شكوى ، إىل غريهوشكاية املبتيل  

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ﴿:  كقول أيوب ،استعطاف ومتلق واسرتحام له

 ﴾ىئ ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ﴿ : ، وقول يعقوب[8٣ األنبياء:] ﴾ٹ
                                                        

: إين وجع، أو ما رخص للمريض أن يقولكتاب املرىض، باب   -مع الفتح- ( رواه البخاري يف صحيحه1)

 .(، من حديث أم املؤمنني عائشة ٥٦٦٦( برقم )1٠/12٣رأساه، أو اشتد ِب الوجع، )وا
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فإن اهلل تعاىل قال  ؛وجهأي فالشكوى إىل اهلل سبحانه ال تنايف الصرب ب، [8٦يوسف: ]

 ﴾ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ﴿:عن أيوب
وأخرب عن نبيه  ﴾ٿ  ٹ   ﴿مع إخباره عنه بالشكوى إليه يف قوله ، [44ص:]

، يف موطنني: حني فقد يوسف  أنه وعد من نفسه بالصرب اجلميل  يعقوب

 ﴾ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڌ  ڌ ﴿وحني فقد بنيامني حيث قال يف املوطنني: 
َ والنبي إذا قال وَ ، [8٣، 18يوسف: ] ومل  ﴾ىئ ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ﴿: مع قوله ّفَّ

سبحانه،  ال الشكوى إليه ى اهللفاملنايف للصرب شكو. .. لصربه اذلك نقًص  اهلل جيعل

 وأحب  ، وال حيب التجلد عليه، إليه اهيبتيل عبده ليسمع ترضعه ودعاءه وشكو فإنه

وفاقته وعجزه وقلة  ،هضعف   وإظهار   ،له ُـّل هوتذل ،عبده بني يديه قلب   كسار  ما إليه ان

 ،وعليك بالترضع والتمسكن ،فاحذر كل احلذر من إظهار التجلد عليه ،صربه

 .(1)إىل هذا القلب من اليد للفم أقربفرمحته  ،والذل والضعف ،وإبداء العجز والفاقة

 

 

 

 

                                                        
 (.2٣7 -2/721)( انظر الروح البن القيم 1)
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 ثاملبحث الثال
 ةاحلسن اهتحال املؤمن فيما يقابل به الضر وعاقب 

 :يم واحتساب اِلجر على هللا تعاَلوالتسل املطلب اِلول: الصَب
والتسخط، فكام  الشكوىإنَّ حَق اهلل تعاىل جتاه أقداره املؤملة الصرب  عليها، وعدم 

 عىل  رب  الصجيب عليه كذلك  ،فعل املأمور وترك املحظورجيب عىل العبد الصرب  عىل 

لقامن  يةوص ذا ما اشتملت عليههبمقامات الدين كلها، و فالصرب متعلق؛ املقدورأمل 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ ەئ ەئ  وئ   ې  ې ﴿: تعاىل بنه يف قولهال

، فجعل سبحانه الصرب عىل املصائب من [17لقامن: ] ﴾ ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ وئ

سبحانه هذه ، وكذلك مجع أرشفهاها وعزم من األمور عىل أجلِّ عزم األمور، وإنام ي  

 .ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴿تعاىل:  يف قوله ة بمقامات الدين كلهاتعلقاملاألصول الثالثة 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ   ڤ ڤ ڤ ڦ .ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ  ٹ

چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڃ. ڄ ڃ ڃ

 فجمع هلم، [22 –1٩الرعد:] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ثم مجع هلم ذلك كله يف أصل ، وصافمقامات اإلسالم واإليامن يف هذه األ سبحانه

 ڃ ﴿: وهو الصرب فقال ،ومداره الذى يدور عليه ،ذلك وقاعدتهصل هو أ ،واحد

، ا لوجههفلم يكتف منهم بمجرد الصرب حتى يكون خالًص  ﴾ چ  چ چ چ

وهذان مها  ﴾ ڇ ڇ ﴿: الصالة فقالي وه ،ثم ذكر هلم ما يعينهم عىل الصرب

  ۓ ﴿:قال تعاىلكام  ؛ومها الصرب والصالة ؛آلخرةالعونان عىل مصالح الدنيا وا

[4٥البقرة: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ   ڭ  ۓ
(1). 

 واجلميع حيتاج إىل الصرب،الرساء و الرضاءيبتيل صرَب العباد وشكَرهم ب واهلل 

                                                        
 .(٥٩ -٥٥عدة الصابرين ص ) :( انظر1)
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 كام قال ،طاعة أشق الصربينالوالصرب عىل  ،ينءالنعم أعظم االبتالباالبتالء لكن 

 االبتالءو .(1)«وابتلينا بالرساء فلم نصرب ،الرضاء فصربناابتلينا ب»: الصحابة 

أعظم نعمًة هي  بالفقر واملرض وقبض الدنيا وأسباهبا وأذى اخللق قد يكون

يبتىل   فالرب، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر عىل أضدادها، النعمتني

أمر الرب وَنيه  غري أن الصرب والشكر حالتان الزمتان للعبد يف، بنعمه وينعم بابتالئه

، ال بصرب وشكرإى ال يؤدّ  ، واجلميععنهام طرفة عني يال يستغن ،وقضائه وقدره

كام يندرج صرب  ،صرب عليهال يندرج يفعىل العبد من املصائب  ر  دَّ قَ ي   لكن شكر ما

 .(2)شكره الشاكر يف

 الرضا والتسليم  
 
 وعدم   إن مما يلزم املؤمن أن يتعبد اهللَ تعاىل به حاَل الرضاء

، فإن من تأمل ما جاء يف القرآن الكريم من العواقب التسخط؛ حتى يصرَي الرضُّ خرًيا

احلميدة يف الدنيا واآلخرة التي جينيها الصابر  عىل ما مسه من رض لوجَد فيها أعظم 

ر اهلل حمفز  ودافع  عىل الصرب عىل أقدار اهلل املؤملة؛ فالصرب عىل ذلك استجابة ألم

، وهو عنوان التسليم ألمر اهلل، كفى بذلك فضاًل ونباًل وتقرًبا هلل وحب اوطاعة له، و

 والرضا بقدره، واالطمئنان به، وهذا من صميم توحيد اهلل تعاىل، فإن قدر اهلل 
قال نافذ ال حمالة، ال يدفعه جزع وال تسّخط، وإنام يذهب بذلك األجر والثواب، 

ٹ ڤ  ٹ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ﴿ تعاىل:

ڃ  چ  چ  چ   .  ڄ  ڄ    ڃ ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    .ڤ

، فاالختبار واالمتحان [1٥7-1٥٥البقرة:]   ﴾ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  ڇ

  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٺ  ٺ  ٿ  ﴿باألقدار املؤملة كائن وال بد؛ 

ڤ   ڤ ڦ  ڦ ڦ   ﴿وليس له َترياق إال الصرب ، [٣1حممد:] ﴾ٹ 

                                                        
(، برقم ٥٥4 -4/٥٥٣) ،(٣٠، باب )صفة القيامة والرقائق والورعكتاب خرجه الرتمذي يف سننه، أ( 1)

 .ه نَ ( وحسَّ 24٦4)

 .(2٥4 -2٥٣عدة الصابرين ص ) :( انظر2)
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اهلل للصابرين الذين يتذكرون عند  فالبشارة من ،﴾ڃ ڃ   ڦ  ڄ  ڄ ڄ  ڄ 

املصيبة أَنم عبيد هلل يترصف فيهم كيفام شاء، وأَنم راجعون إليه، وحماسبون عىل 

صربهم واستسالمهم وتسليمهم ألوامر سيدهم ومالكهم الرشعية والقدرية، وأنه 

ة   ال يضيع لديه مثْقال   بشارة من صربهم، فالصرب عىل الرضاء مبادرة إىل نيل تلك ال ذرَّ

من الرب الكريم، والتي حتمل يف طياهتا عظيَم املرسات، فبصربهم حيظون بعظيم 

ىث   يث   حج  مج     ﴿قال تعاىل:املثوبة واألجر عنده تعاىل بغري مكيال وال ميزان، 

، وتأمل كيف أشاد الرب سبحانه وتعاىل بالصابرين ونّوه [1٠الزمر: ] ﴾ جح  مح

ڃ  چ  چ   ﴿وتعظيم؛ تكريام لصربهم: بذكرهم، وأشار إليهم إشارة إكبار 

فهم أهل اهلداية الذين حتققت هلم الرمحة  ،﴾چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ 

ه وكافأهم بالذكر والثناء احلسن يف العاجل واآلجل عىل من عذاب َمنَة  من اهلل واألَ 

  . (1)صربهم

وهذا شأن األخيار والصاحلني عند نزول الرضاء؛ الصرب واالحتساب والتسليم 

م أنبياء اهلل   تعاىل؛ فهاهلل ناهلم  -صلوات اهلل وسالمه عليهم-هم أئمة  البرش وأسوهت 

من أقوامهم ألوان الضـر، فقابلوا ذلك بالتوكل عىل اهلل، واالستسالم لقدره، والصرب 

ڦ  ڄ  ڄ   ﴿واحتساب األجر واملثوبة منه سبحانه؛ حيث أخرب عنهم أَنم قالوا: 

ڃ  ڃ ڃ  ڃ   ڄ   چ ڄ   ڇڇ  ڇ  ڍ   چ  ڇ  چ چ  

سوَء مقال  قومهم وقبَح فعاهلم بالصرب  ا، فقابلو [12إبراهيم:] ﴾ڍ

 واالحتساب.

نّة ماضية، مل ختل  منها أمٌة من األمم، يف األموال واألنفس فاالبتالء بالرضاء  س 

قال  ،(2)حفت النار بالشهوات ، كامحفت باملكاره فإَنا ؛الطريق إىل اجلنةوهذا هو 

                                                        
 (. 24 -21 /2تفسري ابن كثري )  :( انظر1)

ُحفَّت اجلنة ابملكاره، وُحفَّت النار » :×: قال رسول اهلل قال  أنسمن حديث  صحيحيف ال( ملا 2)
 .(2822) برقم (2174 /4) وأهلها نعيمها وصفة اجلنة كتابصحيح مسلم،  :انظر ،«لشهواتاب
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ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ۈ  ﴿تعاىل:

ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ې  ې  ې  ې  ى 

يِّئ املسلمون أنفسهم[18٦آل عمران: ] ﴾ۆئۆئ للصرب والتحمل،  ، فال بد أن هي 

؛ ليتمحص الذين هم أهل للصرب  وحتمل  أعباء الدعوة إىل دين اهلل مجاعات  وأفراًدا

من غريهم، فأعداء  هذا الدين ماضون يف والتضحية يف سبيلها بكل غال  ونفيس 

ن  وسائلهم، وختتلف  الكيد له، وإيذاء أهله، وإحلاق الرض هبم ال يفرتون، تتلوَّ

باختالف األزمنة واألمكنة، البسني لكل زمان لباسه، لكن يظل هذا الكتاب املحكم 

، وهبا يسري أهل يقرر ألهل اإليامن قاعدًة يف النرص والظفر؛ هبا َيبْط ل  كل  كيد  ومكر  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ﴿اإليامن إىل غايتهم يف عزم  أكيد؛ إَنا قاعدة  الصرب والتقوى 

﴾ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ 
وإال فإن كيد العدو الَناية له؛ فإن استطاعوا إحلاق  (1)

يفتؤون، وإال انشحنت قلوهبم ترًحا عىل خري الرضر أو سنحت هلم فرصة فإَنم ال 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ﴿قال تعاىل:يصيبهم، برض   يمّس املسلمني، وفرًحا

ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ   وئې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   ې  ې 

، فالدواء هو هو؛ الصرب والتقوى، وسيأيت بحول [12٠آل عمران:]﴾ۈئ ۈئ 

اهلل وقوته يف َناية هذا البحث نامذج  هلؤالء الصابرين، الذين قابلوا ما مّسهم من 

 ني والتقوى.ألوان الرض بالصرب واالحتساب، واليق

أن اإلنسان مّتصف باألوصاف الذميمة حال  -سبحانه وتعاىل-ولقد أخرب احلق 

ري، وجحد استقبال اخلس من ئ، فإذا أصابته شدة بعد نعمة، يالرض وحال اخلري

وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة ، ابعد ذلك فرًج  ا، ومل يرج  كأنه مل ير خريً ه، ماضي

ن مكر اهلل، وأ ، عىل غريه به ابام يف يده، فخورً  اًح فر   ،الني بعد هذا سوءٌ ين : لنلاقم 

. ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿قال تعاىل:

                                                        
 (. ٥٣4 -1/٥٣٣يف ظالل القرآن )  :( انظر1)
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 ۆ. ڭ ڭ ۇ ڭ ے ے ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ھ ہ

، مل [11-٩هود: ] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

يستثن اهلل سبحانه وتعاىل من هذا الوصف الذميم إال من اتصف بالصرب عند 

ۈ  ۆ ۈ  ۆ ﴿ لح عند السعة والرخاء، والعمل الصاالشدائد واملكاره

بام  ﴾ۉ ۅ  ﴿أي: بام يصيبهم من الرضاء،  ،﴾ ۋ ۅ ۋ ٴۇ

أِب وأِب سعيد اخلدري، صحيح البخاري من حديث أسلفوه يف زمن الرخاء، كام يف 

ْن َنَصٍب، َوََّل َوَصٍب، َوََّل »قال:  ×ن النبي أ  هريرة يُب اْلُمْسلأَم مأ َما ُيصأ
َا مأْن َهمٍ ، َوََّل ُحْزٍن،  َوََّل َأًذى، َوََّل َغمٍ  َحَّتَّ الشَّوَْكةأ ُيَشاُكَها إأَّلَّ َكفََّر اَّللَُّ هبأ

 ×قال رسول اهلل : قال   مسلم من حديث صهيب ، ويف صحيح(1)«َخطَاََيهُ 
ََحٍد إأَّلَّ لأْلُمؤْ » ، إأنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْْيٌ، َولَْيَس َذاَك ِلأ َْمرأ اْلُمْؤمأنأ ، إأْن َأَصابَ ْتُه َعَجًبا ِلأ مأنأ

وهكذا قال ، (2)«ُ َسرَّاُء َشَكَر، َفَكاَن َخْْيًا َلُه، َوإأْن َأَصابَ ْتُه َضرَّاُء، َصََبَ َفَكاَن َخْْيًا َله

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   .ٻ  ٻ  ٻ  پ .ٱ ﴿اهلل تعاىل: 

ڇ  ڇ  ڍ    .چ  ڇچ  چ      ﴿قال تعاىل:و، [٣ –1:ـرالعص] ﴾ٺ  ٺ  ٺ 

 (3) .[22 – 1٩املعارج: ] ﴾ژ   ژ   . ڈ    ڌ  ڎ  ڎ .ڍ

قال وما كتب اهلل التمكني ألنبيائه ورسله وأتباعهم إال بالصرب والتسليم واليقني، 

 ﴾چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ﴿ تعاىل:

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ   ۈ   ﴿قال تعاىل:و، [24السجدة:]

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائائ  

 .[1٣7األعراف: ] ﴾ ۈئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ەئ  ەئ  وئ
                                                        

 (. ٥٦41م )( برق7/114( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املرىض، باب ما جاء يف كفارة املرض )1)

 .(2٩٩٩( برقم)4/22٩٥( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب املؤمن أمره كله خري)2)

 (.4/4٣7) تفسري ابن كثري :( انظر٣)
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  ، وفيه مسألتان:الثاين: عواقب الصَب على الضراء املطلب
 :يقني وراحة البال وطمأنينة النفساملسألة اِلوَل: زَيدة اإلَيان وال

 ؛ مستثمًراإن السعادة يف هذه احلياة مطلب يسعى إليه كل كائن حي خلقه اهلل 

حقيق هذا املطلب، وإْن تفاوتت أفهام هذه املخلوقات ما وهبه اهلل تعاىل من قوى لت

يف معنى السعادة، ويف الوسائل اجلالبة هلا، ولقد كّرم اهلل اإلنسان من بني هذه 

املخلوقات بالعقل الذي يدرك به الكثري من جوانب السعادة وأسباهبا، لكن العقَل 

األسباب اجلالبة هلا،  ا عن إدراك حقيقتها، ومراتب الكامل فيها، وحقيقيةيظل قارًص 

إال إذا اْنَضمَّ إليه الرشع فعمل العبد بوحي اهلل ونوره، وتوّخى السعادة عىل هدي 

كتابه، ثم إنَّ الناَس يتفاوتون يف ذلك بحسب قرهبم وبعدهم من واهب السعادة 

 ،الذي قىض وحكم أن تكون السعادة منوطًة بالصرب عىل طاعته، وعن معصيته

ؤملة التي ترض اإلنسان يف نفسه أو أهله أو ماله، والتي ال سبيل إىل وعىل أقداره امل

ةد ها امل  رَّ
وملِّ ما يصاحب ها من َشَعث  القلب إال بالصرب  فع ها، وختطي أكدار 

 ي َصريِّ  علقمها  املمجوج شهًدا زالاًل، وتفريَقها للقلوب  اجتامًعا واالحتساب الذي

ياة، تنعكس عىل سلوك وسعادًة ال نظري هلا يف هذه احل اوطمأنينًة وراحَة بال  واستقرارً 

َر عليه تلك األكدار واملنغصات صاحبها قواًل وفعاًل واعتقاًدا ؛ ألنه يعلم أن من قدَّ

، ولعمر اهلل إَنا ملرتبة ال يناهلا إال ذو  سيجزيه ثواب ذلك الصرب بال كيل  وال وزن 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ﴿قال تعاىل:حظ  عظيم؛ كام أخرب احلق سبحانه، 

ک  ک    گ     کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک.ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  

ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      .ڱ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ گ  گ  

أسلم وجهه هلل، ممن  مقااًل  أحسنَ  ال أحدَ ف، [٣٥ - ٣٣فصلت: ] ﴾ۀ        ۀ    ہ  ہ  

خالقهم وما يلقاه من أرضارهم ووحده ودعا الناس إىل ذلك، ودفع مساوئ أ

 بأحسن األقوال واألفعال، فإن ذلك أدعى الستالل سخيمة قلوهبم؛ فاآلية دعوة إىل
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من  ةعصموهذه بدورها سبٌب لل،  والصفح والعفوواحللم   ، والصرب  األخالق مكارم  

شياطني اإلنس؛ حتى كأنَّ أحَدهم صديٌق محيٌم  عوضاجلن، وسبٌب خل نيطاشي

حرارة  حيمل منملا ملن كان يعاديه، يفيض قلبه له بالعطاء واإلحسان؛ خملص  احلب 

أي: هذه اخلصلة الرشيفة، والفضيلة ،   ﴾ں ڱ﴿، لكن: واليهن يمجتاه  احلب

 أي: عىل جترع الشدائد، ﴾ڻ  ڻ ں﴿وهي مقابلة اإلساءة باإلحسان: ؛ العظيمة

 ڻ ڻ  ۀ  ۀ ہ ﴿عفو: لم والا باحلوختلقوه، ر  ، وعىل طاعته تعاىل وأمْ وأرضارها

عظيم ووسمو األخالق، ورجاحة العقل، أي: من اخلري وكامل النفس،  ﴾ ہ

 .(1)ل اخلري كلهاالالصرب جامع خلفاهلل تعاىل،  الثواب عند

ينبغي أن يعلم  (2)تعاىل بالصربوه الرب سبحان ن املؤمن عندما يدرك اتصافوإ

وقد أمر اهلل كيف ويصابر،  أن يصرب العبد ويتصرب يات ذلك ولوازمهمن مقتضأن 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ﴿  قال تعاىل: ؟بذلك

بالصرب عىل ما خيصه العبد فأمر سبحانه ، [2٠٠آل عمران: ] ﴾ۆئ  ۆئ 

 ا وخال  ا وصاحبً داومة عىل الصرب حتى يتخذه إلفً وامل ،األعداء عىل صابرةاملو

واجب النفس وراحة البال، فهو ؛ ملا يرتتب عليه من كامل اإليامن وطمأنينة اومؤانًس 

، وقد نصف صرب، ونصف شكر :لصرب نصف اإليامن. فإن اإليامن، فابإمجاع األمة

بأحوال  عديدة  من عواقبه  ، مقروًنااالقرآن يف نحو تسعني موضعً جاء ذكره يف 

 احلميدة، منها:

                                                        
 .(  ٥2٠8 -14/٥2٠٥(، وحماسن التأويل )  1٦ -٥/1٥املحرر الوجيز )  :( انظر1)

َّل : »×، قال: قال رسول اهلل األشعري  عن أِب موسىيدل عىل ذلك ما يف الصحيحني من حديث ( 2)
 .«ُل له الولُد، ُث هو يعافيهم ويرزقهمُك به، وُُيعَ ، إنه ُيشرَ أحد أصَب على أذًى يسمعه من هللا 

(، ٦٠٩٩( برقم )1٠/٥11صحيح البخاري مع الفتح، كتاب األدب، باب الصرب يف األذى ) :انظر

( 4/21٦٠) ر، باب ال أحد أصرب عىل أذى من اهلل وصحيح مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنا

  (، واللفظ له.28٠4برقم )
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وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونرصهم،  * أنه يوجب معية اهلل ألصحابه،

ڀ     ڀ  ٺ    ڀڀ ﴿قال تعاىل: [1٥٣البقرة:] ﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ﴿قال تعاىل:، هموتأييد

 .[4٦األنفال: ] ﴾ ٺ

آل عمران: ] ﴾ۅ  ۉ  ۉ  ﴿قال تعاىل:أنه يوجب حمبة اهلل ألصحابه،  *

14٦]. 

 [12٦النحل: ]﴾ەئ ى ائ ائ ەئ ﴿قال تعاىل:خري ألصحابه. * أنه 

 .[2٥النساء: ] ﴾ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ﴿قال تعاىل: 

ـر  به طلق البرشى ألهلن اهلل تعاىل أ* أ  قال تعاىل: .ه، مما يدل عىل ع ظم  املَبشَّ

ڤ     ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ﴿

 .[1٥٥البقرة: ] ﴾ڤ   

چ  چ  چ    چڃ ﴿قال تعاىل:. هلهضمن النرص واملدد أل* أن اهلل تعاىل 

آل عمران: ] ﴾ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

واعلم أن النصر »: قال له × أن رسول اهلل  حديث ابن عباس ويف، [12٥
 .(1)«مع الصَب

شيخ اإلسالم ابن تيمية  قال. يف الدين يورث صاحبه درجة اإلمامة* أن الصرب 

چ  چ   ﴿  تعاىل: اهلل : بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين. ثم تال قول

[24السجدة:] ﴾ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ
(2). 

 للعبدأن ×أخرب قد و* 
 
َوَما ُأْعطأَي َأَحٌد َعطَاًء َخْْيًا َوَأْوَسَع »، فقال: ه خري  عطاء

 .(3)«مأَن الصََّْبأ 
                                                        

البيهقي يف شعب اإليامن، باب يف الصري عىل املصائب (1٣٩ -1/1٣8بن أِب عاصم يف كتاب السنة )رواه ا( 1)

 (.٣18 -٣1٦( وصححه األلباين يف ظالل اجلنة برقم )٣/٥41(، واحلاكم يف املستدرك )7/2٠٣)

 (.1٦1 -2/1٥8مدارج السالكني ) :ظر( ان2)

 .عن أِب سعيد اخلدري متفق عليه من حديث ( ٣)
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 :ة يف اآلخرة وبلوغ الدرجات العالاملسألة الثانية: رفعة املنزل
إن دفع مساوئ أخالق الناس باحلسنى والصرَب عىل رضهم يؤول بأهله إىل الفوز 

ڤ  ڤ  ﴿ا أهل النار عىل سخريتهم بعباد ه األخيار: تً كِّ بَ ام قال سبحانه م  العظيم، ك

ڤ   ڦ     ڦ. ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڈ . ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ   ڇ  ڍ  . چ  ڇ

، فجازاهم بصربهم [111–1٠8املؤمنون: ] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

أن ما يصحب ذلك الفوز من بأَنم هم الفائزون املفلحون يف ذلك اليوم، وال شك 

ْدَل له،  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڎ ﴿قال تعاىل:نعيم ال ع 

 ﴾ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ.گ  گ  ڳ   ڳ ک ک ک  ک گ  گ

لكن ذلك اجلزاَء منوٌط بالصرب مع التوكل عىل اهلل، بل إن اهلل ، [٥٩ – ٥8العنكبوت: ]

ىل صربهم فيجزهيم أجرهم عض  عليهم من واسع جوده وكرمه يف  سبحانه وتعاىل ي  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ﴿قال تعاىل:بأحسن ما كانوا يعملون، 

ا من التفضيل هنا جيوز أن تكوَن َأْفَعل، و[٩٦النحل: ] ﴾ڎ  : ، واملعنىعىل باهب 

وليثيبّن اهلل الذين صربوا يف الرّساء والرّضاء، بأحسن ما كانوا يعمل ون من األعامل 

 .(1)ها بفضله ما مل تكن كبريةويتجاوز عن ايغفره ، فإنهدون أسوئها

 بسبب صربهم املعنى: ولنجزينهم  وجيوز أن يكون
 
أرشف وأوفر من  بجزاء

فإن اهلل ال يضيع  ،احلسنة بعرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف كثرية؛ عملهم

حب خب  جب.مئ  ىئ جئحئ ی ی ی ﴿،(2)أجر من أحسن عماًل 

                                                        
(، 14٦٩( برقم )٣/٣٣٥صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة ) :انظر

 (. 1٠٥٣( برقم )2/72٩وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصرب )

 (. 7/284(، والدر املصون )17٠ -7/1٦٩) تفسري الطربي، :( انظر1)

 (. ٣/٩٥(، والسعدي )٣/1٩٦تفسري الشوكاين ) :( انظر2)
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حلسنة عىل صربهم ، فاستحقوا بذلك العاقبة ا[42-41النحل:] ﴾مب ىب

الذي قصدوا به وجه رهبم، وامتثلوا أوامره التي تعينهم عىل حتقيق ذلك الصرب، 

 قال تعاىل:وختلقوا بأحسن األخالق، فدفعوا رض الناس وسيئاهتم بالتي هي أحسن، 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ﴿

 .[22الرعد: ] ﴾ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     
عمل، وحجم الثواب املرتتب عليه هو تقوى اهلل مع حسن فمناط نجاح ال

 االستجابة ألمره، والصرب عىل عقباته ومشاقة، وإال حبط العمل، وضاع األجر.

تذى هبا، من الذين أشاد اهلل بذكرهم،   ومما يقوى العزائم نحو هذا وجود  نامذج حي 

 ×أصحاب النبي وأثنى عىل صربهم عىل ما ناهلم من رض  يف سبيل ذلك، وقد نال 
هم يوم أحد وقد ناهلم من  النصيب األوفر من ذلك، ورضبوا أروع األمثلة، فها

اجلراح ما ناهلم صربوا واستجابوا، غري متباطني ألمر اهلل ورسوله يف مالحقة 

ې  ې  ې  ى  ى   ﴿قال تعاىل:لذلك؛  ×املرشكني، ملّا ندهبم رسول اهلل 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ۈئ.. وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ائ  ائ    ەئ  ەئ

ٱ  ٻ   . ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب. 

آل عمران:  ] ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ

172–174]
(1). 

ولقد رتب اهلل عظيم األجر والثواب ألهل الكتاب الذين آمنوا بام أنزل  إليهم وما 

   پ. ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿قال تعاىل:أنزل إلينا عىل صربهم، 

ڦ   ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ. ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  . ڦ  ڦ

ژ  ژ ڈ    ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ .چ

                                                        
 (. ٣/128ن هشام )ب(، والسرية ال٣4٠ -2/٣٣8تفسري األلويس ) :( انظر1)
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ڄ  ڄ  ﴿الذين آمنوا بالكتابني  ﴾ ڄ ﴿، [٥٥–٥1القصص:]﴾ڑڑ

عىل  ﴾ڃ  ڃ ﴿ا عىل اإليامن الثاين، ن األول، وأجرً ا عىل اإليامأجرً   ﴾ڄ 

 .(1)وال شهوةٌ  تثنهم عن اإليامن رياسةٌ  ان، وثبتوا عىل العمل، فلم تزعزعهم، وملـاإليم

ل مجيبام سيذكر بعد من جديرون عىل أَنم  التعبري عنهم باسم اإلشارة تنبيهٌ ويف 

  هل الكامل:من خصال أ اهلم سبعً  سبحانه اهلل  ؛ حيث عدَّ األوصاف

يضاعف هلم  :خروية، وهي أَنم يؤتون أجرين عىل إيامَنم، أيأ   :اْلصلة اِلوَل

 نم نيويف الصحيح؛ ثم آمنوا بالقرآن ،الثواب ألجل أَنم آمنوا بكتاهبم من قبل

َثالَثٌَة يُ ْؤتَ ْوَن َأْجَرُهْم » : قال ×أن رسول اهلل   األشعري أِب موسى حديث
َّ َمرََّتنْيأ: رَُجٌل مأ  َقُه  × ْن َأْهلأ اْلكأَتابأ آَمَن بأَنبأي أهأ َوَأْدَرَك النَّيبأ فَآَمَن بأهأ َوات َّبَ َعُه َوَصدَّ

، َورَُجٌل َكاَنْت َلهُ  ، َوَعْبٌد ََمُْلوٌك َأدَّى َحقَّ اَّللَّأ تَ َعاََل َوَحقَّ َسي أدأهأ فَ َلُه َأْجَرانأ  فَ َلُه َأْجَرانأ

غأَذاَءَها ُثَّ َأدَّهَبَا فََأْحَسَن َأَدهَبَا ُثَّ َأْعتَ َقَها َوتَ َزوََّجَها فَ َلُه َأَمٌة فَ َغَذاَها فََأْحَسَن 
 .(2)«َأْجَرانأ 

ات، وأعوَنا من أعظم خصال الرب وأمجعها للمربّ ، وهو الصرب الثانية:اْلصلة و 

 قريش.كفار  ومنأهل ملتهم  الناس من صربهم عىل أذى :واملراد منها، عىل الزيادة

وأدعاها  ،وهي من أعظم خصال اخلري ،هم السيئة باحلسنةفعد لة الثالثة:واْلص

أعرضوا ، فلهوإسداء اخلري ، فيحصل بذلك دفع مرضة املّسء؛ إىل حسن املعارشة

 غريهم وقابلوه باحلسنى. جهلعن 

، وما من الرب ته، وال خيفى مكانواملحتاجنيفقراء الاإلنفاق عىل  :واْلصلة الرابعة

 .القلوبفيه من كسب 

                                                        
 (. 4/٣1)السعدي تفسري  :انظر  (1)

 /٦) ن أهل الكتابنيباب فضل من أسلم م، اجلهاد والسري صحيح البخاري مع الفتح، كتاب:( انظر2)

باب وجوب إيامن أهل الكتاب برسالة ، اإليامن (، وصحيح مسلم، كتاب٣٠11برقم ) (14٦، 14٥

 (. 1٥4( برقم )1/1٣4، )اإلسالم
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 -كالم الذي ال فائدة فيهالوهو عبث -اإلعراض عن اللغو  واْلصلة اْلامسة:

وهذا اخللق من مظاهر احلكمة، إذ ال ينبغي للعاقل أن فال يصدر منهم ما ال نفع فيه، 

 .منه ر ذلكويتنزه عن صد أن وىلواألَ  ،ه بام ال جدوى لهبّ يشغل سمعه ول  

 واملقصود سالم ﴾ژڈ ﴿اجلهل  املفاصلة مع أهل واْلصلة السادسة:

 ،وهذا من أحسن ما جياب به السفهاء، نعود ملخاطبتكم ي: لنأ، املوادعةواملتاركة 

وأسلم من تزايد سفههم. قال احلسن: كلمة السالم  ،وهو أقرب إلصالحهم

 اجلاهلني. أذىعليكم، حتية بني املؤمنني، وعالمة الحتامل 

 خالقهمأ كريم من ﴾ژ  ڑ  ڑ ﴿ :ما أفصح عنه قوهلم السابعة:اْلصلة 

األخالق. واجلملة تعليل للمتاركة، أي ألنا ال  يلاعيطلبون العلم وم إنام ذلك أَنمو

 .(1)نحب خمالطة أهل اجلهالة
ڌ  ڎ  ڎ   ﴿قال تعاىل:وأخرب سبحانه يف آيات أخر عام جازى به أهل الصرب، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   .ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ .ڈ  ڈ

ھ  ے  ے     ۓ   .ہ  ہ  ہ  ھ  ھ .ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ    ۀ .ڱ

ې   .ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ .ڭ  ڭ  ۇ  ۇ .ۓ  ڭ

ېئ    ەئ  وئ    وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ .ې  ې    ى  ى  ائ  ائ

فأخرب  [22 – 12اإلنسان: ] ﴾ی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     .ېئ  ىئ   ىئ

غد العيش ورفاهية احلياة، وطيب املساكن واملالبس، واملقيل سبحانه أنه جازاهم بر

والظالل، ودنو الثامر للقطف، وحسن األواين واألكواب التي يأكلون ويرشبون 

يِّئت عىل قدر حاجتهم، مع االرتياح يف اجللوس واالتكاء عىل أمجل  فيها، والتي ه 

 مجاهلم كأَنم لؤلؤ األرائك والوسائد والرسر، مع اخلدم املخلدون والذين هم يف

                                                        
 (. 14٦ -2٠/144تفسري ابن عاشور ) :( انظر1)
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مكنون، فكيف بمن خيدمونه، وأَنم يطوفون عليهم بلذيذ الرشاب املمزوج 

بالزنجبيل، كلام أجال أحدهم نظره هنا أو هناك رأى ما هو أكرب من نعيم اجلنة 

عىل سعيهم، وهم بالقرب من رهبم،  اهلل؛ جزاًء عىل صربهم؛ وشكًراوعظيم فضل 

 تك.اللهم فامجعنا هبم بعفوك ورمح
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 رابعاملبحث ال
 مناذج من أحوال األنبياء، والصاحلني عند الضراء 

 :نيب هللا إَساعيل  املطلب اِلول: نيب هللا إبراهيم وابنه
 بحمل قومه من الرشد واحلكمة ما كان كفياًل  لقد آتى اهلل خليله إبراهيم 

، [٣٣، غافر: ٣٦، 2٣، الزمر: ٣٣الرعد: ] ﴾يب   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   ﴿عىل اإليامن ولكن: 

وبرهن هلم عىل فساد آهلتهم بالدليل الرشعي والعقيل واحلّس؛ حتى نّكسوا رؤوسهم 

هم، تَ جَّ دحض ح  ، ورجعوا إىل أنفسهم باملالمة؛ إذ أقام عليهم من احلجة ما خجاًل 

قابلوا ذلك بألوان  ؛ فلم يكن منهم إال أن، ودفع الباطلاحلَق  أبانَ هم، وعجزَ  وأظهرَ 

عدلوا إىل استعامل التهديد واألذى وصنوف العذاب، حيث سلكوا مسلك الطغاة؛ ف

ے  ے   ﴿ــ فوترّقوا معه يف ذلك حتى بلغوا من العذاب غايته؛  ،البطش والقوة

، فرّد اهلل كيدهم يف نحورهم، [٦8األنبياء: ] ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ 

، ودفع عنه حرها ورضها، وهو صابر حمتسب اا وسالمً وجعل النار عىل خليله بردً 

 : األجر عىل اهلل وحده، حمسن الظن بربه، فلم يطلب العون من سواه، وإنام قال 

إليه  ل  ك  أالذي  ي، وهوحافظو وحده يكافين، أي: هو (1)«َون ْعَم اْلَوك يل  َحْسب نَا اهللَّ  »

وَجَبَهاالْ تلك َفَأّثَرْت وحده دونام سواه؛ عتمد عليه أو يأمر َمة  َأَثَرَها، َواْقَتَضْت م 
، َكل 

ۋ  ۅ  ۅ . ۈ ۈ  ٴۇ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴿ا: فأتاه املدد من اهلل فورً 

ثم  ،مجعوا حطبًا كثرًيا جًدا، وكانوا قد [7٠-٦٩األنبياء: ] ﴾ۉ  ۉ 

وهلب مرتفع، مل  ،جعلوه يف َجْوبة من األرض، وأرضموها ناًرا، فكان هلا رشر عظيم

                                                        
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ﴿  :كتاب التفسري، سورة آل عمران، باب -مع الفتح  - ( رواه البخاري يف صحيحه1)

َحْسب نَا »: (، َعن  اْبن  َعبَّاس   4٥٦٣( برقم ) 8/22٩) ، [17٣]آل عمران:  ﴾ىئ  ىئ  ی  ی  ی 

ٌد   َمَّ  النَّار  َوَقاهَلَا حم 
َي يف  نَي أ ْلق  الَم  ح   السَّ

يم  َعَلْيه 
نَي َقال وا:  ×اهللَّ  َون ْعَم اْلَوك يل  َقاهَلَا إ ْبَراه  ىئ  ىئ  ی     ﴿ح 

. ويف لفظ ]17٣آل عمران: [ ﴾جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    ی  ی  ی     

َي يف  النَّار  َحْسب َي »َقاَل:  َعن  اْبن  َعبَّاس  ( ٥4٦4) نَي أ ْلق  يَم ح  َر َقْول  إ ْبَراه    «.َون ْعَم اْلَوك يل  اهلل َكاَن آخ 
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لريموه عن بعد؛ لشدة  ؛، يف كفة املنجنيق لها، وجعلوا إبراهيممث توقد قط نارٌ 

قال ، «حسبي اهلل ونعم الوكيل»فلام ألقوه قال: وهج النار، ال يستطيعون الدنو منها، 

ۋ  ۅ  ۅ ۉ     ﴿، كعب األحبار: مل حترق النار من إبراهيم سوى وثاقه

ا، فكادهم اهلل ونجاه يدً أي: املغلوبني األسفلني؛ ألَنم أرادوا بنبي اهلل ك ﴾ۉ 

 .(1)من النار

وما ذاك إال ثمرة من ثامر صربه يف ذات اهلل، وتفويض أمره إليه عىل الرض الذي 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ.  ﴿ناله من قومه، فكانت له العاقبة العليا وهلم السفىل؛ 

وهلذا جعله اهلل ، [٩8 –٩7الصافات: ]  ﴾ۉ  ۉ  ې  ې  ې .ۅ

نفسه للرمحن، وجسده للنريان، وَسَخا بولده للقربان، وجعل ، فإنه بذل اللناس إمامً 

 .(2)ماله للضيفان، ولذا اجتمع عىل حمبته مجيع أهل األديان

، بل هناك بالء وليس هذا هو االبتالء األوحد الذي نجح فيه خليل الرمحن 

ح وهو األمر اإلهلي له بذبال يقل عنه يف أمله، وما يعرتي القلب بسببه من رض؛ أال 

 متى؟ وكيف كان ذلك؟ولده! 

وئ  ۇئ  ۇئ  . ى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  ﴿ه احلجة، وأعذر منهم،  قومملا أقام عىل

ى  ى   ائ  ائ    ەئ    ﴿، [1٠1 - ٩٩الصافات: ] ﴾ ۈئ  ېئ    ېئ. ۆئ  ۆئ

إىل ما فيه اخلري يل،  رِب نييدلّ ؛ لأي: مهاجر إليه، قاصد أرض الشام املباركة ﴾ ەئ

دعا اهللّ أن وا، ، ومل ير فيهم خريً عل ذلك ملا يئس من قومهفمن أمر ديني ودنياي، 

 ورزقهاهللّ به يف حياته، وبعد مماته، فاستجاب اهللّ له  ها، ينفعا صاحلً هيب له غالمً 

: بال شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، وألن اهلّل تعاىل قال  إسامعيَل 

ق غري فدل عىل أن إسحا، [71هود:] ﴾ىئ جئ  حئ  مئ   ی  ی  ﴿

                                                        
 (.٣41 -٥/٣4٠)تفسري ابن كثري  :( انظر1)

 .(٥٥ -٦/٥4)تفسري ابن كثري  :( انظر2)
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باحللم، وهو يتضمن الصرب، وحسن اخللق،  الذبيح، ووصف اهللّ إسامعيل 

 .(1)وسعة الصدر والعفو عمن جنى

ا قد كربت سنه، واحتاج إىل لقد رزقه اهلل الولد وهو أحوج ما يكون إليه، وحيدً 

من يسعى عليه، فناله من الرسور واالغتباط هبذه البشارة ما اهلل به عليم، ولذا أحب 

الذي  احلدَّ هذا الولد أدرك بعد أن   د أشدَّ ما حيب األب ولده؛ خصوًصاذا الوله

ه تعلق في عظمي وهو السن الذيمع أبيه يف أشغاله وحوائجه،  ييقدر فيه عىل السع

لكن ماذا وراء حجب ذهبت مشقته، وأقبلت منفعته،  ا؛ حيثغالبً  القلب باالبن

ىئ  يئ  جب  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  ىئ  ی  ی   ی ىئ   ﴿:قال تعاىلالغيب؟ 

  [1٠2الصافات:] ﴾حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث

قد رأيت يف هلذا االبن الوحيد الذي رزقه اهلل به عىل كرب:  إبراهيم  أي: قال

فإن أمر اهلّل  ﴾جب  حب  خب ﴿النوم أن اهللّ يأمرين بذبحك، ورؤيا األنبياء وحي 

ا بوالده: ا لربه، وبار  ا، مرضي  ا حمتسبً صابرً  إسامعيل  لقاتعاىل ال بد من تنفيذه، 

 ﴾ىت  يت   جث  مث  ىث  يث﴿ملا أمرك اهلّل  أي: امض   ﴾يب  جت   حت  خت ﴿

ألنه ال يكون يشء  ؛ه عىل الصرب، وقرن ذلك بمشيئة اهللّ تعاىلنفَس  نٌ أخرب أباه أنه موطِّ 

والعقل وقوة م ، كان فيه من رصانة احلل عىل غضاضة سنهو ،ته بدون مشيئ

واإلجابة بذلك اجلواب  ،ه عىل احتامل تلك البلية العظيمةما جرسَّ الصرب واليقني 

 ولكن ليعلمَ  ،مر حتم من اهللّألن األرأيه ومشورته،  عمللي   أبوه مل يشاوره، واحلكيم

َ  ،هقدمَ  َت ما عنده فيام نزل به من بالء اهللّ، فيثبِّ  ل إن عليه الزل ه إن جزع، ويأمنَ ويصربِّ

 وهو كاملستأنس به، ويكتسَب  ،لقى البالءتوهيون عليها  ،هنفس يوطنلصرب وسلم، و

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ. پ   ﴿،(2)سنة يف املشاورة ألمر، وليكونَ لاملثوبة باالنقياد 

                                                        
 (.4/28٣) لسعديتفسري ا :( انظر1)

 (.٣48 -٣/٣47) وتفسري الزخمرشي ،(284 -4/28٣)تفسري السعدي   :( انظر2)
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 ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    .ٺ  ٺڀ   ڀ  ڀڀ  .  ٺ    .پ  پ
، ا وخضعا ألمر اهللفلام استسلام عليهام السالم وانقادأي: ، [1٠٦ – 1٠٣الصافات: ]

قد  ا من عقابه، واالبن   ألمر ربه، وخوفً بقتل ابنه وثمرة فؤاده، امتثااًل األب  ا جازمً 

أي:  ﴾ٻ  ٻ   ﴿وطَّن نفسه عىل الصرب، وهانت عليه يف طاعة ربه، ورضا والده، 

يف تلك احلال املزعجة، واألمر  ﴾پ﴿ عىل جبينه ليذبحه أضجع األب ولده

أي: قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطَّنت  ﴾ڀ ڀ پ پڀ ﴿املدهش:

 .  ٺ﴿السكني عىل حلقه  نفسك عىل ذلك، وفعلت كل سبب، ومل يبق إال إمرار

ٿ    ٿ  ٿ﴿ يف عبادتنا، املقدمني رضانا عىل شهوات أنفسهم. ﴾ٺ  ٺ  

 الواضح، الذي تبنّي هو البالء   الذي امتحنا به إبراهيمَ أي: هذا  ﴾ ٹ  ٹ

ملا وهبه اهللّ إلبراهيم،  ته، فإن إسامعيل لّ وكامل حمبته لربه وخ  به صفاء إبراهيم، 

ا، وهو خليل الرمحن، واخللة أعىل أنواع املحبة، وهو منصب ال يقبل ا شديدً أحبه حب  

ويقتيض أن تكون مجيع أجزاء القلب متعلقة باملحبوب، فلام تعلقت شعبة  ،املشاركة

دَّه وخيترب خلته، فأمره أن يذبح  من شعب قلبه بابنه إسامعيل، أراد تعاىل أن يصفي و 

ه، فلام قّدم حب اهللّ، وآثره عىل هواه، وعزم عىل ذبحه، وزال رب   ه حبَّ من زاحم حبُّ 

ٹ ڤ  ﴿:قال تعاىل، بقي الذبح ال فائدة فيه، فلهذا ةما يف القلب من املزامح

 چ چ چ. ڃ ڃ ڃ.ڄ ڄ ڄ .ڦ ڤ  ڦ ڦ. ڤ

 .[111–1٠7الصافات: ] ﴾ چ

من الغنم عظيم، ذبحه إبراهيم، فكان  أي: صار بدله ذبٌح  ﴾ڤ  ڤ  ٹ   ﴿

 من جهة أنه كان فداء إلسامعيل، ومن جهة أنه من مجلة العبادات اجلليلة، ومن عظياًم 

 ﴾ڄ  ڄ  ڄ.ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴿،ا وسنة إىل يوم القيامةجهة أنه كان قربانً 

ألولني، فكل وقت بعد إبراهيم ا يف اآلخرين، كام كان يف اصادقً  أي: وأبقينا عليه ثناءً 

يف عبادة اهللّ،  ﴾ڃ  ڃ  ڃ﴿ ،، فإنه فيه حمبوب معظم مثني عليه
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 وهوومعاملة خلقه، أن نفرج عنهم الشدائد، ونجعل هلم العاقبة، والثناء احلسن. 

بام أمر اهلّل باإليامن  ﴾چ  چ  چ  چ   ﴿تعليل ملا خّوهلام من الفرج بعد الشّدة 

ٿ ٿ ٿ ﴿ قال تعاىل:اإليامن إىل درجة اليقني، كام  به، الذين بلغ هبم

  [7٥األنعام: ]﴾ ٹ ڤٹ ٹ ٿ ٹ 
(1) . 

وأسوًة وقدوًة  ؛ ليكونا أنموذًجاعىل ما نزل هبام من رض فصرب اخلليل وابنه 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ   ﴿للصابرين بعدهم: 

 .[٦املمتحنة:] ﴾ ٺ  ٿ  ٿ   ٿ
   : أيوباملطلب الثاين: نيب هللا 

للمثل بني  هم، وامتدح صنيعهم، وجعلهم مرضًبامن الذين أشاد اهلل بذكر

اخلليقة يف حسن  تعاملهم مع الرضاء، وأسوًة يف الصرب والتحمل عند نزول البالء، 

فأعقبه عىل ذلك أن كشف رضه وأعظم أجره وأسبغ عليه فضله، نبيُّ اهلل أيوب  

 ، ٹٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿: تعاىلقال. 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ّ  . [84-8٣األنبياء: ] ﴾ چ چ ما يترضر به املرء يف  -بضم الضاد -والرض 

 جسده من مرض أو هزال، أو يف ماله من نقص ونحوه.

مع ربه مسلكه يف الدعاء بكشف ما حلَّ به  ومن عظيم أدب نبي اهلل أيوب 

عند أول الشعور  اإلصابة اخلفيفة عن ذلك باملس وهو: من رضه؛ حيث عرّب 

، اهلل مع يف دعائه ا؛ تأدبً اخلفيف جعل ما حل به من الرض كاملّس ، ف(2)بالتعب

ا تنوهيً  ؛عىل املفعول ألجله. ووصفت الرمحة بأَنا من عند اهلل ﴾ ڃ ﴿وانتصب 

 چ ﴿من ربه  فضل أيوب، وقربهبذكر العندية الدالة عىل  هلا وتعظياًم  ،بشأَنا

                                                        
 (.٣4٩ -٣/٣48) وتفسري الزخمرشي ،(٣8٥ -4/٣84)تفسري السعدي  :( انظر1)

  لسان العرب مادة ) م س س ( . :( انظر2)
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 .(1) ا للعابدين بأن اهلل ال يرتك عنايته هبموتنبيهً  ا: تذكريً أي ﴾ چ

 بعظيم البالء؛ امتحاًنا وقد دلَّ القرآن عىل أن اهلل تعاىل ابتىل نبيه وعبده أيوب 

، ورمحًة به لرفع درجته ومنزلته، ال هلوانه عىل ربه سبحانه، لصربه  اواختبارً 

عظيم البالء الذي حلَّ به بعظيم الصرب والثبات واحتساب  فقابل نبي اهلل أيوب 

ا ا ومحدً ا واحتسابً إال صربً   أيوَب  نبَي اهلل  هومل يزد هذا كل  األجر عىل اهلل تعاىل، 

وقد  ما حصل له من أنواع الباليا.عىل  حتى إن املثل ليرضب بصربه ؛ اوشكرً 

َّلنبياء، ُث الصاحلون، ُث أشد الناس بالء ا»قال:  × ثبت يف الصحيح أن رسول
ا، اشتد بالؤه، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان يف دينه صلبً  ،مثل فاِلمثلاِل

وإن كان يف دينه رقة، ابتلي على حسب دينه، فما يَبح البالء ابلعبد، حَّت يرتكه 
 .(2)«َيشي على اِلرض، وما عليه من خطيئة

لتي تبني نوع ا الكثري  من الروايات اوقد جاء يف كتب اآلثار، من التفاسري وغريه

وغالبها من اإلرسائيليات، البالء الذي أصابه، ومدته، وكيف صرب أيوب عىل ذلك، 

 !.مقام النبوة، وكفى بالقرآن واعًظاالتي يقدح بعضها يف 

  جت .ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب ﴿ٹ ٹ 

                                                        
 .   (128 -17/12٦التحرير والتنوير ) :( انظر1)

(، 2٣٩8( برقم )4/٥2٠ه الرتمذي يف سننه، كتاب الزهد، باب ما جاء يف الصرب عىل البالء )أخرج( 2)

(، والنسائي يف السنن 4٠2٣( برقم )2/1٣٣4وابن ماجه يف سننه، كتاب الفتن، باب الصرب عىل البالء )

 ( من حديث سعد بن أِب74٣٩( برقم )47 -7/4٦الكربى، كتاب الطب، باب أي الناس أشد بالء )

 ×قال: دخلت عىل رسول اهلل  . ويشهد له ما يف الصحيحني من حديث ابن مسعود  وقاص 
أجل، إين أوعك كما يوعك رجالن »ا؟ قال: ا شديدً وهو يوعك، فقلت: يا رسول اهلل، إنك لتوعك وعكً 

إَّل  أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها، »قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: « منكم
 .«كفر هللا هبا سيئاته، كما حتط الشجرة ورقها

م األمثل بالء األنبياء ثصحيح البخاري مع الفتح، كتاب املرىض، باب أسد الناس  :انظر

(، وصحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب ثواب املؤمن ٥٦48( برقم )1٠/111)فاألمثل

 ( .2٥71( برقم )4/1٩٩1كة يشاكها )فيام يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشو
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ڀ   .ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ .حتخت  مت  ىت  يت  جث

 [44-41ص: ] ﴾ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ 

، وأراد ورى الَقَدر املقدهوانت ،ال  َتدَّ احلاشو ،رض  بنبي اهلل أيوب ملََّا طال امل

َع إ ىَل َربِّ  اهلل شفاَءه،  [8٣األنبياء: ] ﴾ ٹٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ﴿ :هَترَضَّ
، ق يَل: ب ن ْصب  يف   ﴾ مب  ىب ىئ  يئ  جب  حب  خب       ﴿ حكى اهلل عنه هنا أنهوَ 

امح  نيَ  ،َبَدين   َك اْسَتَجاَب َله  َأْرَحم  الرَّ
نَْد َذل  ي. َفع  وَم  ،َوَعَذاب  يف  َمايل  َوَوَلد  َوَأَمَره  َأْن َيق 

ه   ْن َمَقام  ْجل ه   ،م  َض اأْلَْرَض ب ر  أن  ها باردة املاء، وأمرَفَأْنبََع اهللَّ  له عينً  ؛َفَفَعَل  ،وَيْرك 

ا، ا وباطنً ذى، يف جسده ظاهرً أ ده منها ويرشب، فأذهب اهلل عنه ما كان جيمنيغتسل 

ا من جرادً  همطرأحتى ؛ ا كثريً ا ومااًل  تام  وأبدله صحة ظاهرة وباطنة، ومجااًل 

َرْيَرَة ؛ ففي صحيح البخاري من حديث (1)ذهب ، َقاَل: ×النَّب يِّ  َأنَّ ،  َأِب  ه 

َنَما أَيُّوُب » ُل ُعْرََيًَّن، َخرَّ َعَلْيهأ بَ ي ْ ، َفَجَعَل ََيْثأي يفأ (2)رأْجُل َجَراٍد مأْن َذَهبٍ  يَ ْغَتسأ
، َوَلكأْن َّلَ  ثَ ْوبأهأ، فَ َناَداُه رَبُُّه ََي أَيُّوُب، ُتَك َعمَّا تَ َرى، قَاَل بَ َلى ََي َرب أ َأَلَْ َأُكْن َأْغنَ ي ْ

 .(3)«غأََن ِلأ َعْن بَ رََكتأكَ 

رد اهلل عليه ماله وولده بأعياَنم، ومثلهم معهم، ، ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿

وقيل آجره فيمن   ،، واحلسن وقتادة رمحهام اهلل  وابن مسعود كام قال ابن عباس

 .(4)يف اآلخرة مجيعا جمع له شمله هبمسيهم وغريسلف، وعوضه يف الدنيا 

؛ جلميل اانً وإحس ورأفةً  ،منا به رمحةً  ؛كشفنا ما به من رض :أي ﴾ پ  پ ﴿وقوله: 

تذكرة ملن  :أي ﴾ پ  پ  ڀ ﴿ وحسن شكره يف الرخاءصربه عىل البالء، 

                                                        
 (.  4٣٠ -٦/42٩تفسري ابن كثري )  :انظر (1)

ْن َذَهب  » :وقوله (2) ْجل  َجَراد  م   (.  ٦/42٠فتح الباري ) :انظر.  َجَراد من مجاعة :أي« ر 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ﴿صحيح البخاري مع الفتح، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهلل تعاىل:  :( انظر٣)

 (.٣٣٩1( برقم )٦/42٠)  ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 (.   ٥/٣٥2وتفسري ابن كثري )  ،( 7٣ -17/72تفسري الطربي )  :انظر (4)
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رْب  الفرج  من ابتىل يف جسده أو ماله أو ولده،  وا َأنَّ عاقبَة الصَّ َيْعَلم 
ول  ل  ق  ي اْلع   ،َذو 

فصرب  ،حيث ابتاله اهلل بام هو أعظم من ذلك ؛ اهلل أيوب ينبيف أسوة  مهلو

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ   ﴿اهلل عنه. وقوله:  حتى فرج ؛واحتسب

، فيام هذه رخصة من اهلل تعاىل لعبده ورسوله أيوب  ﴾ ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ

؛ ألمر فعلته ال يرضاه.  ه  ليرضبنَّ امرأَته مئَة سوط   كان من َحل ف 

الذى جيمع  النخل وهو عثكال-ا غثً وجل أفتاه أن يأخذ ض   فلام عافاه اهلل عز

  منزلةَ اًل ، ويكون هذا منزَّ واحدةً  فيجمعها كلها ويرضهبا به رضبةً  -الشامريخ

 وال حينث.بيمينه  ويربُّ  ،الرضب بامئة سوط

وهذا من الفرج واملخرج ملن اتقى اهلل وأطاعه، وال سيام يف حق امرأته الصابرة 

 ها بقوله:لَ وعلَّ  اهلل الرخصةَ  َب وهلذا عقَّ  املحتسبة، البارة الراشدة، رىض اهلل عنها.
﴾ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ ﴿

فخرجت هذه اجلملة خمرج التعليل، فعلم  .(1)

ا ا ليمينه من احلنث، وختفيفً له عىل صربه، وحفظً  أن اهلل تعاىل إنام أفتاه هبذه الفتيا جزاءً 

 .(2)عىل امرأته ورمحة هبا

جده عند مسِّ الرض ألنه و ﴾ ٹ  ٹ ﴿ نه: بأوأثنى عليه   عبده أيوب اهللفامتدح 

 .(3)ه بئس العبديفهم من اآلية ذمُّ من مل يصرب عند البلوى، وأنو ،حمتسبًا اصابرً والبلوى 

    :هللا يعقوب وابنه نيب هللا يوسف املطلب الثالث: نيب
ص اهلل هبا أنبياَءه وأولياَءه، وال جتد منهم جتاه  تتنوع البلوى والرضاء التي يمحِّ

ق الربيات؛ ألَنم ينهلون من  ذلك كله إال الصرب والثبات واحتساب األجر عند خالَّ

معني واحد، وهو وحي السامء الذي تربوا عىل تعاليمه وامتثلوها، كام أمرهم سيدهم 

وخالقهم؛ ولذا مل ختتلف أفعاهلم فيام يقابلون به الرضاء، لكن القاسم املشرتك هو 

                                                        
 (.241ص ) البن كثري األنبياء قصص :( انظر1)

 (.٣/222) إعالم املوقعني :( انظر2)

 . (11٩ص ) عدة الصابرين :( انظر٣)
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فال تزيدهم  -إن تفاوتوا يف حتقيق ذلكو -القيام بتعاليم الرب سبحانه وتعاىل كام أمر

 الرضاء  إال صربًا، وال الرساء  إال شكرًا. 

وصفهام النبي  -ومها يعقوب وابنه يوسف -وهذان نبيّان من أنبياء اهلل 

، (1)«الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي»:  بالكرم فقال يف يوسف  ×

 حني قال:  (2)رابتهام، وهلل در طرفة بن العبد يبتليان بلون  من ألوان الرض؛ هو ظلم ق

 وظلم  ذوي القربى أشدُّ مضاضةً 

 

 

 

 من َوْقع  احل سام  امل هنّد 
 
 (3)عىل املرء

 

 

بَّارً  أما يوسف فكاد له إخوته كيًدا عىل حمبة أبيه له ولشقيقه بنيامني  وهحسدا، وك 

ڎ ڎ ڈ ڈ  .ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ﴿:قال تعاىلأكثر منهم، 

فكانوا يرون  ،[8 – 7يوسف: ] ﴾ژ  ڑ ڑ ک  ک  ک  ک گ  گ  گ  ژ

 ام يفبتقديمه :أي ﴾ک  ک گ  گ  گ ﴿ :ام، وهلذا قالواأحق باملحبة منهأَنم أوىل و

 علينا. ةحبامل
بعض املارة من   يلتقطه ؛ حتىلقوه يف غيابة اجلبثم اتفق كيدهم عىل أن ي

والبلوى إىل أبيهم؛ حيث فحصل ما حصل من كيدهم، ووصل الرض  املسافرين

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ٹ  ڤ  ﴿ :جاؤوا أباهم متباكني خمتلقني تلك احليلة

 [17يوسف: ] ﴾ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ

 صابًرا ،ا عن كالمهمًض ر  عْ هذا عىل نبي اهلل يعقوب، بل قال هلم م   همصنيع ْج ر  مل يَ و

هم ئ  ام وقع يف نفسه من متال  ع ا العون منه وحده معرًباا، مفوًضا أمره إىل اهلل، طالبً حمتسبً 

                                                        
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ﴿ٹ ٹ نبياء، باب كتاب أحاديث األ - مع الفتح - ( روى البخاري يف صحيحه1)

َمرَ ٣٣82( برقم )٦/417)، [1٣٣]البقرة:  ﴾ۈ  ٴۇ     ۋ  ، َعن  ( من حديث اْبن  ع 

ه  َقاَل:  ×النَّب يِّ   . «اْلَكرأميُ اْبُن اْلَكرأميأ اْبنأ اْلَكرأميأ اْبنأ اْلَكرأميأ يُوُسُف اْبُن يَ ْعُقوَب ْبنأ إأْسَحاَق ْبنأ إأبْ َراهأيَم »َأنَّ
( هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائيل، أبو عمرو: شاعر، جاهيل، من الطبقة األوىل. ولد 2)

. أشهر شعره معلقته: اا تقريبً قبل اهلجرة بستني عامً  اشاب  وق تل يف بادية البحرين، وتنقل يف بقاع نجد. 

 (.٣/22٥الم للزركيل )األع :انظر .هح كثريورش عليها)خلولة أطالل بربقة ثهمد( و

  (.27ص ) ديوانه :( انظر٣)
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ڑ  ک    ک  ک     ڑژ  ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴿ه: قتل  يوسف بقولعىل

 عىل هذا األمر الذي قد اتفقتم ا مجياًل أي: فسأصرب صربً ، [18يوسف: ] ﴾ک 

عىل ما تذكرون من الكذب  وهو املستعان ه اهلل بعونه ولطفه،َج عليه، حتى يفرِّ 

 «الصرب اجلميل: الذي ال جزع فيه»قال جماهد:   املحال.و
(1).  

، وبثَّ مَهه وشكواه  فام كان من هذا النبي الكريم إال أن صرب عىل ما ناله من رضٍّ

إىل اهلل، وهذا ال ينايف مجيل الصرب، َفَصرَبَ األب املكلوم، كام صرب االبن املظلوم عىل ما 

حتى جازاه اهلل عىل صربه ذاك يف الدنيا قبل تعرض له من ألوان الرض يف غربته؛ 

ر ا مللك مرص، يترصف يف خزائن األرض من احلبوب والثاماآلخرة؛ فأصبح وزيرً 

ألحواهلم خالل سنني اجلدب  كيفام شاء، مما يرى فيه حتقيًقا ملصالح العباد، وتناسًبا

قال ، جزاًء عىل صربه وإحسانه املقبلة، وذلك من فضل اهلل عىل نبيه يوسف 

  ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴿:تعاىل

 .[٥٦يوسف: ] ﴾ڑ  ک  ک    ک  

أن رتب عىل ذلك التمكني أن  وكان من عظيم لطف اهلل تعاىل بنبيه يوسف 

تعرف عىل إخوته إذ وفدوا عليه كسائر الناس؛ ليمتاروا من اخلزائن التي مكنه اهلل 

يوسف: ] ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڱ  ڱ      ﴿:قال تعاىلمنها، 

، فكانت له السلطة عليهم، فام بطش هبم وما انتقم لنفسه، ومل يؤنِّبهم حتى [٥8

ا ا وهبتانً فاهتموه بالرسقة زورً  بالكالم، مع أَنم أساؤوا إليه وهم مل يتعرفوا عليه بعد، 

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ    ېٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې﴿

، قالوا ذلك حني [77يوسف: ] ﴾ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ۆئۇئ  ۆئ  وئ  ۇئ  وئەئ

دّبر تلك املكيدة بأمر اهلل؛ ليضم إليه أخاه، فعفا وصفح وجتاوز عن ظلمهم يف املاض 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ﴿واحلارض، وكظم غيظه يف نفسه، وما زاد عىل أن قال هلم: 

                                                        
 (.4/4٩8تفسري ابن كثري ) :( انظر1)
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لكم عىل إنام محام؟ بينه تم: كيف فرق، أي[8٩يوسف: ] ﴾ڌ  ڌ  ڎ    ڎ

له ما أصاهبم من اجلهد والضيق وقلة الطعام  واملا ذكرقال هلم ذلك   اجلهل. ذلك

ه، مع ما هو فيه من امللك يْ دَ لَ وعموم اجلدب، وتذكر أباه وما هو فيه من احلزن لفقد وَ 

عىل أبيه وإخوته،  وشفقةٌ  ورمحةٌ  ورأفةٌ  ف والسعة، فعند ذلك أخذته رقةٌ والترص

 .رف إليهم، يقال إنه رفع التاج عن جبهته، وكان فيها شامةوبدره البكاء، فتع

إنام تعرف إليهم بنفسه، بإذن اهلل له يف ذلك، فعند ذلك  هأن-واهلل أعلم -والظاهر 

ڳ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ   ڳ  گک  ک  ک  ک  گ  ڑڈ  ژ    ژ  ڑ﴿

يف  واالستفهام، [٩٠يوسف:] ﴾ڻ ڱ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ    

ل عىل االستعظام، أي: إَنم تعجبوا من يد ؟﴾ڑژ   ژ ڈ﴿ قوله:

ذلك أَنم يرتددون إليه من سنتني وأكثر، وهم ال يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم 

گ    گک  ک  ک  ک  گ ﴿ ،عىل سبيل االستفهامذلك ويكتم نفسه، فلهذا قالوا 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ﴿ الفرقة،طول مجع بيننا بعد بأن  ﴾ گ  ڳ   ڳ

ٌر وشكٌر؛ وهذا من لطفه ت ﴾ڻ  ڻ     ڻ  ، ورفيع خلقه وتوظيفه ذكُّ

للمواقف يف الدعوة إىل اهلل؛ فلم يؤنبهم عىل ما صنعوا، ولكن استغل ذهلم وانكسار 

قلوهبم لقبيح جرمهم يف هدايتهم وتوجيههم للخري، وملا هو أنفع هلم، وال شك أن 

ت قلب املدعوِّ يف مثل هذه احلال مأسور، فاستجابته وانقياده  شبه متحققة، فلم يفوُّ

الفرصَة يف الدعوة إىل اهلل، مع ما حتمل العبارات يف طياهتا من   نبي اهلل يوسف  

ه عىل بلواه، وأثابه ثواب  مضامني الشكر والثناء عىل اهلل تعاىل؛ بأن رزقه تقواه وصربَّ

ق له بالفضل واألثرة عليهم يف اخللْ  واعرتفا املحسن يف طاعة ربه ومواله، وهلذا

وا يف ؤوا إليه وأخطؤوأقروا له بأَنم أسا ،ق، والسعة وامللك، والترصف والنبوةواخلل  

ے  ے  ۓ  .ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   ﴿: حقه

وزاد يف  ،[٩2–٩1يوسف:] ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ۇڭ   ڭۓ   ڭ

أرس قلوهبم ومحل هم عىل املزيد من االستجابة لدعوته أن رصح هلم بالعفو والصفح 
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بإعادة  ، بل ولن جيرح شعورهماليومبعد م هعلي هم أو يعتَب نبيؤ ساحمة، وأنه لنوامل

دعاء هلم بأن ثم زادهم ، ﴾ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ ﴿ ذكر ذنبهم يف حقه مرة أخرى

 .(1)  ﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭ  ۇ﴿فقال: والسرت باملغفرة 

ه عىل فزاد اهلل له يف التمكني ومجع شمله بشتات أرسته بعد طول غياب؛ جزاء ل

ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ﴿شكره وصربه؛ فقال إلخوته عن أمر اهلل: 

، ولعمر اهلل إنه خل ل ٌق رفيع [٩٣يوسف: ] ﴾ې ې ې ې ى 

وحال بديع أن يتعامل معهم هبذا اللطف وقد حصل منهم ما حصل، ولئن كانت 

هذه حال االبن فإن حال األب ال تقل عن ذلك؛ إذ تعرض لرضٍّ آخر، حيث فقد 

، الذي مل يكن يأذن لبقية أبنائه بأخذه إىل أرض خر شقيَق يوسف حبيبه اآل

ڍ  ڌ     ﴿مرص، إال ببالغ األيامن أن يردوه، إال أن يغلبهم أمر ال سبيل هلم إىل دفعه: 

گ  گ    گ  گڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک

ل[٦٦يوسف: ] ﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     بوا عىل أمرهم، فلم ، ووقع ما كان حيذر، وغ 

قابل هذه البلوى بام قابل به األوىل؛ صرٌب مجيل، بل  يستطيعوا الرجوع به، ولكنه 

قال وحسن  ظن  باهلل، ودعاٌء وترضع، ومل ينقطع رجاؤه يف ربه بأن يرد إليه ولديه، 

  ۇڭ   ڭ   ۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ۓے  ے   ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴿:تعاىل

، وملا كانت الريبة قد حصلت من أبنائه يف [8٣يوسف: ] ﴾ ۆ     ۆ   ۈ   ۈ

ہ  ہ  ھ   ﴿صنيعهم األول مع يوسف جرَّ حكمها عىل هذه فصح أن يقول: 

فأحسن اهلل العاقبة للنبَيني الكريَمني ومجع بينهام مع أهلهام وسجد . (2) ﴾ ھ  ھ

 ائًغاكان هذا سو    ا لرؤياه السابقة،؛ حتقيقً األبوان واإلخوة األحد عرش ليوسف 

ثم أخذ نبي اهلل ، ااحرتامً  له ايسجدوأن إذا سلموا عىل الكبري يف الرشائع السابقة، 

                                                        
 (.4/٥٣٠تفسري ابن كثري ) :( انظر1)

 (.4/٥27تفسري ابن كثري ) :( انظر2)
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ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴿يثني عىل ربه ويعدد فضائله عليه فقال:  يوسف 

ۆئ     ۇئى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ىې  ې  ې  ې

، ملا متت النعمة عليه، دعا ربه ، [1٠1يوسف:] ﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ

كام أتم  اهلل به عليه من النبوة وامللك، سأل ربه  بويه وإخوته، وما منّ باجتامعه بأ

، وأن يلحقه نعمته عليه يف الدنيا أن يستمر هبا عليه يف اآلخرة، وأن يتوفاه مسلاًم 

املرسلني، صلوات اهلل وسالمه عليهم وبالصاحلني، وهم إخوانه من النبيني 

 .(1)أمجعني

 : املطلب الرابع:  يونس

رَي  األنبياء إن ا يشعر وكأنه يقرأ  -صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني-ملتأمل ل س 

سرية نبي واحد؛ فالكل  صرَب وترضَع ودعا واستسلَم وانقاَد ألمر اهلل، عىل الرغم من 

، بعثه  يونس بن َمتَّى ا نبي اهللهذاختالف ما ابتالهم اهلل به من ألوان الرضاء، ف

، فدعاهم إىل اهلل، فأبوا عليه ومتادوا عىل كفرهم، فخرج (2)"وىنين"اهلل إىل أهل قرية 

فلام حتققوا منه ذلك،  ة أيام،ا هلم، ووعدهم بالعذاب بعد ثالثمن بني أظهرهم مغاضبً 

وعلموا أن النبي ال يكذب، خرجوا إىل الصحراء بأطفاهلم وأنعامهم ومواشيهم، 

، وجأروا إليه، ورغت اإلبل  وفرقوا بني األمهات وأوالدها، ثم ترضعوا إىل اهلل

ْالَنا، فرفع اهلل عنهم العذاب، ْص وف   الَنا، وخارت البقر وأوالدها، وثغت الغنم ومح 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ ﴿:قال تعاىل

  .[٩8يونس: ] ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ 

ه يؤاخذلن  اهلل أنا ا لقومه عن غري أمر اهلل، ظان  مغاضبً  فإنه ذهب  وأما يونس

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک  ﴿:قال تعاىل، بذنبه

                                                        
 (.٥٣7 -4/٥٣٦تفسري ابن كثري )( انظر 1)

 (.٥/٣٩1اقوت احلموي )انظر: معجم البلدان لياملوصل بالعراق،  من أرض مدينة نبي اهلل يونس ( 2)
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 ھھ    ہ  ہ  ہ   ہ.ڻ  ۀ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ں

 .[88–87األنبياء: ] ﴾ھ  ے      ٱ

جت هبم فركب مع قوم يف سفينة َفَلجَّ
وخافوا أن يغرقوا فاقرتعوا عىل رجل ، (1)

يونس، فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا  يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة عىل

ڳ   ﴿:قال تعاىلالقرعة فوقعت عليه أيًضا، فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيًضا، 

 ه  فكان من املْس  ، أي: قارع[141الصافات: ] ﴾ڳ   ڳ  ڳ
حيث ني املغلوبني، وم 

حوًتا يشق  أرسل اهللفألقى نفسه يف البحر، ف،  وقعت عليه القرعة، فقام يونس

ه ؛ فإنحار، فالتقمه، فأوحى اهلل إىل ذلك احلوت أال تأكل له حلاًم، وال هتشم له عظاًم الب

 .(2)سجنًا له ا، وإنام بطنك يكونلك رزقً  ليس

ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة  فأخذ يترضع إىل ربه ويناديه يف تلك الظلامت؛

ڳ  ڳ ﴿: خطيئته ا منتائبً  ،ا بذنبهمعرتفً   إليه بتوحيده،، متوساًل بطن احلوت

يف معصيتي أي:  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ

: تاه الفرج فوًرا، فأإياك ہ ہ ہ ﴿، ونجاه اهلل مما هو فيه من غم  ورض 

ي اهلل بوليست هذه النجاة املرتتبة عىل الترضع والرجوع إىل اهلل خاصًة بن﴾ھ ہ

 ٱ ﴿بعد ذلك:  ، بل هي عامة لكل مؤمن وهلذا قال سبحانهيونس 

 .(3)كرهبم إذا استغاثوا بنا ودعوناأي من  ،﴾ھ  ے  

ول  قال ر: قال ولذا ثبت يف الصحيح من حديث سعد بن أِب وقاص   اهلل س 

َدْعَوُة ذأي النُّونأ إأْذ َدَعا َوُهَو يفأ َبْطنأ احْلُوتأ ََّل إألََه إأَّلَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إأين أ » :  ×
                                                        

 :. انظرال يرى طرفاهواملاء الكثري الذي ال يدرك قعره وهو والبحر:  ةَ جَّ ـ السفينة أي خاضت ل ْت جَ جَّ ـ( لَ 1)

 . (٣٥٥ -2/٣٥4لسان العرب مادة )ل ج ج( )

 (.٦/٣٩٦تفسري ابن كثري ) :( انظر2)

 (.1٦/81تفسري ابن جرير ) :( انظر٣)
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ُ لَهُ ُكْنُت مأَن الظَّ  َا رَُجٌل ُمْسلأٌم يفأ َشْيٍء َقطُّ إأَّلَّ اْسَتَجاَب اَّللَّ  .(1)«الأمأنَي، فَإأنَّهُ ََلْ يَدْعُ هبأ

إىل اهلل تعاىل، عندها  وهذه حال املؤمن عند نزول الرضاء؛ ترضٌع ودعاٌء ومتلٌق 

قبل  نًاباألخص إذا كان هذا املؤمن حمسال يتعاظمه ذنب أن يغفَره، و سيجد رب ا رحياًم 

نزول الرضُّ  والشدة، فإن هذا أحرى بإجابة الدعوة وكشف الكربة؛ وهلذا رتب 

ٹ ٹ يف موطن آخر عىل إحسانه قبل الكربة،  سبحانه استجابته لنبيه يونس 

 .[144-14٣الصافات: ] ﴾ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  .ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ ﴿

تسبيح وغري ذلك مما كان من صالة و قيل: لوال ما تقدم له من العمل يف الرخاء

إىل  هفي البقي حمبوًس  -احلبس يف بطن احلوتوهو -قبل البالء الذي ابت يل به يفعله 

اء، فأنقذه رضحال ال يوم القيامة، ولكنه كان من الذاكرين اهلل قبل البالء، فذكره اهلل

اه حد. الضحاك بن قيس، وأبو العالية، ووهب بن منبه، وقتادة، وغري وا :قاله. ونجَّ

ترضعه ودعائه اهلل  وقيل: هو ما حصل منه يف بطن احلوت من .(2)واختاره ابن جرير

 .(3)احلسن وسعيد بن جبري :تعاىل، قاله
 :× َممد ء هللا نبينانبيااملطلب اْلامس: خامت أ
من قومه من صنوف األذى ما مل يلقه نبي، وقابله بام مل  ×لقد لقى نبينا حممد 

، وامليض يف رب عىل أذاهم واحتساب األجر عىل اهلل يقابله به نبي؛ من الص

دعوهتم، واحلرص الشديد عىل هدايتهم، والرفق هبم، وخفض اجلناح، ولني اجلانب 

قال  هلم، عىل الرغم من شدة أذاهم له، حتى شهد له ربه برمحته ولني جانبه هلم؛ 

پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  ٹ ڤ  ﴿:تعاىل

آل عمران: ]﴾ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ 

                                                        
 واحلاكم يف املستدرك( ٣٥٠٥( برقم )٥/4٩٥( )82كتاب الدعوات، باب ) رواه الرتمذي يف سننه،( 1)

  (.278٥( برقم )1٦٩ -٣/1٦8سنن الرتمذي ) صحيحوصححه األلباين يف  (.٥٠٥/1)

 (.٦/٣٩7وابن كثري ) ،(1٠1 -2٣/٩٩ابن جرير ) تفسري :( انظر2)

 (.1٠1 -2٣/٩٩ابن جرير ) تفسري :انظر (٣)
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عظيَم احلرسة عىل رشودهم عنه، وعدم انتفاعهم باهلدى الذي  ×بل وكان ، [1٥٩

ٿ ٿ  ﴿:قال تعاىلجاء به، حتى كاد أن هيلك نفسه حرسة عىل عدم هدايتهم، 

 مهلكلعلك أي:  [٦الكهف: ] ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ٹ ٹ  

ا عىل هداية حريًص  ×كان ام جئت به، فإن مل يتبعوك ويؤمنوا ب ا وأسفً ، غام  نفسك

 يفرح ويرس هبداية املهتدين، وحيزن ويأسف  أعظم األسباب،  يف ذلك باذاًل اخللق، 

تعاىل إىل  ترك أرشده اهلل فهبم،  عليهم، ورمحةً  ×منه  املكذبني، شفقةً إعراض عىل 

 :قال تعاىل كاممل يرد اهلل هدايتهم؛ إذ ال خري فيها  الذينهؤالء  أمثال األسف عىلهذا 

ڑ ک ک ک ک گ گگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ﴿

قد أدى ما عليه  ه وذلك أن ،[8فاطر: ] ﴾ڻ  ڻ ڻڻ ۀ     ۀ ہ ہ ہ  

ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱں  ﴿:قال تعاىل فال من البالغ فال يرضه إعراضهم؛

قد وجب عىل اهلل، وهؤالء لو علم  ×ه أجرو ،[48الشورى: ] ﴾ں   ڻ ڻ ڻ

 .(1)هماهلل فيهم خريا هلدا

إذ أوصاه بام أوىص به  ألمر ربه  امتثااًل  ×وكل هذا الصرب واالحتساب منه 

، [٣٥األحقاف: ] ﴾ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ ﴿:قال تعاىلإخوانه من قبله، 

يف األوقات الفاضلة،   بكثرة ذكر اهلل والصالة، خصوًصاوأمره أن يشفع هذا الصرب

 ﴾ڈ ڌ  ڎ  ڎ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڇ چ ڇ ڇ ﴿:قال تعاىل
ڌ  ڌ   ﴿ممَّا يقول امل بْط لون  الثَّناء عىل ربِّك والتنزيه لهوأكثر من أي: َصلِّ  ،[٣٩ق:]

 يف الصحيحنيملا صالة العرص، وهي  ﴾ڈ ڎ﴿، وهي صالة الفجر ﴾ڎ

ول  اهللَّ  البجيل  من حديث جرير بن عبد اهلل نَْد َرس 
ل وًسا ع  نَّا ج  إ ْذ َنَظَر  ×، قال: ك 

َأَما إأنَُّكْم َسرَتَْوَن رَبَُّكْم َكَما تَ َرْوَن َهَذا اْلَقَمَر ََّل ُتَضامُّوَن يفأ »ر  َلْيَلَة اْلَبْدر  َفَقاَل إ ىَل اْلَقمَ 
َا  يَتأهأ،ُرؤْ  فَإأنأ اْسَتطَْعُتْم َأْن ََّل تُ ْغَلُبوا َعَلى َصاَلٍة قَ ْبَل طُُلوعأ الشَّْمسأ َوقَ ْبَل ُغُروهبأ

                                                        
 (.4/221( و )٣/٥71) تفسري السعدي :( انظر1)
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ﴿ ث مَّ َقَرأَ «. فَافْ َعُلوا

[٣٩ق: ] ﴾ڈ  
ژ ژ ڑ  ﴿: «ق»، ثم قال تعاىل بعد هذه اآلية من (1)

مما يدل عىل أمهية التسبيح، وذكر اهلل وعظيم نفعه فيام جيره  [4٠ق: ] ﴾ڑ ک 

التسبيح للعبد من معونة اهلل وتسديده، سواء محلنا هذا التسبيح عىل الصالة أو 

 .(2)ر الصلوات املكتوباتباللسان أدبا

يتأمل من أذى قومه له، وحيزن أشد احلزن، شأنه يف ذلك شأن  ×وكان النبي 

ما يستدعيه،  ×أنه أًذى غري م ربر؛ إذ مل يصدر منه  ا وحرسةً البرش، ومما يزيد أمله حزنً 

، وقلوهبم مستيقنة ×بل إن إحسانه إليهم ونفعه هلم ظاهر بنّي، حتى قبل بعثته 

ڭ   ڭ    ڭۓ  ﴿ :قال تعاىلا قط، إذ مل جيّربوا عليه كذبً  ×جاءهم به  بصدق ما

، ثم [٣٣األنعام: ] ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ     ۈ    ۈ

؛ كام تقدم يف قول طرفة بن ه؛ وظلم القريب أشد مرارًة وأملًاإَنم قرابته وبنو عمومت

 :(3)العبد يف معلقته

 وظلم  ذوي القربى أشدُّ مضاضةً 

 

 

 من َوْقع  احل سام  امل هنّد عىل 
 
 املرء

كل مبلغ، حتى أخذوا يدبرون له املكائد، وحييكون  ×ولقد بلغ هبم األذى له  

 ، أو حبسه، وإيثاقه، أو إخراجه من أرضه وقريته التي عاش هبا كام ×اخلطط لقتله 

ک ک  گ گ  گ گ  ڳ    ڳ ڳ    ڳڱ ڱ ڱ   ﴿:قال تعاىل

 ×نبيه  صخلّ واملتني،  ههبم بكيداهلل مكر ف ،[٣٠األنفال:] ﴾ڱں ں ڻ ڻ
                                                        

( برقم 1/٥2مواقيت الصالة، باب فضل صالة الفجر) ، كتابمع الفتح صحيح البخاري :( انظر1)

(، وصحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل صاليت الصبح والعرص واملحافظة ٥7٣)

 (.٦٣٣( برقم )1/4٣٩عليهام )

 .( 8/24) زاد املسري  :( انظر2)

 .قريًباوالتعريف بقائله  تقدم خترجيه( ٣)
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، ومل جيدوا إىل ذلك سبياًل  ،صوا إىل قتلهوعصمه منهم فلم خيل  وصدَّ أذاهم عنه،  منهم

چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ  ﴿ وله تعاىل: ـقـة لــابـجـاست هــره بــا أمــغ مـلِّ ـبـيـل

 ﴾ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ 

 . [٦7املائدة: ]

مكة، وما علموا أن بقاَءه  منليخرجوه   ×ه ويستخفِّ وأردوا أن  ×ادوا له فك

 ، وإال نزل هبم العذاب عاجاًل  ،إال قلياًل  همنها مل يلبثوا بعد هأخرجو أمان هلم؛ إذ لو

  ڀپ ڀ    پپٱ ٻ ٻٻ  ٻ پ  ﴿:قال تعاىل

من بني  × وكذلك وقع؛ فإنه مل يكن بعد هجرته، [7٦اإلرساء: ] ﴾ڀ  ڀ  ٺ

ظهرهم، بعد ما اشتد أذاهم له، إال سنة ونصف حتى مجعهم اهلل وإياه ببدر عىل غري أ

 .(1) ماهَت وأظفره هبم، فقتل أرشافهم وسبى رس   ،وسلطه عليهم ،ميعاد، فأمكنه منهم

 وتلك عاقبة الصرب وثمرته؛ الفوز والتمكني يف الدنيا واآلخرة .

ام ، وحريهتم فيتهم وإحلادهملشدة تعن أَنم ×ومن ألون أذى املرشكني للنبي 

ه، فتارة ل همفاصأو تاختلف، وعدم قدرهتم عىل معارضته، ، وضالهلم عنهجاء به

أحالم، وتارة جعلوه  ه شعًرا، وتارة جعلوه أضغاَث وجعلوه سحًرا، وتارة جعل

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ     ﴿:قال تعاىل، ىمفرتً 

صالح، وآيات موسى  ناقة باآلية مثل يعنون، [٥األنبياء:]﴾ک ک ک

، ولو جاءهم ما اقرتحوه من اآليات لكذبوا به، كام كذب من قبلهم؛ ولذا مل وعيسى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿:قال تعاىلجيبهم اهلل إىل ما سألوه كام 

اإلرساء: ] ﴾ڀڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ 

٥٩]
ء به، وأقسم فيام جا × ا، فأبطل اهلل دعاوهيم تلك كلها، وزكى نبيه حممدً (2)

                                                        
 (.٥/1٠1) تفسري ابن كثري :( انظر1)

 (.٥/٣2٣) تفسري ابن كثري :( انظر2)
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وحدانيته ما ال يشاهدونه من آياته الدالة عىل و ،بام يشاهدونهخللقه عىل ذلك 

ه ووحيه وتنزيل ه عىل عبده ورسوله، الذي اصطفاه لتبليغ  سبحانه، بأن القرآن كالم 

ڦ  .ڤ ڤ ڦ ڤ    .ٹ ٹ ٹ  .ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿:قال تعاىل، الرسالة وأداء األمانة

ڎ  ڎ ڈ ڈ      .ڇ ڍ ڍ      ڌ   .چ چ ڇ ڇ    چ چ ڃ     .ڄ ڃ ڃ    ڄڄ ڦ   ڄ 

 – ٣8احلاقة: ] ﴾گ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   .ک ک  گ گ   .ڑ ڑ ک  .ژ  

، أضافه إليه عىل معنى التبليغ؛ × يعني: حممًدا ﴾ڤ ڤ ڦ   ڤ     ﴿، وقوله: [47

، جربيلإىل  ل؛ وهلذا أضافه يف سورة التكويرألن الرسول من شأنه أن يبلغ عن املرس  

ہ  .ۀ  ہ ہ  .ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  .ڳ   ڱ ڱ ڱ ﴿:قال تعاىل، عليه السالم

ۋ  .ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ         .ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ    .ھ ے ے ۓ   .ھ ھ 

 [2٦ – 1٩التكوير: ] ﴾ۅ 

ھ ے  ﴿وقوله: ، ﴾ہ ھ ھ  ﴿هنا بقوله:  ×حممًدا  فزكى اهلل نبيه

عليها، يف أفق جربيل عىل صورته التي خلقه اهلل  × رأى حممدأي:  ﴾ے ۓ  

 وقراءة ابن كثري وأبف قراءتان: ،﴾ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ    ﴿قوله: يف و، السامء الرشقي

،  (1)وقرأ الباقون بالضاد: أي ببخيلبالكذب،  همتَّ عمرو والكسائي بالظاء، أي بم  

لكم؛  أنَّ فيه خرًيا عليكم بام يعلم بخلال يمل تتهموه بالكذب من قبل، و: واملعنى أي

؛ ملا يرتتب عىل ذلك من عظيم النفع يف الدنيا هاهلل وأحكامَ  كالمَ  اخللَق  مَ لَّ عولذا 

      .واآلخرة 

: ، أي: وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ﴿وقوله: 

، وال القرآن عىل محل ونال يقدر فإن الشياطنيقريش.  زعمتمرجوم ملعون، كام 

 .ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  .ٿ ٹ ٹ     ٹ  ﴿:قال تعاىلكام م ذلك، ينبغي هل

أي: فأين  ﴾ ۋ ۅ ﴿وقوله:  ،[212 – 21٠الشعراء: ] ﴾ ڦ  ڦ ڄ ڄ

                                                        
 ( .22٠والتيسري يف القراءات السبع ص ) ،(٣/2٦٠النرش يف القراءات العرش ) :( انظر1)



 (ه1438 مجادى اآلخرة)      العدد الثالث والعشرون      جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

151 

من  هبذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه، وبيان كونه بونتكذ حنيتذهب عقولكم 

وهكذا  ؟!أي طريقة تسلكون أبني من هذه الطريقة التي بينت لكمعند اهلل تعاىل، و

، فأضافه  ﴾ڃ     چ چچ چ ڇ ڇ    .   ڄ ڄ ڃ ڃڦ ڦ   ڄ ڄ ﴿ : «احلاّقة»يف قال 

الرسول البرشي؛ ألن كال منهام مبلغ عن  قول كي، وتارة إىللَ تارة إىل قول الرسول املَ 

ثم قال تعاىل ،  ﴾ڇ ڍ ڍ      ڌ ﴿اهلل ما استأمنه عليه من وحيه وكالمه؛ وهلذا قال: 

أي: لو كان كام  ﴾ژ    ڎ  ڎ ڈ ڈ    ﴿: عىل صدق نبيه وبراءته مما رموه به امؤكدً 

سه، فن تلقاءا من أو نقص، أو قال شيئً  ام أوحي إليها علينا، فزاد فيزعمون مفرتيً ت

قيل:  ﴾ڑ ڑ ک  ﴿ :كذلك، وهلذا قال األمر ليسلكن و ،لعاجلناه بالعقوبة

ک ک   ﴿، معناه النتقمنا منه باليمني؛ ألَنا أشد يف البطش، وقيل: ألخذنا منه بيمينه

گ ڳ    ڳ  ڳ   ﴿ : وقولهالقلب،  علق فيهاملو نياط القلب، وهو الع ْرق  وه ﴾گ گ   

ا من بيننا وبينه إذا أردنا به شيئً  ولأي: فام يقدر أحد منكم عىل أن حي ﴾ڳ    ڱ 

مقرر له ما يبلغه عنه،   بل هو صادق بار راشد؛ ألن اهلل: ذلك. واملعنى يف هذا

 .(1)ت القاطعاتومؤيد له باملعجزات الباهرات والدالال

ووصفوه بالشعر واجلنون فكذهبم اهلل وزكاه وزكى ما جاء به، وأنه يصدق ما 

ڱ ں ں ڻ  ڻ   ڻ    ﴿:قال تعاىلجاء به إخوانه السابقني من األنبياء، 

 .[٣7 – ٣٦الصافات: ] ﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ.

يفرق بسحره بني الوالد  ساحربل هو ، بأنه كذاب فيام ادعاه من النبوة ووصفوه

وإال فكيف ه الذي خيدع به الناس، موّ جيئ بالكالم امل  ، ووالرجل وزوجته ،لدهوو

إن هذا  ، ال جتوز العبادة لغريه،إهلا واحدا هاصرييبطل تلك املعبودات الكثرية وي

ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ       ﴿ٹ ٹ ! ليشء عجيب

 .[٥-4ص: ] ﴾ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ .
                                                        

 (.4/٣٩٠) والبغوي( 7/٣7٣)تفسري ابن كثري  :( انظر1)
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من علمه ت ، وأن ما يأيت به من الوحي إناموليس برسول ،نونجمبأنه  ووصفوه

ۓ ۓ  ﴿:قال تعاىل ؛ ولذا أعرضوا عنه ومل يسمعوا لهوالشياطني الكهنة منأو  ،برشال

 .[14 – 12الدخان: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ 
 َأْوىَص وليسوا ببدع يف ذلك، فهي مقالة من سبقهم من األمم املكذبة، وكأنام 

مو ،هم بعضا هبذه املقالةضبع ، ، فتشاهبت أفعاهلملكنهم قْوٌم ط َغاٌة َتشاهبْت قل وهب 

تو ْم كام قال م  ه  ر  ْم، قال متَأخِّ ه  م   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿:قال تعاىلَقدِّ

ويف هذا تسلية  [٥٣ – ٥2الذاريات: ] ﴾ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ .ڀ ڀ ڀ       ڀ    

د عليهم مقالتهم تلك، وتوىل الرب سبحانه وتعاىل الدفاع عن نبيه، ور ،×للنبي 

ی ی ی    .ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ۋ   ﴿:قال تعاىل، ×وزكى نبيه 

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ      .يئ جب حب خب مب ىب   .ی  جئ حئ  مئ 

الطور: ] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ        ٹ .ڀ ڀ ڀٺ  ٺ ٺ   ٺ  .پ 

عاىل عن أَنم يعرفون صدقه وأمانته ورجاحة عقله ولكن كام قال اهلل ت مع، [٣4–2٩

ڀ         ڀ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ﴿فرعون وقومه: 

 .[14النمل: ] ﴾ڀ

 :(1)املطلب السادس: سحرة فرعون

ا يف رمحته وأن لوا فصربوا إيثارا للحق ورغبة فيام عند اهلل  وطمعً تومن الذين اب

بيه ، وذلك أن اهلل أعطى نسحرة فرعون: عنهم ما كان يف سالف عهدهم رَ يكفَّ 

قنتهم من املعجزات ما هبر فرعون وقومه أن يعارضوه، بل أعجز دها موسى 

ما وقع؛   ، حتى وقع يف نفس نبي اهلل موسى الذين بلغوا يف السحر شأًوا عظياًم 

يَِّل  عىل الناس أن يفتتنوا ويغرتوا بسحرهم خوًفا عندما ألقوا حباهلم  وعصيهم، وخ 

                                                        
أن يكون بعد املطلب الثالث؛ ولكن ملا كانت مجيع  النامذج   –الزمني بالنظر للتدرج –حق هذا املطلب  )1(

 اهلل ورسل ه عدا هذا املطلب  آثرت  تأخرَيه لئال يدخَل بينهم من 
 
املذكورة  يف مطالب  هذا املبحث  من أنبياء

 ليس منهم.
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ٱ   ﴿:قال تعاىل –فكيف بغريه من الناس  –إليه لشدة سحرهم أَنا حياٌت تسعى

ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   .ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ڃ  ڃ  چ  چ   .ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ .ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ .ٹ  ٹ  ٹ

ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک       .چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ    ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ

ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ     گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ .ک  گ

ۓ  ڭ   .ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے

 .ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ ې   ې  ې

 .[7٣ – ٦٥طه: ] ﴾  ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ

ونَ َما يَ عصاه حتولت إىل ثعبان عظيم، تبتلع   فلام ألقى نبي اهلل موسى   ،ْأف ك 

 ونَ  يكذبونَما  :َأْي 
َو َباط ٌل  الناس َوي ومه  ْن ـَفَجَعَلْت اَل تَ  ،َأنَّه  َحقٌّ َوه   م 

 
ء يَشْ

رُّ ب  م 

ْم  بَاهل   أن  -وهم أعرف الناس بفنون السحر-السحرة  فعلم ،إ الَّ اْلَتَقَمتْه   وعصيهمح 

ېئ  ىئ  ىئ   ﴿ليس من قبيل السحر، بل هو من أمر اهلل،  ما جاء به موسى 

ٱ  ٻ  ٻ    .يئ  جب   حب .ی   جئ  حئ   مئ .ىئ  ی  ی

 .[122 – 118األعراف: ] ﴾پ  پ  پ     .ٻ

فلام وقع احلق وبطل مكر  فرعون وسحرت ه، ورأى عدو اهلل أن حجته انقلبت 

واتبعوا موسى  ،استنرص هبمعليه، وأنه هزم رش هزيمة؛ حيث آمن السحرة الذين 

عظيمة التي جاءت واعدًة باتباع السحرة إن كانوا هم تلك احلشود ال عىل مرًأى من

گ  ڳ   ڳ  ڳ    ﴿: راد أن يربر موقفه وهزيمته قائاًل الغالبني؛ ملا رأى اخلبيث ذلك أ

الغلبة التي وقعت من  نَّ َهَذافصوَر هلم أ  ﴾ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  

؛ ليخرجوا أهل املدينة ومكيدة بينه وبني السحرة، تواَطؤوا عليها َمْكرٌ موسى إنام هي 

ٿ   ﴿كام يف قوله تعاىل:  لتكون الدولة والترصف هلم باجتامعهم مع موسى :َأْي  منها،

، وهو [12٣األعراف: ] ﴾ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ  ڤ  ڦ  
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ا ا وتدليًس يعلم وكل من له لبٌّ أن هذا الذي قاله من أبطل  الباطل، وإنام قاله تسرتً 

 ۀ ۀ ں  ڻ   ڻڻ  ڻ ﴿:قال تعاىل هلتهم كامعىل رعاع الناس وج

 [24النازعات: ] ﴾ڃ  چ  چ     ﴿صدقوه يف قوله:  فإن قوًما [٥4الزخرف:] ﴾ہ

 .ملن أجهل اخللق وأضلهم

كام هي  -وجلأ ، ان ودعوى الباطلوالبهتواملعاندة يف املكابرة عدو اهلل رشع ثم 

 ،إىل استعامل جاهه وسلطانه – عادة  الظلمة  والطغاة  مع من فلجهم باحلجة وخالفهم

دَ أسلوَب القهر واإلذالل، والتعذيب والنكال، ف ناهًجا بالنكاية  -ه  ـَلَعنَه  اللَّ - همتََوعَّ

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ﴿هبم، قائال: 

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ﴿ويف آية أخرى:   ﴾ھ   ھ  ے  ے  

اهلمجية البشعة، يريد أن يمثل هبم هبذه الطريقة  [4٩الشعراء: ] ﴾ھ  ھ  

ْؤثَر عىل مرضاته شيئً ويشّهر هبم، لكنَّ من ثبته اهلل ومأل قلبه يقينً  ا، ولن يصده ا  فلن ي 

، بل هتون ، ويتحمل يف سبيل ذلك ألوان اهلل  ذات فسه يفنعليه  عنها صادٌّ

لن نختارك أي:  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ﴿العذاب، فقالوا له: 

نا من العدم، فهو وجدفطرنا وأ من عىل الوىل ما حصل لنا من اهلدى واليقني، ع

؛ قساًم  ﴾ ۆ  ۈ ﴿قوله:  حيتمل أن يكونواملستحق للعبادة واخلضوع ال أنت. 

أي أقسموا له بعدم الرجوع عن هذا الطريق مهام أنزل هبم من العذاب، قالوا ذلك 

مزيد الغضب واحلنق عليهم، وكم جترُّ وهم يعلمون كم ترضم هذه املقالة يف قلبه من 

هلم من مزيد العذاب والتنكيل، وأكدوا ذلك بمزيد من التحدي الذي يشعر بعظيم 

أي: افعل  ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴿ما وقر يف قلوهبم من اإليامن وبرد القني؛ حيث قالوا: 

دنيا؛ يف هذه ال سلطانك عليناأي: إنام  ﴾ ې  ۉ  ۉ ې   ې  ﴿، استطعتما 

ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ   ﴿ ،دار القرار عنها إىلوال ونحن قد رغبنا الز دار  

ما كان منا من اآلثام، خصوصا ما أكرهتنا عليه ليغفر لنا أي:  ﴾ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ
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لنا منك  واهلل خريٌ أي:  ﴾ۈئ  ۈئ    ېئ   ﴿، هاتاهلل ومعجز اتآي ةعارضمن السحر مل

 ا مما كنت وعدتنا ومنيتنا.ثوابً  أدوم  و

، وأبقى ناهإن أطع عطاء خري لنا منك واهلل أي: بن كعب القرظي: وقال حممد 

 .ناها إن عصيمنك عذابً 

 ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ  ڌ ڎ.چ ڃ چ چ چ ﴿ويف موضع  آخر: 

قد حتققنا من َأْي   [12٦-12٥األعراف: ] ﴾ژ ڑ ڑ  ک  ک    ژ ڈڈ  ڎ

ن مفلنصربن عىل عذابك اليوم لنخلص رجوعنا إليه، وعذابه أشد من عذابك، 

 : صبه علينا لنثبت عىل دينكَأْي  ﴾ژ ڑ ڑ  ژ ﴿ :وهلذا َقال وا اغدً  اب اهللعذ
أي: منقادين مستسلمني لك متبعني نبيك موسى  ﴾ک  ک      ﴿

(1). 

ويف موضع  ثالث يكشف عن حاهلم جتاه ما توعدهم به فرعون من العذاب 

  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ. ھ ے ےۓۓ ڭ  ڭ ڭ ﴿والنكال: 

أي: ال حرج وال يرضنا وعيدك وال نبايل به، فمرّدنا إىل  [٥1–٥٠الشعراء: ] ﴾ۅ 

وال خيفى عليه ما فعلت بنا، ، اهلل تعاىل، وهو ال يضيع أجر من أحسن عماًل 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ       ﴿ وسيجزينا عىل ذلك أتم اجلزاء، وهلذا قالوا:

 .(2)اإليامنقومنا إىل  : بسبب سبقنا ومبادرتناَأْي  ﴾ۅ  ۅ  

؛ وهلذا قال اا كثريً وكانوا مجعً ، اقتلهم مجيعً  -لعنه اهلل-أن فرعون  اقـالسي اهرـوظ

 شهداءَ  هالنهار سحرة، وآخرَ  وغريه من السلف: كانوا أوَل ابن عباس

 .(3)ةررَ ــب
ا ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فمع قرص وإن يف خربهم ملعتربً 

                                                        
 (.72 -4/71)تفسري ابن كثري  :( انظر1)

 (.٥/٦24)تفسري ابن كثري  :( انظر2)

 (.٩/24) جريرتفسري ابن  :ظر( ان٣)
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ىل اإليامن لكن نالوا من اليقني ما هّون عليهم املصائب اجلسام، والعذاب عمرهم ع

واحدًة، بل سلسلة من التعذيب والتنكيل،  املقام الذي مل ينزله عدو اهلل هبم دفعةً 

ومجع بني ألوان من العذاب احلّس واملعنوي، بل إَنم حتولوا إىل دعاة يأمرون 

من نقمة اهلل وعذابه الدائم ه حذرواغية، وباملعروف وينهون عن املنكر؛ فوعظوا الط

من يلقى اهلل يوم القيامة  مبينني له مآلالرسمدي، ورغبوه يف ثوابه األبدي املخلد، 

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ   ﴿كحاله، حيث قالوا له: وهو جمرم، 

جث  مث   ىث  يث  حج  .حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت       .يئ   

 ظاهر السياق أن هذا من متامف [7٦ – 74طه: ] ﴾مح  حخ  مخ  جس  حس   مج جح

 .(1)ا من كالم اهلل تعاىلويصح أن يكون استئنافً ، السحرة كالم 

 
 
 
 

 

                                                        
 (.2٩٩ -٥/2٩8) ( انظر تفسري ابن كثري1)
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 اخلــامتــة
من الضوء عىل ما  ان إكامل هذا البحث الذي سلط شيئً هلل تعاىل عىل ما أتم م امحدً 

جتاه ما قدره  ،من ذكر أحوال األخيار من عباد اهلل املؤمنني ،ورد يف القرآن الكريم

لرفع درجاهتم وتكفري يف أنفسهم وأهليهم وأمواهلم؛  م هباعليهم من رضاء يبتليه

وأنه عىل قدر كامل إيامَنم وتقواهم هلل حتسن أحواهلم يف مقابلتها بام يرضاه  ،سيئاهتم

وظهر   يتعبدونه بالشكر عىل نعامئه.كام  ،هلل سبحانه عبادةً  ؛من الصرب واالحتساب

 من خالل هذا البحث الثامر والفوائد التالية:

 :قال تعاىل أن االبتالء بالرش كاالبتالء باخلري، سنة ماضية ال مفر منها، كام -1

 .[٣٥األنبياء: ] ﴾ىئ  يئ  جب   مئ   حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ﴿

  ا يف حتقيق عبادة  أثرً  أبلغ   بالرش   االبتالءَ  أنَّ  -2
 
 ، والرجوع إىل اهلل الرجاء

، ولذا بيده  كل خري   وجلَب  كل رش   ألن دفعَ  ؛عىل التوسل هلل تعاىل عبدومحل ال

 م الرش عىل اخلري يف اآلية اآلنفة الذكر.قدَّ 

الرضاء بقضاء اهلل وقدره؛ ألن كامل اخلري وحقيقته ليست يف جمرد ما يدركه  -3

ألن لطف اهلل  ؛العبد ما ظاهره اخلريم رَ بل قد حي   ،العقل البرشي من الصورة الظاهرة

وحتته من اخلري ما  ،بام ظاهره الرش بتىل العبد  أعظم، وقد ي   من اخلري ما هو تعاىل خيفي

 يقرص العقل البرشي عن إدراكه.

إذ ال سبيل لرد  ؛جتاه أقدار اهلل املؤملة به املؤمن   يتسلح   سالح   أعظم   الصربَ  أنَّ   -4

عبادة ينال  تتحول تلك األقدار املؤملة إىللكن بالصرب  ،قضاء الرب سبحانه وتعاىل

 الثواب.و األجر عليها العبد عظيم

توحيده تعاىل يف كشف الرض  جوَب و نيده املؤمنامن حق اهلل عىل عب أنَّ   -5

 ه ومكانته .تذلك يف غريه مهام علت منزل واوأال يعتقد ،وإزالته

وهكذا  ،وإن كان بتقديره ،إليه من األدب مع اهلل تعاىل أال ينسب الرضُّ   أنَّ  -6

َوالشَّرُّ لَْيَس » : ×م ـمهـارهم وخاتـال خيـذا قـهـار، ولــيـون واألخـحـالـدأب الص
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 .(1)«إألَْيكَ 

خفف عن املؤمن يف ف  قرَن بني املشقة والتيسري؛أنْ  تهمن لطف اهلل ورمح أنَّ  -7

 ﴾ۈ    ٴۇ ۋ         ۋ .ۆ        ۇ ۇ ۆ  ﴿  :العبادة بقدر ما يمسه من رض فاملشقة جتلب التيسري
 .[٦ – ٥الرشح: ]

مقياس الكرامة واخلريية عند اهلل تعاىل ليس بام ينال اإلنسان يف هذه  أنَّ  -8

 
 
  احلياة من رضاء

 
، فقد يبتىل اهلل خيار عباده ؛أو رساء  وينعم عىل رشارهم بالرضُّ 

ل مع كل  بام يرض اهلل عامتلل يوفق اهلل العبد ما ربقدمقياس الكرامة ، وإنام باخلري  

 .تعاىل

يف مقابلة الرضاء بام يليق باهلل تعاىل هم أكرم الناس  أحوااًل  الناس   أكمَل  أنَّ  -9

 ه وأتقاهم له.يعل

أال  ؛حيتذون هبا من خرية خلقه تعاىل جعل لعباده املؤمنني قدوات   اهللَ أنَّ  -10

 ،اء كام ابتىل غريهفابتالهم بالرض ،ه صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيؤوهم أنبيا

 كام صربوا .  يصرب   احلقُّ  فاملؤمن

 وختامًا ال يسعني إال أن أقول:

ــــنِّْي الـَْعـــــمْل  ْي َتـَقبَّـــــَل م   إ َلــــه 

 

ــْن َزَلــْل   ـه  م  ــا بـ  َك َعمَّ  َوَعـْفـو 

 
ه   ـنْع  َي اْلــَقَصَد يف  ص 

 وَأخـْل ـْص لـ 

 

ـــّلْ   ـــْن حَم  ـــَواَك ب ــــه  م   َفَمــــا ل س 

 
ــــْن َراَمــــه  َوَص  ْرَيــــاَق َم

ــــْره  تـ   ـيِّ

 

ه  َقــْد َنــَزْل   ـرٍّ بـ  ـْيَف ض   لـ َتْخـف 

 
ـــاكْ  ـــد  َرَج ــــَفَع َعْب ـــه  َن ـــْق ب   َوَحقِّ

 

ْوف  َوَجْلـب  اأْلََمـْل    ب َدْفع  املَْخ 

 
إىل  ا كثريً حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم وصىل اللهم عىل عبدك ورسولك 

 .هـ(٦14٣)من عام  اخلامس عرش من شهر شعبان راغ منه :فق الفاو .يوم الدين

                                                        
. كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب الدعاء  رواه مسلم يف صحيحه من حديث عيل بن أِب طالب ( 1)

 ( .771( برقم )٥٣٦ -1/٥٣4يف صالة الليل وقيامه  )
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 فهرس املصادر واملراجع

ِب عبد اهلل حممد بن أِب بكر بن قيم اجلوزية، أ، لشمس الدين إعالم املوقعني عن رب العاملني .1

 . هـ14٠7حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية،  :حتقيق

 .م1٩8٦علم للماليني، الطبعة السابعة، ، خلري الدين الزركيل، دار الاِلعالم .2

دار الكتاب العرِب . . لشمس الدين أِب عبد اهلل حممد بن أِب بكر ابن قيم اجلوزية،  الفوائدبدائع  .٣

 .بريوت . لبنان 

 ىاملبارك فورالعال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم  ، ألِبحتفة اِلحوذي بشرح جامع الرتمذي .4

النارش: دار ، ق: مهدي حممد نارص الدينيقحت .بريوت –لكتب العلمية دار ا، هـ(1٣٥٣)املتوّف: 

 .م 2٠٠2 -هـ  142٣الطبعة: الثالثة، ، الكتب العلمية

، حتقيق خالد بن عبد الرمحن العك ،ِب حممد احلسني بن مسعود البغويأل ،تفسْي البغوي .٥

 .هـ  14٠7ط الثانية  ،لبنان ،بريوت، دار الكتب العلمية ،ومروان سوار

 م.1٩84. للعالمة حممد الطاهر ابن عاشور، لدار السلفية للنرش، تونس،تفسْي التحرير والتنوير .٦

حممد  :ملحمد مجال الدين القاسمي، تصحيح وتعليق ، تفسْي القاَسي املسمى َماسن التأويل .7

 فؤاد عبد الباقي، دار أحياء الكتب العربية، فيصل عيسى الباِب احللبي.

للحفظ عامد الدين أِب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، حتقيق  ،متفسْي القرآن العظي .8

 هـ.٣114 ،األوىل :طالسعودية، الدمام،  ،اجلوزي، دار ابن بشري ياسني تحكمد.

بشار أِب احلجاج يوسف املزي، حتقيق د.، للحافظ مجال الدين هتذيب الكمال يف أَساء الرجال .٩

 . 1412نية، عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثا

، للشيخ سليامن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد تيسْي العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد .1٠

 .هـ1٣٩7الوهاب، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة. 

. للشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي، راجعه  تيسْي الكرمي الرْحن يف تفسْي كالم املنان .11

 الزقازيق. دار الصفا، ة األوس باملدينة،طه عبد الرؤوف سعد، مكتب :وقدم له

 هـ.14٠4 ،2ط بريوت، . ألِب عمرو الداين، دار الكتاب العرِب،القراءات السبع التيسْي يف .12

، تأليف أِب جعفر حممد بن جرير الطربي، مكتبة مصطفى جامع البيان عن أتويل آي القرآن  .1٣

 . 1٣88الباِب، الطبعة الثالثة، 
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 لبنان بريوت دار الكتب العلمية عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ألِب. اجلامع ِلحكام القرآن .14

 هـ.14٠8ط: األوىل  

. ألمحد بن يوسف املعرف بالسمني احللبي، حتقيق الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون .1٥

 هـ .141٥د.أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشق، ط األوىل، 

الوائيل أبو عمرو الشاعر ْبد بن سفيان بن سعد البكري َطَرَفة بن العَ ل ،ديوان طرفة بن العبد .1٦

 -هـ  142٣الطبعة: الثالثة، ، النارش: دار الكتب العلمية، ق: مهدي حممد نارص الدينيقحت ،اجلاهيل

 .م 2٠٠2

للعالمة أِب الفضل شهاب الدين السيد  ،والسبع املثاين روح املعاين يف تفسْي القرآن العظيم .17

ادي، ضبط وتصحيح عيل عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، ط حممود األلويس البغد

 هـ .141٥األوىل، 

ألِب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي، املكتب  ،زاد املسْي يف علم التفسْي .18

 هـ .14٠4األوىل،  :اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

 حممد بن أِب بكر ابن قيم اجلوزيةعبد اهلل  لشمس الدين أِب ،زاد املعاد يف هدي خْي العباد .1٩

 لبنان، ط الثالثة بريوت القادر األرنؤوط مؤسسة الرسالة وعبد شعيب األرنؤوط :حتقيق

 .هـ141٩

 .141٥، ملحمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة سلسلة اِلحاديث الصحيحة .2٠

القزويني، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، للحافظ أِب عبد اهلل حممد بن يزيد  ، هسنن ابن ماج .21

 دار احلديث، القاهرة.

 :لإلمام احلافظ أِب داوود سليامن بن األشعث السجستاين األزدي، حتقيق ،ودسنن أِب دا .22

 حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة اإلسالمية استانبول، تركيا.

حممد شاكر، دار الكتب  ألِب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي، حتقيق أمحد، سنن الرتمذي .2٣

 العلمية، بريوت، لبنان .

ألِب عبد الرمحن   ،سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي .24

عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية،  :أمحد بن شعيب بن عيل بن بحر النسائي، عناية وترقيم

 .هـ 14٠٩بريوت، ط الثالثة،  
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 ، البن هشام، دار إحياء الرتاث العرِب، بريوت. لنبويةالسْي ا .2٥

، لإلمام أِب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق: أِب هاجر حممد السعيد شعب اإلَيان .2٦

 .هـ141٠زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 :تعليق إلمام ابن قيم اجلوزية،ل، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل .27

 . هـ1412مصطفى أبو النرص شلبي، مكتبة السوادي، الطبعة األوىل 

د فؤاد عبد حمم :ألِب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري، ترقيم ،صحيح البخاري مع الفتح .28

 .بريوت  الباقي، دار املعرفة

 :طللشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض  ،صحيح الرتغيب والرتهيب .2٩

 هـ .14٠٩األوىل،  

للشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبية العرِب لدول اخلليج،  ،هصحيح سنن ابن ماج .٣٠

 هـ.14٠8الثانية،  :ط ،الرياض

للشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبية العرِب لدول اخلليج،  ،دصحيح سنن أِب داو  .٣1

 هـ.٩14٠األوىل،  :ط ،الرياض

للشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبية العرِب لدول اخلليج،  ،مذيصحيح سنن الرت  .٣2

 هـ.14٠8األوىل،  :ط ،الرياض

. للشيخ حممد نارص الدين األلباين، مكتب الرتبية العرِب لدول اخلليج،  صحيح سنن النسائي .٣٣

 هـ.14٠٩الرياض ط األوىل، 

حممد فؤاد عبد الباقي، دار  :ترقيملإلمام مسلم بن احلجاج القشريي، حتقيق و ،صحيح مسلم .٣4

 إحياء الرتاث العرِب، بريوت.

 . ين أبو زكريا حييى بن رشف النوويللحافظ حميي الد، صحيح مسلمعلى  شرح النووي  .٣٥

 دار الفكر.

مي بإرشاف زهري للشيخ حممد نارص الدين األلباين، املكتب اإلسال ،الرتمذيسنن ضعيف  .٣٦

 هـ.1141، األوىل :ط لبنان الشاويش، بريوت

 لشمس الدين أِب عبد اهلل حممد بن أِب بكر ابن قيم اجلوزية ،طريق اَلجرتني وابب السعادتني .٣7

فضيلة نرش دار ال وخالد بن عيل العابد وعبد اهلل بن عايض القحطاين يلعايد بن مسفر العقي :حتقيق
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 هـ .14٣2الرياض،ط األوىل. للنرش والتوزيع، السعودية

 مد بن أِب بكر ابن قيم اجلوزيةلشمس الدين أِب عبد اهلل حم ،الشاكرين عدة الصابرين وذخْية .٣8

 هـ.142٠ط ، الدمام السعودية دار ابن اجلوزي،  اليلحتقيق سليم بن عيد اهل

للحافظ أمحد بن عيل بن حممد بن حجر العسقالين، ترقيم  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .٣٩

 ريوت .حممد فؤاد عبد الباقي، ط دار املعرفة، ب

حتقيق  ملحمد بن عىل الشوكاين ،ر اجلامع بني فِن الرواية والدراية من علم التفسْييفتح القد .4٠

 هـ . 141٥ط األوىل  ، مرص املنصورة دار الوفاء الدكتور عبد الرمحن عمرية

 لإلمام احلافظ عامد الدين ابن كثري القريش، حتقيق: عيل عبد احلميد  ،قصص اِلنبياء .41

 .1412د وهبي سليامن. دار اخلري. الطبعة األوىل، سنة بلطه جي، وحمم

 .، بريوت، لبنان، دار الكتب العلميةكتاب اِلَساء والصفات لإلمام البيهقي .42

حممد سعيد بن  القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق د. ، للحافظ اإلمام أِبكتاب الدعاء .4٣

 .هـ14٠7بعة األوىل الطبريوت حممد حسن البخاري. دار البشائر اإلسالمية، 

حممد أمجل أيوب اإلصالحي، وخرج أحاديثه كامل  :، البن القيم اجلوزية، حتقيقكتاب الروح .44

بن حممد قاملي، إرشاف بكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، مكة املكرمة، ط 

 هـ.14٣2األوىل  

لضحاك بن خملد الشيباين، ملحمد نارص ، للحافظ أِب بكر عمرو بن أِب عاصم اب السنةاكت .4٥

 .هـ14٠٠الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

، ألِب القاسم جار اهلل حممود بن الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون اِلقاويل يف وجوه التأويل .4٦

 .هـ1٣٩2حممد الصادق قمحاوي، مكتبة مصطفى الباِب، الطبعة األخرية  عمر الزخمرشي، حتقيق

ت، ألِب الفضل حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املرصي، دار صادر، بريو، لسان العرب .47

 .هـ141٠ط األوىل،   لبنان

للقاض أِب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز .48

 .هـ141٣األوىل،  :ط عبد السالم عبد الشايف، نرش دار الكتب العلمية، بريوت، :األندلّس، حتقيق

نيت بضبطه وتصحيحه سمرية خمتار الصحاح .4٩ ، ملحمد بن أِب بكر بن عبد القادر الرازي، ع 

 خلف املوايل، املركز العرِب للثقافة والعلوم، بريوت، لبنان.
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لشمس الدين أِب عبد اهلل حممد بن أِب  ، مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني .٥٠

 هـ .14٠8 ط الثانية لبنان بريوت دار الكتب العلمية جلوزيةبكر ابن قيم ا

 رشحه وصنع فهارسه الشيخ أمحد بن حممد شاكر.لإلمام أمحد بن حنبل الشيباين،  ،املسند .٥1

 الدين؛ ياقوت بن عبد اهلل احلموي حتقيق فريد عبد العزيز اجلنيديلشهاب  ،معجم البلدان .٥2

 هـ.141٠ ط: األوىل لبنان دار الكتب العلمية بريوت

، إعداد: جمموعة من الباحثني بإرشاف الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاف، املوسوعة العقدية .٥٣

  .موقع الدرر السنية عىل اإلنرتنت النارش:

  :حمد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف اجلزري، حتقيقمل ،النشر يف القراءات العشر .٥4

 د. حممد سامل حميسن، مكتبة القاهرة.

، ملجد الدين املبارك بن حممد اجلزري، ابن األثري، حتقيق: يف غريب احلديث واِلثر النهاية .٥٥

 ط: دار الفكر، بريوت، لبنان.د الزاوي، وحممود حممد الطناحي، طاهر أمح

الشيخ  :، ألِب احلسن عيل بن أمحد الواحدي النيسابوري، حتقيقالوسيط يف تفسر القرآن اجمليد .٥٦

 .هـ141٥ن، مكتبة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل يرعادل أمحد عبد املوجود وآخ
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