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 (5) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 م اهلل الرمحن الرحيمبس

ما زالت املصائب واملحن التي تنزل بساحة العبد تثري  التسريات و والهريب  

حول عدل اهلل تبارك وتعاىل؛ ألّن البعض يتوقع أّن  إذا دخل يف عامل القرب مرين 

اهلل تعاىل، كأّن  دخل يف عامل القرب من السالطني، والذي يقرتب من السريطاان 

 ملحن والبطّياو.تنال  من  املزايا وا متيازاو، منّزهًا عن ا

خريال  ذلري ؛ نّّنري  كّطريام ازداد قربريًا زادو  - يف دار الريدنيا -بينام جيد األمر 

ًا، وأمام هذا املأزق انريرتق النريا    اهلل بالبالء ثجّ حمنت ، واشتدو مصيبت ، وثجّ 

َذ َ طائفتني، نمنهم من حكاه القرآن بقول :  ََ َيَهَ ازذ  اَ  ََ ََ ََ  َما   َتاَه َف  ا  ِذ َقاَز َوَأمَّ

 ََ ِّبي َأَها  ََ ََوَل   َ ََ  ومرينهم الريذين: - والعيرياذ برياهلل -نريامم اهلل تعرياىل بريال طم ،

 ََّ ََ  َأَص َتَهَهَم َمصذ َبٌة َق َلو  ِذ َعونَ  لِلذ ِذ ََ جذ  
ََّ  ِذَلَ زذ  .(1)َوِذ

ر تطّمريريأ أاريريباب الباليريريا واملصريريائب واملوقريري  رينحاولنريريا يف هريريذا امل تصريري

 رعي املاطوب. رياله

أّن األمر املوانق لطحكمة أْن يتعاهريد اقريق اريبحان  وتعرياىل  - أيضاً  –وبّينا 

عبيريريده بريريالبالء؛ نيريريذيقهم األمل تريريار  والطريريذ  أخريريرال؛ ألّن حريريا م   يصريريطح  إ ّ 

ذل ، نحال العبد مع ربري  كحريال الهريجر  مريع الريزارا، تريراه يتعهريدها بالسريقي 

ك املرياء عطيهريا دائرياًم، حتريا إذا والرعاية، يعاهها وقتًا ويسقيها يف آخرير، و  يريرت

أعات ثمرما أقبل يعاجلها بقاع أغصاهنا الضعيفة املفسد  لقوما؛ نهو جيّرعها 

                                                 
 .156-155البقر : اور    (1)
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كعقريول أكثرير -القاع باقديد صالحًا  ريا، وإبقرياًء عطيهريا؛ نطريو أهّنريا ذاو عقريل 

 رضارًا هبا بينام هو عني مصطحتها. إنسادًا  ا وإلتصورو أّن يف ذل   -النّا 

 تبريريارك وتعريرياىل إذا أنريريزل بعبريريده مريريا يكريريره كريريان خريري ًا لريري  ون ريريرًا كريريذل  اهلل

حسريريانًا ولافريريًا منريري  إليريري ؛ نهريريو أرحريريم بعبريرياده مريرينهم بأنفسريريهم ومريرين آبريريائهم إو

 وأمهامم، كام هو معطوم رضور .

ولو ُمكن النا  من ا ختيار ألنفسريهم، لعجريزوا عرين القيريام بمصرياقهم، 

لكن  ابحان  توىل تدب  أمورهم بموجريب عطمري  وحكمتري ، وعدلري  وإحسريان ، 

ورمحتريري  ونضريريط ، أحّبريريوا ذلريري  لعطمهريريم باملصريريطحة، أم كرهريريوه جلهطهريريم هبريريا، و: 

 ََأَكَثَر  لنَّ سذ ََل َيَعَهَمون َّ 
 .(1)َلكذ

ا  إىل نريريريقني؛ نالصريريابرون اريريكنت نفواريريهم واطمأنريريت هبريريذا انقسريريم النرّيري

قطريريوهبم، وأّمريريا اجلريريرياهطون ننريريازعوا بجهطهريريم حكمريريرية اهلل وعطمريري ، وجحريريريدوا 

روا الريدنيا ريبعجطتهم تدب ه ولاف ، بل امموه بال طم، نضيعوا ما ضّيعوا لي سري

 واآلخر ؛ إّن  هو اخلرسان املبني.

َماَننَّ تذازذ لِلَ  لنَّ سذ َمَ  َيَعَبَ    َومذ َ قال تعاىل:  َْ َن َأَص َتَز َخاَرٌ  
إذ ََ َيََل َحَرٍف 

اا َن  َنَ ََ َهااَو  َ َ لذا ََ  ََ ااَر َ   َو َلخذ ََ ا  لاا آ َ
اازذ َخنذ ََ َيااََل َوَجهذ َها ََ ََ َهنَااٌة  

َوِذَن َأَصا َتَهَز َذ

 . (2) ْلََبذيَ 

                                                 
 .36اور  ابأ:   (1)

 .11اقج: اور    (2)
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اوقال ابحان :  يَ  َخ ذ يَ   لَّانذ ذ ِذ ا  َْ ِذنَّ  َ َ َم َياَوَ  اَقا َفَ اَهَم َوَأَههذا هذ ََ َرو  َأ

َنَ َن  ْلََبذَي  ََ َهَو  َ َ لذ ََ َ  َمةذ َأََل  َذ مَ   َل اهذهذ اَ  َتَ
َذ َومذ اَ   لنَّا 

ٌْ مذ َم َظَه َوقذهذ ََ   َ َم مذ  ََلَ

َف  لِلَ ََ َُيَوي
لذ ََ  ٌْ َب َدَف َيا  َظَه ََونذ  تذزذ يذ ا قَّ ََ  

َبا دذ يَ   َجَهنََباو   لاَّا َتوَأ َأَن  يذ
َو لَّانذ

اا َتو  ِا  لِلذَيَعَبااَ وَه   ََ َباا دذ  َوَأ اا يذ َ َي َب ََ ااب  َ ََ ااَم  َلَب ااَوَل  ََلَ ََ َعوَن  َل يَ  َيَ ااَهمذ  لَّاانذ

َ هَّبذَعوَن َأَحَ نََز َأولَ  يَ  َهَ  َهَم  لِلََ ََ  لَّنذ ََ َهَم َأوَلو  َْلََلَب بذ  ئذ  .(1)َوَأوَلئذ

و  خيفا عىل أحد امتناا صدور نعل من اقكيم بال غاية، نالبد أن يكون 

غايرية مرين وراء خطقري  لانسريان، نهريو مل  – اقكريامء ارييد وهو –هلل تبارك وتعاىل 

اَبَهَم خيطق ما خطق  عبثًا، ومل يوجده هباء، بل لطرجوا إلي  كام قال تعاىل: َََح ذ َأ

نَا َكَم َيَبثا    ََ ََم َخَه ََّ َكاَم ِذَلَ نَا  َل َقَرَجَعاونَ َأ ََّ ََ ، وقريال تعرياىل: (2) َوَأ ا تي ََ َوَأنَّ ِا 

 . نالغاية إذن هي الرجوا إلي  تعاىل.(3) ْلََنََهَهى

-أن تتعطريق العنايرية الربانيرية بّيصريال اننسريان  - حينئذ   – ومن الرضوري 

إىل غايت ، وذل  بواااة ما خّصريُ  بري  مرين الريدعو  وانرشرياد،  -كسائر ما خطق

 ثّم با متحان وا بتالء.

نا بتالء وا متحان هريو الاريريق النرياجع والسريبيل املوصريل لطغايرية بحكريم 

يَ  اذَوَتش  قول  تعاىل:  ََ  َأَص َتَهَهَم  َر  لصَّ تذرذ يَ  ِذ ََّ  لِلذ لَّنذ ََّ  ِذَلَ ازذ  َمصذ َبٌة َق َلو  ِذ َوِذ

َعونَ   .(4)ََ جذ

                                                 
 .15الزمر: اور    (1)

 .115املؤمنون: اور    (2)

 .42النجم: اور    (3)

 .156-155البقر : اور    (4)
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نهؤ ء ااتهعروا اقاجة والفقر، واعرتنريوا برجريوا األمرير كّطري  هلل، وأهّنريم 

ليري ، وهريو منتهريا إليأ  م و  لغ هم من األمر شيئًا، وهذا هو معنا العريود  

 التوحيد.

اَم َأَحَ اَ   وقولري  تعرياىل: َ َآ نََبَهاَوَهَم َأ
ا  لذ ينَاة  ََلَ ِذ  ذ ََ ا  َجَعَهنَا  َما  َياََل  ْلَ ََّ ِذ

أي ليمتحنهم ويميز بينهم عىل نريقني، أهل السعاد  وأهل الهريقاو ،  (1)َيَم   

ن  ريم مريا عريىل وجري  نيأيت ابحان  باجليل بعريد اجليريل، والفريرد بعريد الفريرد، نيريزيّ 

ََ َخاَرٌ األرض من أمتعرية الريدنيا الدنّيرية التريي هريي:  اَر
ََ  َلخذ اٌو َوَلها َّ  ٌَ َوََلَ ا

َلعذ

َهونَ  َذ َ  َقَع ََ وَن َأ ََ يَ  َيهَّ
 ثّم خيّطيهم واختيارهم لي تربهم بذل .،  (2)لذهَّنذ

من الفريقني، مستايع أن يكون من أهل السريعاد  والنعرييم،  هذا مع أّن كالً 

َْ َيَما   ِذَلَّ مَ عىل ما قىض اهلل تعاىل يف قول  تعاىل:  ا     َصا  ذ  َ  َقا َب َومَماَ  َوَيمذ

َل  ََ َيَب ي
َنوَلئذ ذَم َحَ نَ ٍأ َوَك َن  لِلَ َس يئَ  لِلَ  ََ ا َم     َتَفوَ ِتذ حذ ََ     َْ ا َوَماَ  َقا َب َوَيمذ

ََّ     َص  ذ  إذ . وهريذا معطريوم رضور  مرين مريذهبنا املرحريوم، (3)   َمَه ت َز َيَهوَب ِا  لِلذََ

 ناهي  عن النص مقاوا الصدور عن أهل العصمة.

 والدانع لتدوين هذه الساور املتواضعة، هو أّن أكثر النا  جيهطون معاين:

جيهطريون الغايرية بتالء، والبالء، والفتنة، والتمحرييص ومريا جريرال هراهريا، كريام ا 

يريد أن يرحم عبرياده يف دار  -نيام انرال -ان ّية املرتتبة عىل ذل ؛ إذ اهلل تعاىل 

 بتالء..و  يتحقق هذا إ ّ بالبالء وا  النعيم، وينجيهم من نار اجلحيم،

                                                 
 .8الكه : اور    (1)

 .8الكه : اور    (2)

 .70-69الفرقان: اور    (3)
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ون رًا ملا  ذا املوضوا من تأث  يف اريطوك الفريرد، حّررنرياه يف ارياور، وقريد 

ارضاو ألقاهريا القريايف يف انذاعرية..؛ حّررمريا يف كانت يف األصريل هموعرية حمري

حتهريريا؛ امتثريريا ً لرغبريرية بعريريض العطريريامء قتهريريا يف كتريرياب ونقّ قرطريريا  ودوّنتهريريا، وحقّ 

 من املوىل الصاقني؛ ليعّم نفعها املسطمني، جزاه اهلل خ  جزاء املحسنني؛ راجياً 

 وكرم .نّا بقبول حسن، وأن يعامطنا بفضط  ومنّ  عز اام  أن يتقبطها م

 وقد جاء يف ثالثة نصول: 

 الفصل األّول: البالء وا بتالء، لغة واصاالحًا.

 الفصل الثاين: البالء، أاباب  وغايات .

 الفصل الثالث: أهّم مسائل البالء. 

 الهيخ مقداد الربيعي                                                                               

العتبة اقسينية، كربالء املقداة                                          
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 الفصل األول
 واالبتالء البالء 

 لغًة واصطالحًا
  



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................12)

 

  



 (13) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 عرض  ذه املفاهيم الثالثة، وضعًا وااتعام ً، كالتايل: تهذا الفصل اي

 املفهوم األول: ا بتالء.

 املفهوم الثاين: البالء.

 الثالث: الفتنة.املفهوم 

عدا هذا نّّن هذا الفصل، اينهض ببيان العالقة بني هذه املفاهيم؛ ناملالحظ أّن 

 األكثر، ذاهٌل عن العالقة بينها، نتعنّي البيان.

 وايبنّي أيضًا أمور أخرال  زمة، كاآليت:
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 املفهوم األّول

 بتالء اال

 ا بتالء يف األصل: التكطي . ابتاله اهلل تعاىل أي كّطف . 

ََّه َّ ومن ذلري  قولري  تعرياىل:  اَنَن ََ اَمٍأ 
اَز تذَكهذ تآ ََ  َم 

َذ  َتاَهَل ِذَتار هذ . أّي كّطفري  (1)َوِذ

 ابحان  وتعاىل بأمور أمتثطها أبونا إبراهيم عىل أتّم وج .

وليأ معنا ا بتالء: ا ختبريار كريام ُتريوّهم؛ إذ ليسريا مريا بمرتادنريني يف األصريل؛ 

 لكن ملا كان التكطي  يستطزم معنا ا ختبار أو يؤّدي إلي ، كام يف قضية أبينا إبريراهيم 

 أعاله، أططق ا بتالء وأريد ب  ا ختبار من هذه اجلهة   غ .

اَز تذَكهذاَمٍأ ان : هري( يف تبي815قال أبو العبا  ابن ا ائم ) تآ ََ  َم 
َذ  َتاَهَل ِذَتار هذ َوِذ

ََّه َّ  َنَن ََ :اهري.(2) أي اختربه بام تعّبده من الّسنن . 

 قطت: وهو واضح يف ااتطزام التكطي  ا ختبار.

 وبّجياز: ا ختبار  زم التكطي ؛ أي: البالء  زم ا بتالء. 

بْ 1094قال أبو البقاء اقنفي ) ء يفا األاْصل: التَّْكطاي  بارياأْلامر هري( يف ذل : ا ا الا
تا

الهاق مرين اْلريباالء. لكنري  ملريا ااريتطزم ا ختبريار بالنِْسريباةا إىل مرين جيهريل العواقريب،  ريّن 

 .(3)ترادنهام 

 قطت: أي ُ ّن تراد  ا بتالء وا ختبار.

                                                 
 .124 البقر :اور    (1)

 . دار الغرب اناالمي، ب وو.91 القرآن:التبيان يف غريب   (2)

 . مؤاسة الراالة، ب وو.34 الكطياو:  (3)
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اَز هريري(: قولري  تعرياىل: 460قال الهرييخ الاريو) ) تآ ََ  َم 
َذ  َتاَهََل ِذَتاَر هذ تذَكهذاََمٍأ َوِذ

ََّه َّ  َنَن ََ  ا بتالء هريو ا ختبريار، وهريو هرياز هاهنريا؛ ألّن حقيقتري  األمرير مرين اهلل تعرياىل

يامن، نسّمي ذل  اختبارًا؛ ألّن ما يستعمل باألمر منرّيا يف مثريل ذلري  عريىل انب صال 

 .(1)جهة ا ختبار وا متحان، نجرال تهبيها بام يستعمط  أهل الطغة عطي  

ح املقصود؛ إذ حقيقة ا بتالء: األمر من اهلل تعرياىل، ولرييأ هريو قطت: وقد توّض 

 غ  التكطي  الساموي، وا ختبار  زم ل .

  

                                                 
 مكتبة انعالم اناالمي، قم. .445: 1التبيان يف تفس  القرآن )و: قص  العاميل(   (1)
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 املفهوم الثاني 

 البالء 

 ا ختبار.وأّما أصل البالء، نهو: 

 .(1) ا متحان وا ختبار: البالء هري(: وأصل548قال الهيخ الارب) )

الباالُء: ا ختباُر، ويكريون برياخل  هري( يف الصحاح: 393وقال انمام اجلوهري )

 .(2)  والرش

وأصل البالء: ا ختبريار، هري(: 471وقال انمام أبو بكر، عبد القاهر اجلرجاين )

َ ااان أذ ّر، قريريريال اهلل تعريريرياىل: ريوا ختبريريريار قريريريد يكريريريون بريريرياخل  والهريريري َوَتَهَوَااا َهَم تذ َ َ

 (3).(4)َو ل َّ يئ أذ 

ب . هري(: قال األصمعي:370وقال إمام الطغة األزهري ) رَّ ْطوًا، إاذا جا ْبُطوه با  بااله يا

ْطوًا، إاذا اْبتااله اهلل باباالء ْبطوه با  .(5)وبااله يا

ا الثريوب باريىًل ريبا هري( يف املفرداو: 502وقال الراغب )
ًء، أي: خطريق، ومنري  يلا  وباريالا

ْوتُ  .باله السفرأقيل ملن اانر:  طا ، ...ُ : اختربت  كأين أخطقتري  مرين كثرير  اختبرياري لري وبا

 .(6) اجلسم  يبيل : إذا اختربت ، واّمي الغم بالًء من حيث إنّ نالناً  ولذل  قيل: بطوُو 

                                                 
 .204 :1همع البيان   (1)

 دار العطم لطماليني، ب وو. .2284: 6و: أمحد عبد الغفور( )الصحاح   (2)

 .168اور  األعرا :   (3)

 دار الفكر، عامن األردن.  .153: 1تفس  اجلرجاين، درج الدرر )و: ططعت الفرحان(   (4)

 دار إحياء الرتاث العريب، ب وو.  .281: 15مذيب الطغة )و: حممد عوض(   (5)

 . دار القطم، دمهق.146املفرداو )و: صفوان الداودي(:   (6)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................18)

 

قطت: وهو يوضح ما يصحح إطالق لفظ البالء عريىل اخلطريق؛ إذ كثرير  ا ختبريار 

 ابب قصول .

  



 (19) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 البالء مشرتك لفظي

 : قال الهيخ الاو) 

َعَي َق َل َي قول  تعاىل:  َهَمَّ َتَهَغ َمَعَز  ل َّ ب ِفذ  ْل ََ ََ ََْر َتنَيَّ ِذِّني َأ ََ ا  ََ  ََ َتَحا ََ نَا  ذ َأِّني َأ

ََ  َقَرب َق َل َي  َْ َم  َقَؤَمرَ  َم  َع ََ ا َ   لِلََأَتتذ   ََ َ ِّنذ ِذَن  ِذ يَ    َساَه ا تذرذ اَ   لصَّ
َهاَمَّ َأَساَهََم  مذ ََ

بذ  َِ َه
َز لذ ََ َدَينَ َف َأَن َي  يذ َوَقهَّ ََّ   ِذَتَر هذ َم  َو َؤَي  ِذ َقَت  لرآ انذيَ َقَ  َص َّ ي  ْلَََح ذ زذ َِ ََ  ََ

 َكَنلذ

  ََو  َلَبَ َ   ْلََبذي  .(1)ِذنَّ َهَن  ََلَ

 ا ختبريريار :أي ،املبريريني الريريبالء هريو ،إبريريراهيم بريري  تعّبريريدا  الريذي هريريذا بريريأنّ  تعريرياىل أخريرب

 ؛بالء :أيضاً  والنقمة ،بالء النعمة: وتسّما، ال اهر  البينة النعمة هو: ال اهر. وقيل

 املريوو هريو ،املريوو ألاريباب يقريال كريام، إليهريا املريؤدي بسريببها أهّنريا ُاريّميت حيث من

 . اهري.(2)بعين 

 مهريرتك بريني: الريبالء، هريري( يف التحفرية:745ي )ريوقال انمام أبريو حيريان األندلسري

 .(3) واملكروه وا ختبار، النعمة،

ااتعمل مجاعة من أهل الطسان، وكذا غ  واحد من عطريامء القريرآن، لفريظ قطت: 

 ثالثة بنحو ا شرتاك الطف ي، كاآليت:  البالء عىل معان  

 األّول: البالء بمعنا ا ختبار.

                                                 
 .106-102اور  الصاناو:   (1)

 مكتبة انعالم اناالمي، قم. .519: 8التبيان يف تفس  القرآن )و: قص  العاميل(   (2)

 . املكتب اناالمي.73حتفة األريب )و: ام  هذوب(:   (3)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................20)

 

ي َخَهَق  ْلَََوَأ َو قال ابحان  وتعاىل يف حمكم الكتاب:  َكاَم َ   لَّنذ َ َبَهَوَكَم َأيآ
ََ لذ   َ

ََ َيمَ َأَحَ َ   يَز  َلَغَفو لي تريربكم،   أعطريم يف ذلري   -هيهنا-واملعنا   (1)    َوَهَو  َلَعزذ

 خالنًا بني أهل القبطة.

قطت: ااتعامل لفظ البالء بمعنا ا ختبريار، متعريار  عنريد أهريل الطسريان، همريع 

 عطي  بني عطامء اقديث والقرآن.

 الثاين: البالء بمعنا النعمة.

مَ قال تعاىل:  ََ  َّ  لِلَ َ َت َوَم  
َمَ َت َوَلكذ ََ  ََ َمى  ِذ نذيَ ََ َ  ْلََاَؤمذ

نَاَز  َولذَ َبِلذ
    َتاَ    َحَ انمذ

 .(2)َسمذ ٌع َيهذ مٌ  ِذنَّ  لِلَ

نّّن معناه: وكي ينعم عىل املؤمنني باهلل وراول  بريال فر هري(: 310قال الاربي )

ويعنريريي بريريالبالء  ،ركنيريرمريريي اهلل هريريؤ ء املهريري )بريريالء اقسريرين(ري: وذلريري  الريري، بأعريريدائهم

 .(3) النعمة اقسنة اجلميطة اقسن:

َ تعرياىل:  هريري(: وقولري 460وقال الهيخ الاو) رضوان اهلل تعاىل عطي  )
َولذَ اَبِلذ

نََز 
نذَي مذ  اهلل رهمريولينصري :واملعنريا ؛حسنة نعمة عطيهم لينعم :معناه     َتَ    َحَ ن ْلَََؤمذ

 .(4)إليهم يسدي ههنا يبطيهم ومعنا، أحسن هي بالتي وخيتربهم ،مجيالً  نرصاً 

قطت: ااتعامل لفظ البالء بمعنا النعمة يف اآلية أعاله، متفق عطيري ،   أعطريم يف 

 ذل  خالنًا بني أهل القبطة. 

                                                 
 .2اور  املط :   (1)

 .17اور  األنفال:   (2)

 مؤاسة الراالة، ب وو. .448: 13و: انمام أمحد حممد شاكر( )تفس  الاربي   (3)

 مكتبة انعالم اناالمي، قم. .94: 5التبيان يف تفس  القرآن )و: قص  العاميل(   (4)



 (21) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 املحنة.الثالث: البالء بمعنا 

وهو متداول مستعمٌل عند أهل الطسان؛ يقولون عن النقمة والعذاب، وعمريوم 

 املحن: بالء.

 .اهري.(1) اجلسم  يبيل واّمي الغم بالًء من حيث إنّ ّر قول الراغب: وقد م

 .(2)ذل  مثل أيضاً  ولطمرّض  ،لطنعمة: بالءوقيل  وقال الهيخ الاو):

 .قطت: و  ريب يف أّن الغّم من أ هر مصاديق املحنة واملرّض 

 و  بأ  يف رسد بعض النصوص الصحيحة يف ذل  عن أهل العصمة.

  

                                                 
 . دار القطم، دمهق.146املفرداو )و: صفوان الداودي(:   (1)

 . مكتب ا عالم ا االمي. 94: 5التبيان يف تفس  القرآن )أمحد العاميل(   (2)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................22)

 

 استعمال البالء مبعنى احملنةالنّص على 

ههام  عن عن حممد بن أيب عم ،هري( يف املحاان، عن أبي ، 274روال الربقي )

 لعرييلّ صريىل اهلل عطيري  وآلري  قال راريول اهلل  ال:عطي  السالم قعن أيب عبد اهلل  بن اامل،

 عريويف نّن  من انتتح برياملطح وخريتم بري ، واختم ب ؛ يا عيل انتتح باملطح،»عطي  السالم: 

 .(1) «اجلنون واجلذام والربص منها: ، البالء أنواامن  من اثنني و ابعني نوعاً 

عرين  عن أمحد بن حممد بن عيسريا، حممد بن حييا،ورواه الكطيني  يف الكايف عن 

 .(2)قريب من عن أيب عبد اهلل عطي  السالم  عن زرار ، عن ابن بك ، عيل بن اقكم،

 . (3)يف مرآ  العقول: موثق كالصحيح  قال املجطيس

وهو نصيح يف ااتعامل البالء بمعنا املحنة؛ واجلنون واجلذام والربص من أبرز 

 مصاديق املحنة. 

عرين أيب أيريوب  عن ابن أيب عم ، عن أبي ، عيل بن إبراهيم،وورد يف الكايف عن 

إذا  مريراو، تقريول ثريالث» عرين أيب جعفرير عطيري  السريالم قريال: عن أيب بصري ، اخلزاز،

ا ابريتالك بري  و لريو شرياء اقمد هلل الذي عاناين مّ : من غ  أن تسمع  ن رو إىل املبتىل،

 .(4)« أبداً  البالءمن قال ذل  مل يصب  ذل   قال: نعل،

                                                 
 . دار الكتب اناالمية، طهران.593: 2و: جالل الدين اقسيني( )املحاان   (1)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .6:325الكايف )و: عيل غفاري(   (2)

 .154: 22مرآ  العقول  (3)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .97: 2غفاري(  الكايف )و: عيل  (4)



 (23) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 . (1)يف مرآ  العقول: حسن كالصحيح قال املجطيس

مصرياديق قطت: وهو  اهر يف ااتعامل البالء بمعنا املحنة؛ إذ املرض مرين أبريرز 

 املحنة.

، عيسا بن حممد بن أمحد عن، حييا بن حممد وورد يف الكايف الرشي  أيضًا عن

 بريالء من ما»: السالم عطي  مواا اقسن أبو قال: و د قال أيب عن، حمبوب ابن عن

 الريريبالء ذلريري  كهري  كريريان إ ّ  ،الريدعاء وجريريل عريريز اهلل نيطهمري  ،مريريؤمن عبريد عريريىل ينريزل

 الريبالء ذلري  كريان إ ّ  ،الدعاء نيمس  عن مؤمن عبد عىل ينزل بالء من وشيكًا، وما

 .(2)«وجل عز اهللإىل  والترضا بالدعاء نعطيكم ،البالء نزل نّذا ؛طويالً 

 . (3)يف مرآ  العقول: صحيح قال املجطيس

وهريو  رياهر يف ااريتعامل الريبالء يف املحنرية والهريّد   أي رسيعريًا.« وشيكاً »: وقول 

 واملصيبة...، ما شئت نعرّب. 

عن ، انان ابن عن، عيسا بن محاد عن، أبي  عن ،القّمي إبراهيم بن وروال عيل

  مرين ختريو  مرين»: قال  السالم عطي  اهلل عبد أيب عن، عنبسة
 
 نيري  نتقريدم ،يصرييب  بريالء

 .(4) «أبداً  البالء ذل  وجل عز اهلل يره بالدعاء مل

 قطت: رجال  ثقاو.

                                                 

 .159: 8مرآ  العقول   (1)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. ك. 4712: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (2)

 .22: 12مرآ  العقول   (3)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .97: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................24)

 

عرين عرييل برين اقسرين  حممد الكويف،أمحد بن يههد ل  ما ورد أيضًا يف الكايف عن 

 :موىل أليب اقسن مواا عطيري  السريالم قريال عن العبا  بن هالل الهامي، امليثمي،

ام أحريدث العبرياد مرين الريذنوب مريا مل يكونريوا كّطري» امعت الرضا عطي  السريالم يقريول:

 .(1)«  أحدث اهلل  م من البالء ما مل يكونوا يعرنون يعمطون،

لفظ البالء يف املحنرية، ومعنرياه يف اقريديث: العريذاب واقديث  اهر يف ااتعامل 

 أو العقوبة، أو كالما، عىل أّن العذاب أو العقوبة، أبرز م اهر املحنة، ايام األّول. 

ونه  رسيعًا إىل أّن الفريرق بريني العريذاب والعقرياب، كريامٌن يف أّن غريرض األّول 

َو   َ َ ا نتقام؛ قال تعاىل:  َ ََ ا ََ يَ   
ََ  لَّانذ اَن َيانََهَم َأوَلئذ فَّ اَ  َُيَ ََ َذ  َر َ   تذا َلخذ ََ ََ  لا آ َ ا 

ونَ   .(2) َلَعَن َب َوََل َهَم َينَََصَ

وأّما الثاين نأعّم من ا نتقام، نطعّل الغرض من  التأديب والتاهري ، ومرين ذلري  

عرين الرسريي برين  عرين ابرين أيب عمري ، عن أبيري ، عيل بن إبراهيم،ما رواه الكطيني عن 

عجريل لري   ،إذا أراد اهلل عز وجل بعبد خ اً » عبد اهلل عطي  السالم قال: عن أيب خالد،

أمسريري  عطيريري  ذنوبريري  حتريريا يريريوايف هبريريا يريريوم  وإذا أراد بعبريريد اريريوءً  عقوبتريري  يف الريريدنيا،

 .(3)«القيامة

قطت: والعقوبة هيهنا  اهر  يف معنا التاه ، و  يسعنا التفصيل، وايواني  

 البيان يف الفصل الثاين.

 اقاصل: 

                                                 
 دار الكتب اناالمّية، طهران. .97: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (1)

 .86البقر : اور    (2)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .445: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (3)



 (25) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

   شبهة يف ااتعامل لفظ البالء يف املعاين الثالثة اآلنفة: 

 األّول: ا ختبار.

 الثاين: النعمة.

 الثالث: املحنة واملرّض .

رين يف املريريوارد ريبنحريريو ا شريريرتاك الطف ريريي، لكريرين اختطريري  كبريريار العطريريامء واملفسريري

 والصغرياو، ويطزم التنبي  عىل ذل  خالل هذه التبرص ، كاآليت:

  



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................26)

 

 !!تبصرة

ضح مّا ابق أّن البالء مهرتك لف ي يف معان ثالثة، هي: ا ختبار، والنعمرية، اتّ 

 واملحنة.

 ويطزم التبرص  بثالثة أمور:

األّول: كثر  ااتعامل أهل الطسان الفصحاء البالء بمعنا ا ختبار، بريل الغالريب 

 عرنت.عند املترّشعة العطامء، ااتعامل  هبذا املعنا؛ كون  األصل عندهم، عىل ما 

بمعنريا املحنرية والهريّد ، ومصرياديق  - عرنرياً  –الثاين: كثر  ااتعامل لفريظ الريبالء 

ذل  كث  ، منها: املصيبة، ومنها: املرض، ومنها: العذاب والنقمة، ومنها: العقاب، 

ومنها: نقصان الثمراو واألو د، واقرب، وتسطيط ال امل ونحو ذل ؛ نكّل ذلري  

 ة.يدرج حتت البالء بمعنا: املحن

الثالث: ندر  ااتعامل لفظ البالء بمعنا النعمرية، بريل قريد   يسريتعمل، نرييام قريال 

َ  ْلغ  واحد من العطامء إ ّ مقّيدًا؛ كام يف قول  تعاىل: 
نََز َولذَ َبِلذ

نذَي مذ  َتاَ    َحَ ان   َؤمذ

 بيان ..

كثري ًا أو ملّا كان ااتعامل لفظ البالء يف معنا املحنرية كثري ًا، ويف معنريا ا ختبريار 

غالبًا؛ نّّن ااريتعامل  بمعنريا النعمرية مرين دون تقييريد يوجريب الطريبأ بريني هريذه املعرياين 

الثالثة عادً ؛ نوجب التقييد لريذل ؛ نيقريال مريثاًل عرين أصريحاب اقسريني يف كريربالء: 

 أبطوا بالًء حسنًا، نيقّيد البالء باُقْسنا  ذا الغرض.



 (27) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 يف حسن بالء أصحاب اقسني عطي  و  نتنااا أّن القرينة اخلارجّية ثابتة قاعاً 

وعطيهم السالم، وقريد اريقناه تربكريًا، وإّنريام كالمنريا نرييام يوجريب الطريبأ مرّيا  ريرد عرين 

 القرينة.

رييا أاْحسرين.قال انمام األزهري: 
ريال: أبرياله  ُيقال: الطَُّهمَّ  ا ُتْبطنا إ ّ برياّلتي ها ُيقا وا

نع با ا  نًا، إاذا صا سا اياًل.اهلل ُيبطي  إبالًء حا نيعًا مجا  .ْاموالباالء، ا  صا

قاالا ُزه :  وا

ا ناعال بكم  ما
انا ْحسا ال اهلل بااْنا زا ْبُطو                  جا ْ ا الباالء الَّذي يا  وأْبالما خا

ه باادا
ْبطو با ا عا ي يا

ذا نيع الَّ  اهري..(1)أاي: صنع هبام خ  الصَّ

ولااملريريا اختطريري  كبريريار العطريريامء يف معنريريا الريريبالء نتيجريرية هريريذا الطريريبأ؛ هريرياك بعريريض 

 األمثطة..  

  

                                                 
 دار إحياء الرتاث العريب، ب وو.  .281: 15مذيب الطغة )و: حممد عوض(   (1)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................28)

 

 اختالف العلماء بسبب االشرتاك

كريريان كريريّل غرضريرينا مريرين التفصريرييل املتقريريّدم، تنبيريري  القريريارالء الكريريريم، أّن مريرين آثريريار 

 ا شرتاك الطف ي ملعنا البالء، اخريتال  العطريامء عنريد نقريدان القرينرية القاعّيرية أو مريا

 يتامخها..

 مثال  ختال  العطامء يف كون البالء نعمة أم حمنة.

ازذ : - عىل ابيل املثال -نقد اختط  العطامء يف قول  تعاىل  َومذ ََ ََ َق َل َموَساى لذ َوِذ

َكااَرو   ََ َكَم َسااوَ   َلَعااَن بذ  َذَعَمااَة  لِلذ  ََ ااَ  ملذ َذَرَيااَوَن َيَ ااوَمو اا َكَم مذ َِ ََ ََ َأ َيَهااَ َكَم ِذ

لذَكاَم َتاَ  ٌ َوَيَنتيَحوَن َأَتنَا َ َكَم َوَيَ اَهَحَ وَن َذَ ا َ َكَم َوِفذ  َكاَم َيْذا مٌ  ََ تي ََ اَ  
. عريىل (1)مذ

 قولني: 

رين وأهريل ريمن املفسريالقول األّول: البالء بمعنا النعمة، وهو قول مجاعة كب   

الطغة؛ وحجتهم أّن متعّطق البالء هو نعمة اننجاء، وهي قرينة عىل أّن املقصريود مرين 

 البالء النعمة.

وان اهلل تعريرياىل عطيريري  ىض رضريريريومرّيرين ذهريريب إىل هريريذا القريريول جازمريريًا السريريّيد املرتريري

 ختطيصري  أنّ  يف شري  و  ،انحسان والنعمرية :ههنا مالي ؛ قال: والبالءهري( يف أ436)

 عنريد والريبالء ،وإحسان إلرييهم ،عطيهم نعمة ،اهلل عددها التي املكاره رضوب من  م

نَاَز َتاَ     :تعرياىل اهلل قريال ارييئاً  يكريون وقريد حسناً  يكون قد العرب
نذَي مذ َ  ْلََاَؤمذ

َولذَ اَبِلذ

                                                 
 .2اور  املط :   (1)



 (29) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

أبريريىل  قريريد :اقريريرب يف والثبريرياو القتريريال أحسريرين إذا الرجريريل يف النرّيريا  ويقريريول ،َحَ اان  

 .(1)بالء  ولفالن ،نالن

لذَكَم َتَ  ٌ َوِفذ وقال الهيخ الاو) حمتماًل:  َكَم َيْذ مٌ  ََ تي ََ   َ
 بريالبالء نرياملراد مذ

 .(2) النقمة بمعنا يكون النعمة، وقد ههنا

رين ريالقول الثاين: البالء بمعنا املحنة والنقمة، وهو أيضًا قول مجاعة مرين املفسري

هو املحنة واوء العذاب كام جرياء يف اآليرية، وأهل الطغة؛ وحجتهم أّن متعطق البالء، 

 وهي القرينة.

قطت: ابب اختالنهم ضياا القرينة القاعّية..؛ نكالما حمتمل. ومن الواضريح 

أْن ليأ معنا البالء هيهنا ا ختبار، بداهة أّن حقيقة اننجاء، أو حمنة بني إرسائيريل، 

رين املركب ريبههاد  إمجاا املفسيباينان حقيقة ا ختبار، نتعنّي ما قطناه، وهو األ هر 

 من القولني.

  

                                                 
 . مكتبة املرعيش النجفي، قم.24: 4أمايل املرتىض )و: أمحد الهنقياي(   (1)
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 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................30)

 

 مثال الختالف العلماء يف كون البالء اختبار أم نعمة 

اَو  ومن ذل  قول  تعاىل يف قضريّية ذبريح أبينريا إبريراهيم عطيري  السريالم:  ِذنَّ َهاَن  ََلَ

 . َلَبَ    ْلََبذيَ 

 ني  قو ن: هري(: 597قال ابن اجلوزي )

 قال  ابن السائب، ومقاتل.  أحدما: النعمة البينة،

قال  ابن زيد، وابن قتيبة. نعىل األول، يكون قولري  هريذا ؛ والثاين: ا ختبار الع يم

 .(1) إشار  إىل العفو عن الذبح. وعىل الثاين، يكون إشار  إىل امتحان  بذبح ولده

 هريو ،إبريراهيم بري  تعّبريدا  الريذي هريذا بريأنّ  تعاىل أخربوقد مّر قول الهيخ الاو): 

 النعمة: وتسّما، ال اهر  البينة النعمة هو: ال اهر. وقيل ا ختبار :أي ،املبني البالء

 يقريال كريام، إليهريا املريؤدي بسريببها أهّنريا ُاريّميت حيريث مرين ؛بريالء :أيضرياً  والنقمرية ،بالء

 . اهري.(2)بعين  املوو هو ،املوو ألاباب

والتريذكر    ر  ريقطت: األمثطة كث  ، ليست بعزيز ، وقريد كريان مقصريودنا التبصري

 غ .
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 (31) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 النسبة بني البالء واالبتالء

 مّر أّن أصل ا بتالء هو: التكطي .

 كام قد بان أّن أصل البالء هو: ا ختبار.

من هريذه  -وما عىل هذا متباينان، لكن بام أّن  زم التكطي  هو ا ختبار، صح 

ا ختبار، ااتعام ً   إطالق أحدما عىل اآلخر؛ أي إطالق ا بتالء وإراد   - اجلهة

 وضعًا، ناحفظ.

وإذا مريريا قيريريل: إّن الريريبالء وا بريريتالء مرتادنريريان، وهريريو قريريول مجطريرية مريرين األعريريا م 

كصاحب تفس  امليزان ، ناملقصريود خصريوص مريا أوضريحناه مرين اجلهرية أعرياله، نريال 

 تغفل.

وهريو  ،واحريد قريد يسريتعمالن يف القريرآن والطغرية بمعنريا الريبالءو الزبد : ا بتالء

 قريدمت إذا اختربتري ،و امتحنتري  أي بكريذا، بطوت و ابتطيت : وا متحان؛ تقول ا ختبار

 الصريفاو مرين عنريده مريا ااريت هروو بريذل  ناختربتري  حريدث يف أوقعتري  أو أمراً  إلي 

مريا  أو الوناءو العطمو العفةو الس اءو الهجاعةو كانطاعة ؛عنده الكامنة النفسانية

 يقابطها.

 أيضرياً  ّر ريولطمضري ،بريالء :لطنعمة هري( يف التبيان: وقيل460) قال الهيخ الاو)

بمعنريا:  يبريتيل :ومنري  الصريرب، أو الهريكر األمرير مرين بري  ي هر ما أصط  ألنّ  ذل ؛ مثل

 الريذي الصريرب ن هريار والرض ن هار الهكر، بذل  النعمة ويمتحن، واميت خيترب

 .(1)األجر ب  جيب

                                                 
 . مكتب ا عالم ا االمي. 94: 5التبيان يف تفس  القرآن )أمحد العاميل(   (1)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................32)

 

ُه نريريذل  يتضريريمن وإذا قيريريل: وقريريال الراغريريب األصريريفهاين:  اْبريريتاىلا نريريالن كريريذا وأاْبريريالا

هل من أمره، والثرياين  هريور جودتري  أمرين: أحدما تعّر  حال  والوقو  عىل ما جُي 

ورداءت ، وربام قصد ب  األمران، وربام يقصد ب  أحدما، نريّذا قيريل يف اهلل تعرياىل: بريال 

ر  قالريري ،  هريريور جودتريري  ورداءتريري ، دون التعريري نطريرييأ املريريراد منريري  إ ّ  كريريذا وأبريرياله،

إذ كريان اهلل عرياّلم الغيريوب، وعريىل هريذا قولري  عريّز  ،والوقو  عىل مريا جيهريل مرين أمريره

ََّه َّ وجل:  َنَن ََ َمٍأ 
َز تذَكهذ تآ ََ  َم 

َذ  َتَهَل ِذَتر هذ  . (1)َوِذ

 بعمل وتكطي ؛ وهو عىل ثالثة أقسام؛ كاآليت. الزبد :   يكون ا بتالء إ ّ 
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 (33) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 وهو على ثالثة أقسام ،تكليف :االبتالء

اهلل تعاىل كّط  اخلالئق هبريذه األقسريام، كريٌل عريىل حريد ، أو عريىل نحريو املجمريوا، 

 وهي كاآليت:

القسم األول: العمل القطبي؛ كالنّية وإنكار الباطل، و  ريب يف كوهنام تكطيفريًا؛ 

ل عرين حييريا الاويري عن ابن أيب عم ، عن أبي ،  بن إبراهيم،عيلملا رواه الكطيني عن 

إذا رأال  اً حسريب املريؤمن عريزّ » عرين أيب عبريد اهلل عطيري  السريالم قريال: صاحب املنقري،

 .(1)«أن يعطم اهلل عز وجل من قطب  إنكاره منكراً 

 .(2)قال املجطيس األول يف الروضة: إاناده حسن كالصحيح 

 قطت: وهو نصٌّ يف ماطوبّية اننكار القطبي؛ نهو إذن تكطي .

القسم الثاين: العمل القريويل؛ كعمريل الطسريان، و  ريريب يف كونري  تكطيفريًا أيضريًا؛ 

 يريا رب يريا اهلل، من قريال يريا رب يريا اهلل،»لقول الصادق عطي  السالم عىل ابيل املثال: 

 «.لبي  ما حاجت  قيل ل : حتا ينقاع نفس ،

 سا،عن حممد بن عي عن أمحد بن حممد، حممد بن حييا،قطت: رواه الكطيني عن 

 .(3)عطي  السالم الصادق عن أيب عبد اهلل  عن أيب بص ، عن معاوية،

 .(4) قال املجطيس الثاين يف املرآ : صحيح 
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 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................34)

 

وهو تكطي  لكون  مستحبًا إمجاعًا، وا اتحباب أحريد التكريالي  اخلمسرية نرييام 

 هو معطوم رضور .

َذ َمااوَن الثالريريث: العمريريل اجلريريوارحي؛ لقولريري  تعريرياىل عريريىل اريريبيل املثريريال:  يَ  َي  لَّاانذ

ََونَ  َ َقن َهَم َينَفذ ََ   َّ
ََ َوِمذ  .(1) لصَّ 

 ،اننسريان الكامنرية صريفاو بري  ت هرير الريذي اجلريوارحي، هريو ويالحظ أّن الفعريل

الكريذب، نريال يكريون الطسريان، و الصريدق حيتمل الذي القول وحقيقت  املستور ، دون

سريان دائرياًم، ب ريال  الفعريل ناهي  عن القطب والنّيرية، دلريياًل كاشريفًا عرين حقيقرية انن

الذي هو غالبًا دلياًل كاشفًا عن خبريث اننسريان أو طيبري ؛ لريذا نجريد كريّل ا بريتالءاو 

يَ   َيا  التي عطيها مدار األديان، هي عمطّية جوارحّية من قبيل قولري  تعرياىل: ا   لَّانذ َ َآ َأ

وَ  َِ ََ َمو  َتَيَ َيَ َي  ََ ي ََ َسوَل  ََ َجَ َهَم  لرَّ   ََ  .(2) َكَم َصَ َقة  مَمنَو  ِذ

َي  َق َل َي وجل:  وقال عز َْ َأَن َيَنَقوِّنذ َمَ اهذمذ َه  َقَب َذ َكَم َيَنقذ نذي تذَعَر َ   ْلََََلَ َأيآ َآ  َأ

ٌي  يٌّ َأمذ ََوذ  َل
ََ َوِذِّني َيَهَ زذ

ََ مذ َ  َم ََوَ  مذ َْ َأَن َق ََ تذزذ َقَب ََ  مقذ  َ   َْلذ ي َأ
يٌت مذ َفرذ َق َل  َق َل يذ

 ََ ََ َر َْ  ََ َْ َأَن َيَرَق َّ ِذَلَ   َقَب
ََ تذزذ ََ  مقذ  َ   َلكذَه بذ َأ َهٌم مذ نََ َف يذ

ي يذ  .(3) لَّنذ

 َكَم تذنََهرٍ  ِذنَّ  لِلَ: ابحان  قالو
 .(4)َمَبَههذ

َْ ناهيريري  عريرين مثريريل قولريري  اريريبحان  وتعريرياىل:  َّ َأَن َقَولآااو  َوَجااوَهَكَم قذَباا
َلااَ َ   َلااأذ

 َّ 
بذ َوَلكذ قذ َو ْلَََغرذ ذ ََ َّ َمَ  مَمَ  تذ لِلذ ْلََ

َها بذ َو لنَّبذ ياَي    َلأذ
ارذ َو ْلَََ كذَكاةذ َو َلكذ َو َلَ اَو ذ  َلخذ

ا كذهذَي َوِفذ  ْذ َو ل َّ ابذ  َي َو َتاَ   ل َّ
َرَتاى َو َلَ َها َمى َو ْلَََ ا كذ ََ ي  َل وذ ََ  َومَقى  ْلََ َل َياََل َحبيازذ 
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 (35) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

َقاا يَ  ِفذ  لري اا تذرذ ََ  َي َهااَ و  َو لصَّ َم ِذ
هذ ااوَن تذَعَهاا ذ ََ ََ َو ْلََو َكاا  ََ َومَقااى  لزَّ ااَ   بذ َوَأَقاا َ   لصَّ

ََونا َلَبَنَس  ذ َو لضَّ  ََ َهَم  ْلََهَّ
يَ  َصَ َقو  َوَأوَلئذ ََ  لَّنذ َي  َلَبَنسذ َأوَلئذ  . (1)رَّ  ذ َوحذ

ْذ  َيَمَهاوَ وباجلمطة قال اهلل تعاىل:  ب  لِلََق َ اَرَ ََ نَاوَن  و  
َساوَلَز َو ْلَََؤمذ ََ َيَمَهَكاَم َو

َ نَبيَئَكَم تذََم َكنََهَم َقَعَمَهونَ  ََ  
َذ َه َد َذ َو لشَّ ذ  َلَغَ  وَن ِا َي ِلذ دآ َ ََ  .(2)َوَس

وزبد  القول: أن مدار األديان يف مقاطعها اقرجة؛ كتعيني اخلطيفرية املعصريوم يف 

، وكالدناا عن بيضة الدين يف الفرعياو، عىل العمل اجلريوارحي ب ريال  العقدياو

هو  القول والنّية؛ نقضّية عرش بطقيأ أثبتت أّن املستحق خلالنة نبّي اهلل اطيامن 

آص  صطواو اهلل عطي ، كام أّن  موىل املوحدين عيل بن أيب طالب بعريد ارييد األنبيرياء 

راريول والراريالة كريام يف أحريد واألحريزاب ؛ لتفّرده يف كونري  املحريامي عرين الحممد 

وا الريدبر، ناهيري  عرين تصريّدق  املثريايل عريىل مريا ن كريّل الصريحابة ووّلريبُ وخيرب، حيث جا 

ا مناقبري  ريجزمت ب  آيتا النجوال والو ية وغ ما من النصوص القاعّية، و  حتصري

 . (3)ني اجلوارحّية التي تفرد هبا عىل العاملني، املثبتة  اتحقاق  خالنة اّيد املراط
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 املفهوم الثالث 

 الفتنة

اََم ما يقع ب  اختبار حال اليشء، كام يف قول  تعاىل: نهي: الفتنة  أّماو ََّ َو َيَهَماو  َأ

َهنَاةٌ 
وَأ :، وقولري  تعرياىل(1)َأَمَو َلَكَم َوَأَوَلَدَكاَم َذ ََ َْ َها  َل َياََل  ْلَََهَكاَيذ تذَب تذا ازذ ََ َوَما  َأ

وَأ َوَم   ََ ََم َوَم  ََّ ََوََل ِذ َ  َأَحٍ  َحهَّى َي
ََمنذ مذ َ  َقَكَفرَ  َيَعهي ََ َهنٌَة 

وجل:  وقول  عز (2)َََحَ  َذ

َهنَة  َوِذَلَ نَ  َقَرَجَعون﴾
َرذ َذ ي َو َ َ ََّ َبَهوَكم تذ ل ََ ﴿َو

(3). 

 من هنا يتضح الفرق بني الفتنة والبالء، نالبالء هو: ا متحان وا ختبار. 

الفتنة، نهي موضوا ا ختبريار، أو: األمرير الريذي يقريع بري  ا ختبريار؛ كاملريال وأّما 

 والولد واملرض واملنصب وغ ها.

َكم تذَش قول  تعاىل:  - لزياد  التوضيح -حسبنا  ََّ َوفذ وَ اَوَلنََبَهَو َ َ   َ وعذ  ْلَيٍ  مي

َ   َْلََمَو لذ َو َْلَََف ذ َو لثََّمَر أذ  ٍََص مي ََ ذ َو َي ي   َوَت نهو نص  اهر نيام نحن  (4)لصَّ تذرذ

 ني .

َََّكم تذشنقول  تعاىل:  يوّضح أّن ا ختبار   يمكن حتقق  مرين دون  َي ٍ اََوَلنََبَهَو

هذا اليشء الذي هو تريارً  اخلريو ، وأخريرال اجلريوا، وثالثريًا نقريص األمريوال، ورابعريًا 

األنفأ، وخامسًا الثمراو وغ  ذل  مّا هو معرو ، بل منصوص عطيري  يف كترياب 

 اهلل تعاىل. 

                                                 
 .28األنفال: اور    (1)

 .102البقر : اور    (2)

 .35األنبياء: اور    (3)

 .155البقر : اور    (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................38)

 

دوهنريا، وهريي نالفتنة هي: اليشء أو هذه األشريياء التريي   يتحقريق ا ختبريار مرين 

 يف كتاب  نور الرباهني. أحصاها اجلزائري عّد  أشياء كّطيّة؛

  



 (39) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 الفتنة على عشرة معان يف االستعمال 

 ؛أوجري  ر ريعهري عريىل هريري( يف كتابري  نريور الرباهريني: والفتنرية1112) قال اجلزائري

 .الضالل منها نوج 

اا : وجريريل عريريز اهلل قريريول وهريريو ا ختبريريار :والثريرياين  َ َهو ََ َهنَّاا َ   ََ  يعنريريي اختربنريرياك َو

وَلااو  مَمنَّاا  َوَهااَم ََل : وجريريل عريريز وقولريري ، اختبريرياراً  ََ َكااو  َأَن َي َ ََ ََ  لنَّاا َس َأَن َي اا
َأَح ذ

 .خيتربون   أي،  (1)َيَفَهنَونَ 

َهنََهَهمَ : وجل عز قول  وهو ،اقجة :والثالث
نَا   ِذَلَّ َأَن َق َلو  َو لِلذ َثمَّ َِلَ َقَكَ  َذ تي ََ

كذيَ  ذ ََ  .(2)َم  َكنَّ  َم

ْذ : وجل عز قول  وهو ،الرشك :والرابع َه ََ َ   َل ََ آ مذ َهنََة َأ
 . (3)َو َلفذ

نيي َأََل : وجل عز قول  وهو ،الكفر :واخلامأ
ََوَل  َكَنَن ِلذ َوََل َقَفهذ نََهَم َمَ  َي

َومذ

َاو  َوِذنَّ َجَهنََّم  ََ  َس
َهنَةذ
ي َ ِفذ  َلفذ  .الكفر يعني يف، (4)ْلََحذ َاٌة تذ َلَك َذرذ

َْ َأَصاَح َب  َْلََخاَ ودذ : وجريل عريز قول  وهو ،بالنار حراقان :والساد   َقهذا

ََ أذ  َلَوَقودذ  َذ  ََ َهاَم َيَهَ َها  َقَعاوٌد.  لنَّ  يَ   ..ِذ َهنَاو   ِذنَّ  لَّانذ نذَي َو ْلْلاََ  َثامَّ َِلَ َؤمذ
نَا أذ

َؤمذ

َهَهَم َيَن َب َيَهوَتو   َم َيَن َب   ََ يقذ  َجَهنََّم َوََلَ  .ْحرُقواأ :يعني ،(5)رذ

                                                 
 .2العنكبوو: اور    (1)

 .23األنعام: اور    (2)

 .191البقر : اور    (3)

 .49التوبة: اور    (4)

 .10الربوج: اور    (5)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................40)

 

َذ َيَفَهنَاون َيَو َ : وجل عز قول  وهو ،العذاب :والسابع  يعنريي (1)َهاَم َياََل  لنَّا 

َهونَ : وجل عز وقول ، يعذبون ِذ ي َكنَاَهَم تذازذ َقَ اَهَع
َهنَاَهَكَم َهاَن   لَّانذ

وَقو  َذ ََ يعنريي 

دذ  لِلَ: وجل عز وقول ، عذابكم ََ  َوَمَ  َيرذ َهنََهَز 
َ   لِلذَذ ََ َلَز مذ َ ئ    َهَ  َنَهذ ََ(2).  

َهاَ َ  َيَهاَ َكَم : وجريل عريز قول  وهو ،القتل :والثامن ََ ِذ  ََ َتاَهَم ِفذ  َْلَ ََ  ََضَ َوِذ

انََكَم 
َفاَهَم َأَن َيَفهذ َذ ِذَن خذ  َ َ   لصَّ

و  مذ ََصَ ََ ي َ َجنَ ٌح َأَن َق يَ  َكَفاَرو  ِذنَّ  َلَكا َذرذ
ََو    لَّانذ َكا 

اََم مَماَ  ْلذَوَساى : وجل عز وقول ، يقتطوكم أن خفتم إنّ  يعني، (3)   َلَكَم َيَ وًّ  َمبذ ن ََ

انََهَم َوِذنَّ َذَرَياَوَن َلَعا لٍ 
َم َأَن َيَفهذ اَ  َذَرَياَوَن َوَمَهائذهذ ازذ َياََل َخاَوٍف مذ َ  َقَومذ ٌة مذ يَّ َي ََ  ِفذ ِذَلَّ 

َذيَ  ذَ   ْلَََنذ َز ْلَ ََّ ِذ َوِذ ََ  .أن يقتطهم يعني ، (4) َْلَ

ي َأَوَحَ نَا  : وجل عز قول  وهو ،الصد :والتااع
ََ َي ذ  لَّانذ ََ َوِذَن َك َدو  َلَ َفهذنَو

َي َيَهَ نَ  َتَرَ  ذ ََ ََ لذَهَف َنوَ  َخهذ        َف َوَِذِذَلَ  َ  .ليصدون  يعني ،(5)ََلَّتَّ

يَ  : وجريريل عريريز قولريري  وهريريو ،املحنريرية شريريد  :والعريريار اانذ َهنَااة  لذهَّ
َعَهنَاا  َذ َ َْ نَاا  ََل  تَّ ََ

اا َلو  َيااََل  لِلذ: وجريريل  عريريز وقولريري  ،(6)َكَفااَرو  ََ ااَو ذ  ََ ََ َهنَااة  لذَه
َعَهنَاا  َذ َ َْ نَاا  ََل  تَّ ََ َهنَاا   َقَوكَّ

َّْ ْلذذَي  ي َ   ل َو ذ  َلَك َذرذ ََ َ   َل ََ مذ هذ نَ  تذَرَْحَ ِي ََ  يف ويقولريوا بريذل  نيفتنريوا حمنة أي ،(7)َو

                                                 
 .13الذارياو: اور    (1)

 .41املائد : اور    (2)

 .101النساء: اور    (3)

 .83يونأ: اور    (4)

 .73انرساء: اور    (5)

 .5املمتحنة: اور    (6)

 .85يونأ: اور    (7)



 (41) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 عىل النّارإىل   م داعياً  ذل  نيكون ،اقق الباطل وديننا دينهم إ ّ  يقتطهم مل: أنفسهم

 .(1) الكفر وال طم من عطي  هم ما

ا  قطت: مل يمّثل اجلزائري لطفتنة بمعنا الضالل، لوضريوح ، ومرين أمثطتري :  َنمَّ ََ

َهنَاةذ 
نَاَز  ذَتهذغا َ   َلفذ

َ هَّبذَعاوَن ما  َقشا َتَز مذ ََ ذَم َ َياٌغ  يَ  ِفذ َقَهوِبذ
. نمعنريا الفتنرية هيهنريا  (2) لَّنذ

 الضالل عند مههور املفرسين األع م، بل   أعطم يف ذل  خالنًا.

 واخلالصة: 

هريي نتنرية؛ كوهنريا: األشريياء  - الكطية منها أو اجلزئّيرية -مجيع هذه األمور العرش  

 التي   يتحقق البالء وا ختبار خارجًا من دوهنا، أو واحد منها؛ إذ   انفكاك..

عىل ابيل املثال، داخريل  عىل أّن بعضها متداخطة، نالصّد والعذاب والقتل و...

نريّّن الفريتن مرين قبيريل: الصريد وانحريراق بالنريار و...، أمريوٌر   يف شّد  املحنة، وكريذا 

 يتحقق ا ختبار من دوهنا عىل ما مّر توضيح . 

واملحنة أمر كيّل، وما كان، من قبيريل: املريرض، واملريوو، والفقرير، والصريد و...، 

 أمور كّطّية. - يف نفسها -مصاديٌق إضانّية لطمحنة، وإن كانت 

 بسط ني  عن الغرض، نرجئ  ملوضع آخر. وهيهنا كالم كث  خيرجنا ال

  

                                                 
 مؤاسة النرش اناالمي، قم. .366: 2و: مهدي رجائي( )نور الرباهني   (1)

 .7عمران: آل اور    (2)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................42)

 

 احتاد البالء والفتنة خارجًا

اّتضح جطيًا أّن معنا البالء غ  معنا الفتنة مفهومًا؛ نأصل البالء هو ا ختبار، 

 وأّما الفتنة نهي كام نّصت اآلية اآلنفة: األشياء التي حيصل هبا ا ختبار.

 ختبريار مرين دون نتنرية؛ أي مرين دون أّما خارجًا، نال يمكن أن يتحقق الريبالء وا

املرض، أو األو د، أو الغنا، أو الفقر، أو نقص الثمراو، أو غ  ذل ؛ نطو  هذه 

 األشياء ملا كان هناك اختبار يف اخلارج إطالقًا.

عدم انفكرياك أحريدما عرين اآلخرير، وهريو مريا قصريدناه  - من هذه اجلهة -ومعناه 

 ما يدّل يفحيًا عىل هذا..با حتاد؛ وقد ورد يف القرآن الكريم 

َهو :َقال تعاىل يف مواا  ََ َهنَّ َ   ََ  .(1)   َو

َهوَااهريريري( يف كتابري  الريريوجيز: 468قريال انمريام السريرينّي الواحريدي ) ََ َهنَّا َ   ََ  (2)   َو

 .(3) قبل النَّبوَّ اختربناك اختبارًا بأشياء 

َكم ا قول  تعاىل: ريقطت: قطت وقد مض ََّ ا َ  َي ٍ اتذَشاَوَلنََبَهاَو  وعذ َوفذ َو ْلا ا  مي

 وهموعهام  نٌص يف املاطوب.

  

                                                 
 .40اور  ط :   (1)

 .40اور  ط :   (2)

 .695الوجيز لطواحدي:   (3)



 (43) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

َاَم هري( يف تفسري ه: 489ال انمام السنّي السمعاين )ق ِفذ  َيَفَهنَاونَ َأَوََل َياَرَوَن َأهَّ

َرونَ  كَّ َقَيذ َثمَّ ََل َيَهوَتوَن َوََل َهَم َينَّ َ  َأَو َمرَّ ْي َي ٍ  َمرَّ عريام  يف كريّل  يبتطريونمعنرياه:   (1.)َك

 .(2) ء، وقيل: باجلهاد مع األعداباألمراض والهدائد

قطت: ومن الواضح عريدم انفكرياك معنريا الريبالء وا ختبريار خارجريًا عرين املحرين 

والهدائد؛ كاألمراض وغ ها؛ ناملحن والهريدائد مريا الفتنرية التريي   يتحقريق الريبالء 

 وا ختبار من دوهنام.

ء هو التكطيري ، والتكطيري  يتضريّمن أّن أصل معنا ا بتال -أيضًا  - ولقد تقّدم

 الهّد  واملهّقة؛ نهام أيضًا متحدان خارجًا وإن تغايرا مفهومًا.

ااَمهريريري( يف متهريرياب  القريريرآن: 588قريريال ابريرين شهرآشريريوب ) ََّ  َوَأَوَلَدَكاامَ  َأَمااو َلَكمَ  ِذ

َهنَااةٌ 
 السريرياخط ليتبريريني ؛واألو د بريرياألموال خيتريريربهم تعريرياىل اهلل أنّ  :اآليريرية ومعنريريا (3)َذ

 التريريي األنعريريال لي هريرير ولكريرين ،هبريريم أعطريريم تعريرياىل كريريان وإنْ  ،بقسريريمة والريريراي ،لرزقريري 

 وبعضريهم ،اننرياث ويكريره الريذكور حيريب بعضهم ألن ؛والعقاب الثواب هبا يستحق

 .(4)اقال  انثالم ويكره املال تثم  حيب

قطريريت: ومعنريريا أّن األو د واألمريريوال نتنريرية، أّن ا ختبريريار   حيصريريل مريرين دوهنريريام 

 و  يمكن حتقق  عيانًا.خارجًا 

  

                                                 
 .126اور  التوبة:   (1)

 . دار الوطن، الرياض.361: 2تفس  السمعاين )و: يارس إبراهيم(   (2)

 .28نفال: األاور    (3)

 . جاب انة ركت اهامي، إيران.175متهاب  القرآن وحمكم :   (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................44)

 

 الفصل األّول خالصة

أصل ا بتالء يعني: التكطي . وهو عادً  يتضريّمن املهريّقة واملحنرية؛ بريل   تكرياد 

 ء بمعناه الثالث؛ من جهة أّن كالً  د تكطيفًا دون مهّقة؛ لذل  نا بتالء يراد  البال

 منهام حمنة ومهّقة.

 وأّما أصل البالء، نيعني: ا ختبار.

: ا بتالء والبالء؛ أي التكطي  وا ختبار، متغايران مفهومًا وحقيقًة، لكرين نهام

مريا ينبغريريي التنبيري  عطيريري  أّن ا بريريتالء أي: التكطيري ، ملريريا كريريان يسريتطزم معنريريا الريريبالء أي 

ا ختبار، بحيث    د خارجًا تكطيفًا إ ّ وا ختبار  زم ذايت لري ؛ كطريزوم الزوجّيرية 

 نهام من هذه اجلهة؛ نيقال: ابتالء ويقصد ب  ا ختبار.الذايت لألربعة، صّح تراد

نال خيفا عىل أهل الن رير أّن الزوجّيرية تبرياين األربعرية مفهومريًا، أّمريا خارجريًا نهريام 

 حدان دون ريب. متّ 

وقد ياطق البالء عىل املحنة؛ كالعذاب واملرض ونقص الثمريراو و...، كريام قريد 

 ياطق عىل النعمة أيضًا، نهو مهرتك لف ي.

 يعرض الفصل الثاين من هذا الكتاب إىل البالء بمعنا املحنة.وا

وأما الفتنة: نهي األشياء التي لو ها ملريا حتقريق ا ختبريار يف اخلريارج، مرين قبيريل: 

األموال، واألو د، والسطاة، واملرض، والغنريا، والفقرير و...، نكريّل هريذه األشريياء 

 ار من دوهنا؛ لقول  تعاىل:ن اختبوما جرال هراها نتنة؛ أي: األشياء التي   يكو

 ََكم تذشاااَوَلن ََّ اااَ    اااََبَهااَو ااَ   َْلََماااَو لذ َو َْلَََفااا ذ  وعذ َوفذ َو ْلاااَيٍ  مي اااٍص مي ََ ََ َو

 ....َو لثََّمَر أذ 



 (45) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

   

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 البالء

  أسبابه وغاياته 
  

 



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................46)

 

  

 



 (47) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 والهدائد ثانيًا؟!.نتساءل: ملاذا يبتطينا اهلل بالتكالي  أو ً، ويبطونا باملحن 

ذيَ أليأ اهلل ابحان  وتعاىل:  َحَم  لرَّ ْحذ ََ  تعالت ع مت ؟!!  (1)َأ

ي من عبيريده، وإ ّ أن يكون غرض  األاا  هو ا نتقام والتهفّ من املحال إذن 

 الرد عىل القرآن يف اآلية أعاله ويف غ ها. - والعياذ باهلل - لزم

الريبالء مهريرتك لف ريي بريني ثالثرية معريان، املعنريا ونذّكر مريّر  أخريرال لألمّيرية، أّن 

األّول هو: ا ختبار، والثاين هو: املحن والهدائد واملصائب، والثالث هريو: النعمرية، 

وايسّطط هذا الفصل الضوء عريىل املعنيريني األولريني، ارييام الثرياين، بهريكل أكريرب، نريال 

 خيتطاّن األمر عطي .

تا أنواا املصائب ورضوب املحرين، وقبل بيان الغاية من ابتالئ  تعاىل لعبيده به

  بد أو ً من التعر  عىل أاباب نزول املحن واملصائب، من هنا نقول:

  

                                                 
 .155البقر : اور    (1)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................48)

 

 املبحث األّول 

 أسباب البالء

 باألمور التالية: -بمعنا ا ختبار أو املحن -يمكن أن نحرص أاباب البالء 

ضانّية من الريبالء األول: الذنوب. كوهنا اببًا تكوينيًا لنزول املصيبة، والغاية ان

 هيهنا، هي العذاب أو العقاب، وكالما رمحة، وهي الغاية القصوال، وايأيت البيان.

الثاين: ا ختبار. ليميز اهلل تعاىل اخلبيريث عرين الاّيريب، أهريل اجلنرية وأهريل النريار، 

والغاية من البالء هيهنا هي التمحرييص؛ لكرييال يكريون لطنريا  عريىل اهلل تعرياىل حّجرية، 

 العدل والرمحة.وهذا عني 

الثالث: التاه  والرمحة. ليأو التائب طاهرًا من الذنوب يوم اقسرياب، وهريذا 

عني الرمحة؛ نالغاية من البالء هنا هي: حمو ارييئاو مرين ترياب وآمرين وعمريل صرياقًا، 

 وهذا عني الفضل والرمحة.

ن ليزيد اهلل تعاىل الذين آمنوا واتقوا درجاو، والغاية مري ،الرابع: رنع الدرجاو

نزول البالء هيهنريا هريي إناضرية اخلري  اخلرياص؛ إذ هريي متوقفرية عريىل واريائط الفرييض 

 عطيهم السالم توّق  املعطول عىل العّطة.

خّ  اقسريني  - كام ورد يف النّص املعترب - األمثطة عطي  أّن اهلل تعاىل ومن أر 

عطيريني، بريل أعريىل عند اهلل تعاىل هو هو، يف أعريىل  ومع أّن مقام  بني النرص والههاد ،

من ذل ، عىل الفرضني، لكن ثّمة خ    ُيفاض عرين اهلل تعرياىل إ ّ بالهريهاد ..؛ مرين 

ذل  نيل شفاعت  املتوّق  عىل زيريار  قريربه املقريّد ، وغري  ذلري  مرين اخلري  الريذي   

 حتتمل هذه الوريقاو البسط ني .
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بالء هيهنريا، اخلامأ: التنبي  من الغفطة والكرب وبعريض الرذائريل. والغايرية مرين الري

 هي إرجاا اخلطق إىل اهلل تعاىل؛ لينالوا قرب  ورمحت  ونضط .

 امتحريريان، ولطمريريؤمن أدب، لط ريريامل الريريبالء إنّ »: املريريؤمنني  عريرين أمريري  وقريريد ورد

 .(1)«كرامة ولألولياء درجة، ولألنبياء

النازلرية  - بمعنا ا ختبار أو املحنرية -ألاباب البالء  شاهد خ  اقديث وهذا

 اهلل تعاىل عىل بني آدم.بحكمة 
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 تباين األسباب والغايات 

هذه األاباب متباينة نيام هو واضح؛ لذل  نغاياما متباينرية أيضريًا، وإن احّتريدو 

 نتائجها أحيانًا..، ويطزم بيان هذا بمثال؛ ليسهل نهم ، كاآليت:

نالقتل عىل ابيل املثريال؛ ذاك اقاصريل عرين تسريّطط الاغريا  ال رياملني عريىل رقرياب 

 نّا ، هو أبرز مصاديق املحن واملصائب والهدائد كام هو معطوم..ال

 وهو: بالنسبة لطمذنبني؛ مّن   حيّبهم اهلل؛ خلبثهم، عذاب يف الدنيا قبل اآلخر .

وهو بالنسبة لعاّمة املكّطفني، اختبريار؛ كسريحر  نرعريون؛ نمرينهم مرين نرياز وآمرين، 

 ومن هم من خاب وخرس.

 ني مّن حيّبهم اهلل؛ لايب أصطهم، تاه .وهو بالنسبة لطمؤمنني املذنب

 رنريع درجرياو..؛ منهريا: شريفاعت   ؛وهو بالنسبة لسيد الهريهداء اقسريني 

  .لزّوار قربه املقّد  وعاّمة حمّبي

 إرجاا إلي  تعاىل. ؛وهو بالنسبة ملن أعرض عن ذكر اهلل تعاىل

جتاما اببني أو ثالثة يف واقعة واحد ، لكن من حيثيتني خمتطفتريني أو ابىل يمكن 

  .رنع درجة -أرواح العاملني ل  الفداء  -أكثر؛ نالقتل يف كربالء كان لطحسني 

 ومن حيثّية أخرال هو: اختبار ألصحاب .

ومن حيثّية ثالثة ترّتبت عىل الثانية طوليًا: تاه  تكويني ماطق لكريّل أصريحاب ، 

 ما حصل لطعبد جون واقّر أرواحنا  ام الفداء. وأجالها

ومن حيثّية رابعة: ناقسني صطواو اهلل عطي  نعمة قداريّية ع يمرية   يسريتحّقها 

 أهل األرض؛ لذنوهبم، نرنع  اهلل تعاىل إلي  هبذا البالء.
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ومن حيثّية خامسة: إرجاا جّل هذه األّمة املتعو  إىل اهلل تعاىل؛ نطقد كان هذا  

يعبريريد بنريريي أمّيريرية دون اهلل تعريرياىل، ولطحسريريني وكريريربالء، بعريريد اهلل تعريرياىل وراريريول ، اجلريريّل 

 الفضل يف ذل .

والنتيجة: القتل متحد يف اجلميع، لكن األاريباب والغايرياو خمتطفرية؛  خريتال  

 اقيثياو. 
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 .حقيقّية وإضافّية :الغايات على قسمني

هريي بسريط  ؛الغايرياو اآلنفريةجيب إلفاو الن ر إىل أّن الغاية القصوال من هموا 

 اهلل تعاىل الرمحة عىل اخلطق مجيعًا يف عامل اآلخر ؛ إذ الغاياو عىل قسمني: 

 القسم األّول: الغاية القصوال.

وهريريي الغايريرية اققيقيريرية املحضريرية، وهريريي غايريرية الغايريرياو، وليسريريت هريريي غريري  بسريريط 

 الفضل والرمحة لعاّمة اخلطق دون ااتثناء.

 ّية.القسم الثاين: الغاية انضان

وهي وإن كانت غاية، إ ّ أهّنريا وارييطة بانضريانة ملريا نوقهريا مرّيا يتوّاريل هبريا إليري ؛ 

نالعباد  يف دار الدنيا غاية تاّمة هلل تعرياىل؛ ويف نفريأ الوقريت هريي وارييطة لنيريل الغايرية 

القصوال وهي الرضريوان والرمحرية والنعرييم يف الريدار اآلخرير ؛ إذ الثانيرية متوّقفرية عريىل 

ل عىل عّطت  التاّمة، عىل ما قىض اهلل تعاىل، لذل  أضحت العبرياد  األوىل توّق  املعطو

 وايطة من هذه اجلهة، وغاية من تط  اجلهة.

نغاية اهلل تعاىل القصوال من اخلطق هي الرمحة ب طق ؛ لكن ملا كان اخلطق يف عطم 

يف  –اهلل تعاىل وتقديره، متفاضطني يف الريدرجاو، تعرينّي بمقتىضري العريدل أن يبطريوهم 

أّّيم أحسن عماًل، وهريي الغايرية انضريانّية؛ نهريي بالنسريبة لعريامل  - الفناء والهقاءدار 

الدنيا غاية تاّمة   كالم يف ذل ، ويف نفأ الوقت هي لعامل اآلخر  وايطة ملعرنة أّي 

اخلطريريق أحسريرين عمريرياًل، أّو أّّيريريم أكثريرير ااريريتحقاقًا لرمحريرية اهلل تعريرياىل ونضريريط ، واريرييأيت أّن 

 نقمة، إ ّ أّن  بالن ر لطغاية القصوال رمحة. العذاب وإن كان يف نفس 
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إذا اتضريريح هريريذا، نطنعريريرج ألاريريباب الريريبالء؛ أي: املحريرين والهريريدائد واملصريريائب؛ 

 كاآليت:  
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 الذنوب  :السبب األّول

 - عرين عمريد -واضح، بل معطوم رضورً ، أّن الذنوب التريي جيرتحهريا اننسريان 

كريام  ،ة، بل حتا عرين غفطرية واريهوابب تكويني لنزول البالء بمعنا: املحنة واملصيب

 ايأيت يف السبب اخلامأ.

، من مال أو محيم  - لغةً  –واملصيبة   .(1)هي: الفجيعة املؤملة بفقدان عزيز 

قطت: املوو، واملرض الهديد؛ كاجلنون وهالك األعضرياء، ناهيري  عرين تسريّطط 

املصرييبة ونقريدان مريا هريو  ال املني عىل الرقاب واألعراض واألمريوال، أبريرز مصرياديق

عزيز ومحيم، وهريذه األمريور نتيجرية تكوينّيرية لطريذنوب، وهلل تعرياىل املهريّية يف خطقري  إذا 

 تابوا؛ نّّن  ابحان  يمحو ما يهاء ويثبت وبيده أّم الكتاب.

اابذََم هريريذا األمريرير يف قولريري  تعريرياىل: ولقريريد أمجريريل القريريرآن  ََ اا َبٍة  ااَ  َمصذ َوَماا  َأَصاا َتَكَم مذ

 . (2)يَكَم َوَيَعَفو َيَ  َكثذرَكَ َبَت َأَي ذ 

ََّى َهَن  : - أيضاً  –وقول  ابحان   َثَهَ َه  َقَهَهَم َأ َأَوْلََّ  َأَص َتَهَكَم َمصذ َبٌة َقَ  َأَصَبَهَم مذ

َ  يذ  َْ َهَو مذ َكَم ِذنَّ  لِلََق
َف ذ ََ يرٌ  نَ ذ َأ ٍ  َق ذ ْي ََشَ  .(3)َيََل َك

ر مرين الريذنوب عرين عمريد، ريهو ما جيرتح  البه ،إّن ابب كّل املصائب والنوازل

د هريذا العمريوم وقريد تأّيريواآلية الكريمة تفيد العموم؛ لوقوا النكر  يف اريياق النفريي، 

اَز بجمطة من اآلياو واألحاديريث، منهريا قولري  تعرياىل:  تآ ََ ََ  َما   َتاَه َف  ََ ا َن ِذ ِذ ا    َنمَّ ََ

ِّبي َأَكارَ  ََ اوَل  ََ  َ ََ َمَز  عَّ ََ َنَكَرَمَز َو ِّبي  َم ذ ََ ََ اوَل  ََ  َ ََ َ َقاَز  َذ  
ََ َيَهَ ازذ اَ  ََ ََ ََ  َما   َتاَه َف  ا  ِذ  َوَأمَّ

                                                 
 . دار إحياء الرتاث العريب، ب وو.246: 1أن ر مذيب األزهري )و: حممد عوض(   (1)

 .30الهورال: اور    (2)

 .165آل عمران: اور    (3)
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ََ ذ  َماوَن  َلَ هذا َم  َأَه  ذَ اكذيذ  َوَل َتَ  َكا َّ َتاْ َل َقَكرذ َعا  ذ  ْلَ َْ اوَن َياََل  َوَقاَنَكَهوَن  ضآ

َ َث َأَك    َآ بآوَن  ْل  ْلَ     ل
 . (1)َل َحب    ََج     َوَتذ

نتهريري  همريريوا اآليريرياو إىل أّن اريريبب الريريبالء واملصريرييبة؛ كتضريريييق اهلل تعريرياىل رزق 

اننسان عطي ، ونقصريان الثمريراو واألو د واألمريراض وتسريّطط ال رياملني عريىل أهريل 

الدين وغ  ذل ، هو الريذنوب، التريي منهريا: منريع حريق اليترييم، وعريدم إكريرام الفقريراء 

ذل وإهانة؛ نتيجة ملا ارتكبري  مرين ذنريب، واملساكني؛ نيكون ما يصيب العبد من نقر و

 وجزاء لفعط  انثم.
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 الزنا والعياذ باهلل مثااًل

ر  ريهذه بعض اآلثار التكوينّية لكبري   الزنريا الريذي هريو مرين أشريّد الريذنوب العهري

رقة والطريريوا  ري: السريري- أيضرياً  –نسريان، والتريريي منهريريا املعرونرية يف األديريريان، وأعريريرا  ان

 الفريقني، كاآليت:والكذب...؛ نسوق  من طرق 

 .موأ  لفِنَ : ْلثر  لهكويني  ْلول

وجريدنا » عن أيب جعفر عطي  السريالم قريال: أيب عبيد ،روال الكطيني بّاناده عن 

إذا كثرير الزنريا مرين » :قريال راريول اهلل صريىل اهلل عطيري  وآلري  يف كتاب عيل عطي  السالم،

 .(1) «الفجأ بعدي كثر موو 

 .(2) صحيحقال املجطيس الثاين يف املرآ : 

 .(3)وقال والده، املجطيس األّول يف الروضة: صحيح 

عريرين أيب هريريري( بّاريريناده 405ورواه أهريريل السريرينّة بطفريريظ مقريريارب، أخرجريري  اقريرياكم )

إذا ب أ امليزان حريبأ القارير، وإذا كثرير الزنريا كثرير القتريل »وائل، قال: قال عبد اهلل: 

ىل ر  هريريذا حريريديث صريريحيح عريري« ووقريريع الاريرياعون، وإذا كثريرير الكريريذب كثريرير ا ريريرج

 الهي ني، ومل خيرجاه.

 .(4) قال الذهبي يف تط يص : صحيح عىل ر  الب اري ومسطم

                                                 
 دار الكتب اناالمّية، طهران. .541: 5الكايف )و: عيل غفاري(   (1)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.386: 20مرآ  العقول   (2)

 .441: 9روضة املتقني )=رح من   حيرضه الفقي (   (3)

 . دار الكتب العطمية، ب وو.8536. رقم: 549: 4مستدرك اقاكم   (4)
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مريوو الفجريأ  أو  - تكوينرياً  –قطت: وهريو نريٌص يفيريح، أّن كبري   الزنريا تريورث 

 القتل.

 األثر الثاين: حمق الرزق.

اتريق » قال أبو إبراهيم عطي  السالم: عن عيل بن اامل قال:بّاناده روال الكطيني 

 .(1) «يبال الدين  يمحق الرزق ونّنّ  الزنا؛

 .(2)قال املجطيس األّول يف الروضة: موثق كالصحيح 

 قطت: أبو إبراهيم، كنية إمامنا الكا م صطواو اهلل عطي .

 األثر الثالث: زنا نساء الزاين؛ كام تدين تدان.

خيها أما » قال: عن أيب عبد اهلل  ههام بن اامل،وروال الكطيني بّاناده عن 

 .(3) «نسائهمأن يبتطوا بذل  يف  الذين ين رون يف أدبار النساء،

 .(4)قال املجطيس الثاين يف املرآ : حسن 

عرين أيب  عرين أمحريد برين حممريد، عد  مرين أصريحابنا،عن  -أيضًا _ وروال الكطيني 

 ..العبا  الكويف

 الريدهقان،عرين عبريد اهلل  عن عمرو برين عريثامن، ،عن أبي  مجيعاً  وعيل بن إبراهيم،

 :راريريول اهلل  قريريال :قريريال عريرين أيب إبريريراهيم  عريرين عبريريد اقميريريد، عريرين دراريريت،

نريّهنم  نريالن؛و  تزوجريوا إىل آل  ت نساتهم،وا نعفّ م عفّ نّهّن  تزوجوا إىل آل نالن؛»

                                                 
 دار الكتب اناالمّية، طهران. .541: 5الكايف )و: عيل غفاري(   (1)

 .441: 9روضة املتقني )=رح من   حيرضه الفقي (   (2)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .553: 5الكايف )و: عيل غفاري(   (3)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.403: 20مرآ  العقول   (4)
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 ومفقر الزانني، أنا اهلل قاتل القاتطني، مكتوب يف التورا : وقال: بغوا نبغت نساتهم؛

 .(1)« كام تدين تدان ،نتزين نساتكم  تزنوا  ا ،ا النّ أّّي 

 .(2)قال املجطيس األّول يف الروضة: قوّي 

 قطت: أصل اقديث حسن؛ لكثر  شواهده وااتفاضت ، بل شهرت .

 .بل قد رواه أهل السنة عن أيب هرير ، وجابر، وأم  املؤمنني عيل 

ري اهلل عن  عن أيب رانع، عن أيب هرير ، وأخرج اقاكم يف املستدرك بّاناده  

 عفريوا عرين نسرياء النريا  تعري  نسرياتكم،»قال: قال راول اهلل صىل اهلل عطي  واطم: 

 .«..وبروا آباءكم تربكم أبناتكم.

 .(3) هذا حديث صحيح اناناد ومل خيرجاه قال اقاكم النيسابوري:

قال أبو عبريد اهلل عطيري   :عبيد بن زرار  قال وقد رواه الكطيني بطف   بّاناده عن

 .(4) «وا عن نساء النا  تع  نساتكموعفّ  بروا آباءكم يربكم أبناتكم،» السالم:

 .(5)قال املجطيس الثاين يف املرآ : ضعي  عىل املههور 

قطت: اقديث بههاد  القريرائن املعتريرب  ثابريت صريحيح؛ نيكفريي أّن األّمرية تطقتري  

 بالقبول.
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والكونّيرية لطزنريا، وهريي   حمالرية واقعرية يف اخلريارج، نهذه بعض اآلثار التكوينّيرية 

 متحققة يف الوجود، وتبقا هلل تعاىل املهّية نيمن تاب وآمن وعمل صاقًا من الزنا .

  



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................60)

 

 الظلم :مثال آخر

مرين  طريم » قريال: عرين أيب عبريد اهلل  عن ههام بن اامل،روال الكطيني بّاناده 

 .(1) «ولده أو يف أو يف مال ، هبا يف نفس ، ذا خا أُ  م طمة،

 .(2)قال املجطيس الثاين يف املرآ : حسن كالصحيح 

مريا مرين أحريد » قريال: عن أيب جعفر  زرار ،وروال الكطيني أيضًا بّاناده عن 

ا ال طريم الريذي بينري  و بريني اهلل نريّذا وأمّ  أخذه اهلل هبا يف نفس  ومال ، ي طم بم طمة إ ّ 

 .(3)«  تاب غفر اهلل ل 

 .(4)قال املجطيس الثاين يف املرآ : حسن 

قطت: وهو نّص يف األثر التكويني ل طم العبد ألخي  العبد، وأكرب مرين ذلري  أّن 

اء، بل حتم، نقطريد قضري دا ا رياهلل تعاىل قىض أ  تكون ل  ابحان  مهّية يف هذا؛ أي   با

  اريريبحان ، اريريبحان  أن يؤاخريريذ ال ريريامل لطعبريرياد يف نفسريري  ومالريري  وولريريده، و  راّد لقضريريائ

 نتأمل جّيدًا، نفي  كالم   يسع  املقام.
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 يف الذنوب وآثارها التكوينّيةحديث جامع 

عن أمحريد برين  وعد  من أصحابنا، ..عن أبي  عيل بن إبراهيم،روال الكطيني عن 

 عرين أيب جعفرير  عن أيب محريز ، عن مال  بن عاية، عن ابن حمبوب، ،حممد مجيعاً 

 إذا  هر الزنريا مرين بعريدي كثرير مريوو الفجريأ ،» :وجدنا يف كتاب راول اهلل  قال:

وإذا منعريوا الزكريا  منعريت    املكيال وامليزان أخذهم اهلل بالسنني والرينقص،وإذا طفّ 

و إذا جرياروا يف األحكريام تعرياونوا  هريا،األرض بركتها من الريزرا والريثامر واملعريادن كطّ 

وإذا قاعريريوا  ط اهلل عطريرييهم عريريدوهم،اريريطّ  وإذا نقضريريوا العهريريد عريريىل ال طريريم والعريريدوان،

وإذا مل يريأمروا برياملعرو  ومل ينهريوا عرين  األرحام جعطت األمريوال يف أيريدي األرار،

ط اهلل عطرييهم رارهريم نيريدعوا خيريارهم اريطّ  املنكر ومل يتبعوا األخيار من أهل بيتي،

 .(1)«  نال يستجاب  م

 .(2)يف املرآ : صحيح   قال املجطيس الثاين

وعريد  مرين  عرييل برين إبريراهيم عرين أبيري ،ومن طريق آخر بطفظ مقارب، رواه عن 

عرين  عرين أبريان، ر،ريعن أمحد برين حممريد برين أيب نصري عن أمحد بن حممد مجيعاً  أصحابنا،

مخريأ إن أدركتمريوهن نتعريوذوا » :قال قريال راريول اهلل  عن أيب جعفر  رجل،

 هريرير نريرييهم الاريرياعون  قريريط حتريريا يعطنوهريريا إ ّ  مل ت هريرير الفاحهريرية يف قريريوم   بريرياهلل مريرينهن:

 وامليريزان إ ّ ومل ينقصريوا املكيريال  مل تكرين يف أاريالنهم الريذين مضريوا. واألوجاا التي

منعوا القارير مرين  الزكا  إ ّ  ومل يمنعوا أخذوا بالسنني وشد  املئونة وجور السطاان.

ط اهلل اريريطّ  إ ّ  راريريول وعهريريد ومل ينقضريريوا عهريريد اهلل . السريريامء ولريريو  البهريريائم مل يماريريروا
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جريل  حيكموا بغري  مريا أنريزل اهلل عريز وومل عطيهم عدوهم وأخذوا بعض ما يف أيدّيم.

 .(1) «بينهمجل بأاهم عز و جعل اهلل إ ّ 

 .(2)قال املجطيس الثاين يف املرآ : مرال  

هريري(؛ نقريد 327أهل السنّة..؛ منهم: انمام ابن أيب حاتم ) - بمعناه –وقد رواه 

عن عيل برين اقسرين   انمام أيب حاتم، أبيرواه يف العطل موقونًا عىل ابن عبا ، عن 

مريا »بن شقيق، عن اقسني بن واقد، عن عبد اهلل بن بريريد ، عرين ابرين عبريا ؛ قريال: 

كان القتريل  م يف اقكم إ ّ أ هر اهلل عطيهم عدوهم، وما جار قو نقض قوم العهد إ ّ 

أخذهم اهلل باملوو، وما طفري  قريوم يف امليريزان  بينهم، وما نهت الفاحهة يف قوم إ ّ 

 .(3)« منعهم اهلل القار من السامء أخذهم اهلل بالسنني، وما منع قوم الزكا  إ ّ  إ ّ 

قطت: رجال  كام يف مذيب التهذيب  برين حجرير العسريقالين، ثقرياو احريتج هبريم 

 .ري ومسطم. ومعنا كون  موقونًا عىل ابن عبا  أّن  مل يسنده إىل النبّي الب ا

،   يتسرينا  ريذا املريوجز رسدهريا ولطحديث شواهد أخرال مسريند  إىل النبريي 

 هيهنا.

لنصوص اآلنفة الثابتة، يفحية يف ا رتبا  التكويني بني الذنوب وبني البالء نا

تكويني لريو د  املصريائب الكونّيرية واملحرين بمعنا املحنة واملصيبة؛ إذ الذنوب ابب 

 اننسانّية.
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 يتصريريّور، أنّ  النريا  مرين ولقريد ااريتاردنا قطريريياًل يف هريذه النصريوص؛ ألّن العديريريد

يرتتريب عطرييهام  وما الدنيوية هي من قبيل العقود ان ي باجلزاء اننسان أعامل عالقة

  عن كوهنا ترشيعّية.تكوينّية، نضالً  العالقة هذه اتضح جطيًا أنّ  حني يف من مصالح،

 طبيعيرية ر، نتيجريةريكث ًا مرين املصريائب واملحرين اقاّلرية بالبهري نّنّ  :خرالأ وبعبار 

النا ة عنة نعل اقرام، بل وألخاائ  النا رية عرين تعرياطي  لذنوب اننسان وتكوينية

 املكروه الهديد، و  بأ  بالتعرض  ذا، كاآليت:

 

 

 

 

  



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................64)

 

 واملصيبةاالرتباط التكويين بني املبغوض 

هريذا البحريريث مرّيريا يطحريريق بريريام نحريرين نيريري ؛ نحّتريريا اخلاريريأ النريرياتج عريرين تعريرياطي بعريريض 

املكروهاو الهديد  التي كادو أن تكون حرامًا،   خيطو من ا رتبا  التكويني مع 

 املصيبة؛ بأن يكون اببًا قطو ا.

وقد أشارو العديد من اآلياو والرواياو لالرتبا  التكويني بني ذنوب العبريد 

َ َق ﴿وأخاائ ، وبني ما يرتتب عطيها من مصائب؛ منها قول  تعاىل:  َوَلَو َتَ َط  لِلَ  لاري

ِذ َوَلاكذ  ََ  َلَبَغَوَ  ِف  َلَََ
َب دذفذ ٍَ لذعذ  َ ََ َل تذ َب دذفذ َخ مَّ  َيَش  َ  َينَزي َز تذعذ ََّ رٌ َ  ِذ  .(1)بذٌر َتصذ

مَ  وقول  عز من قائل: هذ و  َم  تذَنََف ذ َ َوٍ  َحهَّى َيَغري ََ َ َم  تذ نَّ  لِلََّ َل َيَغري
 .(2)ِذ

يَكَم َوَيَعَفاوَ  َياَ   َوَمآوقول  تعاىل املتقدم:  بذَم َكَ اَبَت َأَيا ذ ََ صذ بذة  َأَصاَبَكم مي  مآ

 .(3)َكثذر

واضحة الد لة يف جريان انن إ ّية معينة تتوقري  عريىل نهذه اآلياو الكريامو 

 ما يصدر من العبد، وغ ها كث ، وانطالق حّجة.
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 (65) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 نصوص يف ذلك

 هذه بعض األمثطة، كاآليت:

 ( كراهة ترك التحنّ  ملن تعّمم 1)

عرين أيب عبريد  ن ذكريره،عّمري عن ابن أيب عمري ،من ذل  ما رواه الكطيني بّاناده 

 نريال يطريومن إ ّ  نأصرياب  داء   دواء لري ، م ومل يتحن ،من تعمّ » قال:اهلل عطي  السالم 

 .(1)«نفس 

 .(2)قال املجطيس الثاين يف املرآ : إاناده حسن

 .(3)وقال والده، املجطيس األّول يف الروضة: حسن كالصحيح 

لرييأ حرامريًا إمجاعريًا، بريل مكريروه  قطت: وهو نٌص نيام نحن ني ؛ نريرتك التحنرّي 

 كراهة شديد ، ومع ذل  نّّن  يورث الداء الذي   دواء ل .

 ( مكروهاو توجب تسطيط الهياان  2)

عن اقطبريا،  عم ، عن محاد، يبأبن  عن حممدالعطل بّاناده روال الصدوق يف 

ء تبريل يف مريا و  و  تاري  بقريرب، ترشريب وأنريت قريائم،  » :قريال عبداهلل  يبأعن 

مرين  ومرين نعريل شرييئاً  نفسري ، نريال يطريومن إ ّ  ءصرياب  يأن   من نعريل ذلري ،نّ ّن نفيع؛

 .(4) «اهللما شاء  مل يكن يفارق  إ ّ  ذل ،
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 قطت: رجال  ثقاو.

 ر،ريعن أمحد بن حممد بن أيب نصالكطيني عن العد  عن اهل،  - بزياد    –ورواه 

  » عطيهام السالم أن  قريال:عن أحدما  عن حممد بن مسطم، عن صفوان عن العالء،

 و  ختريل يف بيريت وحريدك، و  تا  بقريرب، و  تبل يف ماء نقيع، ترشب وأنت قائم،

الهياان أرسا مريا يكريون إىل العبريد إذا كريان عريىل بعريض  نّنّ  و  متش يف نعل واحد؛

أن يهرياء  نكاد أن يفارقري  إ ّ  عىل هذه اقال، يءٌ    ما أصاب أحداً إنّ  هذه األحوال؛

 .(1)«اهلل عز و جل

 .(2)قال املجطيس يف املرآ : ضعي  عىل املههور 

 - كاريريق العطريل أعرياله -قطت: اقريديث صريحيح؛ لكثرير  شريواهده، وبعضريها 

 صحيح.

والاوا  بقبور أهل بيت العصمة عطيهم السالم، مسريتثنا بالنصريوص املعتريرب  

القبور   يسعنا البسريط نيهريا اآلمر  بذل ، وثّمة أقوال يف معنا النهي عن الاوا  ب

أّن املقصريود مرين النهريي هريو التغريّو  بريني  - مجعًا بني النصوص -اآلن، وقد نحسب 

القبور   نفأ الاوا ، واملناابة بيرينهام غري  خانيرية، نمرين أراد التغريّو  بريني القبريور 

 لفظ الاوا  تأدبًا. يتعنّي عطي  الاوا  بينها ليسترت؛ وإّنام ذكر املعصوم 

عرين  إبراهيم برين عبريد اقميريد،بّاناده عن  ىل هذا اجلمع ما رواه الكطيني عيدّل 

وامليشري  ،التغو  بني القبور ثالثة يت و  منها اجلنون:» قال: أيب اقسن مواا 

 .(1)«والرجل ينام وحده يف خ  واحد،
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 .(2)قال املجطيس األّول  يف الروضة: قوّي 

قطت: وهذا اجلمع جّيد لو متّت القرينة؛ نّّن  لو قارنريت بريني اقريديثني، لرأيريت 

يف هريذا اقريديث، كأّنري  بريدل « التغريو  بريني القبريور»: أّن قول أيب اقسن الكا م 

 يف اقديث السابق، نتأّمل. «و  تا  بقرب»: بيان لقول الصادق 

 وينااب ما نحن ني  هذا العنوان، كاآليت:
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 لبسه اجلّن :معنىتوضيح 

 يدور عىل ألسنة عوام النّا : أّن نالنًا لبس  اجلّن؛ نهل ل  أصل يف الرشا؟!!

 وإذا كان اجلواب هو: نعم، نام ابب ذل ، وما الدليل الرشعي عطي ؟!!

قطنا: ابب ذل ، هو ارتكاب املبغوض الهديد، الذي ليأ بحرام، والذي كاد 

وقد مّر الدليل عىل هذا بّمجال، ناهي  عن أّن لري  أن يكون حرامًا؛ نام بال  باقرام، 

 أصاًل قرآنيًا..

رىض اهلل عنري   يبأحدثنا  :العطل بّاناد صحيح قالنقد مّر ما رواه الصدوق يف 

عمري ،  يبأبرين  عن حممد بن عيسا، بن حممد محدأعن  اهلل، قال: حدثنا اعد بن عبد

و   رب وأنت قائم،ريته  » :قالعبداهلل عطي  السالم  يبأ، عن يعن اقطب عن محاد،

 نريال يطريومن إ ّ  ءصرياب  يأن   مرين نعريل ذلري ،ّنريّن تبل يف ماء نفيريع؛ و  تا  بقرب،

 .(1)«ما شاء اهلل مل يكن يفارق  إ ّ  من ذل ، ومن نعل شيئاً  نفس ،

 ر،ريعن أمحد بن حممد بن أيب نصالكطيني عن العد  عن اهل،  - بزياد    –ورواه 

  » عن أحدما عطيهام السالم أن  قريال: عن حممد بن مسطم، العالء،عن صفوان عن 

 و  ختريل يف بيريت وحريدك، و  تا  بقرب، و  تبل يف ماء نقيع، ترشب و أنت قائم،

مريا يكريون إىل العبريد إذا كريان عريىل بعريض  الهياان أرسا نّنّ  و  متش يف نعل واحد؛

أن يهرياء  إ ّ  نكاد أن يفارقري  عىل هذه اقال، يءٌ  ما أصاب أحداً   إنّ  هذه األحوال؛

 .(2)«وجل اهلل عز
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قطت: واملجموا نٌص  اهر يف تأث  الهريياان التكريويني عريىل اننسريان مريع هريذه 

األحوال، وإّنام حيصل ما يسّما بطبأ اجلّن، والهياان من جنأ اجلريّن، إذا اجريرتح 

هريديد واقريرام؛ ارييام اننسان هذه األمور، ناهي  عرياّم كريان مرين جرينأ املبغريوض ال

 أمور الهعبذ  والسحر. 

وليأ مقامنا مقام تفصيل يف هذه املسألة، وإّنريام أردنريا انشريار  إىل أّن الهريياان 

ََ إوإن قال اهلل ابحان  وتعاىل ني :  ا َم َساَهَا ٌن َوَكَفاى تذَرتي ََ َيَهَ هذ َب دذي َلَ َ  َل َذنَّ يذ

إ ّ أّن هذا ليأ ماطقًا؛ ناآلية خمّصصة باألخبار اآلنفة، ناهي  عن كتاب  ،(1)َوكذ    

 اهلل تعاىل.

ي َ نقد ورد:  اَ   َلَغا وذ ََ مذ َبَعا َم َسَهَا ٌن ِذَلَّ َما ذ  قَّ ََ َيَهَ هذ َب دذي َلَ َ  َل  ،(2)ِذنَّ يذ

وهريريو بضريريميمة األخبريريار اآلنفريرية، نريريّص  ريرياهر يف أّن لطهريريياان اريريطاان تكريريويني عريريىل 

 غاوين، وعاّمة من يتو ه.ال

ذاَم وأيفح من ذل  قول  تعاىل:  ِبي ََ يَ  مَمنَاو  َوَياََل 
َز َلَ َ  َلَز َسَهَا ٌن َيََل  لَّنذ ََّ ِذ

َهوَن  َكونَ  َيَهَوكَّ ذ ََ يَ  َهَم تذزذ َم َز َو لَّنذ ََ يَ  َيَهَولََّو َز َيََل  لَّنذ ََ ََم َسَهَا  ََّ  . (3)ِذ

 نهذا هو األصل القرآين.
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 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................70)

 

 نّص يف تأثري الشيطان التكويين

ومن النصوص املوّضحة لتأث  الهياان التكويني عىل بني اننسان، واملوّضحة 

 أيضًا أّن اننسان بارتكاب  املبغوض، هو من يسّطط الهياان عىل نفس  وبدن  وعقط ،

 الصحيح: هذا النص

عرين أيب  رئاب،عن ابن  عن ابن حمبوب،روال الكطيني رضوان اهلل عطي  بّاناده 

مجر  من الهياان توقد يف قطب  هذا الغضب إنّ » قال: محز  الثاميل عن أيب جعفر 

ودخريل الهريياان  وانتف ت أوداجري ، و عيناه،أحدكم إذا غضب امحرّ  وإنّ  ابن آدم،

رجريز الهريياان ليريذهب  نّنّ  نطيطزم األرض؛ نّذا خا  أحدكم ذل  من نفس ، ني ؛

 .(1)«ذل عن  عند 

 .(2)يف مرآ  العقول: حسن كالصحيح   الثاينقال املجطيس

 نّص  اهر نيام ذكرنا. - يف اجلمطة –وهو 

اطيم برين قرييأ عرين أمري  املريؤمنني ومن ذل  أيضًا ما رواه الكطيني بّاناده عن 

قطيل  نحاش بذيء، م اجلنة عىل كّل اهلل حرّ  إنّ » :عطي  السالم قال قال راول اهلل 

ة أو رك يَّريغا لا  إ ّ  مل  ريده، نتهريت ،   إنْ نّّنري و  مريا قيريل لري ؛   يبايل مريا قريال، اقياء،

 «.شياان

 ؟!!ويف النا  رك شياان، يا راول اهلل نقيل:
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 (71) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

َكَهَم ِفذ  َْلََمااَو لذ  وجريريل: أمريريا تقريريرأ قريريول اهلل عريريز: »نقريريال راريريول اهلل  َذ اا  ََ َو

 .(1)...»(2)َو َْلََوََلدذ 

 .(3)يف مرآ  العقول: معترب عندي  قال املجطيس الثاين

يَّة  »قطت: قول :  غا
أي من كانريت نافتري  مرين لقمرية  «رك الهياان»أي زنا. و: « لا

اقرام، أو من كانت نافت  خمتطاة بدم اقرييض، بعريد انقااعري ، قبريل اغتسريال املريرآ ، 

 وهو املقصود يف األخبار الصحيحة: ابن حيض. أو هو املتيّقن منها، نالحظ!!.

  

                                                 
 .64اور  انرساء:   (1)
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 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................72)

 

 التطهري :سبب الثانيال

قريال » قريال: عرين أيب عبريد اهلل  عن معاوية برين وهريب،روال الكطيني بّاناده 

ابتطيتري  يف  مريا مرين عبريد أريريد أن أدخطري  اجلنرية إ ّ » جريل:قال اهلل عز و :راول اهلل 

حتريا يريأتيني و   دو عطي  عنريد موتري ،شدّ  وإ ّ  نّن كان ذل  كفار  لذنوب ، جسده،

 صريححت لري  جسريم ، ار إ ّ وما من عبد أريد أن أدخط  النّ  أدخط  اجلنة، ثمّ  ذنب ل ،

 نّن كان ذلري  متامرياً  وإ  آمنت خون  من اطاان ، لاطبت  عندي، نّن كان ذل  متاماً 

 وإ ّ  لاطبتري  عنريدي، نّن كريان ذلري  متامرياً  واعت عطي  يف رزق ، وإ ّ  لاطبت  عندي،

 .(1) «ارثم أدخط  النّ  عندي، حتا يأتيني و  حسنة ل  هونت عطي  موت ،

 .(2)قال املجطيس يف املرآ : صحيح

كنريت  قريال: عرين أيب الصريباح الكنرياين، ابن حمبريوب،وروال الكطيني بّاناده عن 

يريا أبريريا عبريريد اهلل أشريكو إليريري  ولريريدي  نريريدخل عطيري  شريرييخ نقريريال: عنريد أيب عبريريد اهلل 

 !!.وإخواين وجفاهم عند كرب اني وعقوقهم،

 وكريّل  ولطباطريل دولرية، لطحريق دولرية، يريا هريذا إنّ » عطي  السالم:نقال أبو عبد اهلل 

أدنريريا مريريا يصريرييب املريريؤمن يف دولريرية الباطريريل  وإنّ  واحريريد مريرينهام يف دولريرية صريرياحب  ذليريريل،

ومريا مرين مريؤمن يصرييب  يء مرين الرناهيرية يف  واجلفاء من إخوان ، العقوق من ولده،

ص  حتا خيطّ  ا يف مال ،وإمّ  ولده،ا يف وإمّ  ا يف بدن ،ابتيل قبل موت  إمّ  إ ّ  دولة الباطل،

 .(3) «وأبرشناصرب    يف دولة اقق،ر ل  ح ّ ويونّ  ا اكتسب يف دولة الباطل،اهلل مّ 
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 (73) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 .(1)يف املرآ : صحيح  قال املجطيس

 عمري ، يبأعرين ابرين  ،يبأ ه قريال: حريدثنييف تفس  روال عيل بن إبراهيم القّميو

 عرين أمري  املريؤمنني  ،ةبرين نباتريصريب  عن األ محز ، عن أيب ونأ،ي عن منصور بن

قبريل أثريم  مسريطم أن يعيري ، لكريّل  ينبغرييأحريدثكم بحريديث  إينيقول:  امعت  يّن إقال: 

كان اهلل أحطريم وأجريود وأهريد   ّ إيف هذه الدنيا  مؤمناً  عاقب اهلل عبداً  ما»عطينا نقال: 

وجل املؤمن بالبطيرية يف  وقد يبتىل اهلل عز»ثم قال: . «عقاب  يوم القيامة ن يعود يفأمن 

بذََم َكَ اَبَت : اآليةتال هذه  و أهط  ثمّ أولده  وأبدن  أو مال   ََ َ  َمصذ َبٍة  َوَم  َأَص َتَكَم مذ

يَكَم َوَيَعَفو َيَ  َكثذرٍ   .(2) وحثا بيده ثالث مراو ،َأَي ذ

قطريريت: إاريريناده معتريريرب بغريري ه. وهريريو نريريصٌّ يفيريريح يف املاطريريوب؛ نريريبعض املحريرين 

تي يقيض هبا ابحان  وتعاىل عىل بعض عبيده، يريد منها تعاىل تاه هم واملصائب ال

 يوم القيامة، كيام   حياابوا عطيها هناك.

  اهلل عبريد أيب عرين ،املطري  عبريد برين مسريمع بّاناده عن وأيضًا روال الكطيني

ا َبٍة : وجريل عريز اهلل قريول يف:  املؤمنني أم  قال قال: اَ  َمصذ ابذََم َوَما  َأَصا َتَكَم مذ ََ

يَكَم َوَيَعَفو َيَ  َكثذرٍ   عثرير  و  حجرير، نكبرية و  عريرق التريواء مرين ليأ َكَ َبَت َأَي ذ

 يف ذنبري  عقوبرية اهلل عجريل نمرين أكثرير، اهلل يعفريو وملا بذنب إ ّ  عود، خدش و  قدم،

 .(3) «اآلخر  يف عقوبت  يف يعود أن من وأع م كرمأو أجل اهلل نّنّ  الدنيا

 معترب.قطت: إاناده 
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 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................74)

 

حريدثنا قتيبرية، قريال: حريدثنا محرياد برين وروال انمام الرتمذي من أهل السنّة قال: 

زيد، عن عاصم بن هبدلة، عن مصعب بن اعد، عن أبي ، قال: قطت: يا راول اهلل، 

 !.أي النا  أشد بالء؟

نيبريتىل الرجريل عريىل حسريب دينري ، نريّن  ،ثم األمثل ناألمثل األنبياء،» النبّي: قال

ابريتيل عريىل حسريب دينري ، نريام يريربح  اشتد بالته، وإن كان يف دين  رقرية، اً كان دين  صطب

 .«البالء بالعبد حتا يرتك  يميش عىل األرض ما عطي  خايئة

 .(1)قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 

حدثنا حممد بن عبريد األعريىل، قريال: حريدثنا يزيريد برين وروال الرتمذي أيضًا قال: 

عن أيب هرير ، قال: قال راول اهلل صريىل  زريع، عن حممد بن عمرو، عن أيب اطمة،

حتريا يطقريا  يف نفس  وولده ومالري ، ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة،»اهلل عطي  واطم: 

 .«اهلل وما عطي  خايئة

 .(2)قال الرتمذي: حديث حسن صحيح 
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 (75) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 االختبار :السبب الثالث

السبب الثالث هو: ا ختبار؛ ناملراد من  إ هار مكنون نفأ املبريتىل، نقريد ي هرير 

العبد إيامنًا ويبان كفرًا، لكن يف املواق  الصعبة والهديد  ليأ ل  إ ّ ال هريور عريىل 

 عطريم ،حريوالاأل تقطريب يف»: حقيقت ؛ أهي طّيبة أم خبيثة، كام قريال أمري  املريؤمنني 

 .(1)«الكامنة الرسائر ل  توضح جواهر الرجال، واأليام

ََ  ْل مَّ  َك َن  لِلَقال تعاىل:  َ َن
َي َيََلٰ َما  َأَاَهَم َيهَ لذ

نذ  َحهَّاٰى َيمذ اَز   َؤمذ
اَ  َ ازذ ََ مذ بذ ا

َذ   .(2) لاَّ ي

ََ    لذَ مذ َز  لِلَوقال ابحان  وتعاىل:  َْ   بذ  َع َذ َوََيَ َ   لاَّ ي
ََ َتَعَضاَز َيامذ  ََلٰ بذ 

َكَمَز ََجذ ع َرَ ََ َعَهَز ِفذ َجَهنَّمَ     َتَعٍض  َِ  َ ََ(3). 

َق َل َِلَ َأَكَ  عند تكطيف  وابتالئ  بالسجود آلدم:  -  لعن  اهلل -بطيأ إومن  قول 

َ  َْحَإٍ َمَ نَونٍ 
َ  َصَهَص ٍل مذ َهَز مذ ََ ٍ َخَه ََ َ  لذَب َِ ، نطو  هريذا ا ختبريار وا بريتالء (4)ْلََس

ن  تعرياىل: إما  هرو حقيقت  وكربه وحسده، وقد كان يتمثل بالعباد ، وهذا   يعني 

َكَم أَ  –والعياذ باهلل  –كان جاهاًل بحقيقت   َذ َفو  َم  ِفذ َصَ و َْ ِذَن ََّتَ َو َقَباَ وَف َيَعَهَماَز َق

ا عدلري  أن   يعاقريب أحريدًا إ ّ رينفس  بمقتضري، غاية ما يف األمر أّن  تعاىل ألزم  (5) لِلَ

 .بعد صدور املعصية من ، و  يكفي عطم  تعاىل بنيت  يف ارتكاهبا

                                                 
 .163ص 71بحار األنوار: ج  (1)
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 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................76)

 

أ  إن اهلل تعاىل قد كه  اخلطق كهريفة،   أنري  جهريل مريا » :قال أم  املؤمنني

، أخفوه من مصون أرسارهم ومكنون ضامئرهم، ولكن ليبطوهم أّيم أحسرين عمريالً 

 .(1)«زاء والعقاب بواءنيكون الثواب ج

ويف اققيقة نجد هذا املبدأ ياابق حتا بعض األن مة والقريوانني الوضريعية نريال  

يعاقب اننسان بمجرد نيت  الرسقة، بل  بريد مرين حتققهريا منري  يف اخلريارج، وهنريا يريأيت 

 دور البالء وا ختبار لي هر مكنوناو قطب اننسان اخل   والرشير .

اَ  َما َّ من البالء، قولري  تعرياىل:  وقد أشار إىل هذا النوا ََ ََ ِذَن َيَمَ َ اَكَم َقاَرٌح 

ََلَ  َتَيَ  َ  وذ ََ ََ  ْلَيَّ َ   َه
َثَهَز َوقذ َوَ  َقَرٌح مذ ََ ا   لنَّ سذ َولذَ َعَهَم  لِلَ َل يَ  مَمنَاو  َوَيهَّ ذ

انََكَم  لَّنذ
َن مذ

اَهَ  َ  َو لِلَ َّْا ْلذذ  ََ َآ  ل اا
َص  لِلَ َي َل َُيذ ااَ َمحي

يَ   َولذ يَ  مَمنَااو  َوَيَمَحاَق  َلَكاا َذرذ
 َأ َ   لَّانذ

َبَهَم َأَن َقَ َخَهو    ي َ    َيَعَهَم  لِلَنََّة َوْلَ  ْلَح ذ نََكَم َوَيَعَهَم  لصَّ تذرذ
يَ  َج َهَ و  مذ  .(2) لَّنذ

َ  لِلَوأوضح من  قول  تعاىل: 
َكَم َولذا َولذَ َبَهِلذ َذ َص َما  ِفذ َقَهاوتذَكَم َ َمحي َم  ِفذ َصَ و

َ وَ َو لِلَ   لصآ
 .(3)ِاَيهذ ٌم تذَن أذ

َ وقولريري  تعريرياىل:  ََ ااَبَهَم َأَن َق َ  َكااو  َوْلََّاا  َيَعَهااَم  لِلََأَ  َح ذ اانََكَم َوَِل
يَ  َج َهااَ و  مذ   لَّاانذ

َ  َدونذ  لِلذ َنو  مذ َسولذزذ َوَل  ْلََ  َيهَّ ذ ََ ة  َو لِلََوَل  َِ  
نذَي َولذ  . (4)َخبذٌر تذََم َقَعَمَهونَ  َؤمذ

َهنَاةٌ يف قول  تعاىل:   وعن أم  املؤمنني
ََم َأَمَو َلَكَم َوَأَوََلَدَكَم َذ ََّ ومعنريا »: ِذ

 والريراي ليتبريني السرياخط لرزقري ، و د؛واأل برياألموالعباده  ن  ابحان  خيتربأذل  
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 .16التوبة: اور    (4)



 (77) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

نعريال التريي هبريا األعطريم هبريم مرين انفسريهم، ولكرين لت هرير أن كان اريبحان  إو، بقسم 

 .(1)«يستحق الثواب والعقاب

  

                                                 
 .248 ص ،18 ج رح النهج آلبن ايب اقديد:  (1)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................78)

 

 رفع الدرجات :السبب الرابع

من هذا الباب، نطنجرياحهم وصريربهم يف كريل مريا  ابتالءاو األنبياء واألئمة

َذ  َتَهََل ِذَتَر هذ َم  ابتالهم تعاىل ب  نالوا الدرجاو العىل، ي هر ذل  من قول  تعاىل: َوِذ

َز تذَكهذََمٍأ  تآ ي ََ هذي َق َل َل َينَ َل َيَها ذ يَّ َي ََ   َ
هنَّ سذ ِذَم م   َق َل َومذ

ََ لذ َه ََّه َّ َق َل ِذِّني َج يذ َنَن ََ

َّْ ْلذذيَ   .  (1) ل

مامًا إّنام هو لنجاح  بجميع ا بتالءاو التريي إوجعط     نارتفاا رتبة إبراهيم

ا  ْلََّا  والكريالم هريو الكريالم يف قولري  تعرياىل: مّر هبا،  ََ اَ وَن تذَنَمرذ َ ََ اة   مَّ
انََهَم َأكذ

َوَجَعَهنَا  مذ

ََو  تذآَي قذنَ  َيوقذنَونَ  و  َوَك   .(2)َصَأَ

 رئاب بن عيل عن ،حمبوب بّاناده عن ابن ما رواه الكطيني -أيضًا = يدّل عطي  

اَ  : وجريل عريز اهلل قول عن  عبداهلل أبا األت: قال ابذََم َوَما  َأَصا َتَكَم مذ ََ ا َبٍة  َمصذ

يَكمَ   ،أيدّيم كسبت بام بعده؛ أهو من بيت  وأهل عطياً  أصاب ما أرأيت ،َكَ َبَت َأَي ذ

 معصومون؟!. طهار  بيت أهل وهم

 يريوم كريّل  يف ويسريتغفر يتريوب إىل اهلل كريان  اهلل راريول إنّ » نقال عطي  السالم:

 غري  من عطيها باملصائب ليأجرهم أولياءه خيص اهلل ذنب؛ إنّ  غ  من مر  مائة وليطة

 .(3)« ذنب

 .(4)يف املرآ : صحيح قال املجطيس

                                                 
 .124البقر : اور    (1)

 .24السجد : اور    (2)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .450: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (3)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.374: 11مرآ  العقول   (4)



 (79) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

وبام تقدم يرتفع ما يمكن توم  من أن ابب مريا يصرييب األنبيرياء واألوليرياء مرين 

مصائب هو الذنب والعياذ باهلل، كام توهم ذل  يزيد بن معاوية لعنري  اهلل، نقريد روال 

 قريال ون رير إليري  يزيد عىل  اقسني بن ىلع صاحب تفس  نور الثقطني أّن  ملا دخل

يَكمَ  :عيل يا: ل  بذََم َكَ َبَت َأَي ذ ََ َ  َمصذ َبٍة   !!.َوَم  َأَص َتَكَم مذ

َ  : نينا نزل إّنام نزلت نينا هذه ما كاّل،»:  بن اقسني عيلّ  نقال َم  َأَص َب مذ

اَكَم ِذَلَّ ِفذ  َف ذ ََ ِذ َوَل ِفذ َأ ََ  َبٍة ِفذ  ْلَ
َأَ َمصذ ََ ْذ َأَن  اَ  َقَبا ََ َياََل  لِلذكذَها ٍب مذ لذا ََ  َأَها  ِذنَّ 

ٌر  ََ َقَكمَ  َي ذ  ناتنريا ما عىل نأاا   ننحن َوَل َقَفَرَحو  تذََم مَق َكمَ  لذَكَ   َقَنَسَو  َيََل َم  

 .(1)«أوتينا بام نفرح و  أمر الدنيا من

بسريبب ذنريب اقرتنريوه كريام هريو نأشار انمام إىل أّن ما يصيبهم من نوازل مل يكرين 

 مؤدال اآلية األوىل، وإّنام هو لاٌ  هبم ونعمة؛ ل نع درجامم.

ََ  َأَص َتَهَهَم وقول  تعاىل:  يَ  ِذ ََّ  لِلذ لَّنذ َعوَن  َمصذ َبٌة َق َلو  ِذ ََ جذ  
ََّ  ِذَلَ زذ ََ  َوِذ َأوَلئذ

ََ َهَم  ْلَََهَهَ ونَ  ٌة َوَأوَلئذ َْحَ ََ ذَم َو ِبي ََ   َ
َم َصَهَو ٌأ مذ  . واضح نيام نحن ني .(2)َيَهَ هذ

عرين أيب عبريد اهلل  عن نضيل بن عريثامن،ومن هذا الباب ما رواه الكطيني بّاناده 

 .(3)« جسده با بتالء يف إ ّ  ،يف اجلنة منزلة   يبطغها عبدٌ  إنّ » عطي  السالم قال:

 .(4)قال املجطيس يف املرآ : صحيح

                                                 
 .580ص 4تفس  نور الثقطني: الهيخ عبد عيل بن مجعة اقويزي )قد  رسه(: ج  (1)

 .156البقر : اور    (2)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .255: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (3)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.335: 9مرآ  العقول   (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................80)

 

 عرين أيب عبريد اهلل  اطيامن برين خالريد،ومن  أيضًا ما رواه الكطيني بّاناده عن 

ا بريذهاب إّمري بّحريدال خصريطتني: نريام ينا ريا إ ّ    ليكون لطعبد منزلة عنريد اهلل،إنّ » قال:

 .(1)«ة يف جسدهأو ببطيّ  مال ،

 .(2)يف املرآ : صحيح قال املجطيس

، من مال أو محيم قطت: تقّدم أّن املصيبة هي:   . (3)الفجيعة املؤملة بفقدان عزيز 

 قاعًا؛ لألوىل. - من باليا اجلسد -وهو يتناول ما نحن ني  

 

 

  

                                                 
 دار الكتب اناالمّية، طهران. .257: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (1)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.346: 9مرآ  العقول   (2)

 . دار إحياء الرتاث العريب، ب وو.246: 1أن ر مذيب األزهري )و: حممد عوض(   (3)



 (81) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 السبب اخلامس: الغفلة واإلعراض عن اهلل تعاىل 

عريدم  - تكوينرياً  –اهلل تعاىل حيّب أن يتصريل بري  عبرياده؛ ألّنري  حيريّبهم، وعّطرية ذلري  

نزول رمحت  اخلاّصرية عريىل مرين لرييأ لري  قريرب منري  اريبحان ، وهريذا بريدّيي عنريد أهريل 

الربهان من أهل املعقول، وهو اقّق؛ نمن   يبريايل بقريد  الرمحريان، البعيريد عرين اهلل 

تعاىل بالعصيان،   يكون قريبًا من  تعاىل، نال تنال  زلفا ورمحة يف الدارين، وإ ّ لزم 

 وا لينالوا زلفا اهلل تعاىل.املحال؛ نتعنّي أن يبتط

ايدّل عطي  يفحيًا يف املنقول همريوا قولري  تعرياىل:  اَكَم  لضآ ََ  َم َّ رآ ِفذ  َلَبَحارذ اَوِذ

ا َف  َّْ َماَ  َقاَ َيوَن ِذَلَّ ِذيَّ َا  َلاَأي َأَيَرَضاَهمَ َض
ا َكَم ِذ َِّ ََ َهاَمَّ  َ ا َن َكَفاوَ ََ ََ ذ َِ . (1)   َوَكا َن  

َذَكرذ وقول  تعاىل:  َِ َيَ    َشاة  َضانَكَوَمَ  َأَيَر
إذنَّ َلاَز َمعذ ََ َََحَشا    ي  َ  َماةذ اَو َذ َرَف َياَوَ   َل

 .(2)َأَيَمى

قطت: حال غالب اخلطق هو هذا؛ نّهّنم يعرضريوا عرين اهلل مرين دون بريالء وحمنرية؛ 

 كرّض البحر يف اآلية الرشيفة.

عرين  برين عيسريا، عرين أمحريد برين حممريد حممد بن حييريا،روال الكطيني يف هذا عن 

عرين أيب عبريد  عن زيد الهحام، عن عامر بن مروان، حممد بن انان وعيل بن النعامن،

 ع يم األجر ملن ع يم الريبالء، نّنّ  نعم اجلرعة الغيظ ملن صرب عطيها؛» قال: اهلل 

 .(3)« ابتالهم إ ّ  اهلل قوماً  ما أحّب و

                                                 
 .67انرساء: اور    (1)

 .124-123ط : اور    (2)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .109: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (3)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................82)

 

 .(1)يف املرآ : صحيح قال املجطيس

ََّ قطت: ومعنا:  ما قطناه من أهّنم مرين دون حمنرية الريبالء   لِلَ َقوم    تَهَ َهم َأَح

وشّد  ا بتالء، يعرضوا عن اهلل تعاىل، نال ينالوا القرب والزلفريا يف الريدارين نتيجرية 

لذل ، وهريذا   حيّبري  اهلل تعرياىل و  يبتغيري ؛ نتعرينّي الريبالء وا بريتالء؛ لري محهم؛ نأّمريا 

ّر البحر يف اآليرية اآلنفرية، وأّمريا ا بريتالء نهريو التكطيري ، وهريو ريالبالء نهو املحنة؛ كض

 ماطوبّية الدعاء وذكر اهلل تعاىل ماطقًا؛ ايام مواطن الرّض.

ولقد أشار القرآن الكريم إىل أّن بعض البالء النازل، ما يكون تنبيها مرين الغفطرية 

ساوكّل ما يوجب البعد عن اهلل وانعراض عن  تعاىل بقول :  ََ ا   َهنَ  ِفوَم  َأ َقَرَياٍة مي

ََ  َأَهَهَهاا  تذ َلَبَنساا  ذ و لضاا بااٍى ِذَل َأَخااَن َهااَم َيضاااَ  َيونَ ار   ذ َلَعه  ، نجعريريل الغايريرية هريريي (2)ر 

الرجوا إىل اهلل تبارك وتعاىل بالترّضا الي ؛ ناهلل تبارك وتعاىل يريد أن يتصل ب  عباده 

 دون غفطة، وأن يتوّجهوا الي  وحده دون نسيان.

كريان عرييل  قريال: عرين أيب عبريد اهلل  ذريح املحاريب، عنلكطيني بّاناده روال ا

نريال يصرييب  يء مرين  عريا  يف الريدنيا، ألكريره لطرجريل أن يُ إيّن » يقريول: بن اقسني 

 .(3)«املصائب

 .(4)قال املجطيس يف املرآ : إاناده صحيح

 

                                                 
 . دار الكتب اناالمّية، طهران.198: 8مرآ  العقول   (1)

 .94األعرا : اور    (2)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .256: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (3)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.336: 9مرآ  العقول   (4)



 (83) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

َهَم َيض  قطت: وعّطة الكراهة ماوّي  يف قول  تعاىل:  َيونَ اَلَعه  واملقصود عريدم  ر 

ّرا لري  اريبحان  يعنريي انقارياا نريزول الرمحرية منري  ريا نقااا عن  ابحان ؛ إذ ترك التضري

 يف الدارين. املبنيابحان ، وهذا هو اخلرسان 

عريرين عبريريد نمريرين تريريرك اهلل، تركريري  اهلل تعريرياىل، يريريدّل عطيريري  مريريا رواه الكطينريريي بّاريريناده 

  » :قال راول اهلل  :قال عن أيب عبد اهلل  الرمحن بن أيب عبد اهلل و أيب بص ،

 .(1)««حاجة هلل نيمن ليأ ل  يف مال  وبدن  نصيب

أي   «   حاجريرية هلل». ومعنريريا: (2)ي يف املريريرآ : موّثريريق كالصريريحيحريقريريال املجطسريري

يتفّضل عطي  بنعمة القرب وا ات الص، وبالتريايل   يرمحري  بنعرييم، و  يمريّن عطيري  

 برضوان.

لتحصريرييل انكسريار الرينفأ األّمريار  بالسريريوء  - هيهنريا –نريالبالء  وبعبريار  أخريرال:

املانعة من ا تصال باهلل، واملانعة بالتايل من نريزول رمحتري  تعرياىل عريىل عبريده، نقريد ورد 

 آدم خيطريق نأ اهللّ رادأ ولريو: - آدم بسريجد  املالئكة ابتالء يف - عن أم  املؤمنني  

خاضريعة  اقعنرياأل لري  ل طريت نعريل ولريو ،لفعريل... ضريياته األبصريار خياري  نريور مرين

 مريا جيهطريون بريبعض خطقري  يبريتيل اريبحان  اهللّ ولكن ،املالئكة عىل ني  البطوال وخلفت

 .(3)عنهم ونفيًا لالاتكبار  م با ختيار أصط  متييزاً 

 

                                                 
 دار الكتب اناالمّية، طهران. .256: 2الكايف )و: عيل غفاري(   (1)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.338: 9مرآ  العقول   (2)

 .465ص 16بحار األنوار: ج  (3)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................84)

 

 املجاهريد بريأنواا الهريدائد ويتعبريدهم بريأنواا عبرياده خيتريرب اهللّ ولكرين: »وعن  

نفواريهم  يف اريكانًا لطتريذللوإ قطريوهبم مرين لطتكريرب إخراجاً  املكاره برضوب ويبتطيهم

 .(1)«لعفوه ذلالً  وأاباباً  نضط إىل  نتحاً  بواباً أ ذل  وليجعل

 إشكال وجواب 

وقد يقول قائل: الغفطة والتكرب من الذنوب، نيدخل السبب اخلامأ يف األول، 

 وعطي  نال يكون هذا القسم مستقاًل برأا ؟!.

واجلريريواب: لريريو اريريّطمنا هريريذا انشريريكال؛ نريريّّن الغفطريرية والتكريريرب لريريذامام بريريام مريريا مريرين 

الصفاو النفسانية من دون  هور آثارما، ليسا من املعصية، نعم إذا صدر نعريل مرين 

و نعريل، أو تعالي  عىل اخلطريق بقريول أالعبد نا ًا منهام كرتك  لطصال  الناتج من الغفطة 

مل يسريتحق العقوبرية  بريالكرب، اتصريان  بطيأ رغريمإإن نهو من الذنوب، يؤيد ما تقدم، 

 .حتا صدر من  الفعل وهو رنض  السجود آلدم  

  

                                                 
 .465ص 16بحار األنوار: ج  (1)



 (85) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 املبحث الثاني 

 الغاية القصوى من البالء  :الرمحة

يف  ذكرنريريا أاريريباب نريريزول الريريبالء، بمعنريريا املحنريرية وا ختبريريار، وغايريرية كريريّل اريريبب،

ر لطغايرية ريالقرآين لذل ، ومل نهول إمجا ً، بيد أننا مل نذكر األصل مااوي البحث األ

 ان ّية القصوال من ، نكان هذا املبحث..

نهو كالتأصيل ملا تقّدم، ناهي  عن كون  كالتأارييأ لبيانري  وتبيانري ؛ إذ غايرية اهلل 

القصوال تعاىل هي حّب  لقريرب عبرياده منري ، وغرضري  األاريما اريبحان  الرمحرية هبريم، 

، حيريريث النعريرييم األبريريدي، وااريريتنقاذهم مريرين خسريرييأ الوجريريود إىل أرنريري  وأعريرياله

 والرضوان الرسمدي..؛ هذه هي الغاية القصوال. 

  



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................86)

 

 الرمحة واخلري :األصل األّول

نبعد أن وقفنا تفصياًل عىل أاباب الباليا واملصائب لنا أن نتسريائل منهجيريًا عرين 

 غاية اهلل األاا  منها، وغرض  األاما ابحان ..؟!!

اىل خطريق اخلطريق؛ لري محهم ويعّمهريم واجلواب: إّن األصل هو أّن اهلل تبريارك وتعري

َْ  لنَّا َس باخل ،   ليعذهبم وينتقم منهم؛ يدل عطي  قول  تعاىل:  َع ََ َْلَ تآ ََ   َ ََ َوَلَو 

َي  َ  َوَل َيَز َلوَن َُمََههذفذ  َ ة  َو حذ ََ  َأمَّ تآ ََ َم 
حذ ََ َهمَ ِذَلَّ َمَ   ََ ََ َخَه  . (1)َولذَنلذ

يعريرياقبهم عريريىل ذنريريوهبم؛ لياّهريريرهم ويريريرمحهم ويغريريدق أي لطرمحريرية خطقهريريم؛ وإّنريريام 

 عطيهم باخل .

 !!إشكال وجواب

أين الرمحة يف انتقام اهلل تعاىل من قوم لريو  عريىل اريبيل املثريال؟! نطقريد يقريال: إّن 

 هذا نقمة، وهو يناقض معنا الرمحة حقيقًة ومفهومًا وواقعًا!!

 مريذنب مؤاخريذ  تكوينّيرية؛ قطنا: اّتضح يف السبب األّول أّن اهلل تعاىل يؤاخذ كريّل 

 بيد أّن املذنبني عىل قسمني، كاآليت: 

ر؛ نهريؤ ء وإن نسريدوا ونسريقوا، لكرينهم مل ريالقسم األّول: وهؤ ء هم أكثر البه

يصطوا مرحطة الاغيان أبديًا، ومل يعدموا نور الفار  هنائيًا، و  شريعاا اققيقرية كطيريًا؛ 

والهدائد، رمحة  م وتاه ًا، عىل حسريب  نتكون مؤاخذ  اهلل تعاىل التكوينّية باملحن

 درجامم وتكوينهم.
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القسم الثاين: املجرمون الاغا ، وهريؤ ء قطيريل جريّدًا؛ كهمريل الرينعم، ويف لسريان 

الرواياو الثابتة هم من حمض الاغيان حمضًا؛ كقوم لو  وصالح، و  ريب يف أهّنريم 

 قطيل جّدًا قيااًا ببقية ما خطق اهلل ابحان  وتعاىل.

اّتضح هذا نا نتقام من هؤ ء هو أيضًا خ  ورمحة؛ نرياهلل تعرياىل حيريب بسريط  إذا

الرمحة لعاّمة ما خطق من بقّية خطق ؛ إذ قد كتب اهلل تعاىل عىل نفس  الرمحة؛ لكرين قريام 

الربهريان القاعريريي ناهيري  عريرين البيريان عريريىل امتنريرياا نزو ريا مريريع وجريود هريريؤ ء الاغريريا ؛ 

 نوجب اجتثاثهم.

من القطيل؛ ل حم الكث ؛ إذ الكث    يرحم مع وجود القطيل؛  تعاىل نانتقم اهلل

نوجب بمقتىض نضل اهلل إعدام املانع، ويف املقام كريالم ونقريض وإبريرام،   هريال لري  

 هنا. 
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 نصوص يف أّن الباليا واحملن خري 

عرين عرييل برين  عرين أيب محريز  الريثاميل، عاصم برين محيريد،روال الكطيني بّاناده عن 

ومريرين صريريرب  قريريال الصريريرب و الرضريريا عريرين اهلل رأ  طاعريرية اهلل،»: السريريالماقسريريني عطيريري  

مل يقض اهلل عز وجل ل  نيام أحب  نيام أحب أو كره، نيام قىض عطي ، وري عن اهلل،

 .(1)«  خ  ل ما هو  أو كره إ ّ 

 .(2)يف املرآ : صحيح ملجطيسقال ا

 قريال: عرين أيب جعفرير  أيب عبيريد  اقريذاء،أيضًا بّاريناده عرين  الكطينيوروال 

  يصريطح  ريم  من عبريادي املريؤمنني عبرياداً  إنّ  قال اهلل عز وجل: :قال راول اهلل »

نريأبطوهم بريالغنا والسريعة وصريحة  بالغنا والسعة و الصحة يف البريدن، أمر دينهم إ ّ 

  يصريطح  ريم أمرير  من عبادي املؤمنني لعبرياداً  وإنّ  نيصطح عطيهم أمر دينهم، البدن،

 نريأبطوهم بالفاقرية واملسريكنة والسريقم، بالفاقة واملسكنة والسقم يف أبريداهنم، دينهم إ ّ 

 وإنّ  وأنا أعطم بام يصطح عطيري  أمرير ديرين عبريادي املريؤمنني، نيصطح عطيهم أمر دينهم،

نيتهجريد يل  من عبادي املؤمنني ملن جيتهد يف عباديت نيقوم مرين رقرياده ولذيريذ وارياده،

 ي لريري ،منرّي بري  بالنعريا  الطيطرية والطيطتريني ن ريراً نأرض نيتعريب نفسري  يف عبرياديت، الطيريايل،

 بينري  ولو أخيّل  نيقوم وهو ماقت لنفس  زارئ عطيها، نينام حتا يصبح، وإبقاء عطي ،

ه العجريريب إىل الفتنريرية نيصريريّ   لدخطريري  العجريريب مريرين ذلريري ، وبريريني مريريا يريريريد مريرين عبريرياديت،

حتريا ي رين  ورضاه عرين نفسري ، لعجب  بأعامل ، نيأتي  من ذل  ما ني  هالك ؛ بأعامل ،

وهريو  ي عنريد ذلري ،نيتباعريد منرّي التقصري ، وجاز يف عبادت  حريدّ    قد ناق العابدين،أنّ 
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م لريو نريّهّن  كل العامطون عىل أعام م التي يعمطوهنريا لثريوايب؛نال يتّ  ،  يتقرب إيلّ ي ن أنّ 

غ  بريالغني يف  وأننوا أعامرهم يف عباديت كانوا مقرصين، وأتعبوا أنفسهم، اجتهدوا،

ورنيريريع  والنعريرييم يف جنريريايت، نريرييام ياطبريريون عنريدي مريرين كرامتريريي، كنريري  عبريرياديت،عبريادمم 

وإىل حسرين  وبفضرييل نطيفرحريوا، ولكن نربمحتريي نطيثقريوا، درجايت العىل يف جواري،

ومغفريت  ومني يبطغهم رضواين، نّن رمحتي عند ذل  تداركهم، ال ن يب نطيامئنوا؛

 .(1)« تسميت نّين أنا اهلل الرمحن الرحيم و بذل  تطبسهم عفوي؛

 .(2) صحيح عىل ال اهر خمتط  ني ،قال املجطيس  يف املرآ : 

وهو يفيح يف أّن مرّد أاباب البالء وغايات ، هي الرمحة، وهي الغاية القصوال 

 من اخلطقة. 

عرين أيب عبريد  عن ابرين أيب يعفريور، نضيل بن عثامن،بّاناده عن  الكطينيوروال 

كريان  املسطم   يقيض اهلل عز وجل ل  قضرياء إ ّ عجبت لطمرء » اهلل عطي  السالم قال:

 .(3)« قرض باملقاريض وإنْ  ل ، خ اً 

 .(4)قال املجطيس يف املرآ : صحيح

حريدثنا هريري( قريال: 241رًا، منهم أمحريد برين حنبريل )ريورواه أهل السنّة نحوه خمتص

 حييا، عن افيان قريال: حريدثني القااريم برين ريريح، عرين ثعطبرية قريال: اريمعت أنسرياً 

اهلل مل يقريض  عجبريت لطمريؤمن إنّ »يقول: امعت النبي صىل اهلل عطي  واريطم يقريول: 

 .«ل  كان خ اً  إ ّ  ،قضاء
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       (1)قال شعيب األرنؤو : حديث صحيح. 

عرين حممريد برين  عن حممد بن عبد اجلبريار، عيل األشعري، أيبوروال الكطيني عن 

قريال أبريو عبريد  قريال: ا روي،عن عمرو بن هني  بياا  عن عيل بن النعامن، إاامعيل،

 جعطتري  خري اً  عبدي املؤمن   أيفن  يف يء إ ّ  اهلل عطي  السالم قال اهلل عز و جل:

أكتبريري  يريريا حممريريد مريرين  وليهريريكر نعامئريريي، وليصريريرب عريريىل بالئريريي، نطريري ض بقضريريائي، لريري ؛

 .(2) « الصديقني عندي

 .(3)يف املرآ : ههول  قال املجطيس

 وهو معترب بغ ه.قطت: اقديث اقناه شاهدًا، 

عرين  عن مال  بن عاية، عن اقسن بن حمبوب،وروال الكطيني يف هذا بّاناده 

جل إىل مواا بن نيام أوحا اهلل عز و عن أيب عبد اهلل عطي  السالم أنّ  داود بن نرقد،

 مرين عبريدي إيلّ  أحريّب  يا مواريا برين عمريران مريا خطقريت خطقرياً » عمران عطي  السالم:

وأزوي عنري  مريا هريو ر  وأعاني  ملا هو خ  ل ، ملا هو خ  ل ، طي ؛ام أبت إنّ نّيّن  املؤمن؛

وليهريكر  نطيصريرب عريىل بالئريي، وأنا أعطم بريام يصريطح عطيري  عبريدي؛ ملا هو خ  ل ، ل ؛

أكتبريري  يف الصريريديقني عنريريدي إذا عمريريل برضريريائي وأطريرياا  ولريري ض بقضريريائي، نعامئريريي،

 .(4)«أمري
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 .(1)يف املرآ : صحيح   قال املجطيس

هريري( 279وروال أهل السنّة يف هذا أخبارًا كث  ، منها ما رواه انمام الرتمريذي )

حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الطيث، عن يزيد بن أيب حبيب، عرين اريعد برين ارينان، قال: 

ل إذا أراد اهلل بعبده اخلري  عّجري»: عن أنأ، قال: قال راول اهلل صىل اهلل عطي  واطم

ر أمسري  عنري  بذنبري  حتريا يريوايف بري  يريوم ريأراد اهلل بعبده الهل  العقوبة يف الدنيا، وإذا 

 .«القيامة

 .(2)قال الرتمذي: حديث حسن 

عرين  عرين ابرين أيب عمري ، عرين أبيري ، برين إبريراهيم، وقد رويناه من طرقنا عن عيلّ 

 إذا أراد اهلل عز وجل بعبد خ اً » عن أيب عبد اهلل عطي  السالم قال: الرسي بن خالد،

وإذا أراد بعبد اوءا أمس  عطي  ذنوب  حتا يوايف هبا يريوم   الدنيا،عجل ل  عقوبت  يف

 .(3) «القيامة

 قطت: إاناده خمتط  ني ، وهو معترب بغ ه عىل كّل حال.
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 احلب :األصل الثاني

 إنّ » عرين أيب عبريد اهلل عطيري  السريالم قريال: زيريد الهريحام،مّر ما رواه الكطيني عن 

 .(1)« ابتالهم إ ّ  اهلل قوماً  أحّب  ماو ع يم األجر ملن ع يم البالء،

 .(2)قال املجطيس يف املرآ : إاناده صحيح

حدثنا قتيبرية، هري( بأدنا تغي ، قال: 279ورواه من أهل السنّة انمام الرتمذي )

قال: حدثنا الطيث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن اعد بن انان، عن أنأ، قال: قريال 

 اهلل إذا أحب قوماً  وإنّ  ،ع م اجلزاء مع ع م البالء إنّ »: راول اهلل صىل اهلل عطي  واطم

 .«ابتالهم

 .(3)قال الرتمذي: حديث حسن 

عرين  عن اهل برين زيرياد، عد  من أصحابنا،عن  يدّل عطي  أيضًا ما رواه الكطيني

هلل  إنّ » عن أيب عبد اهلل عطي  السالم قريال: عن أيب بص ، عن ابن رئاب، ابن حمبوب،

مريا ينريزل مرين السريامء حتفرية إىل األرض  من خالص عباده، يف األرض، جل عباداً وعز 

 .(4)« يفنها إليهم ة إ ّ و  بطيّ  يفنها عنهم إىل غ هم، إ ّ 

 .(5)يف املرآ : ضعي  عىل املههور  قال املجطيس

 «.خالص عباده»واقديث:  اهر أّن األصل  ذا هو اقّب؛ والقرينة: 
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 عرين أيب أاريامة، عرين مثنريا اقنريا ،بّاناده عرين  يههد ل  أيضًا ما رواه الكطيني

جل لريو   أن جيريد عبريدي املريؤمن يف قال اهلل عز و» عن أيب عبد اهلل عطي  السالم قال:

 .(1)«قطب  لعصبت رأ  الكانر بعصابة حديد   يصدا رأا  أبداً 

 .(2)قال املجطيس يف املرآ : موّثق كالصحيح

نني مرّين حيريبهم اهلل تعرياىل،   الكريانرين قطت: وهو نٌص أّن البالء يدور مع املريؤم

ومريرين يبغضريريهم اهلل تعريرياىل مريرين الناصريريبة وغريري هم؛ والغريريرض هريريو تاهريري هم وميئريرية 

 أوعيتهم؛ لنيل رمحة اهلل ونضط .

عريرين عبريريد اهلل بريرين يهريريهد لريري  أيضريريًا مريريا رواه الكطينريريي رضريريوان اهلل عطيريري  بّاريريناده 

قريال راريول اهلل صريىل اهلل  :عن أيب عبد اهلل عطي  السريالم قريال عن أيب بص ، مسكان،

وكريذل  املريؤمن  تكفئها الرياح كريذا وكريذا، مثل املؤمن كمثل خامة الزرا، عطي  وآل 

كمثل انرزبرية املسريتقيمة التريي   يصرييبها  ومثل املنانق، تكفئ  األوجاا واألمراض،

 .(3)«« يء حتا يأتي  املوو نيقصف  قصفاً 

 .قطت: انرزبة: عصبة من حديد. (4)ي  يف املرآ : حسن كالصحيحريقال املجطس

عرين أيب عبريد اهلل عطيري   عن زيد الزراد، عن ابن حمبوب،وروال الكطيني بّاناده 

 ع رييم الريبالء يكانريأ بري  ع رييم إنّ » قال راول اهلل صريىل اهلل عطيري  وآلري : السالم قال:
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ومن  نط  عند اهلل الرضا، نمن ري، ابتاله بع يم البالء؛ اهلل عبداً  نّذا أحّب  اجلزاء؛

 .(1)« نط  عند اهلل الس ط ا ط البالء؛

 .(2)قال املجطيس يف املرآ : ههول 

قطت: صّحح إاناده مجاعة من العطامء، بنرياًء عريىل أّن ابرين حمبريوب مرين أصريحاب 

 انمجاا.

عرين أيب  عرين محريران، عرين أيب أاريامة،يههد لذل  أيضًا مريا رواه الكطينريي بّاريناده 

 أهطري  الرجريل يتعاهد كام ،بالبالء املؤمن ليتعاهد وجّل  عزَّ  اهلل إنَّ »: جعفر عطي  السالم

 .(3)« املريض الابيب حيمي كام الدنيا وحيمي  الغيبة، من با دية

  .(4)يف املرآ : مرال  قال املجطيس

 قطت: اقناه شاهدًا، كون  يصطح لذل .

 من يتنّقطون نّهنم لطمؤمنني، تعرض التي ا بتالءاو كثر  رّس  ينكه  وبذل 

العريروق؛ إذ الغايرية هريي  يف الدماء مرسال حيامم يف البالء رسال لو كام بالء،إىل  بالء

 تاه هم؛ لينالوا عايل الدرجاو واامي املقاماو.

عرين أيب جعفرير عطيري   عن أبيري ، عن محاد، بّانادهيههد ل  أيضًا ما رواه الكطيني 

 ،  بالبالء ثجرياً وثجّ  ،الء غتاً   بالبغتّ  تعاىل إذا أحب عبداً اهلل تبارك و إنّ » السالم قال:
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ولريئن   عريىل ذلري  لقريادر،لبي  عبدي لئن عجطريت لري  مريا اريألت إيّن  نّذا دعاه قال:

 .(1)« خرو ل  نهو خ  ل ادخرو ل  نام ادّ 

 .(2)يف املرآ : ضعي  عىل املههور  قال املجطيس

 عطيري  ثريجَّ  أي - أاريال : أي - ثّجري »: لطحريديث رحري  يف املجطيسري العاّلمة قال

 أو ويسرييل، الريبالء يف يريذوب كأّنري  وحزنري ، أمل  شّد  عن كناية تسييط  ويكون البالء،

 دم أاريال أي: وقيريل. لدنعري  ّراريوالتضري بالريدعاء ابحان  اقّق  جنابإىل  توّجه  عن

 .(3)«بالبالء قطب 

 . اواهم من ثمّ  الصاقني، ثمّ  ، باألنبياء البالء إحاطة رّس  ُيعطم وبذا

 عرين عبريد الريرمحن برين اقجرياج، اقسن بن حمبوب، بّاناده عن وروال الكطيني

نقريال . قال ذكر عند أيب عبد اهلل عطي  السالم البالء وما خيص اهلل عز وجل ب  املؤمن

 ؟!.ائل راول اهلل صىل اهلل عطي  وآل  من أشد النريا  بريالء يف الريدنيا»عطي  السالم: 

 وحسرين أعاملري ؛ ؤمن بعد عىل قدر إيامن ،ويبتىل امل األمثل ناألمثل، ثمّ  ون،نقال النبيّ 

ومن ا   إيامن  و ضريع  عمطري  قريل  اشتد بالته، وحسن عمط ، نمن صح إيامن ،

 .(4)« بالته

 .(5)قال املجطيس يف املرآ : صحيح
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 عن ههام بن اامل، عن ابن أيب عم ، عن أبي ، عيل بن إبراهيم،وروال الكطيني عن 

 ثريمّ  يطريوهنم، الريذين ثريمَّ  األنبيرياء بالءً  النا  أشدَّ  إنَّ » :قال عن أيب عبد اهلل عطي  السالم

 .(1)« ناألمثل األمثل

 .(2)قال املجطيس يف املرآ : حسن كالصحيح
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 خالصة الفصل

املالحظ من هموا ما مّر من املبحثني، أّن هلل تبارك وتعاىل غريرض بحسريب كريّل 

النا ة مرين ارتكرياب العبريد نالغاية من البالء واملصائب ابب من األاباب املتقدمة، 

نطحريّب اهلل تعرياىل  ؛قطبري  أصاب الذي والرين اخلبث من ب  تطوث ما لطذنب هي رنع

لعباده، ورمحت  ب ، يصرييبهم بريبعض الريبالء؛ لياّهريرهم مرين درن الريذنوب، نهريي نريوا 

عقوبة تأديبّية  م يف الدنيا؛ لينجيهم هبا من عقوباو اآلخر ، كام أشارو األحاديث 

 القيامة. يوم عقاب  يف يعود أن من وأهد وأجود أحطم السابقة؛ نّّن  تعاىلالثابتة 

 هذا نيام خيّص ابب التاه  لنزول البالء، و  ريب يف كون  رمحة.

اهلل اريبحان  وتعرياىل، نالغايرية منري   عند الدرجاو وأّما السبب اآلخر، وهو: رنع

عاقبت  رنع الدرجاو؛ واضحة من العنوان؛ و  إشكال يف حسن هكذا بالء، تكون 

 و ذا وعد اهلل تعاىل عبيده بأنضل اجلزاء.

: الصريادق وقد رسدنا آنفًا بعض األخبار املعترب  يف ذلري ، منهريا: قريول انمريام

 .«جسده يف با بتالء إّ   عبدٌ  يبطغها   منزلةً  اجلنة يف إنّ »

 و  ريب يف أّن كّل هذا رمحة من اهلل ونضل. 

وأّما ما خيص اببّية البالء لتذك  العبد برب  وإرجاع  إليري  تعرياىل، نوجري  حسرين  

ليري ، نيبتطيري  اهلل تبريارك إأّن  قد حتني من اننسريان ارياعة يغفريل هبريا عرين مريو ه ونقريره 

 الغ   عىل عبريده املريؤمن، تعاىل شديد اهلل وتعاىل ويفتن  ليعود إىل حض   قدا ، نّنَّ 
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 أمري  نعرين اواه؛إىل  عاشق  من التفاتة حتني أن حيّب    حمبوب ، عىل غ ت  لهّد  وأّن 

ْطياغرْ  لطمؤمن، يغار اهلل إنَّ »:  املؤمنني  .(1)«القطب منكو  نّنَّ  يغار،   من نا

إىل  دنعرياً  وأقريوال التريذّكر، وإىل تعرياىل برياهلل ا لتصرياقإىل  أدعريا البالء أنَّ  وذل 

تعرياىل،  إليري  واقاجرية والضريع  الفقرير وااريتعراض املعونرية وططب والصرب، الهكر

والغفطة والكرب ونحو هريذه األمريور مرين الرذائريل موانريع متنريع نريزول الرمحرية، نيصرييب  

نسريان ببعض البالء لتحصيل حالة الفقر وا نكسار الذي هو عبريار  عرين تواضريع ان

 ومعرنت  ملقام رب ، نيكون ذل  اببًا لنزل النعم.

تالء عىل خال  ما تعار  بيننا هريو رمحرية منري  من هنا ن طص إىل أّن البالء وا ب

 األوليرياء بعريض تعاىل ونعمة وخ  ونضل ومنّة، جيب تقديم الهكر عطيها، لذا نجريد

حاً  ُيرال   كان را  ابتالئ . عند إ ّ  نا

نالبالء بمعنا املحنة والهّد ، رمحرية يف آخرير املاريا ؛ إذ األمريور بعواقبهريا، وقريد 

اّتضح بام   شّ  ني  أّن عاقبرية كريّل بريالء ومصرييبة، هريي رمحرية مرين اهلل تعرياىل ونضريل 

، مريرين طريريرق الفريريريقني، ومنرّيرية، والنصريريوص القاعّيريرية عريرين النبريريي وأهريريل البيريريت 

 أوضحت هذا بيقني..

 إ ّ وغاية اهلل تعاىل القصوال منها هي الطا  بعباده.نام من بالء ومصيبة وحمنة 
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 الفصل الثالث
 البالء املوقف عند

 خرىأومسائل مهمة 
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 املسألة األوىل

 !؟شّرخرٌي أم هل البالء 

اّتضريح مرّيا تقريدم أّن الغايرية القصريوال مريرين الريبالء واملصرييبة واملحنرية، هريي الرمحريرية 

ن يفرح هبا، ويمكن ا اريتد ل عريىل حسرين أبالعباد يف آخر املاا ، ينبغي لطمؤمن 

َْ  لِلَالبالء بقول  تعاىل:  ْي ََشَ ٍ  َق  ، نام من يء إ ّ وهو خمطوق ل  تعاىل.(1)َخ لذَق َك

ن اهلل خطريو مرين إ»يقريول:  بريا عبريد اهلل أعريني، قريال: اريمعت أزرار  بن عن  و

اهلل نهريو خمطريوق واهلل  خريال مريا ءمريا وقريع عطيري  ااريم ي خطق ، وخطق  خطو من  وكريّل 

َثهذزذ ََشَ ٌ  تبارك اهلل الذي  ءخالق كل ي رَ  َلَ َ  َكمذ مذ َع  لَبصذ  .»(2)َوَهَو  ل َّ

ي : تعاىل ضفنا ما تقدم لقول نّذا أ زَ  لَّنذ ََ ٍ  َخَه َّْ ََشَ  كريل أن يتبني ،(3)َأَحَ َ  َك

 ينفري    متصرياحبان متالزمريان اُقسرينو ناخلطقرية ؛حسرين خمطريوق نهريو ،خمطوق يء

 أصاًل. اآلخر عن أحدما

ا اآلية املتقدمة أمر حسرين،   ريوبام أّن البالء بمعنا املصيبة خمطوق، نهو بمقتض

رياد   ريا ها السالم عند قول اْبرينُ يعطريب يف ذل ، من هنا نفهم قول العقيطة زينب  يا : زا

ْي ا )) أاْيتا  كا يري ا  اهللَّا ُصرينْعا  را أاْهريلا  باأاخا ريْت  وا الا قا ؟! نا ْيتاري ا ريا: عطيهريا السريالم با أاْيريُت  ما  إا َّ  را

ايالً  ((مجا
(4). 

                                                 
 .16رعد: ال اور   (1)

 .4الكايف: كتاب التوحيد: باب اطالق القول بأن  يء: ح  (2)

 .7السجد : اور    (3)

 .115، ص45بحار األنوار: ج  (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................102)

 

إذ   يصريريدر عريرين اهلل تعريرياىل قريريبح، وقريريد مريريّر أّن صريرينع اهلل تعريرياىل باقسريريني أرواح 

كربالء، يعنريي رنريع درجاتري  التريي منهريا: شريفاعت  لط اريائني مرين العاملني ل  الفداء يف 

شيعت  إذا زاروا قربه املاّهر، بل قد جعل اهلل تعاىل نيهم بسبب الزيار ، مريا بري  حينرّيون 

لقربه الذي هو روضة من رياض اجلنرّية ومرتريع املالئكرية املقريربني، كريام حيريّن الفصرييل 

 عند املوالني اخلّاائني؟!!لطناقة، نهل هناك مجال وحسن وهباء يقارن هبذا 

 هذا هو اجلامل الذي قصدت  مو تنا زينب أرواح العاملني  ا الفداء.  

 فكيف يكون حسنًا!!.قبيح  ءالسّي :إشكال

سيئة كام الصيبة وا بتالءاو باملنّْن قطت: إّن اهلل تبارك وتعاىل قد وص  بعض 

ولَ يف قول  تعاىل:  ََ َبَهَم َحَ نٌَة َي
نَ ذ  لِلذَوِذَن َقصذ

َ  يذ فذ مذ ََوَلاو   و  َهنذ َبَهَم َسا يَئٌة َي
َوِذَن َقصذ

نَ ذ َ 
َ  يذ فذ مذ نَ ذ  لِلذَهنذ

َ  يذ ٌّْ مذ َْ َك يث     َق َهاوَن َحا ذ ََ َو ذ َل َيَك َدوَن َيَف ََ ََملذ َهَؤَل ذ  َل ََ   َما

اَ   لِلذَأَص  مذ ََ َ  َحَ نٍَة 
ََ مذ ا َت مذ ََ اَ  َسا يَئٍة 

ََ مذ هنَّاَوَما  َأَصا َت
َساَهنَ َ  لذ ََ ََ َوَأ ا

َف ذ ََ  سذ َ  

َسوَل  َوَكَفى تذا لِلذ اهذ      ََ ََ(1)،  ناآليرية يفحيرية بوصري  بعريض ا بريتالءاو باملصرييبة

 والسيئة؟!.

ا بريريتالءاو بالسريرييئة ذه القريريرآن  ريرين وصريري  إ يمكريرين القريريول اختصريريارًا: قطنريريا: 

نريام وصريفها كريذل  بالقيريا  ملريا كريان إ، ور ريواملصيبة ليأ ألهنا يف نفسها ايئة ومض

ب  قبريل ا بريتالء يتمتع ب  العبد قبل ا بتالء من النعمة، نالفقر بالقيا  ملا كان يتمتع 

تمتريع بري  مرين صريحة ي هو نقص وعدم، واملرض بالقيا  ملا كان يأمن نعم هو ايئة 

  ملا ناو نهو حسن يف ذاتري من دون قيا ما هذا الفقر واملرض أهو ايئ ومصيبة، و

ذكرها، كّزالة درن الذنوب وقذار  املعريا  عرين العبريد  مرملا يرتتب عطي  من نوائد 
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العقاب األخروي، ونرجاا العبريد لسرياحة قريد  اهلل    يصيب  حتاوتاه ه منها، 

 و رنع درجت .، أمن الغفطة  تبارك وتعاىل وتنبيه

 حببت بسط الكالم ننقول: املفاهيم عىل قسمني:إذا أو

اهيم اققيقية: وهي املفاهيم التي نص  هبا األشياء لذاما ومن دون األول: املف

قيااريريها لطغريري ، وعريريدم مالح ريرية أي يء آخريرير، كمفهريريوم املريرياء والكتريرياب والقمريرير 

 والهمأ ونحوها كث .

 ىل أي يء آخر.او   تتغ  تسميتها إذا قسناها إنهذه املسمي

هبريريا األشريريياء بالقيريريا   الثريرياين: املفريرياهيم انضريريانية: وهريريي املفريرياهيم التريريي نصريري 

ىل مرين عمريرو، نوصريفت  بريالكرب بالقيريا  إوبطحاظ يء معني، مثاًل تقول زيريد أكريرب 

 و صبيًا مل يبط  اقطم.رو، وقد يكون زيد يف نفس  طفاًل أش ص معني وهو عم

ر والفوقيرية والتحتيرية هريي مفرياهيم رينمفهوم مثل الكرب والصغر والاول والقصري

 ىل غ ها.لقيا  إضانية توص  هبا األشياء باإ

يء حسرين يف نفسري ، ارييئًا ومفهوم السيئة واقسنة من هذا القبيل، نقد يكريون 

 ىل يء آخر.بالقيا  إ

نقريول: كانريت و  تريزال غايرية ولزياد  البيان والتوضيح حول املفاهيم انضانية 

نيها، وعىل هذا األاا  صريار كريل مريا  والتمتع اننسانية اقيا  نسان هو اعاد كل إ

ىل هذه الغايرية حسرين، ومريا   يالئمهريا قبرييح، وبريام إن اريعاد  اننسريان يف توصل ب  إيُ 

ا جتاما، ألن  مدين بابع  صار كريل مريا حيقريق اريعادت  يف ضريمن ا جريتاما حسرينًا يف 

 التعطرييم و حسرين، مسريتحق  إىل وانحسريان حسرين، ن ره، وما يضاده قبيح، نالعريدل

 أشريب  ومريا والعريدوان وال طم حسناو، مواردها يف ذل  أشب  وما النصح و والرتبية
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  رير  يف التريام لتمتعري  أو اننسريان لسريعاد  األول القبيل ملالءمة قبيحة ايئاو ذل 

 لذل . الثاين القبيل مالءمة عدم و اجتامع 

 وغرضري  ا جريتاما لغايرية مالءمت  كانت إذا ثابت دائمي حسن  ما األنعال ومن 

 .كال طم كذل  قبح  ما ومنها دائمي كالعدل،

 أو واألوقريرياو واألمكنريرية األحريريوال بحسريريب حالريري  خيتطريري  مريريا األنعريريال ومريرين

 ويف حمانريريل األعريريا م، عنريريد   اخلريريالن عنريريد والدعابريرية حسريرين نالضريريح  املجتمعريرياو

 عنريريد حسريرين اخلمريرير ورب والزنريريا واملعابريريد، املسريرياجد ودون املريريمتم، دون الرسريريور

 .املسطمني دون الغربيني

إن األنعال   تقتيض حسنًا لذاما و  قبحًا، وما ن نقول  هنا باختصار وما نريد 

ينا ا من هذين الوصفني نهو بحسريب مالئمرية الفعريل لطغايرية، نريام كريان مرين األنعريال 

مريا نفريأ أموصاًل لطسعاد  نهو حسن، وما   يالئريم هريذا الغريرض ويضرياده قبرييح، و

 الفعل نطيأ ل  حسن يف ذات  و  قبح.

عريىل اريبيل املثريال، ّ)ء قبرييح  اقسني  ناألمور بعواقبها؛ نصحيح أّن مقتل

من حيث هو اجرتاء عىل اهلل تعاىل نيمن اصافاهم عطيهم السريالم، لكنرّي  مرين حيريث 

كون  يؤّدي إىل هداية اخلطق، ونيل الهفاعة، و ديد العهد و...، والتي هي ما حيقريق 

 اعاد  الفرد نهي عني اقسن واجلامل.

ّ)ء جريريّدًا؛ إذ خريريروج الريريروح عريرين البريريدن أمريريٌر  - يف نفسريري  –وكريريذا املريريوو؛ نّّنريري  

صريريعب، لكنرّيري  مريرين حيريريث كونريري  انتقريريا ً مريرين عريريامل الريريدنيا اخلسريرييأ، الريريذي هريريو عريريامل 

األمريريراض واقريريّر والريريربد والبريريول والغريريائط والريريدم واجليريري  و...، إىل عريريامل الريريربز  

 الرشي  املنّزه عن كّل هذه األمور اخلسيسة، عني اقسن واجلامل واجلالل.



 (105) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 ليأ حسنًا يف ذات ، بل باعتبار الغاية؟! بمعنا املصيبة، نالبالء

صريالح يكريون حسرينًا نهو من قبيريل الكريذب، نهريو ّ)ء قبرييح، لكنرّي  باعتبريار ان

 مجياًل.

نريريام إوعطيريري  نهريريذه املصريريائب وا بريريتالءاو   توصريري  باقسريرين والقريريبح لريريذاما، و

ل نعطري  حسرين ن كريأهنا نعط  تعرياىل وخطقري ، وقريد تقريدم إوصفناها باقسن نمن جهة 

 َز ََ ٍ  َخَه َّْ ََشَ ي َأَحَ َ  َك ما وصفها باملصيبة والسيئة، نطفقريدها الغريرض أ، و(1) لَّنذ

ىل السعاد ، نالفقر واملرض ونحوما يمنعان اننسريان إيصال اننسان إوالغاية وهي 

طريالق املصرييبة والسرييئة عطيهريا مرين هريذه اجلهرية، إمن التنعم هبذه اقيا  الدنيا، نصح 

ىل اننسان ارييئة تعاىل نهي حسنة، ومن جهة نسبتها إىل اهلل بة األنعال إجهة نسنمن 

 ومصيبة.

  

                                                 
 .7السجد : اور    (1)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................106)

 

 املسألة الثانية

 البالء واملصيبة من اهلل أم من العبد؟!!

يفحت بعريض اآليرياو الكريمرية بنسريبة هريذه املصريائب والباليريا لطعبريد، كقولري  

َ   لِلذَم  َأَص تَ تعاىل:  مذ ََ َ  َحَ نٍَة 
ََ َومَ  ََ مذ ا َف ذ ََ اَ   مذ ََ َ  َسا يَئٍة 

ََ مذ َوَما  (1) ،  َأَص َت

يَكَم َوَيَعَفو َيَ  َكثذرٍ  بذََم َكَ َبَت َأَي ذ ََ َ  َمصذ َبٍة  ََ تذاَننَّ  لِلَ، وقول : (2)َأَص َتَكَم مذ
لذ َِلَ  ََ

 ََ مَ  َي اهذ و  َما  تذَنََف ذ َ َعَمَه  َيََل َقاَوٍ  َحهَّاى َيَغاري ََ َعَمة  َأ
، (3)َسامذ ٌع َيهذا مٌ   َوَأنَّ  لِلََمَغري   َذ

مَ  ِذنَّ  لِلَوقول :  هذ و  َم  تذَنََف ذ َ َوٍ  َحهَّى َيَغري ََ َ َم  تذ ، وغ ها من اآلياو التي (4)َل َيَغري

سابقة من اآلياو الدالرية عريىل نسريبة املصريائب وماطريق قد يتوهم تعارضها مع الفئة ال

ََ الباليا ل  تعاىل، كقول  عز من قائل:  َبَهَم َحَ نٌَة َي
نَ ذ  لِلذَوِذَن َقصذ

َ  يذ فذ مذ َوِذَن  وَلو  َهنذ

نَ ذ َ 
َ  يذ فذ مذ ََوَلو  َهنذ َبَهَم َس يَئٌة َي

نَ ذ  لِلذَقصذ
َ  يذ ٌّْ مذ َْ َك اوَ   َق ََ ََملذ َهَؤَل ذ  َل  ذ َل َيَكا َدوَن ََ

يث  َهوَن َح ذ ََ اَبَهَم ، وقول  تعاىل: (5)ًَِيَف فذ َوِذَن َقصذ َ انََة َقا َلو  َلنَا  َهانذ َم  َ َ ََ  َجا َ َِتَ
اإذ ََ

ااا ََّ و  تذَموَساااى َوَماااَ  َمَعاااَز َأَل ِذ َ نَاااَ   لِلذَسااا يَئٌة َياَّااارَّ
ااا كذَرَهَم يذ َْ ااا َّ َأَكَثاااَرَهَم َل  ََم 

َوَلكذ

 ؟(6)َيَعَهَمونَ 

                                                 
 .79النساء: اور    (1)

 .30الهورال: اور    (2)

 .53األنفال: اور    (3)

 .11الرعد: اور    (4)

 .78النساء: اور    (5)

 .131األعرا : اور    (6)



 (107) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 مريع أّن نسبة هذه املصائب وا بتالءاو لانسان   يتنريا ما جيب ا لتفاو إلي  

ْي ََشَ ٍ   لِلَلي  تعاىل، وذل  ملا تقدم من صدورها من تعاىل نسبتها إ  .(1)َخ لذَق َك

ن أن  ابب يف صدورها من  تعاىل، نقد تقدم أما نسبتها اىل اننسان نمن جهة أو

يصريال اننسريان إابب توصي  هذه األنعال باملصيبة والسيئة لفقدها الغرض وهريو 

ىل اريعادت ، وهريذا إىل السعاد  والتمتع هبذه اقيا ، نهذه النوازل متنع  من الوصول إ

 خااء وذنوب.أاقرمان وقرصه عنها بسبب ما قدم  من 

 مرين جهرية نريامإنانتساب هذه املصائب لانسان   من جهة الوجود والصريدور و

 التسبيب  ا، نفعل العبد قد يقتيض اننعام عطي  من اهلل، وقد يقتيض حرمان .

يَكَم َوَيَعَفو َيَ  َكثذارٍ وقول  تعاىل:  بذََم َكَ َبَت َأَي ذ ََ َ  َمصذ َبٍة  ، (2)َوَم  َأَص َتَكَم مذ

ََ تذَننَّ  لِلَوقول : 
لذ ََ  ََ و  مَ  َِلَ َي َ َعَمَه  َيََل َقَوٍ  َحهَّى َيَغري ََ َعَمة  َأ

َم َوَأنَّ َمَغري   َذ هذ
  تذَنََف ذ

مَ  ِذنَّ  لِلَ، وقول : (3)َسمذ ٌع َيهذ مٌ   لِلَ اهذ و  َما  تذَنََف ذ َ اَوٍ  َحهَّاى َيَغاري ََ َ َما  تذ ، (4)َل َيَغاري

  وقضاءه.يفيح نيام تقدم من اببية ما يقدم  العبد يف تقدير اهلل

من هنريا ي هرير وجري  الغايرية التريي ذكرناهريا لطريبالء، وهريي تاهري  العبريد مرين درن 

ن اهلل تعاىل مل ين  عبده من نعل  إ ّ ملا يستتبع  من عواقب أالذنوب واملعا ، وذل  

ترضه، نّذا ارتكبها العبد نالت  هذه العواقب، وعطي  نيكريون مثريل هريذا الريبالء أقريرب 

 ىل اجلزاء.إ

                                                 
 .62الزمر: اور    (1)

 .30الهورال: اور    (2)

 .53األنفال: اور    (3)

 .11الرعد: اور    (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................108)

 

مريا اآليرية نهريي قولري  أواب بمية يفحية وحديث صحيح نرييام قريدمناه، ون تم اجل

ِّبي َأَكاَرَم ذ تعاىل:  ََ ََوَل   َ ََ َمَز  عَّ ََ َنَكَرَمَز َو ََ َز  تآ ََ ََ  َم   َتَه َف  ََ  َن ِذ ِذ َنمَّ    ََ   َما  ََ ا  ِذ َوَأمَّ

ََ ذ  ِّبي َأَه  ََ ََوَل   َ ََ َ َقَز  َذ  
ََ َيَهَ زذ  َ ََ ََ َماوَن  َلَ هذا َم كَ   َتَه َف  اونَ   َّ َتاْ َل َقَكرذ  َوَل َتَ ضآ

ذَ كذيذ  َع  ذ  ْلَ َْ َ َث َأَك   ْلَ     َيََل  َآ بآوَن  ْلََ َل َحب    ََج     َوَقَنَكَهوَن  ل
، نتقرر اآليرية (1)َوَتذ

نام كان بسبب ما صدر منهم من عريدم إن ابب ابتالئهم بالتقت  يف الرزق إالكريمة، 

 اكرام اليتيم وا هتامم باملساكني.

عن أمحد بن حممد برين أيب  حممد بن حييا،عن  الكطينيوأما اقديث نهو ما رواه 

يريا ابرين آدم بمهرييئتي كنريت  قريال اهلل:» قال قال أبو اقسن الرضا عطي  السالم: نرص،

وبنعمتريي قويريت عريىل  ي،ريوبقريويت أديريت نرائضري أنت الذي تهرياء لنفسري  مريا تهرياء،

ومريا أصرياب   ما أصاب  من حسرينة نمرين اهلل، ،قوياً  بص اً  جعطت  اميعاً  ،معصيتي

 ي،وأنريت أوىل بسرييئات  منرّي  أوىل بحسرينات  منري ،وذاك أيّن  من ايئة نمرين نفسري ،

 .(2) «  أنعل وهم يسألونني   أاأل عاّم ذاك أنّ و

 .(3)يف املرآ : صحيح قال املجطيس

يا ابن آدم بمهيئتي كنت أنت الذي تهاء لنفسري   »قطت: نمجموا قول  تعاىل: 

 ي هر وج  عدم املنانا .« وبنعمتي قويت عىل معصيتي» وقول  ابحان :  «  ما تهاء

هنريا نعطري  إوالنتيجة: يصريح نسريبة املصريائب والباليريا هلل تبريارك وتعرياىل مرين جهرية 

 .واجياده، ونسبتها لانسان من جهة ان  ابب ملا قضاه تعاىل وقدره وأوجده

                                                 
 .20-15الفجر: اور    (1)

 دار الكتب اناالمّية، طهران. .153: 1الكايف )و: عيل غفاري(   (2)

 . دار الكتب اناالمّية، طهران.162: 2مرآ  العقول   (3)



 (109) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 املسألة الثالثة  

 البالء باخلري وبالشّر

ا﴿ تعرياىل: شار القرآن الكريم  ذه اققيقة يف قول أ َبَهاوَكم تذ لشَّ ََ َهنَاة  اَو
اَرذ َذ ري َو َ َ

والبالء هنا بمعنا ا ختبريار، وا ختبريار عريىل قسريمني: نتريار  هريو  (1)﴾َوِذَلَ نَ  َقَرَجَعون

 اختبار بالرّش واملحن واملصائب، وأخرال اختبار باخل  والنعم.

و جعطت الفتنرية كريالبالء يف أهنريام »صفهاين صاحب املفرداو: يقول الراغب األ 

وأكثر  ا،وما يف الهد  أ هر معن تستعمالن نيام يدنع إلي  اننسان من شد  ورخاء،

َبَهوَكم تذ لشَّ ﴿وقد قال نيهام:  ،ااتعام ً  ََ َهنَة  اَو
َرذ َذ انتهريا موضريع اقاجرية  ،(2)«﴾ري َو َ َ

 من كالم .

أي ونمتحنكم بام تكرهون  من »ويقول صاحب امليزان يف تفس  اآلية املتقدمة: 

 .(3) «امتحاناً مرض ونقر ونحوه وما تريدون  من صحة وغنا ونحوما 

ر أي ريبالهريري (4)إىل قسريريمني: ابريريتالء - بمعنريريا ا ختبريريار –الريريبالء وعطيريري  نينقسريريم 

ومن  نعر  أو قل: ابتالء منحة وحمنة، ، والغنا الرخاءببالهدائد، وابتالء باخل  أي 

 ،  برشريّنريإذا اريئل عرين حالري : إو نقر ونحوها أن يقول املبتىل بمرض أصحة وجواز 

 أن أمري  املريؤمنني  روي عرين أيب عبريد اهلل ن يقول ب ري ، نقريد أنال جيب عطي  

                                                 
 .35األنبياء: اور    (1)

 .623املفرداو يف غريب القرآن: ص  (2)

 .287ص 14امليزان يف تفس  القرآن: ج  (3)

 تقّدم يف الفصل األّول أّن البالء بمعنا ا ختبار، يراد  معنا ا بتالء.   (4)
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. قريالوا: مريا هريذا ر  ريهمرض نعاده إخوان  نقالوا: كي  نجدك يا أم  املؤمنني؟ قال: با 

ي َو  ا﴿كالم مثط  قال: إن اهلل تعاىل يقول:  ََّ َبَهوَكم تذ ل ََ َهنَاة  َو
نرياخل  الصريحة  َرذ َذ

 .(1) والغنا والرش املرض والفقر

كقولري  تعرياىل:  ؛ر مرين خريالل عريد  آيرياوريالقرآن الكريم إىل ابتالء الهريشار أوقد 

 ََكم ََّ َ    اَ تذشَوَلنََبَهَو َ   ْلََمَو لذ َو ْلَََف ذ َو لثََّمَر أذ َْل فذ َو وَ َيٍ  مذ ٍََص مذ ََ  . (2)وعذ َو

شار إىل ابتالء اخل  من خالل قول  تعاىل حكاية عن نبيري  اريطيامن عطيري  وعريىل أو

َكَر َأَ  َأَكَفرَ  وآل  الصال  والسالم:نبينا  ََ ِّبي لذَ َبَهَوِّنذ َأَأ ََ ْذ  َض ََ   َ
 .(3)َهَن  مذ

َماَز وأشار لكريال القسريمني بقولري :  عَّ ََ َنَكَرَماَز َو ََ اَز  تآ ََ ََ  َما   َتاَه َف  ََ ا َن ِذ ِذ ا    َنمَّ ََ

ِّبي َأَكَرَم ذ  ََ ََوَل   َ ََ   َ ََ ََ ََ  َم   َتَه َف  ََ ذ َوَأمَّ  ِذ ِّبي َأَه  ََ ََوَل   َ ََ َ َقَز  َذ  
َكا َّ َتاْ َل  ََ َيَهَ زذ

َمااوَن  َلَ هذاا َم  ذَ ااكذيذ  َوَل َتَ  َقَكرذ َعاا  ذ  ْلَ َْ ااوَن َيااََل  َ َث َأَكاا    ضآ َآ   ْلَ اا   َوَقااَنَكَهوَن  لاا

بآوَن  ْل
 . (4) َل َحب    ََج    َوَتذ

 

  

                                                 
 .243ص 5بحار األنوار: ج  (1)

 .155البقر : اور    (2)

 .40النمل: اور    (3)
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 (111) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 املسألة الرابعة

 !!؟من ذلكما هو املوقف الشرعي 

خريرال كيري  أنة املوق  الرشعي حيال ، بعبريار  ما ّيمنا يف التقسيم املذكور معر

 !.يترص  اننسان حني يبتطي  رب  بالرش، وكي  يترص  حني يبتطي  باخل ؟

 ،بريريالء :لطنعمريرية وقيريريل هريريري( يف التبيريريان:460) وقريريد تقريريدم قريريول الهريرييخ الاريريو)

 :ومنري  الصريرب، أو الهريكر األمر مرين ب  ي هر ما أصط  ألنّ  ذل ؛ مثل أيضاً  ولطمرض 

 ن هار رريوالض ن هار الهكر، بذل  النعمة ويمتحن، واميت بمعنا: خيترب يبتيل

 .(1)األجر ب  جيب الذي الصرب

 ليهكروا وتار  باملسار تار  لطعباد تعاىل اختبار اهلل نإوقال الراغب يف مفردات : 

 واملنحرية لطصريرب مقتضريية ناملحنة بالء، مجيعاً  واملنحة املحنة نصارو ليصربوا باملضار

 .(2)لطهكر مقتضية

َكَر َأَ  َأَكَفرَ ستفاد من قول  تعاىل: ما يوهذا  ََ ِّبي لذَ َبَهَوِّنذ َأَأ ََ ْذ  َض ََ   َ
 .َهَن  مذ

نّذا تفضل اهلل تبارك وتعاىل عىل عبده بمونور الصحة واألمان والريرزق، نالبريد 

بالقول بالطسان كأن يقول العبريد )اقمريد هلل رب  ن يهكر، وهل خيتص الهكرأعطي  

 العاملني(؟

 بيان معنا الهكر املذكور يف اآلية الكريمة. –ن شاء اهلل إ – ايأيت  حقاً 

                                                 
 . مكتب ا عالم ا االمي. 94: 5التبيان يف تفس  القرآن )أمحد العاميل(   (1)

  .79ص1املفرداو يف غريب القرآن: ج  (2)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................112)

 

و أمرضري  أو أنقره أا ما خيص موق  اننسان عندما يبتطي  رب  بالرش، كام لو مّ أو

ده مرين قولري  تعرياىل: نقده األمان ونحو ذلري  مرين نريروض ا بريتالء والفتنرية، ننسريتفاأ

 ََكم ََّ َ   َوَلنََبَهَو ٍ  مذ َ َْل َوفذ َو َ   تذََشَ َي  َوَت
َ   ْلََمَو لذ َو ْلَََف ذ َو لثََّمَر أذ ٍََص مذ ََ وعذ َو

يَ   ََ  َأَص َتَهَهَم   لصَّ تذرذ يَ  ِذ ََّ  لِلذذ لَّنذ َعوَن  َمصذ َبٌة َق َلو  ِذ ََ جذ  
ََّ  ِذَلَ زذ َم  َوِذ ََ َيَهاَ هذ َأَوَلئذا

ذَم وَ  ِبي ََ   َ
ََ َهَم  َصَهَو ٌأ مذ ٌة َوَأَوَلئذ َْحَ  . (1)َهَهَ ونَ ْلََ

وكذل  ارييأيت  ،ر الصربرين املاطوب عند ا بتالء بالهأناآلية الكريمة واضحة 

 معنا الصرب الوارد يف اآلية.

رش ريالء بالريواخلالصة: جيب عىل العبد عند ا بريتالء برياخل  الهريكر، وعنريد ا بريت

 الصرب.

 حقيقته:معنى الشكر و

َق َل َهَن  تعر  حقيقة الهكر من خالل معرنة ما يقابط  وهو الكفر قال تعاىل: 

اإذنَّ  ََ  َوَمَ  َكَفاَر 
زذ نََف ذ

ََم َيَشَكَر لذ ََّ إذ ََ َكَر  ََ َكَر َأَ  َأَكَفَر َوَمَ   ََ ِّبي لذَ َبَهَوِّنذ َأَأ ََ ْذ  َض ََ   َ
ِّبي مذ ََ

يٌّ 
يمٌ َتنذ اريتاذ الفقهرياء واملجتهريدين أنقابريل تعرياىل بريني الهريكر والكفرير، يقريول  ،(2)َكرذ

 وهريو، الكفران مقابل يف تفس ه القيم: )والهكربو القاام املواوي اخلوئي أالسيد 

، وحقيقريرية الكفريرير هريريي السريريرت وانخفريرياء نتكريريون (3) حسريريان(لانعريريام وان إ  يكريريون  

 إ هريار الهريكر ل العالمة الاباطبريائي: حقيقريةحقيقة الهكر هو إ هار النعمة، لذا قا

 عطيها. السرتو إخفاتها هو يقابط  الذي الكفر أن كام النعمة

                                                 
 .155البقر : اور    (1)

 .40النمل: اور    (2)

 ، الابعة الرابعة، دار الزهراء.453البيان يف تفس  القرآن: ص  (3)
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 .انتها، (1) «وإ هارها النعمة تصور الهكر»: الراغب وقال 

 يتم من خالل أمرين: وإ هار النعمة

خريالل نسيان، وذلري  مرين  غ  من قطباً و الثناء، هوو لساناً  هبا املنعم األول: ذكر

ن  من  تفضل ورمحة، مل ينطهريا اننسريان بريام يمطري  مرين أنسبة النعمة هلل تبارك وتعاىل و

 األاباب. 

اَ  مَقَ نَا  بقولري  تعرياىل:  واريطيامن  داود ثنرياء مرين اهلل حكرياه ما ومن ذل  ََ َوَل

َهنَ  يَ  َمَ  لِلذذَهَم  َوَق َل   َد َووَد َوَسَهَ ََمَن يذ  ََضَّ ي  َب دذفذ  ْلََل َكثذٍر  لَّنذ َ  يذ نذيَ مذ  .(2)َؤمذ

   أن وع ريريوه إذ لقومريري  قريريارون كقريريول غ مريريا، عريرين حكريريا مريريا مثريريل يقريريو  نطريريم

ي: بامل  األرض يف يستكرب نا ذ َهاٍم يذ ََم َأوقذ َهَز َياََل يذ ََّ  عرين اهلل حكريا كريام ، و(3)َق َل ِذ

َسَهَهَم تذ َلَب ينَ أذ : آخرين قوم ََ َم  َهَمَّ َج َ َِتَ ذاَم ََ َهامذ َوَحا َق ِبذ َ   َلعذ نََ َهَم مذ
َحو  تذََم يذ رذ ََ

َكون ََو  تذزذ َيَ َهَهزذ  .(4)َم  َك 

ََ  َأَقاَو  َياََل : بقولري  النمطة قصة يف  اطيامن عن حكاه ما ذل  من و  َحهَّاى ِذ

َمنََّكَم َساَهَ ََمَن َوَجنَاوَدَف 
نََكَم َل َُيَاذ

َْ  َدَخَهو  َمَ  كذ َ   لنََّم َآ َمَهٌة َي  َأ ََ ْذ َق َلَت  ي  لنََّم
َو دذ

اَكَر َذَعمَ  َوَهَم َل َيَشَعَروَن  ََ َينذاي َأَن َأ بي َأَو ذ ََ ا  َوَقا َل  َ
اَ  َقَوَلذ ك   مذ َم َضا حذ َهَب َّ ََ ََ  َها

                                                 
 .265املفرداو يف غريب القرآن:  ص   (1)

 .15النمل: اور    (2)

 .78: صالقصاور   (3) 

 .83: ناملؤماور   (4) 
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َبا دذَ   ََ ِفذ يذ هذا ي تذَرَْحَ
َهنذ َْ َص  ذ   َقَرَض َف َوَأَدخذ َ يَّ َوَأَن َأَيَم

َعَمَت َيَِلَّ َوَيََل َو لذ ََ  لَّهذي َأ

يَ    .(1) لصَّ  ذذ

 الريريح بتس   أركان  دوشيّ  الذي الع يم املط  من ل  ما قالت  بام النمطة ذكرت 

 هريذا أن غري  غري ه، و الاري  بمناريق العطم و يهاء ما ل  يعمطون اجلن و بأمره،  ري

 صريور  يف نفسري  يف وقريع إنريام بريل مسريكنت  و عبوديتري  ُينسري  مل و ذكره، يف يقع مل املُط 

 ب . خصهم بام والدي  عىل و عطي  أنعمها نعمت  و رب  نذكر رب  عطي  أنعمها نعمة

ويف اققيقريرية يمثريريل الهريريكر وجريري  مهريريم مريرين وجريريوه تنزيريري  اهلل وشريريعبة مريرين شريريعب 

التوحيد األنعايل ملا ني  من اعتقاد واعرتا  بأن   مؤثر يف الوجريود غري ه تعرياىل وإن 

األمر كط  هلل، وغ ه   يمط  لنفس  و  لغ ه رضًا و  نفعًا، من هنا نفهم ا رتبا  

َكَرَكَم عاىل لعباده بالهكر حني قال: بني الهكر والذكر والوج  بأمره ت ََ َكَروِّنذ َأ ََ  ََ

َكَرو  ِلذ َوَل َقَكَفَرونذ  ََ  .(2)َو 

 املنعم منها. أراده الذي املحل يف الثاين: ااتعامل النعمة

َل : حكاية عن القوم املؤمنني الذين نصحوا قريارون ويكفي ني  ما رواه القرآن

َي  َقَفَرَح ِذنَّ  لِلَ حذ َآ  َلَفرذ
َ   َو َتَهغذ َذ ََم مَق َ   لِلَ َل َُيذ ََ مذ ََصذ َب ََ َوَل َقنَ   َر ََ  لخذ  ل َّ 

َ   وَ  ََ ااَ  َكااََم َأَحَ ااَ   لِلَ لاا آ ََ َوَل َقَبااغذ  َلفَ  َأَح ذ ِذ ِذنَّ  لِلَِذَلَ اا ََ َآ  َ اا َد ِفذ  ْلَ اا
َل َُيذ

ي َ  ْل  .(3)َف ذ ذ

                                                 
 .19النمل: اور  (1) 

 .152:  البقراور   (2) 

 .77-76: صالقصاور   (3) 
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 يف النعمرية يوضريعو ااريتعام ا عنريد ُيريذكر أن نعمري  مرين نعمرية عريىل تعرياىل نهكره 

 ذل . يتعدال  و منها أراده الذي املوضع

 .(1)ألجط ( خطق نيام تعاىل اهلل أنعم  ما مجيع العبد يف  الهكر: )قال اجلرجاين

ر وشريكرها بانضريانة إىل الثنرياء رينمن نعمري  تعرياىل شريأن  عريىل عبيريده نعمرية البصري

 وهبنريا نري أراده تعرياىل منهريا، ومرين نعمري  تعرياىل أر  هذه النعمة نرييام رين تصأبالطسان، 

 والناق، نحقيق بنا أن يرصنا نيام حيب ويرضا. السمع

 الباطريل، ونحارب عن  وندانع اقّق  وندرك التكامل،إىل  ن او الواائل نبهذه

 بحتأصري وإذا ل ، العميل الهكر هو ذل  كان املس  هذا يف ان ّية النعم يفننا نّذا

 عريني هريو نهريذا اهلل عرين وا بتعرياد والغفطرية والغريرور لطاغيريان وارييطة األدواو هذه

 !الكفران

 منهريا واحريد كريّل  والسريالمة، واملريال والفكر واملعرنة العطم شكر أنّ  يّتضح وهنا

 كفراهنا؟ يكون وكي  يتّم؟ طريق أي من

ََو : ومن هنا نفهم قول  تعرياىل ا قَّ َكامَ   لِلَ ََ  ، وقريول انمريام أايبا (2)َقَشاَكَرونَ  َلَعهَّ

ْبدا  ةا  ُشْكرُ »: حيث قالا  الصادق  اهلل عا ، اْجتانارياُب  النِْعما ما ريارا اريامُ  املاحا متا ريْكرا  وا ريْوُل  الهُّ  قا

ُجلا  ِب  هللا اقاْمدُ : الرَّ نيا  را
ا املا  .(3)«العا

                                                 
 .168ص 1: جاجلرجاينعيل بن حممد بن عيل الزين الرشي   ،والتعريفا (1) 

 .123آل عمران: اور    (2)

 .10أصول الكايف، املجطد الثاين، كتاب انيامن والكفر، باب الهكر، ح   (3)
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 الهريكر أدنريا: »كال األمرين املذكورين بقولري   الصادق وقد مجع قول انمام

   وأنّ  أعااه، بام والرضا اهلل، دون هبا القطب يتعّطق عّطة غ  من اهلل من النعمة رتية

 .(1) «نعمت  من بسبب وهني  أمره من بيشء وختالف  بنعمة تعصي 

 معنى النعمة

ن املقام يف الكالم عن حقيقة الهكر نااب أن نذكر معنا النعمة املقتضريية أوبام 

نّن نفأ كطمة النعمة تدل عىل وجود منعم حيكريم العقريل بوجريوب شريكره،  ،لطهكر

لذا نجد جاحدي النعم يرنضون تسمية ما رزقهم اهلل تعاىل بالنعم، لكريي   تطريزمهم 

اََم عقو م بوجوب شكرها، قال تعاىل حكاية عنهم:  ََّ نَّا  َقا َل ِذ
َلنَ َف َذَعَمة  مذ ََ  َخوَّ َثمَّ ِذ

هَ  ، نالحظ كيري  عريرب هريذا اجلاحريد عرين النعمرية بالضريم  هربريًا مريا (2)مٍ َأوقذ َهَز َيََل يذ

يذكرنا، وكقول قارون:  ن ذ َهٍم يذ ََم َأوقذ َهَز َيََل يذ ََّ ، لذا ينبغي التوق  قطريياًل (3)َق َل ِذ

 عند معنا النعمة ننقول:

: تعرياىل تعرياىل لقولري  منري  نعريم هنرياإ عطيهريا يصريدق مجيعهريا كانت وإن املوجوداو

 َو  َذَعَماااَة  لِلذِذنَ و َصاااوَه   َقَعااا آ َ  : قريريريالو ،(4)َل َتَ َر َوَأَساااَبَغ َيَهاااَ َكَم َذَعَماااَز َظااا هذ

نَة  
 أوصريا و الطهريوو الطعريبو اخلسريةو رريبالهري بعضريها وص  تعاىل أن  إ ّ  ،(5)َوَت ْذ

اََم : قال كام مدوحة غ  ُأخر ََّ َم ِذ اهذ َف ذ ََ َم َخاَرٌ ْلَ  ََلَ
َََمِلذ ََم  ََّ يَ  َكَفَرو  َأ َوَل َُيََ َب َّ  لَّنذ

                                                 
 .710افينة البحار، املجطد األّول،   (1)

 .49الزمر: اور    (2)

 .78القصص: اور    (3)

 .34براهيم: اور  إ  (4)

 .20لقامن: اور    (5)
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ايٌ  َم َيَن ٌب َمهذ َم لذَ َزَد َدو  ِذَثَم  َوََلَ اٌو : قريالو ،(1)َََمِلذ ََلَ َ   ِذَلَّ ََلَ ََ ََ  لا آ َ ا  َ َ  
فذ َوَما  َهانذ

 ََ َر ََ  لخذ ٌَ َوِذنَّ  ل َّ 
َي  َ   َوَلعذ يَ  َكَفاَرو  ِفذ : قالو ،(2)َ َو نَ ََلذ ََ  لَّانذ ا هآ ََ ََ َق ا ََّ َل َيَغرَّ

ذَه دَ   َلبذ دذ  ٌْ َثمَّ َمَنَو َهَم َجَهنََّم َوتذَئَ   ْلَ  
 .ذل  ، إىل غ   (3)َمَه ٌع َقهذ

و هو يف ال اهر نعمة ليأ كريذل ، أنطتفت إىل أّن الكث  ما نسمي  نعمة  هنا من

 مة وص  عارض قد يتص  ب  اليشء أحيانًا ويسطب من  أحيانًا أخرال.نالنع

و قل ما هو املريالك والضرياباة أمن هنا ينبغي أن نسأل: متا يكون اليشء نعمة، 

 نيها؟

 إذا كذل  تكون إنام نعامً  املعدود  األشياء هذه أن عىل اآلياو نستفاد من د لة  

 إمريداداً  لتكريون خطقريت إنريام نّهنريا ،اننسان ألجل خطقتها من ان ي الغرض وانقت

 بالعبوديرية اريبحان  منري  القريرب هيو اققيقية، اعادت  ابيل يف نيها يترص  ل  إ ياً 

ََ  ِذَلَّ لذَ َعَبَ ونذ : تعاىل قال لطربوبية، اخلضواو ِذ َت  َْلذ َّ َو  ََ   .(4)َوَم  َخَه

 ابتغرياءو اهلل مرين القريرب ر ريحضريإىل  بري  لطسريطوك اننسريان نيري  ر ريتصري مريا نكل

هريرد   نفسريها يف ناألشريياء حقري ، يف نقمرية عاد األمر انعكأ إنو نعمة، نهو مرضات 

 العبودية. روح عىل  شتام ا نعمة هي إنامو و نقمة،أعن وص  كوهنا نعمة 

ذا كريريان إومريرين هنريريا يتضريريح إن أي موجريريود مريرين املوجريريوداو   يكريريون نعمريرية إ ّ 

ي ريتعاىل، وااريتعامل  يف غري  هريذا السريبيل جيعطري  نقمرية تقتضريموصاًل ملقام القرب من  

 يريريد ن يكون مثل هذا شكرًا لطمنعم، واهلل تبارك وتعاىل  أالعقوبة، وقاعًا   جيوز 

                                                 
 .187آل عمران: اور    (1)

 .64العنكبوو: اور    (2)

 .197-196آل عمران: اور    (3)

 .56الذارياو: اور    (4)
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ْي َما  : تعرياىل قريال عبادتري ، اريبيل يف تسريتعمل أن إ ّ  نعم  من بنعمة اَ  َكا َومَقا َكَم مذ

و  َذَعَمةَ َسَنَلَهَموَف وَ  ٌَ   لِلذ ِذَن َقَع آ ا  ََْهاوٌ  َكفَّ ََ ا َن َل ِذ َصاوَه  ِذنَّ    عريىل نهريكره ،(1)َل َتَ

 .عندها ربوبيت  مقام يذكرو نيها يااا أن نعمت 

 يقتضي زواهلا. -اجلحود  –الشكر يقتضي زيادة النعمة والكفر 

َلائذَ  كام يف قولري  تعرياىل:  النعمة، وزياد  الهكر بني العالقة أيضاً  وبام مر تتّضح

َكمَ  ََّ يااَ  ااَكَرَقَم ْلَ ذ ََ(2)،  ّاققيقريريي، هريريدنها يف ان ّيريرية يفنريريوا الريرينعم لريريو النريريا  ألن 

 .عطيهم ان ّية الفيوضاو زياد  يف ابباً  وتكون  ا ااتحقاقهم عمطّياً  يثبتون نسو 

 تعرياىل يف مواهب  من اقي الكائن يستفيد حقيقة الهكر متقومة بأن أنّ  وقد تقدم

تعاىل، نّذا أثبت العبد ااتحقاق   ريذه الرينعم بهريكرها أي برصرينها تكامط  وقرب  من  

 يف غايتها املاطوبة منها، نّن  تعاىل يرجع عىل عبده باملزيد منها.

 مرين الفريالين القسريم أنّ  املريزارا يريرال ولتقريب الفكر  بمثال من واقعنريا، نمريثالً  

 األمرير نهريذا أكثرير، تنريتج أكثرير خيريدمها وكّطريام جيد، بهكل األشجار ني  تنمو مزرعت 

 ويريو  أكرب، بهكل القسم ذل  وتربية خدمة عىل املزارا يقومإىل أّن  يؤّدي او 

 منااريبون،  ئقون نحن املزارا، أّّيا: حا ا بطسان تنادي  األشجار ألنّ  هبا، مساعدي 

 .بانثباو جييبهم وهو النعم، من عطينا أنض

 من النعمة نكفران ثمر،  ا وليأ ويابسة ذابطة أشجاراً  آخر قسم يف رأال إذا أّما

 اقريال هبريذا الوضريع ااريتمرّ  وإذا هبريا، املريزارا اعتنرياء عريدم يسّبب الصور  هبذه قبطها

 .بقطعها يقوم او 

                                                 
 .34إبراهيم: اور    (1)

 . 7إبراهيم: اور    (2)



 (119) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

  ا ليأ األشجار أنّ  وهو التفاوو، هبذا اننسانّية عامل يف موجود  اقالة وهذه

 إرادتريري  يف نبااريتفادت  اننسريريان أّمريا التكوينّيريرية، لطقريوانني خاضريريعة هريي بريريل ا ختيريار،

 .واثقة خاواو املجال هذا يف خياو أن يستايع الترشيعّية وتربيت  واختياره

 غري  أنريا إ ريي،: حالري  بطسريان ينادي ال طم، يف القّو  نعمة يست دم نمن ولذل 

 أنا إ ي،: حال  بطسان يقول والعدالة اقّق  نقامة يست دمها ومن النعمة،  ذه  ئق

 !عيلّ  نعمت  نزد و ئق منااب

َ ا َن ما كون اجلحود يقتيض زوال النعم نطقول  عز من قائل: أو ََ ِذ ََ  َما َّ   اإذ ََ

ا َّ أَ 
َهنَاٌة َوَلكذ

َي َذ َْ هذ َهٍم َت ََم َأوقذ َهَز َيََل يذ ََّ نَّ  َق َل ِذ
َلنَ َف َذَعَمة  مذ ََ  َخوَّ ََ  َثمَّ ِذ َكَثاَرَهَم ََضٌّ َدَي 

اَبوَن قَ  َل َيَعَهَموَن  ََو  َيَك ذ ََم َأَتنَى َيانََهَم َما  َكا  ََ َم  هذ
َ  َقَبهذ يَ  مذ َم  َ  َق ََلَ   لَّنذ َنَصا َِبَ ََ

ا َبَهَم َسا يَئ َأ َما  َكَ اَبو  َوَما  َهاَم 
اَ  َهاَؤَل ذ َسَ صذ يَ  َظَهَماو  مذ َس يَئ َأ َم  َكَ َبو  َو لَّنذ

ي َ  زذ ِذ  .(1)تذَمَع

هنم ايصيبهم ما أصاب من قبطهم من ايئاو، أو ناآلية يفحية يف عاقبة هؤ ء

لذايَ نهذه انة اهلل نيهم  َْاَروَن ِذَلَّ َسانََّة  ْلَوَّ َْ َينَ َها ََ  
َُ ِذَلَّ تذَنَههذازذ ا ي  َق  ْلَََكَر  ل َّ

 َوَل َُيذ

َ نَّةذ  لِلذ
ذَ  لذ َْ َهَ   ي    ََ َ نَّةذ  لِلذ َقَب ذ

ذَ  لذ َْ ي    َوَلَ   وذ   .(2)َتَ

قصريول   موجبرياً  تامرياً  اريبباً  مثاًل لرييأ الرزق لتحصيل اننسان اعي وذل  أن

 .اعي  وااا  خاب آيساً  رجع طالب   من نكم (3) يت ط  وإ ّ مل

                                                 
  .51-49الزمر: اور    (1)

 .43ناطر: اور    (2)

 لوجوب وجود املعطول عند وجود عطت . قاعد  نطسفية بدّيية أمجع عطيها اقكامء.  (3)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................120)

 

 ال ريرو  برياختال  ومكانيرية وموانريع خمتطفرية ورائريط زمانيرية إذن عطريل نهناك

 .الرزق حصول ذل  وتوانقت أنتج اجتمعت إذا انحصاء حد عن خارجة

األاباب الابيعية، وواضح عدم دخول أكثرها حتت أراد  واختيريار هذا كط  يف 

 اننسان، وأما ما عداها من األاباب الغيبية نمن باب أوىل.

نعاد األمر حينئذ كط  هلل، وعدم شكره بمقتىض اآلية موجب لقاريع تونيقري  نريال 

 يبقا عند اننسان غ  أاريباب  ال اهريرية والتريي اتضريح إهنريا   تسريمن و  تغنريي مرين

 جوا، نينتج من ذل  زوال النعمة لفقدان اببها.

 نريال الرينعم أطريرا  إلرييكم وصريطت إذا»: حكم  إحدال يف أم  املؤمنني  قال

  .(1) «الهكر بقّطة أقصاها تنفروا

                                                 
 .13هنج البالغة الكطامو القصار، رقم   (1)



 (121) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 الشكر يفتقر إىل شكر

 من مرحطة كّل  يف أّننا وهي لطرتديد، ري أيضاً  ري قابطة خرال غ أ حقيقة ثم إن هناك

 جديريد شريكرإىل  نحترياج اريو  ري العمريل أو بالطسريان كريان إن ري ان ي الهكر مراحل

 يف نقريرأ كريام الهريكر، حريّق  نريؤّدي أن قريادرين نطسرينا ولريذل  جديد ، وعاايا ملواهب

بتحصريرييل  يل كيريري »: اقسريريني  بريرين عريرييل العابريريدين زيريرين لامريريام الهريرياكرين مناجريريا 

 أن لريذل  عرييلّ  وجريب اقمريد لري  قطريت نكّطام شكر،إىل  يفتقر إّياك وشكري الهكر

 !«اقمد ل  أقول

 والوج  يف ذل  يتضح من خالل هاتني املقدمتني:

اَكَرو  ِلذ ن الهكر حسنة، وهذا واضح، لذا أمر بري  تعرياىل بقولري : إاألوىل:  ََ َو 

َحَ  ن ِذنَّ  لِلَ، وهو قع ا َل ينمر َِل ت     (1) َوَل َقَكَفَرونذ  ِذ  .(2)َيَنَمَر تذ َلَعَ لذ َو 

   و الغايرية، مرين يقصريده مريا يء عريىل يقريدر تعرياىل   خطقري  من شيئاً  نإالثانية: 

اَز : تعاىل قال هدايت  و اهلل بّقدار إ  خ إىل  ّيتدي ََ ٍ  َخَه َّْ ََشَ ي َأَيَاى َكا نَ   لَّنذ تآ ََ

َْ  لِلذ :تعاىل قال و،  (3)َهَ بَثمَّ  َض ََ اَ  َأَحاٍ   َوَلَوَل  انََكَم مذ
َهاَز َما  َ َكا  مذ َْحَ ََ َيَهَ َكَم َو

   اننسان أن هو و اام ، عز هلل اقسناو كون معنا اآليتني هباتني ويتبني .(4)َأَت    

َما  قريال تعرياىل:  هلل كطهريا ناقسريناو منري  إيصريال و اهلل مرين بتمطي  إ ّ  حسنة يمط 

َ   لِلذَأَص تَ  مذ ََ َ  َحَ نٍَة 
 .اآلية  (5)...ََ مذ

                                                 
 .152البقر : اور     (1)

 .90النحل: اور     (2)

 .50ط : اور    (3)

 .21: رالنواور   (4)

 .79: ءالنسااور   (5)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................122)

 

ليها اننسريان إ ّ بتونيريق إن نفأ الهكر هو حسنة   يتوصل أوما تقدم يتضح 

 من  تعاىل، وعطي  نيحتاج نفأ الهكر إىل شكر جديد.

 تعرياىل، نعامئري  شريكر أمام عجزه اننسان ُي هر أن الهكر مراحل أعىل نّنّ  و ذا

إىل  وجريريّل  عريريزّ  اهلل أوحريريا نريرييام»: قريريال  الصريريادق انمريريام عريرين اقريريديث يف جريرياء كريريام

 من وليأ شكرك، حّق  أشكرك وكي  رّب، يا: نقال شكري، حّق  اشكرين: مواا

 حريني شريكرتني اآلن مواريا، يريا: قريال عرييّل؟ بري  أنعمريت وأنريت إ ّ  بري  أشكرك شكر

  .(1) «منّي ذل  أنّ  عطمت

                                                 
 باب الهكر. 80صول الكايف، املجّطد الرابع، صفحة أ  (1)



 (123) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 مراتب الشكر

 ومرين خريالل معرنريرية حقيقرية الهريريكر، وإهنريا حقيقرية مركبريرية مرين أمريريرين مريا الثنريرياء

تعاىل منها، يتضح لطهكر مراتب متعدد ، نمن   أراده الذي املوضع يف النعمة وضعو

، ومنري  مريا دون ذلري ، ولزيرياد  ما يالزم انخالص التام وخيريتص باملعصريومني 

 قدماو:هذه املبيان األمر نذكر 

بعض عباده بالهرياكرين كقولري  عريز مرين  وتعاىل تبارك وص  اهلل:  ْلَ مة  ْلوا

َْ  لِل :َنبيريري  املصريريافا  خماطبريرياً  قائريريل ي َ  َتاا اا كذرذ ااَ   لشَّ ، وقولريري : (1)ََ َيَبااَ  َوَكااَ  مذ

َي  لِل زذ َِ ي َ  َوَسَ  َهنَّ  َتَعَضَهَم تذَبَعٍض لذ َ ، وقول : (2) لشَّ كذرذ ََ  ََ
ََوَلو  َأَهاَؤَل ذ َوَكَنلذ

مَ  َم َّ  لِلَ َ  َتَ نذنَ  َأَلاَ َ   لِلَ َيَهَ هذ ي َ  مذ ا كذرذ َقا َل َيا  َموَساى ِذِّني ، وقريال: (3)تذاَنَيَهَم تذ لشَّ

ي َ  َ   لشَّ كذرذ ََ َوَكَ  مذ َ َن َم  مَقَ َه ََ ي  َس َلِتذ َوتذَك مذ ََ َيََل  لنَّ سذ تذرذ  .(4) َصَاَفَ َه

 نّنري  الوص  ب ال  ما، تطبأ عىل إ ّ  يدل   الفعل إطالق نإ  ْلَ مة  لث َ ة:

 نفريرق اننسريان، تفارق   مطكة الوصفي املعنا ص ور و التطبأ ااتقرار عىل يدل

 برينيو يعتريدون، الريذينو  طمريوا، الريذينو صريربوا، الذينو أركوا، الذين: قولنا بني

 نيهم ثبت الذين هم نالهاكرون املعتدين،و ال املني،و الصابرين،و قولنا: املرشكني،

   أن هريو املاطريق الهريكر أن بريان قريدو الفضرييطة، هذه نيهم ااتقروو الهكر وص 

 إ ّ  -نعمة  وهو - شيئاً  يمأ  و مع ، اهلل ذكرو إ ّ  -نعمة  وهو - شيئاً  العبد يذكر

 .ني  اهلل يايعو

                                                 
 .66الزمر: اور    (1)

 .144آل عمران: اور    (2)

 .53األنعام: اور    (3)

 .144األعرا : اور    (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................124)

 

 عطريامً  اريبحان  هلل انخالص مع إ ّ  يتم التام الكامل   الهكر نإ ْلَ مة  لث لثة: 

 .نيهم لطهياان مامع   الذين هلل، امل طصون هم نالهاكرون حقيقة عماًل،و

ََ : تعرياىل قريال إبطرييأ، عن تعاىل اهلل حكاه ما اققيقة هذه ت هر و قذا زَّ
بذعذ ََ َقا َل 

ااَي  َينََّهَم َأََجَعذ اانََهَم   ْلَتااوذ
َباا َدَ  مذ اايَ ْلِذَلَّ يذ بي تذااََم : تعريرياىل قريريالو ،(1)َ َهصذ ََ َقاا َل 

اَي  َينََّهَم َأََجَعذ ِذ َوْلَتاوذ ََ اَم ِفذ  ْلَ نَ َّ ََلَ ي ْلَ يي
انََهَم  َأَتَوَيَهنذ

َبا َدَ  مذ اَي  ْلِذَلَّ يذ  َ َهصذ

َذ ٌم  َ ٌط َيَِلَّ َمَ َه
اَ   َق َل َهَن  ِصذ ََ مذ َبَعا َم َسَهَا ٌن ِذَلَّ َمَ   قَّ ََ َيَهَ هذ َب دذي َلَ َ  َل ِذنَّ يذ

ي َ   غري  من ابحان  اهلل أمضاهو امُل طاصني، إ ّ  أحداً  إغوائ  من يستثن نطم ،(2) َلَغ وذ

بذََم َأَتَوَيَهنذي ْلَ : تعاىل قالو رد، ََ ََ  ْلَق َل  َْ  َ
َم ِصذ َذ َم َقَعَ نَّ ََلَ اَ  َثامَّ  َ َه َ انََّهَم مذ

 لقذ

ي َ  ا كذرذ ََ ذاَ  َأَكَثاَرَهَم  َْ َم َوَل  اََمكذهذهذ ََ ذَم َوَياَ   َم َوَيَ  َأَيََمهذ هذ َ  َخَهفذ َذَم َومذ  ،(3)َتَيذ َأَي ذ

 مامع   الذين امل طصون هم الهاكرين ألن إ ّ  ليأو بالهاكرين، امُل طاصني نبدل

 الريدعو و الربوبيرية مقام إنساء كيدهو صنع  إنامو لدّيم، ل  صنع  و نيهم، لطهياان

ليري  تعرياىل، مريا إركريان الهريكر هريو نسريبة النعمرية أن مرين أهريم أاملعصية، وقد تقريدم إىل 

ن   يرال العبد لنفس  مطكًا، وينسب كل خ   لباري ، وهذا عني انخالص أي رييقتض

 صحاب  أندر من الكربيت األمحر.أو

 يالزم انخالص التام.وهذه هي أعىل مراتب الهاكرين وهي ما 

لذا نجد اقق تبارك وتعاىل قد رنع ذكر الهكر والهاكرين بقول  عز مرين قائريل: 

ََكو َب دذي  لشَّ َ  يذ ٌْ مذ  هريذا يف املتمكنريني بريأن الهريكر أهل ملقام ، نفي  ترنيع(4)َُِوَقهذ 

                                                 
 .83ص: اور    (1)

 .41-40 اقجر:اور    (2)

 .17األعرا : اور    (3)

 .13ابأ: اور    (4)



 (125) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 النريا ، يف إشريار  إىل أّن مقريام الهريكر املاطريق   مرين األوحريديون همو قطيطون املقام

 ينال  إ ّ امُل طاصون.

، ن مرتبرية الهريكر الكامريل املاطريق هريي مرتبرية املعصريومني أوقد تبني ما مرير 

ن  تعاىل قد أمر يف آياو عديد  مجيع إوهذه هي املرتبة األاما واألعىل لطهكر، وبام 

ََ  َثمَّ عباده بالهكر، كقول  تعاىل:  ا َ  َيانََكمَ  َيَفَو ََ  َتَعا ذ  مذ لذا َكامَ  ََٰ ، (1)َقَشاَكَرونَ  َلَعهَّ

يَ   َوَلٰكذ َ وقول :  اَرَكمَ  َيرذ َ َاهي
مَّ  لذ

َكامَ  َيَهاَ َكمَ  َذَعَمَهازَ  َولذَ اهذ وغ هريا  ،(2)َقَشاَكَرونَ  َلَعهَّ

 كث  نتكون مراتب شكرهم بحسب درجامم املتفاوتة. 

 ويف اخلتام

 ليهام:إأمران ينبغي ا لتفاو  هناك

 تعرياىل، نعامئري  مقابريل يف كانيرياً  ليأ واقمد الهكرإىل أّن  ا لتفاو األول: جيب

 ونريؤّدي املواهريب  ريذه وارييطة كريانوا الريذين األشري اص ري كذل  ري نهكر أن جيب بل

 يف نقريريرأ كريريام السريريبيل، هريريذا يف باخلدمريرية أكثريرير ونهريريّوقهم الاريريريق، هريريذا مريرين حقريريوقهم

 وحيريّب  حريزين قطريب كريّل  حيّب  اهلل وإنّ »: قال  اقسني بن عيل انمام عن اقديث

 نالنريًا؟ أشريكرو: القيامة يوم عبيده من لعبد وتعاىل تبارك اهلل يقول شكور، عبد كّل 

ا : نيقريول رّب، يا شكرت  بل: نيقول
 هلل أشريكركم: قريال ثريمّ  تهريكره، مل إذ تهريكرين ملا

 .(3)«لطنا  أشكركم

                                                 
 .52البقر : اور    (1)

 .6املائد : اور    (2)

 .30ري ح 99صول الكايف، اجلزء الّثاين ري صأ  (3)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................126)

 

 وتقريريديرهم مسريريتحّقي إىل  وتقديمريري  املجتمريريع يف الهريريكر روح إحيريرياء لريريذا نريريّنّ 

 بعطمهريريم ا جتامعيريرية األهريريدا  حتقيريريق طريريريق يف خريريدمتهم عريريىل وثنريريائهم ومحريريدهم

 .املجتمع وُرقّي  حركة يف مهمّ  عامل هو وااتههادهم، وإيثارهم ومعرنتهم

نعم عطينا اقق اريبحان  وتعرياىل بنعمرية، أالثاين: يصيب الكث  منّا الغرور نيام لو 

ونحسب ذل  ااتحقاق لنا   نضرياًل منري  تعرياىل، ونرييام لريو ابتالنريا اهلل تبريارك وتعرياىل 

يتجارس  -والعياذ باهلل  –ن بعضهم إببطية ما ُنحمل املسؤولية متامًا هلل ابحان ، حتا 

إىل تريرك العبرياد  عىل مقام اقريق ويعتريربه  املريًا لري  ومعتريديًا عطيري ، وقريد يصريل األمرير 

 والصال !!

اَز  شريار اقريق تبريارك وتعرياىل  ريؤ ء بقولري :أوقد  تآ ََ ََ  َما   َتاَه َف  ََ ا َن ِذ ِذ ا    َنمَّ ََ

ِّبي َأَكاَرَم ذ  ََ اوَل  ََ  َ ََ َمَز  عَّ ََ َنَكَرَمَز َو ََ  ِّبي ََ اوَل  ََ  َ ََ َ َقاَز  َذ  
ََ َيَهَ ازذ اَ  ََ ََ ََ  َما   َتاَه َف  ا  ِذ َوَأمَّ

ََ ذ  َماوَن  َلَ هذا َم  َأَه  ذَ اكذيذ  َكا َّ َتاْ َل َقَكرذ َعا  ذ  ْلَ َْ اوَن َياََل  َوَقاَنَكَهوَن  َوَل َتَ ضآ

َ َث َأَك    َآ بآوَن  ْل  ْلَ     ل
 .(1) َل َحب    ََج    َوَتذ

 مريا هبا يفعل أن ل  إ ي، إكرام ذل  أن بنعمة عطي  اهلل أنعم إذا نيحسب اننسان

 نيكفر إ ية إهانة أن  حسب رزق  عطي  قدرو أمس  إذاو الفساد، يكثرو نياغا يهاء

 .جيزاو

نعم أم يهكر كام تقدم، نال ينبغي ملن أكرام  تعاىل ل  ليبتطي  أيكفر إن أوقد غفل 

لقرياه عطيري  ربري ، لريذا عريرب أنام هي مسؤولية واختبار قد إن يغرت، وأاهلل عطي  من نضط  

ََ عن  بقول :  َمزَ  ِذ عَّ ََ َنَكَرَمَز َو ََ َز  تآ ََ ما ابتالئ  بالتقت  يف الرزق ونحريوه، أ، وَم   َتَه َف 

 نريام هريو جريزاء ونتيجريةإنطيأ هو إهانة من  تعاىل ابتداًء و  عقوبة مرين دون اريبب، و

                                                 
 .155البقر : اور    (1)
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لعدم يف  النعمة نيام أمره اهلل ب ، نطم يكرم اليترييم ومل حيريض عريىل طعريام املسريكني، 

 ب حبهم لطدنيا ومطذاما وإعراضهم عن األخر  ودرجاما.وذل  كط  كان بسب

كان ما تقدم بيان ققيقة املوق  املاطريوب مرين العبريد ا لتريزام بري  حريني ا بريتالء 

باخل ، وهريو الهريكر، واآلن حريان الوقريت لطتعرير  عريىل حقيقرية الصريرب الريذي يمثريل 

 زاء ا بتالء بالرش. إاملوق  املاطوب 
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 حقيقة الصرب:

ر ريم بيانًا لطموق   اه ا بتالء باخل ، وأما املوق   اه ا بتالء بالهريكان ما تقد

، نهريو (1) التريدب  أمرير اخريتاللو اجلريزا مرين ن  الصرب، وحقيقت  هي الوقايريةأ منقد تقد

ر  ريحيانريًا عرين حريد التصريأضد اجلزا، نعندما تصيب اننسان نازلة مريا  ريده خيريرج 

الالئق بالعقالء، ما جيعط  عرض  لطكث  مرين األخارياء، وهنريا يريأيت دور الصريرب ليقيري  

 ويمنع  من ذل .

 وا اتسريالم الذلرية وقبريول الهريقاء قد يتوم  البعض بأن  حتمل نطيأ الصرب ما

 واقوادث، لذل  املهاكل مجيع أمام والثباو املقاومة اخلارجية، وإنام يعني لطعوامل

 :شعب ثالث عىل الصرب إن خالقاأل عطامء قال

 .الااعة طريق تعرتي التي املهاكل أمام املقاومة أي: الّااعة عىل الصرب

 وارتكريرياب العاديريرية الهريريهواو دوانريريع أمريريام الثبريرياو أي: املعصريريية عريريىل الصريريرب

 .املعصية

 اجلريزا وترك ا هنيار وعدم املّر  اقوادث أمام الصمود أي: املصيبة عىل الصرب

 .والفزا

 بري  األمرير يكريررو القريرآن، يمريدحها التريي األحوالو املطكاو أع م من الصرب و

اَ  : ني  قال موضعًا، وقد ابعني من قريباً  بط  حتا ََ مذ لذا ََ إذنَّ  ََ و   ََ و  َوَقهَّ َ
َوِذَن َقَصأذ

                                                 
 .199ص 1راجع يف معناه امليزان يف تفس  القرآن ج   (1)



 (129) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

َذ  ََّ َهاا  : قريريالو ،(1)َيااَز ذ  ْلََمااو و  َوَماا  َيَه يَ  َصااَأَ
ََّ َهاا  ِذَلَّ  لَّاانذ و َحاا   َوَماا  َيَه ََ ِذَلَّ 

َ  ٍب : ، وقال(2)َيْذ مٍ  ََم َيَوَّفَّ  لصَّ تذَروَن َأَجَرَهَم تذَغَرذ حذ ََّ  .(3)ِذ

 ملاذا أمرنا اهلل بالصرب؟

االكريم الصابرين بقولري :  قرآنعر  ال ي َ اذَوَتش  ذ اأذ م َأَصا رذ  لصَّ ََ يَ  ِذ َتَهَهم   لَّانذ

 ََّ صذ َبٌة َق َلو  ِذ آ  مآ ََّ ََ لِلذ َوِذ َعونَ  ِذَلَ زذ   باجلمطة التطفظ هرد أراد  عدم املعطوم منو، (4)جذ

 معناهريا، بحقيقرية حتقريق غري  مرين انخاريار هريرد  و بالبريال، معناهريا حضور غ  من

بام نيها األاباب املادية التي يتوقع اننسان  –ومجيع املوجوداو  اننسان كون هيو

وهريريو املترصريري  واملريريدبر  ريريا بمقتىضريري  املطريري ، بحقيقريرية هلل مطريريوك -ن تصريرييب  بالرضريريرأ

 يفعريل و  منري ، إذن عرين إ ّ  ارياكن يسريكن و  متحرك يتحرك ربوبيت  تعاىل  ا، نال

 يريرد   و ومهرييت  عطمري  خياريئ   ومهية من  اابق عطم عن إ ّ  قابل يقبل و  ناعل

 .قضاته

 َب دذفذ َوَق يذ ََ َر  ََ هذ ّره إ ّ ريآخرير او يضري ، وعطي  نطرييأ ملوجريود أن ينفريع (5)َوَهَو  َل

 مجيعًا. هلل األمر وإن الابيعية لألاباب راجعاً  ليأ بّذن ، ناألمر

 القطريب واطمئنريان اققريائق هريذهإىل  الرينفأ اهتريداء يسريتعقب بام تقدم نانذعان

 وإاريريناده ال اهريريرية باألاريريباب تعطقريري  جهريرية مريرين وقطقريري  اضريرياراب  وعريريدم واريريكون 

 .ابحان  اهلل دون إليها املر  والنوائب املصائب

                                                 
 .186آل عمران: اور    (1)

 .35نصطت: اور    (2)

 .10الزمر:  اور    (3)

 .156-155البقر : اور     (4)

 .18األنعام: اور     (5)
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نّذا التفت اننسان  ذه اققيقة القرآنية أرجع األمر كط  هلل وعطم إنري    يصرييب  

ا شيئًا من آثار هذه املوجوداو مهام ع مت إ ّ بّذن  تعاىل، نيقول:  ََّ ا ِذ ََّ ِذَلَ ازذ   لِلذ َوِذ

َعونَ  ََ   .جذ

َ  مَ : تعاىل قول  معنا وهذا نذ  لِلذصذ َبٍة ِذَلَّ َم  َأَص َب مذ ََ َ  تذا  تذإذ ا ذ  لِلذَوَمَ  َياَؤمذ َ ََ

ٍ  َيهذ مٌ  َقَهَبَز َو لِلَ ْي ََشَ    .(1)تذَك

نسريريبب اجلريريزا هريريو تريريوهم اننسريريان تريريأث  األاريريباب مريرين دون اهلل، نيعتقريريد إن 

و العريدو أن يرضريه، نتصرييب  حريال مرين اخلريو  وا ضرياراب أ لو املسريؤوألطسطاان 

نريالن، نتصرييب  حالرية مرين النفعيرية والوصريولية ططبريًا و إن أاباب النفع بيد أواليأ ، 

 .(2) لنيل رضاه، وقد قيل: إن القطوب جبطت عىل حب ما ينفعها

يريؤثر،  نرييام بنفسري  يسريتقل أن الكونيرية األاريباب مرين لسريبب نّذا عطريم أنري  لرييأ

ََ  لِلَوحتقق بقول  تعرياىل:  ََ  َوِذَن َيَمَ َ ا اَن َلاَز ِذَلَّ َهاَو َوِذَن َيَمَ َ ا َذ ا  َك  ََ ا  تذَُض 

يرٌ  ٍ  َق ذ ْي ََشَ َهَو َيََل َك ََ  أحسن يتحقق ب و، اطمأنت نفس  واكنت روح ،  (3)تذَ َرٍ 

 .الغفطة رين يغسلو األا ،و اجلزا منابت يقاع الذي الصرب

 نّن قال قائل: ما الدليل عىل رجوا األمر كط  هلل؟

ااَمَو أذ  َولِلذ  تعريرياىل: نقريريول: قولريري ََ  ل َّ ِذ  َمَهاا ََ ََ  َولِلذذ، وقريريال: (4)َو ْلَ َمَهاا

َمَو أذ  ِذ َوَم  َتَ نََهََم   ل َّ ََ  لنفسري  املطري  اآليرياو من ن ائرها يفو نيها ، نأثبت(1)َو ْلَ

                                                 
 .11التغابن: اور    (1)

، 74البحار: «. جبطت القطوب عىل حب من أحسن إليها وبغض من أااء إليها»ورد عن النبي   (2)

 .140ص

 .17األنعام: اور    (3)

 .189آل عمران: اور     (4)
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 مطكري  أنري  أمجع بام يف ذل  اننسان وكل األاريباب واملوجريوداو، ومعنريا العامل عىل

خرال كام أيمطك  من جهة و  يمطك  من جهة  بحيث ليأ انطالق عىل مال  تعاىل

 أمريرياو العقريريالء، أن ريريار رنات ريتصريري يوانريريق نريرييام آخريرير شريرييئاً  أو عبريريداً  يف اننسريريان يمطريري 

   رناوريالتصري بعريض يصريحح إنريام ناقص نمطك  ل  يمطكها، نال السفهية الترصناو

باخلدمرية وبرياقي  ني  ر رييتص أن من  يمط  إنام مثالً  لعبد املال  اننسان نّن مجيعها،

 نالعقالء موجب ابب غ  من بالنار حيرق  أو جوعاً  أو عاهاً  يقتط  أن أماو األعامل

 بعريض تصريحح إنريام ضريعيفة مالكيرية لانسريان نهريي مالكيرية كل أي ذل ، ل  يرون  

 مطكري  ب ريال  هريذاو مكرين، ر ريتصري كريل   املمطوكة العني يف املتصور  الترصناو

 لنفسريها متطري    هيو يمطكها رب من تعاىل اهلل دون من  ا ليأ نّهنا لألشياء تعاىل

 نهورًا.  و حيا   و موتاً   و رضاً   و نفعاً 

ن  منع الترص  يف مطك  إ ّ بأذن  نقال عريز أوأيد مطكيت  تعاىل لكل املوجوداو  

َمَو أذ من قائل:  ي َلَز َم  ِفذ  ل َّ ََ   لَّنذ ِذ َمَ   ََ َذازذ  َوَم  ِفذ  ْلَ ََ نَاَ َف ِذَلَّ تذإذ
،  (2)َيَشاَفَع يذ

َكَم  لِلَوقال:  تَّ ََ اَمَو أذ  ِذنَّ  ي َخَهاَق  ل َّ
ا ٍ  َثامَّ  َساَهَوب َياََل   لَّانذ  َأيَّ

اهَّةذ
َِ ِفذ سذ ََ َو ْلَ

ااَ   اافذ ٍع ِذَلَّ مذ ََ ااَ   َر  ْلََمااَر َماا  مذ لذَكااَم  لِلَ َلَعااَر ذ َيااَ تي ََ َذاازذ  ََ اا   َتَعاا ذ ِذ ََ ََ َيَبااَ وَف َأ َكااَم  تآ ََ

َرونَ   ، نطيأ ألحد الترص  يف مطك  تعاىل إ ّ من بعد أذن .(3)َقَنكَّ

صذ َبٌة َق َلو  من هنا يتضح قول  تعاىل يف تعري  الصابرين:  م َأَصَبَهَهم مآ ََ يَ  ِذ
 لَّنذ

 ََّ ََ  ِذ آ ِذَلَ زذ  ََّ َعونَ  لِلذ َوِذ القادر  كط  راجع هلل وهو وحده ، نهؤ ء يؤمنون إن األمر(4)جذ

                                                                                                                        
 .17املائد : اور     (1)

 .255البقر : اور     (2)

 .3يونأ: اور     (3)

 .156-155البقر : اور     (4)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................132)

 

إذنَّ عىل تبديل السيئاو حسناو والكرباو نرج،  ِذنَّ َمَع  َلَعَنذ  ر   اَرذ َي اََمَع  َلَع  ََ

ي َ  ِذنَّ  لِلَ ويؤمنون، (1)َيَن     ، نهذه املعية معية معونة ونرص .(2)َمَع  لصَّ تذرذ

 عالقة الصرب بالعلم بالغيب

ِذ َوَل ِفذ  َما وااا القرآن الكريم املؤمنني بقول :  ََ ا َبٍة ِفذ  ْلَ
اَ  َمصذ َأَصا َب مذ

َأَ  ََ ْذ َأَن  َ  َقَب َكَم ِذَلَّ ِفذ كذَه ٍب مذ َف ذ ََ ََ َيََل  لِلذَأ لذ ََ ٌر  َأَه  ِذنَّ  لذَكاَ   َقَنَساَو  َياََل َما   َي ذ

ٍَ  َرَحو  تذََم مَق َكَم َو لِلَََ َقَكَم َوَل َقفَ  َ و ََ َّْ َُمََه ٍل  َآ َك
   .(3)َل َُيذ

ن كل ما يصيب املؤمنني من مصائب إنام هي مرين قضرياء أنقررو اآلية الكريمة 

رياُكمْ اهلل وقدره، وعطل ذل  بقولري :  ُحريوا بارياما آتا ْفرا ُكْم وا  تا رياتا ريا نا ريىلا ما ريْوا عا ْأاا ريْيال تا كا
، لا

 مريا و لي اريئكم كريان مريا ابكمأصري الريذي بريأن الفريرح و األاريا اآلية إىل تريرك ندعت

 ناألاريا مقريدر، قريدر و مقيض قضاءإىل  اقوادث  اتناد ليصيبكم كان ما أخاأكم

 يهري  كريام األمور أزمة بيده الذي باهلل يؤمن مؤمن من صدوره ينبغي   لغو والفرح

َ  مَ : تعاىل قول  إلي  نذ  لِلذَم  َأَص َب مذ ََ َ  تذ لِلذ صذ َبٍة ِذَلَّ تذإذ َ ذ َقَهَبَز َو لِلَ َوَمَ  َيَؤمذ ْي  ََ تذَك

ٍ  َيهذ مٌ   .ََشَ

وهنا قد يسأل اائل: قد مر اابقًا إن أكثرير املصريائب هريي بسريبب الريذنوب التريي 

يَكَم  :اننسان بحكم قول  تعاىل ااجرتحه ابذََم َكَ اَبَت َأَيا ذ ََ ا َبٍة  َ  َمصذ َوَم  َأَص َتَكَم مذ

 نام هو الوج  هبذه املوااا ؟   . (4)َكثذرٍ َوَيَعَفو َيَ  

                                                 
 .6-5الرشح: اور     (1)

 .153البقر : اور     (2)

 .23-22اقديد: اور    (3)

 .30لهورال: ااور    (4)
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واجلواب: ذكرنا يف ما ابق ان بعض املصائب هي اختبريار منري  تعرياىل لطمريؤمنني 

َثَهاَز لي هر مكنوناو أنفسهم قال تعاىل:  اَوَ  َقاَرٌح مذ ََ اَ  َما َّ  َل ََ ََ ِذَن َيَمَ َ َكَم َقَرٌح 

ََلَ  َتَيَ  َ  وذ ََ ََ  ْلَيَّ َ   َه
ا سذ َولذَ َعَهَم  لِلَ  لنَّ َوقذ يَ  مَمنَاو  َوَيهَّ ذ

اَهَ  َ  َو لِلَ لَّنذ ََ انََكَم 
َل  َن مذ

َّْ ْلذذ  َآ  ل
َص  لِلَ َي َُيذ َ َمحي

يَ   َولذ يَ  مَمنَو  َوَيَمَحَق  َلَك َذرذ َبَهَم َأَن َقاَ َخَهو   َأ َ   لَّنذ َح ذ

يَ  َج َهَ و  نََّة َوْلََّ  َيَعَهَم  لِلََْل   ي َ   لَّنذ نََكَم َوَيَعَهَم  لصَّ تذرذ
 .(1)مذ

َ  لِلَوأوضح من  قول  تعاىل: 
َص َما  ِفذ َقَهاوتذ  َولذَ َبَهِلذ اَ َمحي

َكَم َولذ َذ َكَم َم  ِفذ َصَ و

َذ  َو لِلَ َ و   لصآ
 .(2)َيهذ ٌم تذَن أذ

َ وقولريري  تعريرياىل:  ََ ااَبَهَم َأَن َق َ  َكااو  َوْلََّاا  َيَعَهااَم  لِلََأَ  َح ذ اانََكَم َوَِل
يَ  َج َهااَ و  مذ   لَّاانذ

َ  َدونذ  لِلذ َنو  مذ َسولذزذ َوَل   َيهَّ ذ ََ ة  َو لِلَْلَ َوَل  َِ  
نذَي َولذ  .(3)َخبذٌر تذََم َقَعَمَهونَ  َؤمذ

التريي تكريون لالختبريار ورنريع  اآلية حمريل البحريث ختريتص باملصريائب والريبالءاون

الدرجاو، وهي ما يصيب األنبياء واألئمرية والصرياقني،   لريذنب اقرتنريوه، ولكرين 

 اننسريان ذنريوب بسريبب تكريون التريي مريا املصرياعبأليثيبهم عطيها ويرنع درجامم، و

 البحريريريث، هريريريذا عريريرين خارجريريرية نّهّنريريريا ان ّيريريرية، وا لتزامريريرياو الااعريريرياو يف وتسريريرياحم 

 .اننسان حيا  يف صحيح برنامج عوض من  بدّ  وملواجهتها

 شكال:إ

 ثباو لطجرب، نطريوإباال لالختيار وإرجاا األمر كط  هلل ني  إن إوقد يقول قائل: 

حمتريوم، كريام  بقضاء مقضية و حمفوظ، لوح يف مكتوبة اقوادث كونإىل  ا اتناد جاز

                                                 
 .142-140آل عمران: اور    (1)

 .154آل عمران: اور    (2)

 .16التوبة: اور    (3)
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اَ   َم يف اآلية السابقة  اَكَم ِذَلَّ ِفذ كذَها ٍب مذ َف ذ ََ ِذ َوَل ِفذ َأ ََ ا َبٍة ِفذ  ْلَ
اَ  َمصذ َأَص َب مذ

َأَ  ََ ْذ َأَن  ََ َياََل  لِلذَقَب لذ ََ اٌر  َأَه  ِذنَّ  ا َقَكَم َوَل َقَفَرَحاو  تذاََم  َي ذ ََ لذَكاَ   َقَنَساَو  َياََل َما  

ٍَ  مَقاا َكَم َو لِلَ َ ااو ََ َّْ َُمََهاا ٍل  َآ َكاا اا
 ططريريب تريريرك يف ذلريري إىل  ا اريريتناد أمكريرين .(1)َل َُيذ

 والريدناا عرين الاطب، عن نقعد أن حينئذ نيجوز ماطوب، كامل وكسب كل الرزق،

نسعي اننسان   دخل ل  يف  مكتوب، مقيض من  ايقع الذي بأن ذل  ونحو اقق،

 التحصيل، وهذا هو اجلرب بهحم  وقم ؟

ن كريريل مريريا يف الكريريون مريرين حريريوادث يسريريتند يف وجريريوده جلمطريرية مريرين إواجلريريواب: 

 كريام أنري  راد  اننسان واختياره، غ إاألاباب ينتفي بانتفاء واحد منها، ومن مجطتها 

 كريذل  التأث ، يف حكم  وإباال العطل، زمر  من واختياره إرادت  إخراج ل  جيوز  

 مرين اقريوادث، تستند إلي  تامة ةوعط وحيدًا، ابباً  اختياره بكون حيكم أن ل  جيوز  

 انراد  رأاها يف التي ني  املوجود  والعطل العامل أجزاء من آخر يء يهارك  أن غ 

 والب ريل، والكريرب كالعجريب املذمومرية الصفاو من كث  عطي  يتفرا نّن ذل  ان ية

 .ذل  ونحو والغم واألاا، والفرح

 عريىل يسريتكرب أو بنفس  نيعجب كذا وتركت كذا نعطت الذي أنا: اجلاهل نيقول

 إرادتري  واختيرياره، عرين اخلارجرية األاباب بقية بأن جاهل وهو - بامل  يب ل أو غ ه

- يء عرين أغنريا و  شرييئًا، اختيرياره يسد مل األمر ل  يمهد مل لو وألو  ألو  وهي

 جاهل وهو كذا، عني ناو ملا أو بكذا، ترضرو ملا كذا نعطت أين لو: اجلاهل ويقول

 إىل - اقيريا  أو العانيرية، أو الريربح أعنريي - عدمري  يسريتند الرضرير أو الفريوو هريذا بأن

 - ررريالضري أو الفريواو حتقريق يف أعنريي - انعريدامها يف يكفريي العطل من وألو  ألو 

 موجودًا. اختياره كان منها، وإن واحد انعدام

                                                 
 .23-22اقديد: اور    (1)
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ََ  : تعريرياىل ر كقولريري رينريريالقرآن   يمنريريع مريرين ا ختيريريار ونسريريبة األنعريريال إىل البهريري َوِذ

َشة  َق َلو  َوَجاَ ََ  ََ حذ َعَهو   ا  َو لِلَََ ََ َْ ِذنَّ  لِلَأَ    َيَهَ َها  مَت َ  ا  َقا َ ا  ِبذ ََ َشا  ذ َل َياَنَمَر تذ َلَفَح  َمَر

ََوَلوَن َيََل  لِلذ َوِذَن : تعرياىل ، ننسب نعل الفاحهة إلرييهم، وقولري (1)َم  َل َقَعَهَمونَ  َأَق

َْ ِلذ َيَمِلذ  ََ ََ َتوَ   َّ  َقَعَمَهاونَ  َكنَّ
يٌ  ِمذ ََ  َترذ َْ َوَأ َّ  َأَيَم

يَئوَن ِمذ َهَم َترذ ََ  ،(2)َوَلَكَم َيَمَهَكَم َأ

 . (3)َلنَ  َأَيََمَلنَ  َوَلَكَم َأَيََمَلَكمَ : وقال

 دعريريوال ينكريرير وإنريريام الكريريريم القريريرآن ينكريريره   مريريا ناعطريري إىل  الفعريريل نسريريبة نأصريريل

إىل  اقريوادث تعرياىل، نريرتاه يسريند وإذنري  مهرييت  عرين وا اتغناء الفعل يف ا اتقالل

 قولري  يف كريام جهريالً  نقريده بريام حيزن و  جهاًل، وجده بام اننسان يفرح   كي القضاء

َ  َم لذ  لِلذ: تعاىل ي مَقا َكمَ  َومَقوَهَم مذ إىل  املريال بّاريناد اجلريودإىل  يريدعو نّنري  ،(4) لَّانذ

ََونَ وَ : تعاىل قول  يف وكام تعاىل، اهلل إيتاء َ َقنَ َهَم َينفذ ََ   َّ
 اننفاقإىل  يندب نّن  ،(5)ِمذ

 تعاىل. اهلل رزق من أن إىل  با اتناد

 كريل هريي أن والنمرقة الوااا التريي يتضريح نيهريا معنريا )األمرير بريني األمريرين( 

 بّقريداره بريل ذات  من باقتضاء و نفس  تطقاء من ابباً  ليأ الكونية األاباب من ابب

 لري  تعرياىل بتسريهيط : نقريل شريئت إن و خالنري ، إرادت  عدم و التأث  و الفعل عىل تعاىل

 وقريد املانع رنع و انقدار هو نانذن تعاىل بّذن  نقل شئت إن و إلي ، الوصول ابيل

 قريال تعرياىل إذنري  عريىل موقريو  عامل كل من عمل كل أن عىل الدالة اآلياو تكاثرو

                                                 
 .28 األعرا :اور    (1)

 .41: يونأاور    (2)

 .15: الهورالاور    (3)

 .33 النور:اور    (4)

 .3 البقر :اور    (5)
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 نٍَة َأَو : تعاىل
َ  لذ نذ  لِلذَقَرَكَهَموَه  َق كذَمة  َيََل َأَصوَم  َقَاَعَهَم مذ ََ بذإذ ََ َما   :قريال و ،(1)َلذَ  

َ  مَ  نذ  لِلذَأَص َب مذ ََ ازذ : وقال ،(2)صذ َبٍة ِذَلَّ تذإذ تي ََ نذ  ََ َب َقاَز تذاإذ ََ  َُ اَر ََ َُيَ  ،(3)َو َلَبَهَ   لاَّ ي

نََفٍ  َأنَ : وقال
نذ  لِلذ َوَم  َك َن لذ ََ انََفٍ  َأَن : قال و ،(4)َنَوَأ ِذَلَّ تذإذ

َ  َوَم  َكا َن لذ َقاَؤمذ

نذ  لِلذ ََ َسوٍل ِذ : وقال  (5)ِذَلَّ تذإذ ََ   َ
َسَهنَ  مذ ََ نذ  لِلذَوَم  َأ ََ  ذلري  غري إىل  ،(6)َلَّ لذَ َا َع تذاإذ

 .الكث   اآلياو من

 و  ،شريرييئاً  اهلل مريريع نمطريري    أنريريا»بقولريري :  ىل ذلريري  أمريري  املريريؤمنني إشريريار أوقريريد 

 .(7)«منا ب  أمط  هو ما مطكنا، ما  إ نمط  و  ،شيئاً  دون  من نمط 

 عرين األاريدي ربعي بن عباية األ  حني السالم عطي  املؤمنني أم  أخرب وبذل 

 نسكت اهلل؟ مع أو اهلل دون من متطكها :السالم عطي  املؤمنني أم  نقال ا اتااعة؟

 ،قتطتري  اهلل مريع متطكهريا قطريت إن: قريال أقريول؟ وما: قال! عباية يا قل: ل  نقال ،عباية

 تقريول: قريال املريؤمنني؟ أمري  يريا أقريول وما :قال ،قتطت  اهلل دون من متطكها قطت وإن

 اريطبكها وإن ،عاائري  مرين ذلري  كان مطكها نّن ،دون  من يمطكها الذي باهلل متطكها

 اريمعت أمريا ،أقريدرك عطيري  ملريا واملالري  ،مطكري  ملريا املالري  وهو ،بالئ  من ذل  كان

                                                 
 .5 اقرش:اور    (1)

 .11: التغابناور    (2)

 .58: األعرا اور    (3)

 .145: عمران آلاور    (4)

 .100يونأ: اور   (5) 

 .64: النساءاور    (6)

 يف ينخمتار العباد وكون ا اتااعة، تفس  يف السالم عطي  ل  كالم ، من363هنج البالغة: ص  (7)

 رادية.ان أعام م



 (137) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

ىل آخرير ....إبرياهلل؟ إ  قريو  و  حريول  : يقولون حيث والقو  اقول يسألون النا 

 .(1)كالم  

إذا اتضح ما تقدم نقول: إن اآلية الكريمة ليست يف صدد نفي اختيار اننسريان، 

  ي.ذن انمل يهفع بان إّنام أرادو أن تبني أن  غ  كا  يف التأث  ما

 لفعطري  مسريتقالً  اريبباً  نفسري  يريرال أ  لري  املسريطم رب  بمقام العار  اننسان نعىل 

 مجيعرياً  هلل القريو  وأن بّقريداره عطي  قادراً  اهلل بتمطي  ل  مالكاً  بل غ ه عن ني  مستغنياً 

ََ  يَ : تعاىل قال اهلل عىل متوكالً  يعزم أن نعل عىل وإذا عزم إذ َْ َياََل ََ ا َهَوكَّ ََ   لِلذَزَماَت 

َآ  ْل ِذنَّ  لِلَ
هذيَ هَ َُيذ  أو اهلل بريّذن يقيريده أن ارييفعط  عام أخرب أو بيشء وعد ، وإذا(2)َوكي

 .خالن  مهيت  بعدم

رادت  واختياره وإنريام يوقفري  إن   يتكل عىل أمن هنا أمر القرآن الكريم اننسان 

ااوَل َّ لذَشاا: تعريرياىل عريريىل مهريرييئة اهلل قريريال ََ ََ َتاا    َيٍ  ِذِّني اَوَل َق لذاا ََ  ٌْ اا ِذَلَّ َأَن َيَشاا َ    ََ يذ

 . (3) لِلَ

                                                 
 .211: صفحة 2 : اجلزء العالمة املجطيس :مرآ  العقول يف رح أخبار آل الراول  (1)

 .159آل عمران: اور    (2)

 .24-23الكه : اور    (3)
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 شكال:إ    

ن يف الريريدعو  إىل الصريريرب عريريىل الباليريريا واملصريريائب قبريريول لط طريريم إقريريد يقريريول قائريريل: 

 والاغيان وإذ ل لطمسطم، وكل ذل  خمال  لطدين؟

 يريؤمر مل التريي هريي عطيهريا را إىل الصريربريالهري نريدب التريي املصريائب واجلواب: أن

 مريوو مرين الكونيرية العامرية كاملصريائب حتمطهريا عرين وا متنرياا بالذب عندها املصاب

 كامل ريريامل دخريريل نيهريريا لالختيريريار مريريا وأمريريا نيهريريا، اننسريريان  ختيريريار شريريأن   مريريا ومريريرض

 وجيريب حتمطهريا يف يأذن املكط  و  عطيها الصرب   جيوز با ختيار تعطق نوا املتعطقة

 .والنفو  باألعراض املتعطقة كامل امل ااتااا ما يقاومها أن عطي 

  



 (139) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 حديث فليعد للفقر جلبابًا

أنري  قريال: مرين أحبنريا أهريل  ويف اياق ما تقدم نفق  ما روي عن أم  املريؤمنني 

 .(1)و  فاناً أالبيت نطيعد لطفقر جطبابًا 

َْ  :واجلطبريرياب هريريو املطحفريرية، قريريال البيضريرياوي يف قولريري  تعريرياىل اا   لنَّبذاايآ َقاا َ َآ َياا  َأ

 ََ َ  َج تذ بذهذ َّ  ْلََ َو جذ
َي َيَهَ هذ َّ مذ

نذَي َيَ َذ ََ َوَذَ   ذ  ْلَََؤمذ يغاني وجريوههن  ،(2)َوَتنَ قذ

 . (3)وأبداهنن بمالحفهن إذا برزن قاجة

والتجفا : يء من االح يرتك عىل الفر  يقي  األذال، وقريد يطبسري  اننسريان 

 .  (4)يضًا. كذا يف هناية ابن األث أ

فا  بالكرس آلة لطحرب يطبس  الفرير  واننسريان ليقيري  مرين ويف القامو  التج

 . (5) اقرب

و نطيدنع  عن نفس  بسالح كالتجريار  أومعنا اقديث: من أحبنا نطيسرت نقره، 

 ونحوها نهو حث وترغيب عىل نعل أحد األمرين.

وعطي  نمعنا اقديث دائر بريني املعنيريني املريذكورين بنرياء عريىل اخلريال  يف املريتن، 

 إشار  إىل اقث عىل ارته؛ ألن اجلطباب آلة لطسرت. «نطيعد لطفقر جطباباً » : نقول

                                                 
 .143ص27ج، بحار األنوار: 112، رقم اقديث: 488هنج البالغة:   (1)

 .59األحزاب: اور    (2)

 .280ص 2نوار التنزيل لطبيضاوي جأ  (3)

 .279ص 1هناية ابن األث : ج  (4)

 .124ص 3القامو  املحيط ج  (5)
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إشار  إىل اقث عىل ما ب  يدنع الفقرير وأذاه عرين نفسري   «نطيعد  فانًا ل »وقول : 

و كتابرية ونحوهريا؛ ألن التجفريا  آلرية لريدنع األذال يف أو صريناعة أو زراعة أمن  ار  

 اقرب.

نعريريىل األول شريريّب  الفقريرير يف وجريريوب اريريرته وشريريناعة إ هريرياره؛ ألنريري  ذل وهريريوان 

وااتسالب لطعز  ومذهبة لطحياء، بامرأ  ذاو عور  شنيع إ هارها وواجب ارتها 

 باجلطباب.

أي: نطيعد ااترًا ات ًا عىل وج    ي هر من  يء، وني  من املبالغة واقث عىل 

ن يكتم  عريىل نفسري  ويعريّدها لتحّمطري ، نكأنري  أبارت الفقر وكتامن  ما   خيفا، وذل  

 بذل  أعد ل  جطبابًا وارته ني .

والغرض املسوق ل  الكالم هو اقريث عريىل اريرته وكتامنري  وعريدم إ هرياره، لريئال 

نقريريراء أذ ء   مريريال  ريريم،  ن حمبريريي أهريريل البيريريت إيهريريمت بريري  األعريريداء، ويقولريريوا 

وجري  حيسريبهم اجلاهريل  ولذل  كان أصحاب الصفة يتعففون ويكتمون نقرهم عريىل

 بحا م أغنياء من التعف .

شرييعتنا مرين   يسريأل النريا  ولريو مرياو »: وورد يف اخلرب عن ايدنا الصريادق

 . (1)«جوعاً 

قريال: قريال  يب عبريد اهلل الصريادق أويههد لصحة مريا قطنرياه مريا يف الكريايف: عرين 

أعارياه اهلل مثريل يا عيل إن اهلل جعل الفقر أمانة عند خطق ، نمن ارته »: راول اهلل

 . (2)«أجر الصائم القائم

                                                 
 .99عد  الداعي ص  (1)

 .3اقديث  260ص 2أصول الكايف ج  (2)
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عارياه اهلل أيا عيل اقاجة أمانة اهلل عنريد خطقري ، نمرين كتمهريا »وني  رواية أخرال: 

 . (1)«ثواب من صىل

 نكتامن  نقره وحاجت  عىل نفس  جطباب ؛  شرتاكهام يف الساترية.

  لري  أي وعىل الثاين شب  الفقر بالعدو، واخلصم املحارب، ثم أمر بّعريداد  فريا

 االح ليقي  أذاه، وهم قد يهبهون الفقر باخلصم واجلائر.

جئت  لتنصريفني عرين جريائر   »: كام يف حكاية أعرايب دخل عىل أم  املؤمنني

: ومريريا ذاك؟ قريريال: الفقريرير يريريا أمريري  يريريرحم صريريغ ًا لصريريغره و  كبريري ًا لكريريربه، نقريريال 

أخريريا العريريرب نبريرياهلل  املريريؤمنني، نريريأمر اخلريريازن بعرشريري  آ   درهريريم نأعاريرياه، وقريريال: يريريا

 . (2)«يّل متعوذاً إوراول  عطي  كّطام أتاك خصم  متعرضًا، نارجع 

وإنام أمره بأعداد ما يقي  أذاه لافًا ب  وحف ًا ل  عن شامتة أعدائ  وأربرياب دولرية 

ّيينوه لفقره وناقت ، نأمره بّعداد ما ني  عّزه وإكرام ، وألن من الفقر  الباطل، ولئال

 ما هو اواد الوج  يف الدارين.

. ولريذل  ورد يف بعريض (3): كاد الفقرير أن يكريون كفريرًا وهذا تأويل قول النبي

 الرواياو ااتعاذمم من الفقر.

ا حيجزه عاّم   وباجلمطة إعداد ما ب  يدنع الفقر الذي   يكون مع  صرب و  ور

غنًا حيجزك عن ال طم خ  من نقر حيمطري  عريىل »يطيق بأهل الدين واملروء  واجب 

 . (1)كذا يف التهذيب عن الصادق  «األثم

                                                 
 .8حديث  261ص 2صول الكايف جأ  (1)

 .176ص 7واائل الهيعة: ج كمستدر (2)

 .307ص 2أصول الكايف ج(3) 
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 و ذا قسموا ا كتساب إىل األقسام اخلمسة منها: ما هو واجب.

ن إ وإنام شب  التجار  ونحوها بالتجفا ؛ ألهنا تقي  أذال الفقر ويدنع  عنري ، كريام

 التجفا  يقي  أذال اقرب ويدنع ، نهام متهاهبان يف دنع األذال ووقايت .

و  فريا  أجعل املحبة مقتضية نعريداد جطبرياب  ن  وباجلمطة أن املفهوم من  إ

 لطفقر، ومل جيعطها أي حمبتهم مقتضية لطفقر نفس .

 نهذا حث من  ملن أحبهم عىل ارت نقره أو دنع .

و دنعري ، ألهنريم أومط ص الكالم يف هذا املقام: أن حمبريتهم تقتيضري اريرت الفقرير، 

ن يسريرتوه أن كانوا صادقني يف حمبتهم إكانوا يسرتون نقرهم ويدنعون ، نعىل حمبيهم 

 و يدنعوه تهبهًا هبم.أ

يب أوأما إهنم كانوا يسرتون ، نمع وضوح  تدل عطيري  صريحيحة أيب بصري ، عرين 

 أنااًا باملدينة قالوا: ليأ لطحسن مال، قال: نبعث اقسن  إن»، قال: عبد اهلل 

ىل رجل باملدينة، نااتقرض من  أل  درهم، نأراريل هبريا إىل املصريدق، وقريال: هريذه إ

 . (2)«هبذه من تطقاء نفس  إ ّ ول  مال صدقة مالنا، نقالوا ما بعث اقسن 

اشتدو حالري    إن عيل بن اقسني»ويف رواية عبد األعىل موىل آل اام: قال: 

حتريريا حتريريدث بريريذل  أهريريل املدينريرية، نبطغريري  ذلريري ، نتعريرينّي ألريري  درهريريم، وبعريريث هبريريا إىل 

 . (3) «صاحب املدينة، وقال: هذه صدقة مايل

                                                                                                                        
 .25حديث  328ص 6مذيب األحكام ج  (1)

 .26، حديث 351، ص43بحار األنوار ج  (2)

 .440ص 6نروا الكايف ج  (3)



 (143) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

نهذا ونحوه جطباب لطفقر يسرته عن أعني النا ، وليأ املراد هرد الصرب عىل 

أنري  كريان نقري ًا، ومريع  الفقر، نكم من نق  يصريرب و  يسريرت، بريل ي هرير مرين حالري  

 هر نقره حتا حتدث أهل املدينة بذل ، إىل أّن بعث بأل  درهم نحينئريذ  صربه 

 ارته.

يضًا يدل عطيري  أوأّما إهنم كانوا يدنعون  بتحصيل أاباب الرزق، نمع وضوح  

، قريال حممريد برين املنكريدر: كريان يب عبد اهلل أصحيحة عبد الرمحن بن اقجاج، عن 

طافًا أنضل من عيل بن اقسني عيل بن اقسني يقول: ماكنت أرال  حتا  يدا خا

ن أع   نوع ني، نقال ل  أصريحاب : بريأي يء أ، نأردو رأيت ابن  حممد بن عيل 

 وع  ؟

بريو جعفرير حممريد أقال: خرجت إىل بعض نواحي املدينة يف ااعة حار ، نطيقنريي 

و مريوليني أاريودين ، وكان رجاًل بادنريًا ثقريياًل، وهريو متكريئ عريىل غالمريني أبن عيل 

نقطت يف نفيس: شيخ من أشيا  قريش يف مثل هذه الساعة عريىل مثريل هريذه اقريال يف 

 ططب الدنيا، أما أين ألع نّ .

مت عطي ، نرّد عيّل بنهر  وهو ينصاب عرقريًا، نقطريت أصريطح  ندنوو من ، نسطّ 

، اهلل شيخ من أشيا  قريش يف مثل هذه الساعة عىل مثل هذه اقريال يف ططريب الريدنيا

 أرأيت لو جاء أجط  وأنت عىل هذه اقال، ما كنت تصنع؟

املوو وأنا عىل هذه اقال جاءين وأنا عىل طاعة من طاعاو اهلل  جاءيننقال: لو 

 جرياءينعز وجل، أك  هبا نفيس وعيايل عن  وعن النا ، وإنام كنت أخريا  أن لريو 



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................144)

 

اهلل، أردُو املوو وأنا عىل معصية من معا  اهلل عز وجل، نقطت صريدقت يرمحري  

 . (1) وع   نوع تني

يف بعريض  ويف رواية عبد األعىل مريوىل آل اريام، قريال: ااريتقبطت أبريا عبريد اهلل 

طرق املدينة يف يوم صائ  شديد اقر، نقطت جعطت نداك حال  عند اهلل عز وجل 

نريت  هريد نفسري  يف مثريل هريذا اليريوم؟ نقريال: يريا عبريد أو وقرابت  من راول اهلل 

 .(2) ططب الرزق ألاتغني ب  عن مثط األعىل خرجت يف 

لي  أبرين األثري  بتفسري ه لطحريديث حيريث قريال: ويف إمن هنا يتضح ُبعد ما ذهب 

أي: ليزهريد يف الريدنيا،  «من أحبنريا أهريل البيريت نطيعريد لطفقرير جطبابرياً » حديث عيل 

 وليصرب عىل الفقر والقطة.

طيطريبأ إزار الفقرير ثم قال: وقيل إّنريام كنريا باجلطبرياب عرين اشريتامل  بريالفقر، أي: ن

ويكون من  عىل حال  تعمري  وتهريمط ؛ ألن الغنريا مرين أحريوال أهريل الريدنيا، و  يتهّيريأ 

 . (3) اجلمع بني حب الدنيا وحّب أهل البيت

نأنريري  يريريرد عطيريري  أن الغنريريا لريرييأ مريرين خصريريائص أهريريل الريريدنيا، ألن بعريريض األنبيريرياء 

مريرين  ن كريريانواإ، وخاصريرية أصريريحاهبم وحريريوارّيم كريريانوا أغنيريرياء، وواألوصريريياء 

الزاهدين يف الدنيا؛ إذ الزهد ليأ نقد الدنيا، بريل عريدم تعطريق القطريب هبريا، بحيريث   

 يفرح بحصو ا، و  حيزن بفواما.

                                                 
 .1حديث  73ص  5نروا الكايف ج  (1)

 .3 حديث 74ص 5ج الكايف نروا  (2)

 .283ص 1هناية ابن األث : ج  (3)



 (145) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

لذَكَ   َقَنَسَو  َيََل َم  : أ  وإّن الزهد يف آية من كتاب اهلل: قال ايد العابدين 

 .(1)ََ َقَكَم َوَل َقَفَرَحو  تذََم مَق َكمَ 

والغنريريا، كيريري ؟ وأكثريرير أعريريا م  و  يمتنريريع اجريريتاما حريريب أهريريل البيريريت 

يب عم  وعيل بن يقاريني وغري هم، كريانوا أغنيرياء أأصحاهبم وأحباهبم، كزرار  وابن 

 أرباب أموال كث  .

ا يف عام واحد مخسامئة ومخسريون رينقل الهيخ البهائي عن الدرو  أن  قد أحص

 . (2)  آدينار، وأكثرهم بعرش   مطبيًا عن عيل بن يقاني، أقطهم بسبعامئة

 ثم قال: هذا يص  مبطغًا   تفيء ب  خزانة كث  من مطوك زماننا.

قال: وإذا كان يرص  يف اقج املستحب هذا القدر، نام  ن  يف مجيريع خروجري  

نعامرياو، يف كل السنة من التصدقاو املسريتحبة والواجبرية مرين اخلمريأ والزكريا  واأل

 خراجاو.وغ  ذل  من ان

قال: وأعجب من ان يكون هريذا كطري  مرين اقريالل، نريّن الرجريل الثقرية   يقريرب 

 اقرام.

يب عبد اهلل الهاذاين، أنري  قريال: اريمعت الفضريل برين شرياذان، يقريول: أخريذ أوعن 

لي  يف غرنة وحولري  مهريايخ يب عم ، نصعدنا إأيومًا شي ي بيدي وذهب يب إىل ابن 

يب عمري ، نقطريت الرجريل أ: هريذا ابرين طون ، نقطت أليب من هذا؟ نقريالويبجّ  مون يع ّ 

 الصالح العابد؟ قال: نعم.

                                                 
 .319ص 2الكايف: ج، وأصول 259ص 2تفس  القمي: ج  (1)

 .319ص 1الدرو  الرشعية: ج  (2)
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يب عم  مائة خهبة وعرشين خهبة يف أيام هارون، أوامعت  يقول: رضب ابن 

 رضب  السندي بن شاه  عىل التهرييع وحريبأ، نريأدال مائرية وأحريدًا وعرشريين وتوىّل 

 ألري  درهريمألفًا حتا خيل عن ، نقطت: وكان متمو ً؟ قال: نعم، كريان رّب مخسريامئة 

(1) . 

ثم كي  حيّث عيل من أحبهم عىل لبأ إزار الفقر، وهريو وأو ده الكريرام كريانوا 

يتأبون عن ذل ، وحيثون أحبائهم وأولياءهم عىل نزع ، حيث قريالوا:   خري  نرييمن 

 . (2)   حيب مجع املال يك  ب  وجه ، ويقيض ب  دين ، ويصل ب  رمح 

بريد اهلل: احفريظ عريّزك، قريال: ومريا عريّزي ملريوىل لري ، ع وقد قال ايدنا الصريادق 

يل أراك  جعطت نداك؟ غدوك إىل اوق ، وإكرام  نفس . وقال آلخر موىل ل : ما

تريدا الريرواح إىل  رها، قريال:  ريحضريأن أتركت غدوك إىل عزك؟ قال: جنرياز  أردو 

 . (3) عقبةعّزك. كذا يف صحيحة عيل بن 

وططب الغنريا وهنرييهم عرين  واألخبار يف حثهم أحباهبم وأصحاهبم عىل التجار 

تركها، أكثر من أن حتىص، وهم إذا مل يرضوا ألنفسهم أن ينسب إليهم الفقرير والقطرية 

حتا ااتقرضوا ودنعريوا بري  ا ريوان والريذل عرينهم نكيري  يرضريون ذلري  ألتبرياعهم، 

وحيثوهنم عىل التقطل املانع من أكثر الااعاو والعباداو، كرياقج والزكريواو وصريطة 

 لبأ إزار الفقر املورث لطذلة وانهانة، وهم قريد هنريوهم عنري  األرحام ونحوها، عىل

 كام ابق.

                                                 
 .856-855ص 2اختيار معرنة الرجال: ج  (1)

 . يعني من حالل.5حديث  72ص 5نروا الكايف: ج  (2)

 .13، ص17. واائل الهيعة: ج4ص 7مذيب األحكام: ج  (3)



 (147) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

أن ططحرية والريزب   ويف الكايف: يف موثقة أيب بصري ، قريال: بطري  أمري  املريؤمنني 

ن جيمعوا غّطت ، حتريا إذا أمال، نهق ذل  عطي ، نأمر وكالئ   يقو ن: ليأ لعيل 

رو بريني يديري ، قريال: ريدرهريم، ننهريحال اقول أتوه وقد مجعوا مرين غطتري ، مائرية ألري  

نأرال إىل ططحة والزب ، نأتياه نقال  ام: هذا املال واهلل ليأ ألحد ني  يء، وكان 

 . (1) عندما مصدقًا، قال ن رجا من عنده وما يقو ن: إن ل  ملال. كذا يف الكايف

 : إن النريا ومثط  رواية عبد األعريىل مريوىل آل اريام، قريال قطريت أليب عبريد اهلل 

 . (2)....اقديثيرون أن ل  ما ً كث ًا، نقال: ما يسوئني ذل ، إن أم  املؤمنني 

قال بعض املحققني من أصحابنا: إن ترك الدنيا بالكطية ليأ هو ماطب الهارا 

من الزهد ني  والت يل عنها؛ ألن  يراعي ن ام العريامل باشريرتاك اخلطريق يف عريامر  الريدنيا 

م بقاء النوا اننساين وترك الريدنيا وإما ريا بالكطيرية ّيريدم وتعاوهنم عىل املصالح، ليت

 .(3)ذل  الن ام ويناني  

بل الذي يريأمر بري  هريو القصريد يف الريدنيا، وااريتعامل متاعهريا ونريق القريوانني التريي 

 جاءو هبا الرال، والوقو  عند اقدود املرضوبة يف الرشائع دون تعدّيا.

الري  أبرين األثري ، بريل الوجري  نيري  مريا وبام قررناه  هر أن وج  اقديث خال  ما ق

 أاطفناه.

                                                 
 .440ص 6نروا الكايف: ج  (1)

 .99لطارب): ص ،مكارم األخالق  (2)

 .19ص 4 بن ميثم البحراين: ج ،هنج البالغةرح   (3)
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حٌث ملن أحريبهم عريىل لريبأ  وباجلمطة إن أراد هذا القائل إن هذا الكالم من  

إزار الفقر والفاقة، وترك أاباب الغنا والثرو  وما يوجبها بالكطية، نري ّده مريا اريبق 

 وما ورد من ااتعاذمم من .

دعائري : و  أنتقريرّن ومرين عنريدك نهذا ايد العابدين وزين السرياجدين يقريول يف 

 . (1) واعي

 . (2) ويف موضع آخر من : وصن وجهي باليسار، و  تبتذل جاهي بانقتار

قتريار؟ وهريم يتريأّبون أولياءهم بطريبأ إزار ا نتقريار واننكي  حيّثون أحباءهم و

 عن ، ويطتمسون اهلل يف صيانة ماء وجههم باليسار، وعدم ابتذال جاههم بانقتار.

لو كان املراد بالفقر هو الفقرير إىل اهلل دون غري ه وططريب اقاجرية منري    مرين نعم 

  .(3) : الفقر ن ريلي  يه  قول النبيإغ ه، و

نريت أهريل الغنريا عرينهم، أمتدحت بالغنريا عرين خطقري ، »: وقول ايد العابدين 

ليري  نمرين حرياول اريد خطتري  مرين عنريدك، ورام نسبتهم إىل الفقر وهم أهل الفقر إو

يف  الفقر عن نفس  ب ، نقد ططب حاجتري  يف م اهنريا، وأتريا ططبتري  مرين وجههريا، 

و جعل اريبب نجحهريا دونري ، نقريد تعريرض أومنتوج  بحاجت  إىل أحد من خطق ، 

 .   (4)«لطحرمان، وااتحق من عندك نوو انحسان

                                                 
 .20، الدعاء 98الصحيفة الكامطة السجادية: ص  (1)

 نفأ املصدر.  (2)

 .55، 49، 32، 30، 72نوار: جاأل ربحا (3)

 .13الدعاء  68الصحيفة السجادية الكامطة: ص  (4)
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لكان ل  وج  وكان مفاد الكالم: من أحبنا نطيطبأ إزار الفقر إىل اهلل دون غ ه، 

   النبرييليإشار أويكون من  عىل حالة يعّم  ويهمط ، ألن الفقر إىل غ ه كفر، كام 

 . (1) بقول : الفقر اواد الوج  يف الدارين

بريو أليري  إار شأوإن أراد أن حمبتهم تورث الفقر وتوجب ، نهو خال  الواقع، كام 

عبيد القاام بن االم يف كتاب غريب اقديث، حيث قال: نقد تأول بعريض النريا  

ن  أراد بالفقر يف الدنيا، وليأ ذل  كذل ، ألنا نرال يف حيبهم مثل ما أهذا اخلرب عىل 

  .(2) نرال يف اائر النا  من الغنا والفقر و  متييز بينهام

                                                 
 .40ص 1ج :عوايل اآليل  (1)

 .146ص 2غريب اقديث لطهروي: ج  (2)
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 خامتة

 مريا: ذكرما القرآن الكريريم لنبيريني كريريمني،ن مثا ه املسألة خ  ما ن تم ب  هذ

خري  حجرية عريىل املوقري  املاطريوب  رياه  يمثريل األولعطيهام السالم؛ وب يّ أاطيامن و

 .ا بتالء باخل 

 الء بالرش، والغرض مرين ذكرير قصصريهامل الثاين املوق  املاطوب  اه ا بتويمثّ 

العريريرب، كريريي   ريخ ألخريريذ اصريريحاب العقريريول والفكريرير عريريىل طريريول التريريإعاريرياء در  أل

يفقدوا صربهم وحتّمطهم عند تعّرضهم لطمهاكل واقوادث الصعبة، وأن   ييأاوا 

  من رمحة اهلل، بل يزيدوا من أمطهم وتعّطقهم ب .

ا َب وقد مجعهام قول  تعاىل:  ََ  َجَ     َثمَّ َأ
 يزذ
َ نَ  َيََل َكَرسذ ََ َهنَّ  َسَهَ ََمَن َوَأَل ََ   َ ََ  َوَل

بي   ََ اا َب َقاا َل  ااَت  َلَوهَّ ََ ََ َأ اا ََّ ي ِذ ااَ  َتَعاا ذ ََ ِلذ َمَهكاا   َل َينََبغذااي ْلََحااٍ  مذ ااَر ِلذ َوَهاا
 َتفذ

ََ َأَص َب  َخ    َحَ  ََ  
فذ ي تذَنَمرذ رذ َ َْ يَح  ََ  َلَز  لري َر َّ  َ ََ   ٍ ََّتنَّا ٍ  َوَتاو َّْ َي َكا

َ  ْذ  َو لشَّ

َذَي ِفذ  ْلََصَف دذ  رَّ ََ يَ  َم َ ا ٍب َهَن   َومَخرذ ََ تذَغاَرذ حذ ا ا َمنََ  َأَو َأَم ذ ََ   ََ َوِذنَّ َلاَز  َيَا َؤ

ََ  َلَزَلَفى َوَحَ اَ  َماآٍب  نََ 
اَ َا َن  يذ انذي  لشَّ اَز َأِّني َم َّ تَّ ََ ا َدب  ََ  ََ اوَب ِذ ََ  َأيآ َكاَر َيَباَ  ََ َو 

ٍَ َوَيااَن ٍب  ٌد َوَ َ ٌب  تذنََصاا َذ ٌْ َتاا  ََ َهااَن  َمَغَهَ اا َجهذاا َكااَض تذرذ ََ    َوَوَهَبنَاا  َلااَز َأَهَهااَز

َذَكَرب ْلََوِلذ  ْلََلَبا بذ  نَّ  َو
ة  مذ َْحَ ََ َثَهَهَم َمَعَهَم 

َب تذازذ َوَل  َومذ ا ََضذ ََ اَغث    َ  ضذ َوَخاَن تذَ ا ذ

 ََّ ََ َف َص تذر   َذَعَم  َلَعَبَ  ِذ ََّ  َوَجَ  ََ ِذ نَ  (1)َز َأوَّ ٌب َتَ

قد أويت من ع يم املط  ونانذ األمر وعجيريب القريدر  أن أمرير  نهذا اطيامن 

نطريم  ر يف أقريل مرين طرنرية عريني،ريبّحضار عرش مطكة ابّ من ابّ إىل نطساني نأحض
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مل يمكث دون أن أثنا عريىل ربري  يف مطئري  كرب النفأ وخيالتها، ومل ينأ رب  ويأخذه 

 بأحسن الثناء. 

ن يرال مجيع النعم التي يتمتع هبريا مرين نعريم اهلل عطيري ، ولرييأ مرين كا نسطيامن 

ََ عند نفس ، وكان يدعو رّب  خاضعًا نيقريول:  اَكَر َذَعَمَها ََ َينذاي َأَن َأ بي َأَو ذ ََ َوَقا َل 

َْ َص  ذ   َقَرَض فَ  َ يَّ َوَأَن َأَيَم
َعَمَت َيَِلَّ َوَيََل َو لذ ََ َبا دذَ    لَّهذي َأ ََ ِفذ يذ هذا ي تذَرَْحَ

َهنذ َوَأَدخذ

يَ   . (1) لصَّ  ذذ

َبا دذي لقول  تعاىل:  اً حقيقيّ  اً نصار مصداق اَ  يذ ٌْ مذ َكر   َوَقهذ ا ََ  َيَمَهو  مَل َد َووَد 

 ََ َكو  . (2) لشَّ

نعريريم اهلل عطريرييهم، وأدعريريوا أبيريرينام نجريريد يف الاريرير  اآلخريرير أنريريا  جحريريدوا مريريا  

َأَِلَ َقاَر إذ قريال:  ن رهبم، كام يف قصة نمرود مع إبراهيم ا اتقالل وا اتغناء ع

َُّ ِذَتَر هذ مَ  ي َح 
زذ َأَن مَق َف  لِلَ ِا  لَّنذ تي ََ ي َُيَ ذي َوَيمذ اَت ْلهَ   ِفذ 

ِّبي  لَّنذ ََ  َم 
ََ َق َل ِذَتَر هذ ََ ِذ

ََ  َأَح ذي َوَأمذ َت   .(3)َق َل َأ

 نأمر بقتل أحدما وإطالق اآلخر.وقد قال ذل  إذ أحرض رجطني من السجن 

ا َدب َذَرَياَوَن ِفذ ر إذ قال كام حكرياه اهلل: رييضًا عىل نرعون مصأولنقأ ذل   ََ َو

اوَن  َ
ا  َقَبَصذ ََ هذاي َأ َ  َتَ

ي مذ رذ َ َْ  ََ   ْلََهَ 
فذ ََصَ َوَهنذ

ََ مذ زذ َق َل َي  َقَو ذ َأَلَ َ  ِلذ َمَه َأَ   َقَومذ

َ  َهَن   لَّ  ََ  َخَرٌ مذ ٌي َوَل َيَك َد َيبذَي َأ ي َهَو َمهذ ٍَ َأَو  نذ َها ََ اَ   ٌَ مذ ََ  َأَسوذ
َي َيَهَ زذ َذ َهَوَل َأَل ََ

َذيَ  ذ ََ ََ الريذهب كريان  ر وأهناره و مقدار مرينرييباهي بمط  مص،  (4)َج َ  َمَعَز  ْلََ كذَكَة َم
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َكَم  ْلََيََل يمطك  هو و مطؤه، حتا قال:  تآ ََ   ََ و هو الذي كانت تستذل  آيرياو  ،(1)َأ

 ضفادا و غ  ذل .بعد يوم من طونان وجراد و قمل ومواا يومًا 

وا قتريدار ينسريون « القريّو »نعم إن عبد  الدنيا وُطاّلهبا املغريرورين حريني ينريالون 

كل يء إ ّ أنفسهم. وكل ما يقع يف أيدّيم حيسبون  من عند أنفسهم   من غ هم، 

ي كام كان قارون يقول: ن ذ َهٍم يذ ََم َأوقذ َهَز َيََل يذ ََّ يف حني أن عبرياد اهلل وخاّصريت   ،(2)ِذ

ِّبي كطام نالوا شيئًا قالوا:  ََ ْذ  َض ََ   َ
 .  (3)َهَن  مذ

مل يقل هذا الكالم عندما شاهد عريرش مطكرية اريبأ عنريده  الاري  أن اطيامن 

َكَر َأَ  َأَكفَ  :نحسب، بل أضا  قائالً  ََ  .رَ لذَ َبَهَوِّنذ َأَأ

خوتري  بعريد إحني جطأ عىل رسير اقكم يف مرص وعاد إلي  والداه و يوا  

ا ْذَر نراق طويل قال:  ََ َذ  ْذ  ْلََح دذيا يا اَ  َقَنوذ َمَهنذاي مذ َذ َوَيهَّ اَ   ْلَََها بي َقَ  مَقَ َهنذي مذ ََ

َمَو أذ  نذي   ل َّ ََّ َذ َقَو َر َ   َو لخذ ََ ي ِفذ  ل آ َََت َوِلذ ِذ َأ ََ يَ َو ْلَ ي تذ لصَّ  ذذ
نذ ََ  .(4)َمَ هذَم  َوَأَ ذ

أجل.. هذا هو معيار معرنة املوحريدين امل طصريني مرين عبريد  الريدنيا املغريرورين، 

 وهذه ا   الرجال الع امء يف قبال غ هم من األنانيني!

ِّبي  وعطي  نال يكفي كتابة قول  تعاىل: ََ ْذ  َض ََ   َ
عىل أبواب القصور من  َهَن  مذ

هو  أو يكون أدنا أثر من هذه العبار  يف عمط ، ناملهم تقد اننسان بذل ،دون أن يع

أن يكه  عمط  أن كريل ذلري  مرين نضريل اهلل، وأن يهريكره عطيري ،   شريكرًا بالطسريان 

 نحسب، بل شكرًا مقرونًا بالعمل ويف مجيع وجوده.

                                                 
 .24النازعاو: اور    (1)

 .78القصص: اور    (2)

 .40النمل: اور    (3)

 .101يوا : اور    (4)



 (153) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

نهو حقريًا حجرية يف حتمطري  لطريبالء وقسريو  اقيريا  حتريا أضريحت  ا أيوب مّ أو

قصت  الع يمة السامية مرضبًا لطمثل منذ القريدم، نقريد كريان صريربه وحتّمطري  عجيبريني، 

 خاّصًة أمام اقوادث املّر . 

ري ُي هر أقىص حا و األدب واخلضوا أمام اهلل ري كسائر األنبياء  نأّيوب 

نية املجهريد ، و  يعريرّب بتعبري  ُتهريّم منري  رائحرية عند الدعاء لرنريع هريذه املهرياكل املضري

الهكوال، بل يقول نقط: إيّن ابتطيت هبذه املصائب وأنت أرحم الرامحني، نهو حّتريا 

   يقول: حّل مهكطتي، ألّن  يعطم أّن  جطيل ع يم، وهو يعر  حّق الع مة.

َز َأِّني مَ  وهذا ما حكاه القرآن عن : تَّ ََ ََ َدب   ََ نذي  لضآ َوَأيآوَب ِذ َحاَم ا َّ ََ اَت َأ ََ رآ َوَأ

ذيَ   .(1) لرَّ ْحذ

أّن رجرياًل اريأل  عرين بطّيرية أّيريوب ألي عّطرية  ويف حديث عرين انمريام الّصريادق 

إّن هذا ا بتالء مل يكن لكفريران نعمرية، بريل عريىل العكريأ  ؛كانت؟ نأجاب  بام مطّ ص 

رّب إّن أّيريوب مل  من ذل ، نّّن  كان لهكر نعمة حسده عطيها إبطيأ، نقريال لرّبري : يريا

يؤّد إلي  شكر هذه النعمة إ ّ بام أعايت  من الدنيا، ولو حرمتري  دنيرياه مريا أّدال إليري  

ا  اهلل عطيري  ليكريون هريذا اقريادث شكرك، نسّطاني عىل دنياه حّتا يتبنّي األمر، نسريطّ 

 اندًا لكّل االكي طريق اقّق.

نانحدر إبطيأ وأهط  أموال أّيوب وأو ده الواحد تطريو اآلخرير، ولكرين مل تريزد 

 هذه اقوادث أّيوب إ ّ ثباتًا عىل انيامن وخضوعًا لقضاء اهلل وقدره.

رق كريّل نسأل الهياان اهلل ابحان  أن يسريطا  عريىل زرعري  وغنمري  نسريطا ، نريأح

 زرع ، وأهط  كّل غنم ، نطم يزدد أّيوب إ ّ محدًا وشكرًا.
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وأخ ًا ططب الهياان من اهلل أن يسطا  عىل بدن أّيريوب ليكريون اريبب مرضري ، 

وهكذا كان بحيث مل يكن قادرًا عىل اقركة من شّد  املرض واجلراحاو، لكرين مرين 

 دون أن يرتك أدنا خطل يف عقط  وإدراك .

خريرال، ولكرين م تسريطب مرين أّيريوب الواحريد  تطريو األكانت النعواخلالصة، نقد 

شكره كان يزداد يف موازاما، حّتا جاء مجع من الرهبان لرتيت  وعيادت ، نقالوا: قريل 

وهنريا بريدأو شريامتة  !لنا أي ذنب ع يم قد اقرتنت حّتا ابتطيت بمثل هريذا ا بريتالء؟

يف حريديث آخرير،  كريام يفح هريو  وكان هريذا األمرير أشريد ابتالءاتري  -هذا وذاك 

يّن ما أكطت لقمة مرين طعريام إ ّ ومعريي يترييم أو مسريكني يأكريل إنقال هيبًا: وعّز  ريّب 

 عىل مائديت، وما عرض يل أمران كالما ني  طاعة هلل إ ّ أخذو بأشّدما عيّل.

عند ذاك كان أّيوب قد اجتاز مجيع ا متحانرياو صريابرًا شرياكرًا مريتجّمالاًِ: وهريو 

مهّذب ودعا أن يكهري  عنري  رّضه بتعبري  صريادق لرييأ نيري  أدنريا يناجي رّب  بطسان 

ا شكوال ري وهو ما ذكرت  اآلية املتقّدمرية: انذي  لضآ ذيَ اَأِّني َم َّ َحاَم  لارَّ ْحذ ََ اَت َأ ََ  ،رآ َوَأ

رعة، واهنمريرو عطيري  ريويف هذه األثناء نتحت أبواب الرمحة ان ّية، ورنع الريبالء بسري

 .(1)النعم ان ّية أكثر من ذي قبل 

أجل.. إّن رجال اقّق   تتغّ  أنكارهم وأعام ريم بتغريّ  الرينعم، نهريم يتوّجهريون 

إىل اهلل يف حريريريتهم واريريجنهم واريريالمتهم ومرضريريهم وقريريّومم وضريريعفهم، وبكطمريرية 

ملحيط الع رييم واحد  يف كّل األحوال، و  تغّ هم حوادث اقيا ، نّّن أرواحهم كا

   يؤّثر يف هدوئ  تالطم الرياح العاتية.
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كام أهّنم   ييأاون  ول اقوادث املّر  وكثرما، بريل يواجهوهنريا ويصريمدون  ريا 

حّتا تفتح أبواب الرمحة ان ّية، لعطمهم أّن اقوادث وال رو  الصريعبة امتحانرياو 

 ومرااًا..إ ّية ُيعّدها اهلل خلاّصة عباده ليكونوا أكثر مرانًا 

ويف اخلتام نقول: عندما تهتّد أمواج اقوادث والريبالء عريىل اننسريان وحترييط بري  

من كّل جانب، عطي  أ  ييأ  ويفقريد األمريل، وإّنريام عطيري  أن يريدرك أهّنريا بدايرية تفريتح 

عند تناهي : »أبواب الرمحة ان ية عطي ، كام يقول أم  املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 .(1)« ة، وعند تضايق حطق البالء يكون الرخاءالهّد  تكون الفرج

   إذنَّ َمَع  َلَعَنذ َيَن ََ    ِذنَّ َمَع  َلَعَنذ َيَن (2). 

  

                                                 
 .351هنج البالغة، قصار الكطامو، الكطمة    (1)

 .6-5الرشح:    (2)



 الء واملوقف منهاحلكمة من الب (  ......................................156)

 

 امسةاملسألة اخل

 انقسام البالء إىل عام وخاص

هريمل يعريام  ىل بريالءإيصرييب الفريرد مرين النريا ، وخرياص نقسم البالء إىل بريالء ي

  َلاَأي َو َلَبَحارذ تذاََم قولري  تعرياىل:  الثرياين املجتمع برمتري ، وقريد أشريار اىل
َظَهاَر  َلَفَ ا َد ِفذ

َعونَ  َهَم َيَرجذ َهو  َلَعهَّ ي َيمذ َهَم َتَعَض  لَّنذ ََ ي ي  لنَّ سذ لذَ نذ
 .(1)َكَ َبَت َأَي ذ

نتيجرية ملعصريية اقريوادث الكونيرية وقد تقّدمت األدّلة يف الفصريل الثرياين أّن بريالء 

طاعرية اهلل يف  اأمر تعاىل وهنيري ، وجريرو اري مت األعامل ا وانقناذالعباد وطاعتهم؛ 

نريّص عطيري  ابحان  ااتتبع ذل  نزول اخل او، وانفتاح أبواب الربكرياو، وهريذا مريا 

ااََم ذ ولري  تعريرياىل: ق ااَ   ل َّ
َم َتَرَكا ٍأ مذ ااَو  َلَفَهَحنَا  َيَهااَ هذ ََ اَرب مَمنَااو  َو قَّ ََ َْ  َل َوَلاَو َأنَّ َأَهاا

ِذ َولَ  ََ َبونَ َو ْلَ ََو  َيَك ذ ََ َهَم تذََم َك  َنَخَن ََ َتو    . (2)كذَ  َكنَّ

وأما إذا انحرنوا عرين يفا  العبوديرية، ومتريادوا يف الغريي والضرياللة والدونيرية،  

أوجب ذل   هريور الفسرياد يف الريرب والبحرير وهريالك األمريم بانتهريار ال طريم وارتفرياا 

وأعاملري ، وكريذا  هريور  رور الراجعرية إىل اننسريانرياألمن وبروز اقروب واريائر الهري

املصريريائب واقريريوادث الكونيريرية املبيريريد  والتريريي تكريريون خريريارج إراد  واختيريريار ا نسريريان، 

كالسيل والزلزلة والصاعقة والاونان وغ  ذل ، وقد عد اهلل اريبحان  ارييل العريرم 

 وطونان نوح وصاعقة ثمود ويفيف عاد من هذا القبيل.

مطة من ا بتالءاو العامة، قال نّذن انغامر األمة يف املعا  والسيئاو ابب جل

مَ تعاىل:  اَ  َقاَبهذهذ ََو  مذ يَ  َكا  َْاَرو  َكَ اَن َكا َن َي قذَباَة  لَّانذ َ ن ََ ِذ  ََ اَرو  ِفذ  ْلَ
 َأَو َِلَ َي ذ
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َ  َومَث َ   ِفذ  نََهَم َقوَّ
ََ َّ مذ ََو  َهَم َأ َنَخَنَهَم  لِلََك  ََ ِذ  ََ ذمَ    ْلَ ََوِبذ ا تذَن اَم مذ  َ   لِلََوَم  َكا َن ََلَ

َ  َو ٍق    . (1)مذ

َحاقَّ َيَهَ َها  وقال تعاىل:  ََ  َها  
ََو  َذ َفَ ا ََ َذ َها   َ ََ ا  َم ََ ََ َقَرَية  َأَمَر

ََ  َأَن َهَهذ َد ََ ََ  َأ َوِذ

ر    ََ َه  َقَ مذ َر َ مَّ ََ َوَل  ََ   .(2) َل

َبوقال تعاىل:  ََ َساَهنَ  َقا ََ َساَهنَ   ََ َنَقَبَعنَا   َثمَّ َأ ََ َتوَف  َساوََلَ  َكانَّ ََ اة   َّْ َما  َجا َ  َأمَّ َكا

نَاونَ 
اَوٍ  َل َيَؤمذ ََ َبَعا    لذ ََ  ََ   يف األمرية ، هريذا كّطري (3)َتَعَضَهَم َتَعضا   َوَجَعَهنَا َهَم َأَح دذيا

 الااقة، واألمة الصاقة عىل خال  ذل .

 احلوادث الكونّية الطبيعّية  :إشكال

السريريابق يصريريح يف املصريريائب وا بريريتالءاو الراجعريرية إىل  نريريّن قيريريل: أن كالمكريريم

اننسريريان وأعاملريري  كريرياقروب وانتهريريار ال طريريم وارتفريرياا األمريرين، أمريريا اقريريوادث العامريرية 

واخلاصة كالسيول والز زل واألمراض املرسية، نطها أاباهبا الابيعية املاريرد  نريّذا 

 حمريل قت هذه ال واهر اريواء صريطحت النفريو  أو ططحريت، وعطيري  نريالحتققت حتقّ 

 لطتعطيل باألعامل اقسنة والسيئة بل هو نرضية دينية، وتقدير   ياابق الواقع.

باريال األاريباب الابيعيرية  ريذه ال ريواهر إننا   نريريد بقولنريا السريابق إواجلواب: 

ن لكل معطول ومنها هذه ال واهر أابابًا طبيعية مادية أالكونية، بل غاية ما يف األمر 

، وهذه األاباب الغيبية أشد تأث ًا مرين األوىل، نطرييأ مرادنريا وأخرال غيبية مطكوتية

باال ن ريام السريببية، بريل إثبرياو عطرية يف طريول عطرية، وعامريل معنريوي نريوق العوامريل إ

                                                 
 .21غانر: اور     (1)

 .16 :انرساءاور     (2)

 .44 :املؤمنوناور     (3)
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املاديريرية، وإاريريناد التريريأث  إىل كطتريريا العطتريريني لكريرين بالرتتيريريب: أو ً وثانيريريًا، ن ريري  الكتابريرية 

 املنسوبة إىل اننسان وإىل يده.

نريام  القرآن الكريم يصادق قانون العطية والسببية، نّ أر من مناابة نقد بينا يف أكث

ر األاريريباب عريريىل ريمل تكتمريريل أجريريزاء العطريرية التامريرية   يوجريريد املعطريريول، وليسريريت تقتصريري

ليري  تعرياىل، وقريد إبل  بد من اقرتاهنا بأاباب غيبية راجعة  األاباب املادية الابيعية،

 نٍَة َأَو َقَرَكَهَموَها  َق كذَماة  َياََل  َم  َقَاَعَهَم مذ َ تقدم قول  عز من قائل: 
نذ لذ ََ بذاإذ ََ  َأَصاوَلذَ  

َ  مَ ، و ق ل:(1) لِلذ نذ  لِلذَم  َأَص َب مذ ََ ا، وقال: (2)صذ َبٍة ِذَلَّ تذإذ ََ َُيَ َُ َو َلَبَهاَ   لاَّ يا َر

زذ  تي ََ نذ  ََ َب َقَز تذإذ ََ(3):و قال ،  َنََفٍ  َأن
نذ  لِلذ َوَم  َك َن لذ ََ ، نام مرين موجريود (4)َنَوَأ ِذَلَّ تذإذ

ذن ّو يعدم إ ّ من بعد أذن  الذي هو عبار  أخريرال عرين األاريباب الغيبيرية، نريأيوجد 

الز زل والسريرييول ونحوهريريا مريرين كريري  هنريرياك أاريريباب ماديريرية  ريريذه اقريريوادث الكونيريرية؛

نهريا كال، وهنرياك أاريباب غيبيرية هريي مريا تكطريم عانشريليها إوهي ما أشار  الكوارث،

 القرآن وأهط .

  

                                                 
 .5 اقرش:اور    (1)

 .11: التغابناور    (2)

 .58: األعرا اور    (3)

 .145: عمران آلاور    (4)



 (159) .......................................واملوقف منهالء احلكمة من الب

 

 !وجه املصلحة يف هذه املصائب العامة؟

قد تقدم يف معرض كالمنا حول أاباب املصريائب أن مرين ورائهريا وجريوه حسرينة 

ٍ    ومصريريالح ذكرناهريريا تفصريريياًل، وأيريريدنا ذلريري  بقولريري  تعريرياىل: َّْ ََشَ ي َأَحَ ااَ  َكاا  لَّاانذ

اازَ  ََ َْ  لِلَ،  وبريريام إن هريريذه الكريريوارث العامريرية خمطوقريرية لريري  تعريرياىل: (1)َخَه ْي  َقاا َخاا لذَق َكاا

ََشَ ٍ 
ومن وراءها غاية صاقة ونائد  ترجع إىل اننسريان  ، نالبد أن تكون حسنة،(2)

اَر  َ  َو لِلَ اتغنائ  تعاىل عرين خطقري   ََ اَهَم  َلَف ََ ايآ َوَأ
، نريام هريي هريذه املصريطحة (3)  َلَغنذ

 !والفائد ؟

َوَما  تقدم ايضًا ان  تعاىل مل خيطق هريذا العريامل عبثريًا بريال غايرية وهريد ،واجلواب: 

بذاايَ  َِ َوَماا  َتَ اانََهََم َليذ ََ ااََمَ  َو ْلَ نَاا   ل َّ ََ ، وغايتريري  أوضريريحها القريريرآن بقولريري : (4)َخَه

 ََكَم ِذَلَ نَ  َل َقَرَجَعون ََّ نَ َكَم َيَبث   َوَأ ََ ََم َخَه ََّ َبَهَم َأ َََح ذ ، وكام يف اننسريان إذا صرينع  (5)َأ

شيئًا لغاية ما وعرض ما يمنع وصول هذا اليشء لغايت  نّن  يرنع هريذا املريانع ويزيريل 

هذا العائق، كذل  اهلل تبريارك وتعرياىل يسريوق اننسريان إىل اريعادت  الوجوديرية وكاملري  

لي ، نريّذا عريرض  ريذا السري  عريائق مريانع يوجريب إالذي خطق من أجط  وهو الرجوا 

 وبل ذل  بام يدنع العائق املذكور أو ّيط  اجلزء الفااد.توقف ، ق

ناملصريريطحة إذن مريرين وراء هريريذه ا بريريتالءاو العامريرية هريريو إزالريرية األقريريوام التريريي متنريريع 

 وصول نوا األنسان إىل اعادت  وكامل  الذي ُخطق من اجط .

                                                 
 .7السجد : اور    (1)

 .16رعد: الاور    (2)

 .38حممد: اور    (3)

 .16األنبياء: اور    (4)

 .115املؤمنون: اور    (5)
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 سن   لب    لع  

معنا السنة هو جريريان انعالري  تعرياىل عريىل وتري   واحريد  وصريوهنا مرين الت طري  

وا ختال ، نام قىض وحكم ب  جيري  عىل وت   واحد  من غ  ااتثناء، وعريىل هريذا 

َذ ٌم جرو انة األاباب، قال تعاىل:  َ ٌط َياَِلَّ َمَ اَه
َبا دذي َلاَ َ   َقا َل َهاَن  ِصذ ِذنَّ يذ

َم َسَهَا  ََ َيَهَ هذ ي َ َل َ   َلَغ وذ ََ مذ َبَع َ انَّةذ  لِلذ، وقريال تعرياىل: (1)ٌن ِذَلَّ َمَ   قَّ
ذاَ  لذ َْ َهاَ   ََ 

ي    َ نَّةذ  لِلذ َقَب ذ
ذَ  لذ َْ ي    َوَلَ   وذ  . (2)َتَ

من هنا أجرال اقق تبارك وتعاىل اننًا يف ا بتالء العام، أشار اليها قولري  تعرياىل: 

 ََسَهنَ  ِا َأم ََ َ  َأ ََ اَوَل ََ َهَم تذ َلَبَنَسا  ذ َو لضَّ َنَخَن ََ  ََ َ  َقَبهذ َهاَم َيَهَضااٍم مذ َيوَن ارَّ  ذ َلَعهَّ  رَّ

ََو   اَ َا َن َما  َكا  اَم  لشَّ اَ  ََلَ َم َوَ يَّ َيو  َوَلكذاَ  َقَ اَت َقَهاوَِبَ ََ َج َ َهَم َتَنَسنَ  َقَُضَّ َهَوَل ِذ ََ

َحاو  تذاََم  َيَعَمَهوَن  رذ ََ   ََ ٍ  َحهَّاى ِذ ْي ََشَ َم َأَتاَو َب َكا َهَحنَا  َيَهاَ هذ ََ  
َرو  تذزذ كي ََ َ و  َم   ََ َهَمَّ  ََ

ََ  َهَم َمَبهذَ وَن  إذ ََ ََ َهَم َتَغَهة   َو ذ  لَّنذ  َأوَقو  َأَخَن ََ اذَع َد تذَر  َل ََ َمَ  لِلذذََ بي  يَ  َظَهَمو  َو َ َ ََ

ذيَ   .(3) َلَع ْلَ

اقول  تعاىل: و ََ  َأَهَهَها  تذ َلَبَنَسا  ذ َو لضَّ بذاي  ِذَلَّ َأَخاَن ََ   َ
َسَهنَ  ِفذ َقَرَيٍة مذ ََ رَّ  ذ اَوَم  َأ

َيوَن  َّ َهَم َيُضَّ ا   َلَعهَّ ََ َ انََة َحهَّاى َيَفاو  َوَقا َلو  َقاَ  َما َّ مَت َ  َ َ  
ا يَئةذ َلنَ  َمَكا َن  ل َّ َثمَّ َت َّ

 َّ َّ َ  َو لنَّ ََ َهَم َتَغَهة  َوَهَم َل َيَشَعَرونَ  لُضَّ َنَخَن ََ   َ (4). 

 ويمكن أمجال انن ا بتالء املذكور  يف اآلية الكريمة بالتالية: 

                                                 
 .43 اقجر:اور    (1)

 .42 الفاطر:اور    (2)

 .45-42األنعام: اور    (3)
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نالسنة األوىل: أراال  تعاىل أنبيائ  ليمتحنوا وخيتربوا أقوامهم بالبأااء والرضاء 

را ريإىل اهلل والتضريحتا إذا أعرضوا عن آيرياو اهلل التريي كانريت تريدعوهم إىل الرجريوا 

 واننابة إلي ، و  ينتبهون هباتي  املنبهاو، نيأيت دور السنة الثانية.

ََ َهَم وقد أشار تعاىل  ذه السنة بقول :  َنَخاَن ََ  ََ اَ  َقَبهذا َساَهنَ  ِا َأَماٍم مذ ََ َ  َأ ََ َوَل

َيونَ  َهَم َيَهَُضَّ َّ  ذ َلَعهَّ  .تذ َلَبَنَس  ذ َو لُضَّ

وإذا مل ينفع ذل  بدلت هذه السنة بسنة أخرال، وهريي الابريع عريىل السنة الثانية: 

قطوهبم بتقسيتها ويفنها عن اقق، وتعطيقها بالههواو املادية وزيناو اقيا  الدنيا 

 وزخارنها، وهذه انة املكر. 

ََ َجا َ َهَم َتَنَسانَ  َقَضاليهريا قولري  تعرياىل: إوقد أشريار  َهاَوَل ِذ َيو  َوَلكذاَ  َقَ اَت اََ رَّ

ََو  َيَعَمَهونَ قَ  َ َا َن َم  َك  َم  لشَّ َ  ََلَ َم َوَ يَّ  .َهوَِبَ

نَو   :وقول  ََو  لذَ َؤمذ ََم َك  ََ َِ َ وَهَم تذ َلَب ينَ أذ  ََ َم  هذ
َس   ِا َقَومذ ََ  

فذ َ  َتَع ذ َثمَّ َتَعَثنَ  مذ

َاَبَع َيََل َقَهوبذ  ْلَََعهَ  ََ  ََ َْ َكَنلذ َ  َقَب َتو  تذزذ مذ ي َ تذََم َكنَّ  . (1) ذ

َم مذ َث َقهَ يضًا: أوقول   هذ ََضذ ََ بذََم  َم تذآَي أذ  لِلذََ هذ بذَ  َ  تذَغَرذ َحق   َم َوَكَفرذ ََ َم  ْلَ هذ
َوَقَههذ

َم َقَهو َبَع  لِلََوَقَوَلذذ َْ  َْ نَوَن ِذَلَّ َقهذ     َتنَ  َتَهٌن َت ََ  َيَؤمذ َم  هذ  . (2)َيَهَ َه  تذَكَفرذ
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َساَهَهَم وقول  عز من قائل:  ََ َم  َ  َج َ َِتَ ََ َه  َوَل
َب كذ ََ َ  َأ ََ مذ ََصآ َيَهَ  ََ َرب  ََ ََ  َل قذَه

ااَ   َتو  مذ نَااو  تذااََم َكاانَّ
ََو  لذَ َؤمذ ااََم َكاا  ََ ََ َيَاَبااَع  لِلَتذ َلَب ينَاا أذ  َْ َكااَنلذ َيااََل َقَهااوبذ  َقَباا

ي َ   .(1) َلَك َذرذ

ا اتدراج، بتبديل السرييئة حسرينة، والنقمرية نعمرية والبأارياء السنة الثالثة: وهي 

 والرضاء رساء، ويف ذل  تقريبهم يومًا نيومًا وااعة نساعة إىل السنة الرابعة.

 السنة الرابعة: وهي العذاب ان ي الريذي يأخريذهم بغترية وهريم   يهريعرون بري ؛

مرين العطريم، ومريا ألهنم كانوا يرون أنفسهم يف مهد األمن والسالم نرحني بام عندهم 

يف اختيارهم من الواائل الكانية عىل زعمهم يف دنريع مريا ّيريددهم هبريالك أو يريؤذهنم 

 بالزوال.

َهَحنَا  وأشار القرآن الكريم إىل الُسنتني بقولري  تعرياىل:  ََ  
اَرو  تذازذ كي ََ َ او  َما   ََ َهاَمَّ  ََ

َحو  تذََم َأوقَ  رذ ََ   ََ ٍ  َحهَّى ِذ ْي ََشَ َم َأَتَو َب َك ََ  َهَم َمَبهذَ ونَ َيَهَ هذ إذ ََ ََ َهَم َتَغَهة    .و  َأَخَن

َ انََة َحهَّاى َيَفاو  َوَقا َلو  َقاَ  َما َّ  وقول  عز من قائل: َ َ  
َلنَ  َمَك َن  ل َّ يَئةذ َثمَّ َت َّ

ََ َهَم َتَغَهة  َوَهَم َل َيَشَعَرونَ  َنَخَن ََ   َ َّ َّ َ  َو لنَّ ََ   لُضَّ  . (2)مَت َ 

  

                                                 
 .101 ْلير ف:  اور   (1)
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 النعم والنقم العامة سبب نزول

وقد أشار اهلل ابحان  يف خالل مجطرية مرين اآليرياو إىل حقيقرية ناصريعة هريي املريدار 

الذي يدور عطي  أاا  نزول النعم والنقم عىل العامل اننساين من ذل  قولري  تعرياىل: 

  َ َم َتَرَك ٍأ مذ َو  َلَفَهَحنَ  َيَهَ هذ ََ َرب مَمنَو  َو قَّ ََ َْ  َل ِذ َوَلَو َأنَّ َأَه ََ  َو ْلَ
ََم ذ  . (1) ل َّ

  َلاَأي َو َلَبَحارذ تذاََم نأشار ب  إىل ابب نزول النعم؛ وقول  تعرياىل: 
َظَهاَر  َلَفَ ا َد ِفذ

َعونَ  َهَم َيَرجذ َهو  َلَعهَّ ي َيمذ َهَم َتَعَض  لَّنذ ََ ي ي  لنَّ سذ لذَ نذ
 . (2)َكَ َبَت َأَي ذ

 الذي يه  إىل ابب نزول النقم العامة.

ح ذل : أن العامل بام ني  من األجزاء متعطق األبعرياض مريرتبط األطريرا  وتوضي

يتصل بعض  ببعض اتصال أعضاء بدن واحريد، وكريام إن أجريزاء البريدن الواحريد يتريأثر 

بعضها ببعض من ناحية الصحة واملرض، ني تل صدور آثار بعض األجريزاء نتيجرية 

ة نيام لو ااتقامت باقي اخلطل الصادر من اجلزء اآلخر، ويستقيم صدور اآلثار اقسن

 األجزاء؛ كذل  أجزاء هذا العامل.

نمثاًل إذا اختريل بعريض أجريزاء السرييار  بريأن تعاطريت بعريض أجهزمريا األاااريية 

 .د تأثر هبذا العال واختطفت آثارهواملهمة، نّننا نجد أن كامل حمرك السيار  ق

اريبحان  اريال   وهنا نقول: إن اجلميع عىل ما يبين  القرآن الكريم اريائر إىل اهلل 

َََم قذ ازذ نحو الغاية التي قدرو ل   ََ َكاَ ح    ا تي ََ ٌح ِا 
ََ َكا دذ ََّ ََ  َن ِذ ِذ    َ َآ ، (3)َي  َأ

نّذا اختل أمر بعض أجزائ ، وخاصة املهمة منها كاننسان، وضع  أثره وانحرير  
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عن مستقيم يفاط  بأن أثر نساده يف غ ه من املوجوداو، نحينئذ اريينعكأ ذلري  

يف اآلثار التي يراطها ذل  الغ  إلي ، وهريي آثريار غري  مالئمرية  -أي اننسان  –عطي  

نّن ااتقام بنفس  أو بّعانة من غ ه عاد إلي   -و هي املحنة و البطية  -قال اننسان 

ر عىل انحران  واعوجاج ، وأدام نسرياد حالري  دامريت لري  رناه حال  السابق، ولو ااتم

املحنريرية حتريريا إذا طغريريا و ريرياوز حريريده، انتهضريريت عطيريري  اريريائر األجريريزاء األخريريرال لطعريريامل 

دكت  وحمتري  ان  نيها قفظ وجوداما نحامت  ووهاجت بقواها التي أودعها اهلل ابح

 بغتة وهو   يهعر.

رانًا يصد باقي أنراد النريوا ناألمة من األمم إذا انحرنت عن يفا  الفار  انح

اننساين عن الغاية التي قدرو ملس ه يف اقيا  كان يف ذلري  اخريتالل حريال غري ه مريا 

حييط ب  من األاباب الكونية املرتباة ب ، وينعكأ إلي  أثره السيئ الذي   ابب ل  

إ ّ انحران  عن الرصا  وتوجيهري  آثريارًا ارييئة مرين نفسري  إىل تطري  األاريباب، وعنريد 

ل  ي هر اختال و يف ن ام الكون، وحمن عامة ومجم النوائب وترتاكم املصائب ذ

والباليا الكونية كامتناا السامء من أن متار، واألرض مرين أن تنبريت، والربكرياو مرين 

أن تنزل، ومفاجأ  السيول والاوناناو والصواعق والز زل وخس  البقرياا وغري  

و األمة إىل الرجوا إىل رهبريا، والعريود إىل ذل  كل ذل  آياو إ ية تنب  اننسان وتدع

 ما تركت  من يفا  الفار  املستقيم، وامتحان بالعرس بعد ما امتحنت باليرس.

ي  لنَّاا سذ وقولريري  تعريرياىل السريريابق: 
  َلااَأي َو َلَبَحاارذ تذااََم َكَ ااَبَت َأَياا ذ

َظَهااَر  َلَفَ اا َد ِفذ

َهمَ  َهو  َلَعهَّ ي َيمذ َهَم َتَعَض  لَّنذ ََ ي َعونَ  لذَ نذ خ  شاهد عىل ذل ، ناآليرية تريذكر  ، (1)َيَرجذ

أن امل امل والذنوب التي تكسبها أيدي النا  توجب نسادًا يف الرب والبحرير مريا يعريود 
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إىل اننسان كوقوا اقروب وانقااا الارق وارتفاا األمن وغ  ذلري ، أو   يعريود 

 سان يف حيات  ومعاش .إلي  كاختالل األوضاا اجلوية واألرضية الذي يترضر ب  انن

نهريو، وإن  -ومريا أقطري  وأنريدره يف األمريم  -وباجلمطة نريّن رجعريت األمرية بريذل  

ااريريتمرو عريريىل ضريريال ا وخباهريريا طبريريع اهلل عريريىل قطريريوهبم ناعتريريادوا ذلريري ، وأصريريبحوا 

 حيسبون أن اقيا  اننسانية ليست إ ّ هذه اقيا  املضاربة الهقية املقهور  لطابيعة.

تقرر أن اننسان كغ ه من األنواا الكونية مرتبط الوجود  نهذه حقيقة برهانية 

بسائر أجزاء الكون املحياة ب ، وألعامل  يف مس  حيات  واريطوك  إىل منريزل السريعاد  

ارتبا  بغ ه نريّن صريطحت لطكريون صريطحت أجريزاء الكريون لري  ونتحريت لري  بركرياو 

الصريالح  السامء، وإن نسدو أنسدو الكريون وقابطري  الكريون بالفسرياد نريّن رجريع إىل

نبها، وإ ّ جرال عىل نساده حتا إذا تعريرق نيري  انريتهض عطيري  الكريون وأهطكري  هبريدم 

 بنيان  وإعفاء أثره، وطهر األرض من رجس .
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 هل ميكن دفع قهر الطبيعة بالعلم؟

ن بّمكانري  التغطريب عريىل هريذه الباليريا واملصريائب العامرية بريام إقد يتصريور الريبعض 

نرييام يسريمي  حضريار  وعطرياًم ارييغطب بري  طبيعرية  يمطك  من األاباب، ني ن أن التقدم

 الكون.

نّذا تقدم يف العطم و هز باقيل الفكرية نط  أن يبارزها ويت ذ واائل كانيرية يف 

دنريع قهرهريريا وإباريريال مكرهريريا كريام اختريريذ اليريريوم واريريائل تكفريي لريريدنع القحريريط واجلريريدب 

ول والوبريرياء والاريرياعون واريريائر األمريريراض العامريرية السريريارية، وأخريريرال تنفريريي هبريريا السريريي

 والاوناناو والصواعق، وغ  ذل  ما يأيت ب  طاغية الابيعة، وّيدد النوا با الك.

نريري  بريريام يمطريري  مريرين العطريريم وبريرياقي أقتريريل اننسريريان مريريا أكفريريره! أخريريذه اخلريرييالء ن ريرين 

األاباب قادر أن يق  بوج  انن الكون، ويبال عزائمها، ويقهرها عريىل أن تايعري  

 زائها املحكوم بحكمها.يف مهيت ، وتنقاد ألهوائ ، وهو أحد أج

وقد تقدم غ  مر  إننا   ننكر تريأث  األاريباب األخريرال، وإن املعرنرية الدينيرية   

تريريروم أن تباريريل نسريريبة اقريريوادث الع ريريام إىل أاريريباهبا الابيعيريرية وتضريريع زمامهريريا يف يريريد 

 صانعها. 

نريرياهلل عريريز ااريريم  لريرييأ اريريببًا يف عريريرض األاريريباب، وعطريرية يف صريري  العطريريل املاديريرية 

ة يف الابيعة بل هو الذي أحا  بكريل يء، وخطريق كريل اريبب نسرياق  والقوال الفعال

وقاده إىل مسبب  وأعاا كل يء خطق  ثم هدال و  حييط ب طق  ومسريبب  غري ه نطري  

 أن يتسبب إىل كل يء بام أراده من األاباب املجهولة عندنا الغائبة عن عطومنا.
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األاريباب نيسريوق  ن هناك أابابًا غيبية وماديرية أخريرال غري  هريذهإبعبار  أخرال 

الكون هبا، وحينئذ   ترينفعهم هريذه العطريوم واقيريل التريي تريدرعوا هبريا نتمرينعهم عرين 

 قضاءه، نيام لو ااتحقوا العقوبة.

ٍ  وإىل ذلريري  يهريري  نحريريو قولريري  تعريرياىل:  ْي ََشَ َْ  لِلََّ لذَكاا فذ َقااَ  َجَعاا ِذنَّ  لِلََّ َتاا لذَغ َأَماارذ

ٌَ ، وقول : (1)ًَِقَ َ 
 َّ َأَكَثاَر  لنَّا سذ َل َيَعَهَماونَ َو لِلََّ َت لذ

فذ َوَلكذ ، وقولري :  (2)َيََل َأَمرذ

 ااَ  َوِلذ  َوَل
ااَ  َدونذ  لِلَّذ مذ ااََم ذ َوَماا  َلَكااَم مذ ِذ َوَل ِفذ  ل َّ ََ يَ  ِفذ  ْلَ اازذ ِذ ااَهَم تذَمَع ََ َوَماا  َأ

رٍ  َ  َدونذ  لِلَّذ أَ   ، وقول : (3)ََصذ َنو  مذ َ يَ   َّتَّ َْ  لَّنذ اَنَأ َمَث َ ْذ  َلَعنَكَباوأذ  َّتَّ َولذَ ا َ  َكَمَثا

ََو  َيَعَهَماونَ  إىل غري  ذلري  مرين  ، (4)َتَ ها   َوِذنَّ َأَوَهاَ   َلَبَ اوأذ َلَبَ اَت  َلَعنََكَباوأذ َلاَو َكا 

 اآلياو.

وكيريري  يسريريع لانسريريان أن حيريريارب اهلل يف مطكريري ، ويت ريريذ بفكريريره واريريائل نباريريال 

عرضها بريل هريو يف طو ريا أي هريو الريذي خطريق حكم  وإرادت ، وليأ هو ابحان  يف 

يف  اننسريريان وخطريريق منريري  هريريذه انراد  ثريريم الفكريرير ثريريم الواريريائل املت ريريذ ، ووضريريع كريريالً 

موضع ، وربط بعضها ببعض من بريدئها إىل ختمهريا حتريا أهناهريا إىل الغايرية األخري   

التي يريد اننسان بجهالت  أن حيارب هبا رب  يف قضائ  وقريدره، ويناقضري  يف حكمري ، 

و التسريبب بأاريباب أخريرال أيعجز ابحان  عن إيقا  هذا الفكر وقبض  عن غايت ، أ

  .لطوصول إىل ما يريد من عقوباو ااتحقها اننسان بام كسبت يدا
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