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   :قدمةامل

 لهم إن من السنن الكونية وقوع البالء  
ً
 لذنوبهم ،  على املخلوقين اختبارا

ً
 بين الصادق والكاذب منهم قال هللا تعالى:  ،وتمحيصا

ً
 وتمييزا

                                            

ينزل عليه والناس في االبتالء متفاوتون، فمنهم من يكون قوًيا جلًدا في دينه ثابًتا في إيمانه   (3  -1العنكبوت: )     

 بقضاء هللا وقدره وقلبه مطمئن باإليمان وص
ً
،  البالء فال يزيده إال قوة وإيماًنا بل شاكًرا حامًدا، ومنهم من هو أقل منه فتجده راضيا

ً
ابرا

 ومنهم من هو أقل بكثير فيسخط ويتذمر ويتضجر، فكل على حسب إيمانه.

، ومن ِحكم االبتالء أنه باب تربية للمؤمن، فإن املؤمن 
ً
، وعطاًء، وإما بضراء فيزيده إيمانا

َ
أمره كله له خير فإما بسراٍء فيزيده شكرا

 إلى الباري عز وجل، ففي كال الحالتين يفوز فيه املؤمن الشاكر على الرخاء والصابر على
َ
 ورجوعا

ً
 من الذنوب، وتوبة

ً
، وصقال

ً
 واحتسابا

.
ً
، وذما

ً
 سخطا

ا
 البالء، وال يجد الساخط إال

ة، فإن مع العسر يسرً فلذا أحببت  ا،  الكتابة في هذا البحث ألن الحياة ال تسير على وتيرة واحدة فال بد من االختبار، الرخاء والشدا

ر أمورنا.وإن مع العسر يسرً   ا، أسأل هللا العلي القدير أن ييسا

 دراسة:أسباب اختيار ال

 مماته.ارتباط املوضوع بالغاية من وجود اإلنسان وحياته ومستقبله بعد  .1

 كثرة البالء والفتن في زماننا وشدته وقوته.  .2
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 لخص:امل

إلى تسليط   البحث  الكريم، وقد هدف  القرآن  االبتالء في ضوء  الناس عند  البحث بعنوان مقامات  الضوء على معرفة هذا 

أو محنة، وحاولت  االبتالء منحة  كان  االبتالء؛ سواء  التربوية من  الجوانب  أبرز  استنباط  ثما  االبتالء،  وتفاوتهم مع  الناس،  منازل 

التربوية من  تية: ما مفهوم االبتالء؟ وما األلفاظ املقاربة لها في القرآني الكريم ومدلوالتها، ما الفوائدسئلة اآلجابة عن األ الدراسة اإل 

تناولت  التي  القرآنية  اآليات  الباحث  يعرض  بحيث  واالستنباطي  االستقرائي  املنهج  الباحث  سلك  الهدف  هذا  ولتحقيق  االبتالء؟ 

موضوع االبتالء ثم استنباط أبرز القيم التربوية املستفادة من تلك اآليات املتضمنة لالبتالء، وقد خلص البحث في نتائجه إلى وجود 

ابرون، وأن فروق بي  هم أهل الشكر، ثما أهل الراضا، ثما الصا
ً
ن الناس عند االبتالء على حسب درجة اإليمان، وأن أعلى الناس مقاما

ن. ين فهو هيا ، وأنه إن لم يكن في الدا
ً
 البالء ال يقع باملحنة فقط بل يقع باملنحة أيضا

، ذو عزيمة وصبر، فال
ً
 . صبر واليقين تنال االمامة في الدينومن اثار االبتالء أنه يجعل املسلم جلدا

ة.؛ االبتالء؛ مقامات الناس الكلمات املفتاحية: م التربويا  القيا
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 جهل الناس باالبتالء ما هو وكيف التعامل معه وما يتعلق به من أحكام. .3

 : دراسةمشكلة ال

   ما مقامات الناس عند االبتالء  فيما جاءت في نصوص اآليات القرآنية؟في السؤال الرئيس التالي:  دراسةالتنحصر مشكلة 

 سؤاالن :ويتفرع منه 

 ما معنى االبتالء في اللغة واالصطالح؟ وما معانيه في القرآن الكريم؟ .1

 ما  الحكمة من االبتالء؟  .2

 ما الفوائد التربوية  املستفادة من االبتالء؟  .3

 دراسة: أهداف ال

 تجلية معاني االبتالء في القرآن الكريم.  .1

 معرفة مقامات الناس مع االبتالء في القرآن الكريم.  .2

 الفوائد التربوية  املستفادة من االبتالء. معرفة  .3

 الدراسات السابقة:

الكريم، • القرآن  الطالب  االبتالء في  الدكتور  :إعداد  لنيل :  باسم محمد محمد سيالن، إشراف  عبداللطيف هائل، بحث تكميلي 

 درجة املاجستير، جامعة اإليمان. 

باالبتالء • الكريم،   -التربية  القرآن  في  االبتالء  تربوية آليات  األقص ى   دراسة  جامعة  العلوم  (حمدي سلمان معمر، مجلة  سلسلة 

 .2009يونيو  94-121املجلد الثالث عشر، العدد الثاني، ص ، )اإلنسانية

 لم استطيع الحصول البحثين السابقين

وفوائده   حكمة االبتالء وأشكاله وصوره وسـر تنوعـه، وأسـبابههدفت الدراسة إلى الكشف عن    "مفهوم االبتالء في القرآن الكريم  •

 .املختلفة، وأثره على الشخصية

 األبعاد التربوية لسنة االبتالء في ضوء الفكر التربوي اإلسـالمي •

 وعالقة بحثي عما سبق: 

 االتفاق في املفهوم  •

 االختالف في املحاور، والنتائج.  •

 ا: وأداته دراسةمنهج ال

وكانت أداته تحليل محتوى األدلة ذات الصلة باملوضوع ، ومـا   الباحث في هذه الدراسة املنـهج االسـتقرائي، واالسـتنباطي،استخدم 

 التفسير، في الكتابات القديمة والحديثـة الـتي اعتنـت، بموضوع االبتالء، بغية الوصول إلى أهداف البحث.  كتبـه علمـاء

 دراسة:ال حدود

ولي وفعلي له في سنة  تالء من خالل ما ورد من آيـات في القـرآن الكـريم فيدراسة موضوع االب
َ
موضوعه، وتفسيره بما جاء من بيان ق

 العلماء، خاصة علماء التفسير. ، وما سطره -صلى هللا عليه وسلم  –رسوله الكريم 

 : يحتوي البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، كما يلي: دراسةخطة ال

 األول: مفهوم االبتالء .  املبحث  

 املطلب األول: تعريف االبتالء في اللغة، واالصطالح

 املطلب الثاني: معاني االبتالء في القرآن الكريم. 

 املبحث الثاني: حال الناس مع البالء، وفوائد التربوية منه. وفيه مطالب: 

 املطلب األول:  حال الناس مع االبتالء  

 وية من االبتالء املطلب الثاني: فوائد الترب

كر 
ا
: مقام الش

َ
 أوال

: مقام الرضا
ً
 ثانيا

:
ً
 مقام الصبر على املصائب  ثالثا
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: مقام السخط والجزع 
ً
 رابعا

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

 املبحث األول: مفهوم االبتالء 

 املطلب األول: تعريف االبتالء  في اللغة، واالصطالح 

: في اللغة: 
ً
 أوال

 وبالًء    البالء واالبتالء يلتقيان في معنى االختبار واالمتحان، وهما اسمان من باله يبلـوه وابـتاله، أي 
ً
به، يقال: "بلوت الرجل بلوا جرَّ

بـه : إذا جرا
ً
والبلية والبلوى والـبالء (، وُبليا فالن وابُتلَي: إذا امتحن.  83  / 14،  ابن منظور ،)  واختبره   وابتليته: أي اختبرتـه، وبـاله يبلـوه بلـوا

الباليـا، والجمـع  تعالى  :واالبتالء  واحـد،  قوله  ومنه                         :الختبار، 

عم، وباملصائب والباليا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل  ( 35)األنبياء :    ِ
يدل على أن بال يبلو تستعمل في االختبار بالنا

ِ بال يبلو، وفي الخير أبلى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي سلمى: 
جزى هللا باإلحسان ما فعال بكم ... وأبالهما خير   في الشرا

 . (4/147،  م1995) الشنقيطي، ، يبلوالبالء الذي 

البلوى والبلوة والبلية والبالء، وُبلَي بالش يء    :جاء في لسان العرب: "وقال ابن األعرابي: أبلى بمعنى أخبر، وابـتاله هللا: امتحنـه، واالسـم 

 .( 83 / 14،   ابن منظور  ، )بالًء وابُتلي

 وبالًء. واالسم:   وابتليته: اختبرته. وابتليت الرجل فأبالني: استخبرته فأخبرني، وامتحنته  : "(وقال الفيروز آبادي 
ً
واختبرته، كبلوته بلوا

 ( 1632ي، ص: الفيروز أباد بالء، ألنه شاقا على البدن أو ألنه اختبار، ) البلوى والبلية والبالء: الغم كأنه يبلي الجسـم. والتكليـف

: التعريف االصطال 
ً
 حي: ثانيا

الشكر،   واملعصية بتحميله املشقة، ويقال للنعمة بالء، ألنه يستخرج بها االبتالء: "استخراج ما عند املبتلى وتعرف حاله في الطاعـة

 (. 210، ص: 1973)أبو هالل العسكري، ، "والبلى يستخرج قوة الش يء بإذهابه إلى حال البال، فهذا كله أصل واحد

ا للنفس، وأشهر استعماله  ا، لكنه شاع في اختبار الشر ألنه أكثر إعناتً واالبتالء يكون بالشر ويكون بالخير أيضً قال ابن عاشور:  

 (. 1/493، )ابن عاشور، إذا أطلق أن يكون للشر فإذا أرادوا به الخير احتاجوا إلى قرينة أو تصريح

 املطلب الثاني: معاني االبتالء في القرآن الكريم:

 :
ً
 بمعنى االمتحان: أوال

ره. ومحنت الفضة إذا   بَّ أمتحن من املحنة، وكلمة محنة مأخوذة من الفعل محن، واملحنة: الخبرة، وامـتحن القـول: نظر فيه ودا

تها بالنار من الشوائب. وامـتحن هللا لصَّ يتها وخا ص هللا قلوبهم وصفاها وهذبها. ومنه قولـه تعـالى قلـوبهم  َصفا
ا
       :للتقوى: خل

(، فاملحن  3)الحجرات:                          

أجرى هللا عليهم من األحداث واالبتالءات التي    تأتي بمعنى االختبار لتخليص قلوب املؤمنين وتصفيتها وتنقيتها من الشوائب، وذلك بما 

خت في نفوسهم معاني اإليمان وأزالت منها  ( 37صافية طاهرة، )موس ى األنس، ،ص:كل شائبة حتى صارت نقية   رسَّ

: بمعنى الفتنة: 
ً
 ثانيا

جاء في لسان العرب: "جماع معنى   ( 371ص:  قال الراغب: ": أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، )الراغب،  

قولك: فتنت الفضة والذهب: إذا أذبتهما بالنار لتمييز الرديء من الجيد، )ابن    الفتنة: االبتالء واالمتحان واالختبار وأصـلها مـأخوذ مـن

 .((1/296)، األزهري، 13/317منظور، 

 ( 2)العنكبوت:                      :ومنه، قول تعالى

ا: بمعنى التمحيص: 
ً
 ثالث

   معنى التمحيص في قول هللا تعالى:    االبتالء، وقد جاءوكذلك استخدم القرآن الكريم مصطلح التمحيص للداللة على 

وب(141 :آل عمران)           صته من الشَّ
ا
ار: خل هب بالنا

ا
ْصُت الذ ،  387،م1979بن فارس، ا ) ، َمحا

اِفِريَن{ فيه ثالثة أقوال: يمحص: يختبر، الثاني: يطهر،  (  300/  5
َ
ك
ْ
ِذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق ال

َّ
ُ ال َص َّللاَّ ِ

الثالث: يمحص .قال القرطبي: }َوِلُيَمحا
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أغربها فهذا  والتنقية220/  4م،  2003،)القرطبي،  يخلص؛  التطهير  وقيل  واالختبار،  االبتالء  التمحيص  القنوجي:  وقال    )القنوجي،   ،(، 

 ( 342/  2  م، 1992

:
ً
 بمعنى التكليف:  رابعا

ِبيُن { قال الراغب: ُسمي التكليف بالء من أوجه: أحدها أن التكاليف كلها مشاق على األبدان فص
ُ ْ
ء امل

َ
َبال

ْ
ُهَو ال

َ
ا ل

َ
ارت من  } ِإنَّ َهذ

نعلم املجاهدين منكم والصابرين { والثالث أن اختبار هللا هذا الوجه بالء. والثاني أنها اختبارات ولهذا قال هللا عز وجل: } ولنبلونكم حتى  

ا بالء، فاملحنة مقتضية للصبر واملنحة مقتضية  تعالى للعباد تارة باملسار ليشكروا وتارة باملضار ليصبروا فصارت املحنة واملنحة جميعً 

ال املنحة أعظم  الشكر، فصارت  القيام بحقوق  أيسر من  الصبر  بالضراء  للشكر، والقيام بحقوق  بلينا  النظر قال عمر:  بالءين وبهذا 

 (. 61)الراغب، ص:  فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر،

 .هو االختبار واالمتحان وبعد استعراضنا ملعاني االبتالء، في القرآن الكريم، يتبين لنا أن هذه الكلمات تلتقي في معنًى واحٍد 

 وفوائد التربوية منه املبحث الثاني: حال الناس مع البالء، 

 املطلب األول: حال الناس مع االبتالء 

 بحديث الرسول صلى هللا عليه وسلم 
ً
)أن تعبد هللا كأنك تراه   سنتناول هذه املقامات من األعلى مقاما إلي أقل املقامات مستهديا

 (. 37/ 1( 10فإن لم تكن تراه فإنه يراك(، )مسلم، ح)

 فأول هذه املقامات: 

 :
ً
 مقام الشكر:أوال

فضله: منزلة الشكر من أعلى املنازل وهي فوق منزلة الرضا وزيادة فالرضا مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو  

      (.224، ص  1993وانظر الشايع  2/232، م1996نصف اإليمان، فاإليمان نصفان نصف شكر ونصف صبر)ابن القيم،

                     بالغني فشكر، قال تعالى:قد ابتالء هللا سليمان 

                                           

 (. 19 -18) النمل:                  

                                                وقال تعالى:  

         :وقال تعالى  (40النمل:)                                    

، } وإن تشكروا يرضه لكم { أي يرض لكم الشكر املدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثبكم عليه وإنما رض ى لهم (7الزمر : )     

 (. 452 /4الشوكاني، ) سبحانه الشكر ألنه سبب سعادتهم في الدنيا واألخرة كما قال سبحانه } لئن شكرتم ألزيدنكم{

 ألمر املؤمن إنَّ أمره كله خير، وليس ذلك الحٍد إال  وعن صهيب  
ً
رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )عجبا

 له(،
ً
 له، و إْن أصابته ضراء صبر فكان خيرا

ً
 (.147واأللباني، ح) ، 4/116البيهقي، (للمؤمن، إْن أصابته سراء شكر، فكان خيرا

 ( (.   1954ح ) ،(، )الترمذي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )من ال يشكر الناس ال يشكر هللاوعن أبي هريرة رض ي هللا عنه 

عن أبي موس ى األشعري رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد، قال هللا تعالى ملالئكته قبضتم 

اده فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع فيقول هللا:   ولد غيري، فيقولون نعم فيقولون قبضتم ثمرة فؤ 

موه بيت الحمد  وصححه األلباني(.   3/341( 1021)الترمذي ح ) ،ابنوا لعبدي بيتا في الجنة َوسُّ

 الشكر واالبتالء: 

 
ً

 : االبتالء بالنعمة: أوال

(، أي نختبركم باملصائب تارة  35  )األنبياء:               :وقوله  -رحمه هللا تعالى  -قال ابن كثير  

نبتليكم   ابن عباس )ونبلوكم(  أبي طلحة عن  ابن  تارة أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط كما قال علي  وبالنعم 

ابن كثير،  والهوي والضالل، )  بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء، والصحة والسقم والغني والفقر والحالل والحرام، والطاعة واملعصية،

 (.   3/238،م  1999

 قال بعض السلف: البالء يصبر عليه املؤمن والكافر، وال يصبر على العافية إال الصديقون.
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: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك حذر هللا عباده من فتنة املال  -ض ي هللا عنه-وقال عبدالرحمن بن عوف  

الصبر عند  منه على  أقدر  الطعام  والجامع عند غيبة  بالقدرة  أعظم ألنه مقرون  السراء  فتنة  الصبر على  كان  وإنما  واألوالد  واألزواج 

 (.2/666،  1996ابن القيم  -  32396ص  6، ج صالح بن عبد هللا بن حميدحضوره، )

 ثانًيا: االبتالء بالنغمة:  

الشكر على املحاب ولهذا فهو فوقه في الدرجة ولكن " كيف يتصور الشكر على البالء؟ وكيف  والشكر على املكاره أشد واصعب من  

! والشكر يستدعي فرًح 
ً
، وانظر: املقدس ي، 127  /4ا وهما يتضادان، )الغزالي  يشكر على ما يصبر عليه؟ والصبر على البالء يستدعي أملا

 (. 157، ص  1989

 ف وبالء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها:اعلم وفقك هللا: أن في كل فقر، ومرض وخو 

أحدها: أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليها أكثر منها ألن مقدورات هللا ال تتناهي، فلو اضعفها هللا عز وجل على العبد، فما كان  

 يمنعه، فليشكر إذا لم يكن أعظم.

 :الثاني: أن املصيبة لم تكن في الدين

أحرم  قال عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه: ما ابتليت ببالء إال كان هلل عليَّ فيه اربع ِنَعٍم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم وإذ لم  

 الرضا به، وإذ ارجوا الثواب عليه. 

ومصيبة اآلخرة دائمة، وإن لم تدم فال  الثالث: أنَّ ما من عقوبة إال كان يتصور أن تؤخر إلي اآلخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخفف،  

ا، كذا ورد في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم:   )ما من مصيبه سبيل إلي تخفيفها، ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيً 

ر هللُا   (.1038/ 1(  2572بها عنه حتي الشوكة، )مسلم، رقم)  تصيب املسلم إال كفَّ

 املصيبة مكتوبة عليه في أم الكتاب، ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها، فهي نعمة. الرابع: إن هذه 

 الخامس: ان ثوابها أكثر منها: 

األخرة كما يكون املنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي، فإنه لو خلي واللعب، فكان يمنعه، ذلك   ىفإن مصائب الدنيا طرق إل

ا لهالكه فعلى العبد أن يحسن الظن  فكان يخسر طول عمره، وكذلك املال واألهل واألقارب، واألعضاء، قد  تكون سببً من العلم واألدب،  

 يشكره العباد على  
ً
باهلل عز وجل، ويقدر الخيرة، فيما أصابه، ويشكر هللا فإن حكمة هللا واسعة، وهو أعلم بمصالح العباد منهم وغدا

كر الصبي بعد البلوغ أستاذه وأباُه على ضربه وتأديبه، إذا رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. والبالء تأديب من  البالء إذا رأوا ثوابه كما يش

 (. 296 /  2، )1993، والشامي، ) 256  -255، ص:   1989هللا تعالى، ولطفه بعباده أتما وأوفي من عناية اآلباء األوالد، )ابن قدامة املقدس ي، 

 (.3/117ا له، )ابن حنبل، للمؤمن قضاء إال كان خيرً وفي الحديث )ال يقض ي هللا

 القواعد التي يقوم عليها الشكر: 

 قال الفيروز أبادي: ومبناه على خمس قواعد 

 خضوع الشاكر للمشكور  .1

ه لهُ  .2  وحبَّ

 أعترافه بنعمته  .3

 والثناء عليه بها  .4

 (. 3/337اال يستعملها فيما يكره ،)الفيروز أبادي  .5

  اللهم لك الحمد حتي ترض ي ولك الحمد ربنا إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا.

: مقام الرضا:
ً
 ثانيا

في  وهو املقام الثاني بعد الشكر ومعني الرضا باملصيبة أن يستأنس لها ويعلم انها خير له ويرض ى بها في داخله يسلم لها وال يجد  

 قلبه رغبة أن ال تكون جاءته، وقد وردت النصوص في فضل الرضا في الكتاب والسنة فنذكر منها: 

 
ً

 : من القرآن الكريم:أوال

)التغابن                                قال تعالى: 

:11.) 

َصاَب ِمن 
َ
ِ َيْهِد  قال ابن كثير: قال ابن عباس: في قوله } َما أ

{ بأمر هللا، يعني عن قدره ومشيئته }َوَمن ُيْؤِمن ِباَّللَّ ِ
ِن َّللاَّ

ْ
 ِبِإذ

َّ
ِصيَبٍة ِإال مُّ

ْيٍء َعِليٌم { أي: ومن أصابته فعلم أنها بقضاء هللا وقدره، فصبر واحتسب واستعلم لقضاء هللا هدى هللا
َ

ِ ش 
لا
ُ
ُ ِبك َبُه َوَّللاَّ

ْ
ل
َ
 قلبه، وعوضه  ق

 منه. عما فاته من الدني
ً
 وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، أو خيرا

ً
 صادقا

ً
 ا ُهدًى في قلبِه، ويقينا
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َبُه( يعني: يهد قلبه لليقين ، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما   قال علي ابن أبي طلحة
ْ
ل
َ
ِ َيْهِد ق

عن ابن عباس )َوَمن ُيْؤِمن ِباَّللَّ

 (. 480/ 4، م  1999)ابن كثير، صيبه املصيبة فيعلم أنها من عند هللا فيرض ى ويسلم، أخطأه لم يكن ليصيبه، وقال علقمة، هو الرجل ت

                                               وقال تعالى:  

 (. 23-22)الحديد:                        

                                             :وقال تعالى

 ( 11)الحج :           

 ومن السنة الشريفة: 

عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: )ِعظم الجزاء مع ِعظم البالء وإن هللا إذا أحب قوما أبتالهم 

 (.146، واأللباني في الصحيحة 1/434،  4031فمن رض ي فله الرضا ومن سخط فله السخط، )ابن ماجة 

يس له حيلة في دفعها، كموت من يعزُّ عليه، وسرقة ماله، ومرضه، ونحو قال اإلمام ابن القيم "واملصائب التي تحل بالعبد، ول

 ذلك، فإن للعبد فيها أربع مقامات: 

 ومروءة. 
ً
 ودينا

ً
 أحدها: مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط، وهذا ما ال يفعله إال أقل الناس عقال

 اإلنسانية.املقام الثاني: مقام الصبر إما هلل، وإما للمروءة 

 .املقام الثالث: مقام الرض ى وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع، والصبر متفق على وجوبه

ْبَتلي عليها"، )ابن القيم، )ص:
ُ
 نعمة، فيشكر امل

َ
 ((. 81املقام الرابع: مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرض ى؛ فإنه يشهُد البلية

: مقام الصبر:
ً
 ثالثا

 الصبر:تعريف 

ر نفسه: حبسها وضبطها، وصبر   د ولم يجزع، وصبر: انتظر، وصبا
َّ
: تجل

ً
الصبر لغة: الحبس واملنع، وهو ضدا الجزع، ويقال: صبر صبرا

 ملا فيه من حبس النفس عن الطعام، والشراب، والنكاح، 
ً
ي الصوم صبرا : حبست النفس عن الجزع، وُسما

ً
: حبسه، وصبرت صبرا

ً
فالنا

 (. 540صي،  )الفيروز آباد

ٌق فاضل من أخالق النفس يمنع صاحبه من فعل ما ال َيْحُسُن، وال يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي  وحقيقة الصبر:
ُ
هو ُخل

 (8: ، ) ابن القيم، ص بها صالح شأنها، وقوام أمرها

 حكم الصبر واألدلة عليه: 

:الصبر واجٌب على املؤمن وقد ذكر هللُا الصبَر في 
ً
 أمر نبيه صلى  كتابِه نحو تسعين موضعا

ً
 أثني على أهله، ومرة

ً
 أمر به، ومرة

ً
فمرة

 نهي عن ضده.
ً
 أخبر أنه مع أهله مرة

ً
 في حصول النصر والكفاية، ومرة

ً
 جعله شرطا

ً
 هللا عليه وسلم أن يبشر أهله، ومرة

                               فأمره قوله تعالى:  

ذكر في هذه اآلية الكريمة أن   ،(186)آل عمران:                           

املؤمنين سيبتلون في أموالهم وأنفسهم، وسيسمعون األذى الكثير من أهل الكتاب واملشركين، وأنهم إن صبروا على ذلك البالء واألذى  

ُموِر{، أي: من األمور التي ينبغي العزم والتصميم عليها لوجو 
ُ ْ
  / 1،    م1995بها، )الشنقيطي،  واتقوا هللا، فإن صبرهم وتقاهم }ِمْن َعْزِم األ

218.) 

 ألنه 
ً
قال ابن كثير رحمه هللا: الصبر صبران فصبر على ترك املحارم واملأثم وصبر على فعل الطاعات والقربات والثاني أكثر ثوابا

ا الصبر الثالث وهو الصبر على املصائب والنوائب فذلك واجب كاالستغفار من املعايب،   .    1/258، م  1999ابن كثير، املقصود، أمَّ

يصيب القلوب بالخوف، والبطون بالجوع، واألموال بالنقص، واألنفس باملوت، والثمرات باآلفات، ومن لطف هللا  فالبالء هنا عام 

...ورحمته بعباده أنه جعل البالء: 
ْ
وف

َ
ـخ

ْ
َن ال ِ ْيٍء ما

َ
 بهم.  ِبش 

ً
 عليهم، ورحمة

ً
 اآلية؛ ليدل على التقليل مراعاة لضعف العباد، وتخفيفا

 ُيقتدى به، فأيوب صبر على مرضه وفقد أهله، ويعقوب عليه الصالة والسالم صبر على وفي هذا املجال كان صبر أ 
ً
نبياء هللا مثال

فراق ولده، وكيد أبنائه، ويوسف عليه الصالة والسالم صبر على السجن واالفتراء والدسا والتشويه الذي مارسته امرأة العزيز قبل أن 

ته، وشجا وجهه، ووضع السال على ظهره، ) القحطاني، ص )صلى هللا عليه وسلم( يحصحص الحق، ومحمد  ( 26صبر على كسر رباعيَّ

: مقام السخط والجزع 
ً
   :رابعا

 والسخط والجزع مذموم في الشرع وفي العقل أما في الشرع لألدلة اآلتية منها في القرآن الكريم:
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 (. 58)التوبة:                          قال تعالى: 

                              :  وقال تعالى

 (. 28 - 27)محمد:        

                                           وقال تعالى:  

 (.  23 -  19)املعارج:    

 وأما األحاديث التي تذم السخط والجزع فهي كثيرة منها: 

لى   أنه عليه  الصالة والسالم تبرأ أن يقول كلمة السخط عند املصيبة عن أسماء بنت يزيد. رض ي هللا عنها قالت : ملا توفي ابن رسول هللا ص

ا عمر( انت أحق من عظم هللا حقه، قال رسو  ا أبوبكر و إمَّ ل  عليه وسلم إبراهيم بكي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال له املعزي )إمَّ

هللا صلى هللا عليه وسلم ) تدمع العين ويحزن القلب، وال نقول ما يسخط الرب ، لوال أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن اآلخر، تابع  

 (. 3/194لألول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك ملحزونون، )ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند احمد، 

م البالء، وأن هللا تعالى إذا أحب قوما ابتالهم فمن رض ي فله الرضا،وقال عليه الصالة  
َ
م الجزاء مع ِعظ

َ
ومن سخط   والسالم )وإنَّ ِعظ

 (. 3407ح)180 /3، األلباني،  7/144فله السخط( وفي رواية ) ومن جزع فله الجزع (، )البيهقي، ،

 عليه وسلم: ) كان فيمن كان قبلكم رجٌل به جرُح فجزع فأخذ سكينا  وعن جندب  بن عبدهللا رض ي  هللا عنه ، قال قال رسول هللا صلى هللا

 (( 1485، األلباني، ح)15879، ح: هـ1344البيهقي،  ، )بها يده فما رقا الدم، قال هللا بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة( فحزا 

عطي  رض ي وإْن   لدينار وعبد الدرهم، وعبد الخميصةعن أبي هريرة رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال:. ) تعس  عبد ا 
ُ
إْن أ

 (. 1/555( 2887لم يعط سخط (، )البخاري، )

 أنواع السخط وحكم كل نوع: 

    :الكفر قال تعالى ىأن يكون )السخط( بالقلب كأن يسخط على ربه، ويغتاظ مما قدره هللا عليه فهذا حرام وقد يؤدي إل

                                     

 ( 11)الحج:       

 أن يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك وهذا حرام.

 . أن يكون بالجوارح كلطم الخدود، وشق الجيوب ، ونتف الشعور، وما أشبه ذلك وكل هذا حرام مناف للصبر

 عالج السخط والجزع:

: الصالة :
ً

 ( . 20-19)املعارج :                  قال تعالى:  أوال

 بجالء ال ريب فيه إن الصالة تفي هذه املشاعر القلبية. -سبحانه   -فأوضح هللا 

)املراد من اآليات الكريمة إثبات خلق هللا تعالى لإلنسان بأخالقه من الهلع والصبر، واملنع واإلعطاء، وقد استثني هللا   يقول ابن بطال:

الثواب،   بها  يحتسبون  ألنهم  أموالهم،  في  حق هللا  يمنعون  وال  عليهم،  بتكررها   يضجرون  ال  دائمون  صالتهم  على  هم  الذين  املصلين 

الراب التجارة  الباري  ويكسبون بها  الدنيا واآلخرة( ،) فتح  أْمٌر    13/520حة في  إذا حزبه  الصالة والسالم  املطهرة كان عليه  السنة  (، وفي 

 (.      1/160(   1319صلى(، )ابو داود، ح ) 

 ثانيا: الصبر واملصابرة:

فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه: أن ناسا من األنصار سالوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  

 يُ 
ْ
ْم َوَمْن َيْسَتْعِفف

ُ
ِخَرُه َعْنك دَّ

َ
ْن أ

َ
ل
َ
ْيٍر ف

َ
وُن عندي ِمْن خ

ُ
ُ َوَمْن َيْسَتْغِن ُيْغِنِه  ثم سألوه فأعطاهم، حتي نفد ما كان عنده، فقال: )َما َيك ُه َّللاَّ ِعفَّ

ى 
َ
ْعط

َ
أ ُ َوَما  ْرُه َّللاَّ ِ

ْر ُيَصبا ُ َوَمْن َيَتَصبَّ ْبر(ِ قال ابن حجر قوله )ومن يتصبر( أي يعالج نفسه على ترك    َّللاَّ ْوَسَع ِمَن الصَّ
َ
أ اٍء 

َ
َحًدا ِمْن َعط

َ
أ  ُ َّللاَّ

أن يحصل له الرزق، قوله )يصبره هللا( أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتي تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة فعند   ىالسؤال ويصبر إل

 (.  3939 /3، )فتح الباري ذلك يكون هللا معه فيظفره بمطلوبه
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ً
 : اإليمان بالقضاء والقدر  :ثالثا

قال عليه الصالة والسالم: )إنك لن تجد طعم اإليمان   ،فإن اإليمان بالقضاء، والقدر، يعالج الجزع، والسخط، والقنوط، واليأس

 ((.133(، واأللباني، ح)2329، )1984حتي تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك (، )أبو يعلى، 

الياس واإلحباط   املصائب واألقدار ونزلت بساحته جميع أسباب  املؤمن ما يسيئه من  فسوف ال يجد دواًء فإذا حل باإلنسان 

 يأوي إليه سوى اإليمان الحقيقي بالقضاء والقدر فإن  هذه العقيدة إذا رسخت في النفس ، وقرت في ضميره صارت    ،يشفيه
ً
وال كهفا

البلية عنده عطية واملحنة منحة، وكل الوقائع جوائز، ولن تهدأ أعصاب العبد ، وتسكن بالبل نفسه وتذهب وساوس صوره حتي يؤمن  

 ( 47 /  46(، )أنظر: القرني،  ص  512/ 1(  4700ضاء والقدر، ألنه على يقين تام أنه جف القلم بما هو الق(، )أبوداود، ح ) بالق

: انتظار الفرج: 
ً
 رابعا

 (. 6- 5)الشرح:                  قال تعالى:

 ((.2382، واأللباني، ح) 1/307وقال عليه الصالة والسالم: ) وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب(، )أحمد 

" يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم  وبعد املرض عافية، سوف يصل الغائب ، ويهتدي الضال، ويفك العاني  

 (. 52 )املائدة:                   وينقشع الظالم 

ذرعً  تضق  والغيب إذا فال  حبالي،  والليالي  ٌب، 
َّ
ل
ُ
ق والدهر  دوٌل،  األياُم  الفرج،  انتظار  العبادة  وأفضل  الحال،  دوام  املحال  ا فمن 

 . 
ً
 مستور، والحكيم كل يوم هو في شأن ، ولعل هللا يحدث بعد ذلك أمرا

 االبتالءاملطلب الثاني: فوائد التربوية من 

؛ ذلك  (17)القلم:            االبتالء في القرآن الكريم أنواع كثيرة منها االبتالء بالنعم كما في قوله تعالى:  

أن هللا شبه حال أهل مكة وقد أنعم عليهم بنعمة األمن والرزق وإرسال رسول منهم بحال أصحاب الجنة الذين أنعم هللا عليهم أيضا  

أعرضوا عن طلب مرضاته تعالى وعن شكر نعمه الكثيرة. وفي املقابل يكون االبتالء أيضا بفقدان النعم، والعبد مأجور على الصبر  لكنهم 

الرابطة املحمدية للعلماء، لذا نتكلم على    ( ( ga.ma/blohttps://www.arrabitعلى هذا االختبار فإن صبر كان ابتالء خير، ) بوابة 

 أنواعه كما يلي:

 النوع األول: االبتالء بالتكليف وفوائده:   

إن في بعض االبتالءات استدعاء للطاعة وامتثال ألوامر هللا، بل إن مصلحة الطاعة واالمتثال واملسارعة إليهما هي الحكمة األولى 

الكويت،    املبتغاة من وضع الشريعة، األوقاف والشئون اإلسالمية،         :، بل من الخلق في أساسه، قال هللا تعالى(204  /12)وزارة 

(، وقد يكون االبتالء فيما يشق على النفس تحمله، ملعرفة الصادق في إيمانه من 56)الذاريات:            

                         الكاذب، واملخلص من املنافق، مع علم هللا األزلي، قال تعالى:  

ومن هذا االبتالء، تكلف هللا إبراهيم بذبح ولده؛ كما قال    (،265  / 5،    م1995، )الشنقيطي،  (142  آل عمران:)      

                                     تعالى عنه: 

ء   (525  /5 م1995، )الشنقيطي،(107الصافات:)               
َ

َبال
ْ
ُهَو ال

َ
ا ل

َ
قال القاسمي" } ِإنَّ َهذ

 إلبراهيم في صدق ا 
ً
إلى أن هذا األمر كان ابتالًء وامتحانا ِبيُن { أي: االختيار البين الذي يتميز فيه املخلص من غيره، إشارة 

ُ ْ
لخلة هلل، امل

 (.108 القاسمي، ص:وتضحية أعز عزيز لديه ، وأحب محبوب عنده، ألمر ربه تعالى، )

(، قال: البغوي" مختبركم ليرى  249  )البقرة:                     أيًضا قوله:  و 

                             قوله:  ( 301 /1وهو أعلم، )البغوي، -طاعتكم 

، قال السعدي" ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم (84)النساء:               

 [(. 191] ص السعدي،، ) االجهاد، ويحصل اإليمان النافع، إيمان االختيار، ال إيمان االضطرار والقهر الذي ال يفيد شيئً سوق 

https://www.arrabita.ma/blog
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، معنى الَقْرِض :  (245)البقرة:                   ومنه قوله تعالى: 

ه يبلو عباَدُه،البالُء الَحَسُن، وهللا َعزَّ َوَجلا ال َيْسَتْقِرُض ِمْن   (. 17/ 19)الزبيدي،  َعَوٍز ولكنَّ

 فالفائدة التربوية من التكليف بالطاعة معرفة الصادق في اإليمان. 

 النوع الثاني: الفوائد التربوية من االبتالء بالنعم: 

 : يستوجب الشكر ويستعملها في مرضاة هللا •

أي ليختبرني أأشكر نعمته   (40)النمل:                                :  قال هللا تعالى

ُر ِلَنْفِسِه{ أي ال يرجع نفع ذلك إال إلى نفسه، حيث استوجب بشكره تمام النعمة ودوامه
ُ
ك

ْ
َما َيش ِإنَّ

َ
َر ف

َ
ك

َ
ا واملزيد منها. أم أكفرها }َوَمْن ش

 (.206 / 13،  م  2003)القرطبي،  والشكر قيد النعمة املوجودة، وبه تنال النعمة املفقودة،

أي: الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره، وأديتم حق هللا    ( 8)التكاثر:                 قوله:

أعلى منه وأفضل أم اغتررتم به، ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما استعنتم به على .فيه، ولم تستعينوا به، على معاصيه، فينعمكم نعيًما 

                               : معاص ي هللا فيعاقبكم على ذلك، قال تعالى

 (.933 السعدي، ص:، )(20)األحقاف:                      

تعالى:                                             وقال هللا 

 { بقوله: ليس األمر كما زعموا، بل إنما  49الزمر:  )        
ٌ
ر ابن كثير: في قول هللا عز وجل: } َبْل ِهَي ِفْتَنة ( ، فسا

  1999)ابن كثير،    عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعص ي؟ مع علمنا املتقدم بذلك، فهي فتنة أي: اختبار.أنعمنا  

 (. 105/ 7، م

 : قد يكون استدراج، فيستوجب الخوف من مكر هللا •

                            كما في قوله تعالى: 

، وفي لحديث: عقبة بن عامر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: »إذا رأيت هللا يعطي العبد ما يحب  (44األنعام:  )    

 ( 2 /124، و)البغوي، 124 /2وهو مقيم على معصيته، فإنما ذلك استدراج« ، ثم تال: فلما نسوا ما ذكروا به اآلية،)أحمد، 

 ص في النعم)أقدار هللا املؤملة(النوع الثالث:  الفوائد التربوية من االبتالء بالنق

 العادة من االبتالء للصالحين رفعة لدرجاتهم: •

                                    قال هللا عز وجل:

َهَداَء { يعني:  (140آل عمران: )                 
ُ
ْم ش

ُ
 ِمْنك

َ
ِخذ ، قال ابن كثير قوله:} َوَيتَّ

ون في سبيله،  
ُ
ِذيَن آَمُنوا { أي: يكفر عنهم مُيْقَتل

َّ
ُ ال َص َّللاَّ ِ

يَن. َوِلُيَمحا امِلِ
َّ
ُ ال ُيِحبُّ الظ لون ُمَهجهم في مرضاته. } َوَّللاَّ

ُ
ن ذنوبهم، إن كان  وَيْبذ

 (. 127 / 2، م  1999)ابن كثير،  لهم ذنوب وإال ُرفَع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به،

 التسلية:  •

هذا تسلية   ( 31)الفرقان:                             : ىقال هللا تعال

 من هللا سبحانه لرسوله صلى هللا عليه وسلم واملعنى أن هللا سبحانه جعل لكل نبي من األنبياء الداعين إلى هللا عدوا يعاديه من مجرمي

 (. 73 /4)الشوكاني،  قومه فال تجزع يا محمد فإن هذا دأب األنبياء قبلك واصبر كما صبروا،

 :توبة والرجوعقد يكون عقوبة على تقصير، فيستوجب ال •

                                  وقد وصف سبحانه بعض خلقه بقوله:

فسمى الحكيُم العليم إكراَم اإلنسان وتنعيمه ابتالًء، كما سمى تضييق الرزق  (.  16-15:  الفجر)              

مَّ من يجزم بأن ما يصيبه من هللا تعالى من اإلكرام 
َ
ا، كما ذما من يجزم بأن ما أصابه من تضييق الرزق هوانا، سواء  إكرامً عليه ابتالًء، وذ
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ا باستكشاف الغيب وشغل نفسه به، بل مأمور في جميع األحوال بالطاعة والخشية، )الوسطية في بسواء، وذلك ألن العبد ليس مأمورً 

 ( https://www.alwatan.com.sa/article/1042437 فهم االبتالءات اإللهية ،

 له ب
ً
 لهذا النبي الكريم ) صلى هللا عليه وسلم ( بمن تقدمه من إخوانه األنبياء واملرسلين، مذكرا

ً
 ومؤسيا

ً
 ومعزيا

ً
ما قاسوا  قال تعالى مسليا

 بالتأني والتؤدة 
ً
 على العمل بأعمالهم آمرا

ً
 من العجلة والتبرم والضجر:  من الشدائد وما القوا من املحن، وحاثا

ً
     والحلم، ومحذرا

 ( 52الزمر: )                         

ِلَك آلَياٍت ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن { أي: بسط الرزق وقبضه، لعلمهم أن مرجع ذلك، عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه
َ
أعلم   قوله:} ِإنَّ ِفي ذ

ا في ذلك صالح دينهم الذي هو مادة  الرزق لطفا بهم، ألنه لو بسطه لبغوا في األرض، فيكون تعالى مراعيً بحال عبيده، فقد يضيق عليهم  

 2003ا، )القرطبي، وربما يكون سعة الرزق قد يكون مكرا واستدراجا ، وتقتيره رفعة وإعظامً (، 727، )السعدي، ص: سعادتهم وفالحهم 

 (. 267 /15، م

 النوع الرابع فوائد االبتالء بالصبر عن املعصية:  

:  هللا تعالى قد خلق اإلنسان ليبتليه ويمتحنه ويختبره، فخلق أبليس لحكمة لبيتلي به الناس ليزين الشهوات، والباطل، قال هللا تعالى فإن

                                    

قال السعدي:" أن هللا ابتلى    ، (65-64)اإلسراء:                        

ُهْم ِفي األْمَواِل َواألوالِد { وذلك شامل لكل
ْ
ارِك

َ
معصية تعلقت    العباد بهذا العدو املبين الداعي لهم إلى معصية هللا بأقواله وأفعاله، } َوش

الخير وترك الشر وأخذ األموال بغير  بأموالهم وأوالدهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة، وعدم تأديب األوالد وتربيتهم على  

 (.462حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال املكاسب الردية"،) السعدي، ص: 

 
َ
خ
ْ
ِ َوال

را ْم ِبالشَّ
ُ
وك

ُ
ْيِر{، وعن ابن عباس رض ي هللا عنهما في قوله }َوَنْبل

َ
خ
ْ
ِ َوال

را ْم ِبالشَّ
ُ
وك

ُ
ر ْيِر{ قال: أي نبتليكم بالشوقال هللا تعالى: }َوَنْبل

والخير فتنة بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحالل والحرام، والطاعة واملعصية، والهدى والضالل، )الشنقيطي،  

الحكمة اإللهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في اإلنسان، أو بعضها، ولو لم  :(، وقال ابن القيم في طريق الهجرتين 4/147،  م1995

ا، فالذنب من موجبات الَبشرية، كما أن النسيان من موجباتها، وال يتم االبتالُء واالختبار  يخلق فيه 
ً
هذه الدواعي لم يكن ِإنساًنا، بل ملك

 (. 270،ص: 1994، )ابن القيم، "إال بذلك

                       :تعالىفجعل للمعصية شهوة فمن صبر عليه أجر، قال هللا  

تعالى:  (94)املائدة:                                القرطبي: في قوله  ، قال 

{ أي ليختبرنكم، واالبتالء االختبار. وكان الصيد أحد معايش العرب العاربة، وشائعً  ُ ُم َّللاَّ
ُ
ك َونَّ

ُ
َيْبل

َ
 }ل

ً
الجميع منهم، مستعمال جدا ،  ا عند 

 (. 299 /6م ،   2003)القرطبي،  أال يعتدوا في السبت،فابتالهم هللا فيه مع اإلحرام والحرم، كما ابتلى بني إسرائيل في 

 الخاتمة: 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات:

: النتائج:
ً
 أوال

 أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:  ومن

اإلنسان فما دامت هناك  إنا مفهوم االبتالء هو استخراج ما عند املبتلى وتعرف حاله في الطاعـة واملعصية، وهو مرتبط بحياة   •

 ابتالء.
ً
 حياة فهناك حتما

إنا معاني االبتالء، في القرآن الكريم، بمعنى االمتحان، وبمعنى الفتنة، والتمحيص، والتكليف، ويتبين لنا أن هذه الكلمات تلتقي  •

 .هو االختبار واالمتحان في معنًى واحٍد 

ابرون.إن أعلى مقامات الناس عند االبتالء هم أهل الشكر، ثما  •   أهل الراضا، ثما الصا

ن. • ين فهو هيا  إن البالء قد يقع باملنحة وقد يقع باملحنة، وأنه إن لم يكن في الدا

 . -عز وجل-أن الهدف األساس ي من التحلي بخلق الصبر هو كسب رضا هللا •
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ة هللا عز  إن للبالء فوائد تربوية تعود على املرء في دينه ودنياه وآخرته إذا صبر وحمد واسترجع واحتسب • ، ومن أجل ما فيه معيا

 وجل في الدنيا ورضوانه في االخرة. 

ل كبد الدنيا، والرضا والقناعة بالكسب والرزق.   •  أن االبتالء درس تربوي عملي، بتربية النفوس على صـبر الطاعة، وتحما

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

اآل   القرآنية، دراسة  بالدراسات  املتخصصين  بعناية  البحث  ي هذا  الجزع ُيوص ِ يناقضه من  الراضا، وما  بالصبر،  تتعلق  التي  يات 

خط، ومعرفة هداياتها وإخراجها في شكل بحوث وأوراق علمية لتعم الفائدة.   والسا

 املصادر واملراجع:

: القرآن الكريم 
ً
   أوال

: الكتب واملصادر
ً
 :ثانيا

 القاهرة :الدار املصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب .  .تهذيب اللغة، تحقيق، يعقوب بن عبد النبي األزهري، م. .1
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Abstract: This research is titled Maqamat al-Maqāmat al-unah when calamity is in the light of the Noble 
Qur’an. The research aimed to shed light on knowledge of people's homes, and their disparity with affliction, 
and then deduced the most important educational aspects of the affliction. Whether the affliction was a gift 
or an ordeal, and the study tried to answer the following questions: What is the concept of affliction? What 
are the similar terms in the Holy Qur’an and their implications, what are the educational benefits of the 
affliction? To achieve this goal, the researcher followed the inductive and deductive approach, whereby the 
researcher presented the Qur’anic verses that dealt with the issue of affliction, and then deduced the most 
prominent educational values learned from those verses that contain the affliction. 
To achieve this goal, the researcher took the inductive and deductive approach, whereby the researcher 
presents the Qur’an verses that dealt with the issue of affliction, then deduces the most prominent 
educational values learned from those verses that contain affliction. In the place of honor, they are the 
people of thanksgiving, then the people of satisfaction, then the patient, and that calamity does not occur 
only through tribulation, but also by grant, and that if it is not in debt, then it is easy. 
And among the effects of the affliction is that it makes the Muslim fortified, with determination and patience, 
so patience and certainty attain the imamate in the religion. 

Keywords: Maqamat al-Nas, al-Tabla, educational values. 
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