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  الملخص
إن من حكمة اهللا سبحانه وتعالى في خلقه أن يبتليهم بالسراء والضراء، وليس ما بقوم 

 .عالمة بغضت ليسف) الضراء(إن كانت األخرى من سراء عالمة رضا وحب من اهللا لهم، و

ر إال ش فما جعل الخير وال الحالتين من االبتالء يريد اهللا لعباده الرشاد وحسن التعبد،وفي كال

  . ويضل من ضل عن بينة عن بينة ليهتدي من اهتدى، سننه في الوجود وفقدافعللت

، وألن اهللا سبحانه وأمتنا اإلسالمية اليوم أصاب معظمها من االبتالء بالضراء الكثير

، وألنه أيضاً سبحانه وعد أمة اإلسالم اآلفة السماويةلى يد عدوها أو بتكفل لألمة أال تفنى ع

 هو  يعتقد أن ما باألمة اليوم من مصائب فإن هذا البحث،إن هي تمسكت بدينها–بالخيرية والقيادة 

 في ، وإعادة اعتبارها لسنن اهللاوإرجاعها إلى صوابهاها من باب التربية باالبتالء، بغرض صقل

  .تمكينالريادة وال

 هذا البحث بدراسة آيات االبتالء في القرآن الكريم دراسة تربوية، مستخدماً قد قامو

منهج " حول )متكامل(منهج البحث الفلسفي التحليلي، مستفيداً من هذه اآليات في بناء تصور 

تمكين، ، وخرج بنتيجة أن االبتالء سنة دائمة هللا في خلقه، وهو لمؤمنين تطهير و"التربية باالبتالء

   .وللكافرين تذكير وعقاب

 من التربية اإلسالمية على الرغم من )مهمالً(وتنبع أهمية البحث في أنه يظِهر جانباً 

  .أهميته وشدة الحاجة إليه
Abstract 

Education by Tribulations - Educational Study of Verses of Infestations 
in the Holy Koran 

 According to his wisdom Allah the Almighty tests creatures in good 
times and bad, good times is not a sign of love and acceptance, although 
other times (bad) is not a sign of hatred. In both cases of Infestations Allah 
wants worshiper to be rational and good worshiper, good and evil are 
created for a reason which is "people struggle", some follow the right bath 
but the others don't. 
 

                                                 
  . فلسطين- غزة – جامعة األقصى – التربية كلية - أصول التربية  قسم *
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 Today most of our Islamic nation suffer much Infestations and 
adversities, Allah the Almighty promised Nation of Islam  not to perish by 
the hands of enemy or disease, he also promised to Sublime Nation of Islam 
with charitable and leadership - that is firmly adhered to Islam - this 
research believes that the illness of the nation today is a matter of Education 
by tribulations, with a view of refining and returning Muslims to senses and 
re-mind of Allah traditions of leadership and empowerment. 
 The research studies states of Infestations in the holy Koran 
educationally using the analytical method of philosophical research, taking 
advantage of these verses in building an integrated visualization of               
"education of tribulations curriculum," and illustrates the outcome of that 
afflictions are permanent to clean and empower believers and to remind and 
punish unbelievers. The importance of research comes here to focus on 
important but abandoned aspect of Islamic education in spite of its 
importance and severity of need. 
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  تمهيد: أوالً

  :المقدمة
 اليوم واقع مرير، إذ تتحدث اإلحصائيات المحلية واألممية -في غالبها-واقع األمة إن 

 ،ميةاألنسبة ارتفاع  و،عن أرقام محزنة في معظم بالد العالم اإلسالمي؛ من فقر وبطالة ومرض

، ء والتكنولوجيا واالعتماد على اآلخر في الحصول على الغذاء والدوا،وانخفاض مستوى الدخل

  ... وفساد ذات البين، والعدو الخارجي المسلط على األمة،فضالً عن التناحر السياسي الداخلي

ويأساً وتبطالً ونفاقاً وكسالً، وقد انعكس ذلك على األفراد حرماناً وبؤساً وشقاء ونكداً، 

  . وسائر أمراض العجز االجتماعي،...وجريمة وإرهاباً

، وتناقض الرؤى، اختالف الوصفات والعالج للخروج مما نحن فيه اًويزيد األمر سوء

  .هبل ودخول األهواء والمصالح في تفسير الواقع وسبل التعامل مع

 )أفراداً وجماعات (ولما كان اإلسالم دين اهللا الخاتم، وقرآنه شفاء لما في الصدور

ِعظَةٌ﴿ : ورحمةوهدىواءتْكُم مج قَد ا النَّاسها َأيةٌ يمحرى ودهوِر ودا ِفي الصِشفَاء لِّمو كُمبن رم 

ْؤِمِنينأن يقدم جانباً هاماً من جوانب التربية اإلسالمية ، فإن هذا البحث يحاول ]57:يونس[﴾لِّلْم–

باالبتالء ما هو إال تربيةٌ-بزعم الباحث- م ن ما نعيشه اليوإإذ  ؛يباًغَيحسبه م . 

  :مشكلة البحث
  :تتحدد مشكلة البحث في األسئلة التالية

 ما مفهوم االبتالء في اإلسالم؟ .1

 لماذا االبتالء؟ .2

 ما مجاالت االبتالء؟ .3

 ما أنواع االبتالء؟ .4

 ما أساليب االبتالء؟ .5

 ما فوائد االبتالء؟ .6

  :أهداف البحث
  :يهدف البحث إلى دراسة آيات االبتالء في القرآن الكريم دراسة تربوية، وذلك بغرض

 .يم تصور نظري عن مفهوم االبتالء في اإلسالمتقد .1

 .محاولة إعادة الثقة للمسلمين بدينهم، وإمكانية النهضة من جديد .2

 . اإلرشاد إلى العودة للقرآن الكريم، منهجاً لحياتنا .3
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  :أهمية البحث
  :ث من كونهحتنبع أهمية الب

1. التربية اإلسالميةمنرِشد إلى جانب هام ي . 

 .، لكثرة االبتالءات وتنوعها اليومى مثل هذه التربيةالحاجة إليلبي تزايد  .2

 .يساعد أفراد المسلمين على تقبل مصائبهم، والقدرة على حلها وتجاوزها .3

، بإعطاء هذا الجانب من التربية ما يستحقه من ألصحاب الشأن من قادة األمةيقدم توصيات  .4

 .أولوية

 . من اآلثار السلبية لحياة العولمةتقليلاليساهم في  .5

 .يعمل على زيادة الثقة بالتربية اإلسالمية .6

  :منهج البحث
يعتمد هذا البحث على المنهج الفلسفي التحليلي، إذ قام بحصر اآليات القرآنية الكريمة 

 إلى تفسير - في نظرة استطالعية-، ثم الذهاب  وتسجيلهاشتقاتهاالتي احتوت على لفظ االبتالء أو 

ها وفق الصورة  ومن ثم العودة إلى اآليات وإعادة تصنيف،هذه اآليات جميعها، ومحاولة فهمها

وكان الجهد .  اآلنحالته هيكل البحث على شكَّلتالتي تكونت من النظرة اإلجمالية لآليات، والتي 

 ، والتعرف على دقة معانيها، لسبر أغوارها؛حدةااألكبر في الرجوع إلى عدة تفاسير لآلية الو

  .وكيفية االستفادة منها

نأى تماماً عما البحث   الرغم من أن عماد البحث كان على كتب التفسير، إال أنعلىو

 وتعدد ، أو اختالفات في مناهج التفسير، أو أسانيد من تفاصيليوجد في كتب التفسير

 في علم التفسير، باإلضافة إلى أن اإلسهابات حيلتهلتأكد الباحث من قلة وذلك ، ...الروايات

بحث التربوي، فقد تم االكتفاء باقتباس المعاني التي تخدم البحث وتشد من والتفاصيل ال تخدم ال

  .أزره

  :مخطط البحث
  تمهيد .1

  مفهوم االبتالء .2

  االبتالء في القرآن الكريم .3

  االبتالء كتجربة تربوية .4

  أنواع االبتالء .5
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  أساليب القرآن في التربية باالبتالء  .6

  فوائد االبتالء وأهميته .7

  النتائج والتوصيات .8

   والمراجعالمصادر .9
  

  :مفهوم االبتالء: ثانياً

  :المعنى اللغوي -أ
  : عدة معاٍن لالبتالء، منهااللغةس يمواجاء في ق

 جربه :"بالَه"و .البالَيا والجمع ،واحد والبالَء والبلْوى البلية: "بال": االختبار والتجريب .1

  .امتَحنَه :"اهللا الهابتَ"، واالختبار :"التَّبالي"و . )1/93 :1995الرازي، (.واختبره

  .بعدك ُأخِبر ال َأي "بعدك َأحداً ُأبِلي لن" وفَأخْبرني، استَخْبرتُه َأي :"فَأبالني ابتَلَيتُه" :اإلخبار .2

  .اإلنعام "البالء"، وجميالً صنْعاً به صنع إذا "حسناً إبالء يبِليه ،اهللا َأباله" يقال: الصنع الجميل .3

  .لتَخْتارن أي "إماماً لها لتَبتَلُن" القول االختيار، و"إلبالءا": االختيار .4

  .اجتهد إذا )فالن َأبلَى(  االجتهاد، ويقال"البالء": االجتهاد .5

 إذا )يباليِه بااله(و ،فاخَره إذا )مباالةً فالناً فالن بالَى( قالي:  واالكتراثاالهتمام والمفاخرة .6

  وهو،النفِس باِل ؛الباِل من "بالَيتُ" اشتقاقُ وقيل ،به اهتَم إذا "به باليي بالشيء بالَى"و ،ناقَصه

  .)14/83 :ت.، بابن منظور(.االكِْتراثُ

واإلخبار واالستخبار، واالختيار، ، ختبار والتجريباال: وعليه فإن معاني االبتالء في اللغة هي

  . واإلنعام، واالجتهادواالهتمام،

  :المعنى اإلجرائي -ب
 وما يترتب عليه ،"ختباراالالتجريب و" هو ، ويحقق فيه،ء الذي يعنيه البحثمعنى االبتال

   .، وتمييز وتربية وعقوبةوجيهتمن إعداد و

 والجمع ،واالبتالء المحنة  معناهاالِفتْنَةُ و؛الفتنةلفظ ستخدم نحوه في القرآن الكريم وقد اُ

من الجيد ليبين ؛بالنار أحرقته إذا ،والفضة لذهبا فَتَنْتُ قولك من الِفتْنَِة وأصل، ِفتَن 

  ).2/462 :ت.، بالمقري(.الرديء

وقد جاء  ، للداللة على نفس المعنىالتمحيص  مصطلحكذلك استخدم القرآن الكريمو

فرس و ،يشُوبه ِمما َأخْلَصه: "بالنَّاِر الذَّهب محص" : على النحو التاليفي المعجممعنى التمحيص 

"موصحاِئِم مِإذا :"القَو ِل من خَلَصه1/4533 :ت.الزبيدي، ب(.الر(.  
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  االبتالء في القرآن الكريم: ثالثاً
   سرد آيات االبتالء-أ

 استقصاء حسب-  في ثالث وثالثين أية الكريم في القرآنواشتقاقاته ورد لفظ االبتالء

  . ج عن موضوع البحثوبعض منها خار،  وفي بعضها تكرار في مواطن عدة-الباحث

،  هنا اختصاراًاولما كانت معظم تلك اآليات تدور في تفاصيل البحث، فال حاجة لسرده

   .هذه اآليات واضحة ضمن متن البحثنصوص ، وستبدو ومنعاً للتكرار

   االبتالء في القرآن الكريمفلسفة -ب
 الذي ،تحانواالم االبتالء ،سنته به ومضت ، سبحانه وتعالىحكمته اقتضتهإن مما 

 من البد أنه على كتابه دل قد إذ ،والبهتان النفاق أهل من واإليمان الصدق أهل به اهللا يخلص

: 1ت.، بابن تيمية(،والطغيان السيئات لذوى والعقوبة ،اإليمان إلى الداعي من لكل ،الفتنة

ولَقَد فَتَنَّا الَِّذين * نَّا وهم لَا يفْتَنُون َأحِسب النَّاس َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آم﴿ :تعالى اهللا  قال)3/212

الْكَاِذِبين نلَمعلَيقُوا ودص الَِّذين اللَّه نلَمعفَلَي ِلِهم3- 2:العنكبوت[﴾ِمن قَب[.  

 سبحانه رحمته من": يقولوقد أورد ابن القيم كالماً رائعاً في فهم االبتالء وتفسيره، 

 الغني فهو ،به أمرهم بما إليهم منه حاجة ال وحمية رحمة ،والنواهي باألوامر همابتالؤ بعباده

 الدنيا عليهم نغص أن رحمته ومن ،الكريم الجواد فهو ،عنه نهاهم بما عليهم منه بخال وال ،الحميد

 قهمفسا ،وجواره داره في المقيم النعيم في ويرغبوا ،إليها يطمئنوا وال ،إليها يسكنوا لئال ؛وكدرها

  . ليحييهم وأماتهم ،ليعافيهم وابتالهم ،ليعطيهم فمنعهم ،واالمتحان االبتالء بسياط ذلك إلى

 فأرحم ؛الحقيقية الرحمة هي - عليها وشقت نفسه كرهتها وإن- العبد إلى والمصالح

 أن بولده األب رحمة فمن ،عنك المضار ودفع ،مصالحك إيصال في عليك شق من بك الناس

 التي شهواته ويمنعه ،وغيره بالضرب ذلك في عليه ويشق ،والعمل بالعلم دبالتأ على يكرهه

 ويرفهه يرحمه أنه ظن وإن ،به رحمته لقلة كان ولده من ذلك أهمل ومتى ،بضرره تعود

  .بجهل مقرونة رحمة فهذه ،ويريحه

 أعلم فإنه ،العبد على البالء أنواع تسليط الراحمين أرحم رحمة تمام من كان ولهذا

 ولكن ،به رحمته من ،وشهواته أغراضه من كثير من ومنعه ،وامتحانه له فابتالؤه ،لحتهبمص

: 1975، ابن القيم(."وامتحانه بابتالئه إليه إحسانه يعلم وال ،بابتالئه ربه يتهم وظلمه لجهله العبد

2/174-175(.  
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 ،شيئاً الحظوا أو ،غيراً ساكنوا إذا أنهم أوليائه مع الحق سنة من إن: "ةويؤكد ابن تيمي

 فارغة ،لنفسه خالصة يعيدها بأن قلوبهم على فيغار ،ذلك عليهم شوش شيئاً همبوبقل ضاجعوا أو

 وغيرة يغار اهللا إن" :قال إذ،  النبي وصفها التي الغيرة في تدخل الغيرة هذه و،...ساكنوه عما

 المؤمن عبده يبتلى لىتعا فاهللا ،)5/2002: 1987، البخاري("اهللا حرم ما المؤمن يأتي أن اهللا

 كما ،منه عليه يغار ما عنه يصرف أن المخلص بعبده رحمته ومن ،والمعايب الذنوب من ليطهره

 وكما، ]24:يوسف[﴾ِعباِدنَا الْمخْلَِصين  وء والْفَحشَاء ِإنَّه ِمنكَذَِلك ِلنَصِرفَ عنْه الس﴿ :تعالى قال

 عنه صرف فإذا ،]99:النحل[ ﴾ن علَى الَِّذين آمنُواْ وعلَى ربِهم يتَوكَّلُونِإنَّه لَيس لَه سلْطَا﴿: قال

 تارة فهو ؛عليه مشقة ذلك في كان نإو ،إياه واصطفائه ،به رحمته من ذلك كان منه عليه يغار ما

 يغار ما بدالع فعل فإذا ذلك من يغار كان فإذا ،باالبتالء منه ليطهره وتارة ،له يكرهه مما يمنعه

  .)59-2/56 :1403، ابن تيمية(."ذنبه بقدر ذلك على يعاقبه فقد ،عليه

 مفسدة أو ،للعبد مصلحة األمر باطن في يكون قد والضراء بالسراء االبتالء  منإن كالً

 أربعة الناس أن تبين ، وقدله مفسدة كان عصاه وإن ،له مصلحة كان بذلك اهللا أطاع إن وأنه ،له

 من ومنهم الضراء على صالحه يكون من ومنهم السراء على صالحه يكون نم منهم ؛أقسام

 هذه له تجتمع قد الواحد واإلنسان ،منهما واحد على يصلح ال من ومنهم وهذا هذا على يصلح

ابن تيمية، (.بها يبتلي اًأنواع باعتبارها ؛واحد وقت في أو ،متعددة أوقات في األربعة األحوال

 الغني إال يصلحه ال من عبادي من نإ" ؛المرفوع الحديث في جاء وقد )171-1/170: 2ت.ب

 من وإن ،ذلك ألفسده أغنيته ولو الفقر إال يصلحه ال من عبادي من وإن ،ذلك ألفسده أفقرته ولو

 خبير بهم إني ؛عبادي أدبر أني وذلك ،ذلك ألفسده أصححته ولو السقم إال يصلحه ال من عبادي

  .)1/404: 1989الهندي، (."بصير

  االبتالء الجماعي -ج
وبلَونَاهم ِبالْحسنَاِت والسيئاِت ﴿ :لى األمم والجماعات والشعوب، كما يبتلى األفرادتَبتُ

ونِجعري ملَّهوكذلك يبتلي اهللا األمة المسلمة]168:ألعراف[﴾لَع ، :﴿ اِهِدينجالْم لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبو

ِمنْكُمكُمارَأخْب لُونَبو اِبِرينالص31:محمد[﴾ و[.  

  :ويمكن رصد أهم أسباب ابتالء األمم في النقاط الخمس التالية

وما َأصابكُم من مِصيبٍة فَِبما ﴿ :يصيبها بسبِب ذنوبها  أمةَ اإلسالم بما–جل وعال–يصيب اُهللا  .1

 .]30:الشورى[﴾ كَسبتْ َأيِديكُم ويعفُو عن كَِثيٍر
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ألمِر   عقوبةً لما هي عليه من مخالفٍة؛ اُألمم غير المسلمِة بما يصيبها–جل وعال –يصيب اُهللا .2

من َأخَذَتْه الصيحةُ وِمنْهم من  َأخَذْنَا ِبذَنِْبِه فَِمنْهم من َأرسلْنَا علَيِه حاِصبا وِمنْهم فَكُالً﴿ :اهللا

َأنْفُسهم  من َأغْرقْنَا وما كَان اللَّه ِليظِْلمهم ولَِكن كَانُوا ِبِه اَألرض وِمنْهمخَسفْنَا 

ونظِْلم40:العنكبوت[﴾ي[.  
جل –؛ ألنها تركتْ أمر اهللا بأن تكون أحزابا وِشيعا ،تليها اُهللا بالتفرِق ِفرقًاتُصاب األمةُ بأن يب .3

لَِّذين قَالُواْ ِإنَّا نَصارى َأخَذْنَا ِميثَاقَهم فَنَسواْ حظّاً مما ذُكِّرواْ ِبِه فََأغْرينَا بينَهم وِمن ا﴿ :وعال

وننَعصا كَانُواْ يِبم اللّه مُئهنَبفَ يوسِة وامِم الِْقيواء ِإلَى يغْضالْبةَ واود14: المائدة [﴾ الْع[. 
الذي  ، وعدِم رجوِعهم إلى العلِم العظيِمء بسبِب بغِْي بعِضهم على بعٍضاألمةُ باالبتال تُصاب .4

وما ﴿: اُألمِم الذين مضوا قبلَنا فيما قصه علينا من خبر–  قال تعالى،جل وعال–أنزله اُهللا 

ُأوتُوا الِْكتَاب الِْع اخْتَلَفَ الَِّذين مهاءا جِد معب ِإالَّ ِمنمنَهيا بغْيب وقال، ]19:آل عمران[﴾لْم 

 . ]4:البينة[﴾جاءتْهم الْبينَةُ وما تَفَرقَ الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِإالَّ ِمن بعِد ما﴿: هسبحان
5. صاب قومالِء بسبِب وجوِد زيٍغ في قلوبهمباالبت يالمتشاِبه، فَي ونفي  -جل وعال- قال اُهللا. تَِّبع

يعلَم ا  وابِتغَاء تَْأِويِلِه ومما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَِة فََأما الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتَِّبعون﴿: شأنهم

ِإالَّ اللَّه 7:آل عمران[﴾تَْأِويلَه[ . 
 –سبحانَه– فاُهللا ؛ في النفوِسولكن الزيغَ موجود أوالً فليس وجود المتشابه سببا في الزيغ ،

 جل–في قوله ) الفاء(ا، وقد جاءت اتباِع المتشابه ثانيفي ، ثم القلوِب أوالً أثبتَ وجود الزيِغ في

، لكن من في قلبه زيغٌ يذهب  ففي النصوِص ما يشْتَِبه. إلفادِة الترتيِب والتعقيِب) فَيتَِّبعون: (وعال

وجد الزيغَ فذهب ، لكن مستَمسك في الحقيقِة ، وليس له فيه به على زيِغِه فيستدُل، النصإلى

، وحصلتْ في زمن  في زمِن الصحابِة-الخوارج أي–ابتُِلي به الناس   وهذا هو الذي،يتلمس له

التابعين مما هو معلوم عنها القتاُل والمالِحم بـبكثيرةٌ تَس لشبكة العنكبوتيةا: آل الشيخ(.فتن.( 
  

  االبتالء كتجربة تربوية: رابعاً
هو الَِّذي بعثَ ِفي الُْأميين رسوالً منْهم ﴿  ومربياً، لما كان كتاب اهللا هادياً ألمة محمد

ن قَبُل لَِفي ضلَاٍل يتْلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتَاب والِْحكْمةَ وِإن كَانُوا ِم

 القرآن الكريم على أنه مدرسة تربوية الذي حّدثنا عنهظر إلى االبتالء نن فإننا ،]2:الجمعة[﴾مِبيٍن

 محاسبةً و- اً وتوجيهبناء و-اً  وإعدادوقايةً: ة التربيةيكامل أبعاد مثلث عمل ؛ قد احتوتمتكاملة

  .اًوتقويم
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  االبتالء للوقاية واإلعداد .أ
 يحتاج إلى إعداد وتأهيل، ، مهما كان نوعه، ومهما كان صغيراً،القيام بأي عمٍلإن 

فكان إعداد اهللا تعالى تربية باالبتالء لرسله ! فكيف بمن يراد له حمل أمانة اهللا في األرض؟

  . ونشر دعوته،وأنبيائه والصالحين من بعدهم، ممن أوكل إليهم مهمة القيام بأمر دينه

 األمثل ثم األنبياء :قال بالء؟ أشد الناس أي" :لِئس  النبي أن ي اهللا عنه رضهريرة أبي عن

  ).4/601: الترمذي(."فاألمثل

 فقال ؟يبتلي أو يمكن أن للرجل أفضل أيما ،اهللا عبد أبا يا :فقال الشافعي رجل وسأل

 اهللا صلوات وعيسى ومحمداً وموسى وإبراهيم نوحا ابتلي اهللا فإن ؛يبتلي حتى يمكن ال :الشافعي

  .)208: 1973ابن القيم، (.مكنهم صبروا فلما ،أجمعين عليهم وسالمه

 أن يعذب المؤمنين –حاشا هللا–وما باهللا ": وفي هذا المعنى يقول صاحب الظالل

 لتحمل األمانة، فهي في حاجة إلى إعداد يباالبتالء، وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه اإلعداد الحقيق

ناة العملية للمشاق، وإال باالستعالء الحقيقي على الشهوات، وإال بالصبر خاص ال يتم إال بالمعا

الحقيقي على اآلالم، وإال بالثقة الحقيقية في نصر اهللا وثوابه على الرغم من طول الفتنة وشدة 

 فتستيقظ ، وتستجيش كامن قواها المذخورة،االبتالء، والنفس تصهرها الشدائد، فتنفي عنها الخبث

 فيشتد عودها ويصلب ويصقل، وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، ،طرقها بعنف وشدةوتتجمع، وت

ا إال أصلبوأقواها طبيعة، وأشدها اتصاالً باهللا، وثقة فيما عنده من اَها عودفال يبقى صامد 

الحسنيين النصر أو األجر، وهؤالء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليها بعد 

  ).383-6/388: قطب(."االختباراالستعداد و

 ومنها من ،، فكان منها الناجح واإلعدادالءرآن الكريم عدداً من تجارب االبتوقد ذكر الق

  :ببعض النماذج، وسنكتفي االختبارفشل في 

  ونجاح االمتحانعليه السالم سيدنا إبراهيم . 1

وتحدي قومه  قومه، لقد تعرض سيدنا إبراهيم لكثير االبتالء، إذ كان المؤمن الوحيد في

ق روفاولم يرزق من الذرية إال على الِكبر، لقي في النار، وهاجر من بلده،  وُأوكسر أصنامهم،

عليه -وسيرته ... ؤيا ذبح ابنه بعد أن بلغ معه السعي، ثم قام لتنفيذ روابنهإحدى زوجتيه 

   . في االبتالء طويلة-السالم
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وامتدحه في أكثر من موطن، وسجل موطن وقد أشاد المولى عز وجل بسيدنا إبراهيم 

وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهن قَاَل ِإنِّي ﴿: قال تعالياستجابته لالبتالء، والنجاح فيه؛ 

ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل عِتي قَاَل ال ييذُر ِمناماً قَاَل وِللنَّاِس ِإم اِعلُك124:رةالبق[﴾ج[ .  

 واالبتالء في األصل    ، ونواهٍ  بأوامر ه كلف )وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات    (: قال المفسرون 

  .)130:الواحدي(.رِبتَخْعامله معاملة الم: أي، )249:البيضاوي( ،التكليف باألمر الشاق من البالء

: ابن كثير(،السالم هعلي الخليل إبراهيم بها اهللا اختبر التي الكلمات تعيين في فِلتُخْاُ وقد

هي خصال : قيل و،أداء الرسالة:  وقيل،ذبح ابنه:  وقيل،هي شرائع اإلسالم: فقيل ؛)1/227

وهذه األقوال :  قال الزجاج.بالطهارة:  وقيل،"إني جاعلك للناس إماما": هي قوله:  وقيل،الفطرة

  .)1/214 :الشوكاني(.ي به إبراهيمِل ألن هذا كله مما ابتُ؛ليست بمتناقضة

الكلمات التي :  قال-رضي اهللا عنهما- ق وابن أبي حاتم عن ابن عباسوأخرج ابن اسح

 ومحاجته نمرود في اهللا ،ر بمفارقتهمِم فراق قومه في اهللا حين ُأ: هيابتلي بهن إبراهيم فأتمهن

  وصبره على قذفهم إياه في النار، األمر الذي فيه خالفهم،حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر

 وما أمره به من ، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبالده حين أمره بالخروج عنهم،ليحرقوه في اهللا

 ، وأخلصه البالء،فلما مضى على ذلك كله ،بتلي به من ذبح ولدها وما ،الضيافة والصبر عليها

   ." أسلمت لرب العالمين: قال،أسلم" : لهقال اهللا

 وابتاله ،ابتاله بالكوكب فرضي عنه:  قالوأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن الحسن

 وابتاله بالختان ، وابتاله بالهجرة فرضي عنه، وابتاله بالشمس فرضي عنه،بالقمر فرضي عنه

  .)1/273: السيوطي(. وابتاله بابنه فرضي عنه،فرضي عنه

 ونجح في االمتحان، كانت له المكافأة ،فلما أدى إبراهيم عليه السالم ما طُلب منه

 للناس اهللا جعله ،الزواجر وترك باألوامر قام كما ؛فعل ما على جزاء: امة، قال ابن كثيرباإلم

  .)1/227: ابن كثير(.حذوه ويحتذى به يقتدى وإماماً ،قدوة

   ونجاح االمتحان  سيدنا محمد.2

 ما أراد من الهداية، والمكانة العظيمة من لما أراد اهللا سبحانه وتعالى لسيدنا محمد 

د جل ا، وكان ما أر)قاسياً( والرسالة، وقيادة البشرية، أعده ومن معه من المسلمين إعداداً النبوة

 علَيِه ِزد َأو * قَِليالً ِمنْه انقُص َأِو ِنصفَه * قَِليالً ِإلَّا اللَّيَل قُِم * الْمزمُل َأيها يا﴿: وعال؛ قال تعالى

  .]5-1:المزمل[﴾ثَِقيالً قَوالً علَيك سنُلِْقي ِإنَّا * تَرِتيالً الْقُرآن ورتِِّل

 وما وراءه من ،هذا القرآنهو . .ول الثقيل الذي سينزله اهللا عليهكان هذا اإلعداد للقلقد 

ثقيل في ،  ولكنه ثقيل في ميزان الحق،سر للذكري مبناه ليس ثقيال فهو موالقرآن في. .التكليف
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 فأنزله اهللا )لنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهللالو أنز: (أثره في القلب

قيل، يحتاج  لثفيض من النور والمعرفة واستيعابهوإن تلقي هذا ال. .على قلب أثبت من الجبل يتلقاه

يحتاج إلى استعداد ،  الحقائق الكونية الكبرى المجردة لثقيلوإن التعامل مع. إلى استعداد طويل

 بالمأل األعلى وبروح الوجود وأرواح الخالئق الحية والجامدة على النحو االتصالإن و. طويل

ى هذا األمر بال تردد وإن االستقامة عل. يحتاج إلى استعداد طويل، لثقيل  لذي تهيأ لرسول اهللا

يحتاج إلى ، لثقيل، وراء الهواتف والجواذب والمعوقاتوال تلفت هنا أو هناك ، وال ارتياب

  . داد طويلاستع

واإلتصال ؛  عن غبش الحياة اليومية وسفسافهاواالنقطاع، وإن قيام الليل والناس نيام

،  وترتيل القرآن والكون ساكن،ليهواألنس بالوحدة معه والخلوة إ، وتلقي فيضه ونوره، باهللا

بشري  الترتيل بال لفظ  وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة،وكأنما هو يتنزل من المأل األعلى

ه هو الزاد إن هذا كل. .اءاته وإيقاعاته في الليل الساجيواستقبال إشعاعاته وإيح؛ وال عبارة

ر من يدعو بهذه  وينتظ،والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر الرسول، الحتمال القول الثقيل

ومن ، انويعصمه من وسوسة الشيط، ير القلب في الطريق الشاق الطويلوين! الدعوة في كل جيل

  ).347-8/346: قطب(.ظلمات الحافة بهذا الطريق المنيرالتيه في ال

 ولم ،لم يسترح!  قائما بعدها أكثر من عشرين عاما وظل.فقام، "قم: "قيل لرسول اهللا 

 يحمل على عاتقه العبء الثقيل  قام وظل قائما على دعوة اهللا؛، ولم يعش لنفسه وال ألهله،يسكن

، وعبء العقيدة  عبء البشرية كلها، عبء األمانة الكبرى في هذه األرض، وال ينوء به،الباهظ

  ).8/342: قطب(.بء الكفاح والجهاد في ميادين شتى وع،كلها

 ثلث متى يدري ال الرجل وكان ،المقادير هذه على يقومون وأصحابه  النبي كان

 القدر يحفظ ال أن افةمخ يصبح حتى يقوم الرجل فكان ؟الثلثان ومتى ؟الليل نصف ومتى ؟الليل

: بقوله ونسخها ،عنهم وخفف ،تعالى اهللا فرحمهم ،أقدامهم انتفخت حتى عليهم ذلك واشتد ،الواجب

 وآخرها السورة أول بين فكان )اآلية( "مرضى منكم سيكون أن علم القرآن من تيسر ما فاقرؤوا"

  .)1/249: البغوي(.الفريضة بعد تطوعا الليل قيام فصار... سنة

   بني إسرائيل وفشل االختبار .3

فقد أورد القرآن الكريم قصة قوم أراد اهللا لهم أن ! ليس كل من يدخل اختبار ينجح فيه

فَلَما فَصَل طَالُوتُ ِبالْجنُوِد قَاَل ِإن اللَّه ﴿: فلحوا؛ قال تعالىأ فابتالهم ليعدهم للنصر فما ،ينتصروا

شَِرب نٍر فَمِبنَه تَِليكُمبوا مِدِه فَشَِربفَةً ِبيفَ غُرِن اغْتَرِمنِّي ِإلَّا م فَِإنَّه همطْعي لَم نمِمنِّي و سفَلَي ِمنْه 

قَاَل ِمنْه ِإلَّا قَِليالً ِمنْهم فَلَما جاوزه هو والَِّذين آمنُوا معه قَالُوا ال طَاقَةَ لَنَا الْيوم ِبجالُوتَ وجنُوِدِه 
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ِفَئةً كَِثيرةً ِبِإذِْن اللَِّه واللَّه مع   ِمن ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ اللَِّه كَماالَِّذين يظُنُّون َأنَّهم مالقُو

اِبِرين249:البقرة[﴾الص[.   

 مِدقْإنه م؛ )طالوت (ذا الرجلمصداق حكمة اهللا في اصطفاء هت في هذه اآليا يتجلى

وهو . عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة، جيش من أمة مغلوبة ومعه ؛على معركة

  فال بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة،أمة غالبة جيش يواجه
وتصمد ، والنزوات  التي تضبط الشهواتةدااإلر. القوة الكامنة ال تكون إال في اإلرادةة، هذه الغالب

فتجتاز ، تكاليفهاة وتحتمل وتؤثر الطاع، وتستعلي على الضرورات والحاجات، ن والمشاقللحرما

صموده ؛ وصموده وصبره، إرادة جيشه يبلو فال بد للقائد المختار إذن أن، االبتالء بعد االبتالء

 واختار هذه التجربة وهم كما. .والمتاعب الحرمان وصبره ثانيا على، أوال للرغبات والشهوات

وصحت  ،ويؤثر العافية، معه ممن ينقلب على عقبيه يصبر  ليعلم من؛ل الروايات عطاشتقو

  . "فشربوا منه إال قليال منهم: "فراسته

 ولكنها تبل الظمأ، أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده فقد كان أباح لهم ،وارتووا شربوا
ألنهم ال  عنه  انفصلوا،همالمهم ونكوصوانفصلوا عنه بمجرد استس! ال تشي بالرغبة في التخلف

ينفصلوا عن الجيش  أن  وكان من الخير ومن الحزم،لمهمة الملقاة على عاتقه وعاتقهميصلحون ل

ولكن بالقلب ، الضخم  والجيوش ليست بالعدد،ألنهم بذرة ضعف وخذالن وهزيمة، الزاحف

   . الطريق واإليمان الثابت المستقيم على، واإلرادة الجازمة، الصامد

ة، العملي وال بد من التجربة؛  أن النية الكامنة وحدها ال تكفيهذه التجربة على ودلت

القائد المختار  عود ودلت كذلك على صالبة. ريق إلى المعركة قبل الدخول فيهاومواجهة واقع الط

نت كا وهنا .قهفي طري مضى بل. .ثرية من جنده عند التجربة األولىالذي لم يهزه تخلف األك

  ).1/393:قطب(.بعد  ولكن التجارب لم تكن قد انتهت-إلى حد- د غربلت جيش طالوت التجربة ق

   وفشل البعض ونجاح األغلبيةتحويل القبلة .4

 كما ، إلى أحد اختبارات اإلعداد والتهيئة-في بداية نشأتها- تعرضت أمة محمد 

كَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطاً و﴿: تعرض له بنو إسرائيل، فنجح األغلبية، وفشلت قلة قليلة؛ قال تعالي

 لَما ِإالَّ ِلنَعهلَيلَةَ الَِّتي كُنتَ علْنَا الِْقبعا جمشَِهيداً و كُملَيوُل عسالر كُونيلَى النَّاِس واء عدلِّتَكُونُواْ شُه

نَتْ لَكَِبيرةً ِإالَّ علَى الَِّذين هدى اللّه وما كَان اللّه من يتَِّبع الرسوَل ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه وِإن كَا

ِحيمُؤوفٌ رِبالنَّاِس لَر اللّه ِإن انَكُمِإيم ِضيع143:البقرة[﴾ِلي[.  

التي  ،ةأخذ اهللا بها هذه الجماعة الناشئهذا النص تتضح خطة التربية الربانية التي ي في

يريد لها أن تخلص  إنه ،تخلفة في األرض تحت راية العقيدةالمس، للعقيدةرثة يريد لها أن تكون الوا
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 ومن كل ،ا القديمةسماته كل  وأن تتجرد من،ص من كل رواسب الجاهلية ووشائجها وأن تتخل،له

وأن ينفرد ، ومن كل شعار اتخذتهة، عرى من كل رداء لبسته في الجاهلي وأن تت،رغابها الدفينة

ذي تتلقى منه ال وأن يتوحد المصدر الر، سالم وحده ال يتلبس به شعار آخإلفي حسها شعار ا

   .يشاركه مصدر آخر

 فكرةر كان االتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غي ولما
ر البيت يعتب كان  إذ؛ومن عصبية الجنس، يدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك وشابت عق،العقيدة

ال يضاف إليه شعار ، المقدس واهللا يريده أن يكون بيت اهللا. .ك الحين بيت العرب المقدسفي ذل

   .وال يتلبس بسمة أخرى غير سمته، آخر غير شعاره

 فقد صرف اهللا، ام قد تلبست به هذه السمة األخرىكان االتجاه إلى البيت الحر لما
، ثم أوالً رهم من ذلك التلبس القديمليخلص مشاع، دسووجههم إلى بيت المق، عنه فترة المسلمين

والذين يتبعونه ، اهللا رسول ويفرز الذين يتبعونه ألنه، ثانياً تهم وتسليمهم للرسول ليختبر طاع

اإلبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم  هذا فاستراحت نفوسهم إلى، ألنه أبقى على البيت الحرام قبلة

   .وقومهم ومقدساتهم القديمة

 وال تقبل، شريكا إن العقيدة اإلسالمية ال تطيق لها في القلب. .ة شديدة الدقةلفتة دقيق إنها

ي أية صورة من ف الجاهلية إنها ال تقبل راسبا من رواسب؛ شعارا غير شعارها المفرد الصريح

ها ِإالَّ وما جعلْنَا الِْقبلَةَ الَِّتي كُنتَ علَي﴿: وهذا هو إيحاء ذلك النص القرآني.  جل أم صغرالصور

ن، قبل أن يكويعلم كل ما يكون  -سبحانه - واهللا، ﴾ِلنَعلَم من يتَِّبع الرسوَل ِممن ينقَِلب علَى عِقبيِه

 ال -لرحمته بهم-فهو . ويأخذهم به، حتى يحاسبهم عليه، الناس ولكنه يريد أن يظهر المكنون من

  ).1/183: قطب(. ويقع بالفعل منهم،يصدر عنهمبل على ما ، من أمرهم يعلمه يحاسبهم على ما

عن البراء " ؛، ونجحوا في هذا االختبار لألمر الربانيغالبية المسلمينقد استجاب و

 ، أو سبعة عشر شهرا، صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرارضي اهللا عنه أن رسول اهللا 

 ، وصلى معه قوم، العصر وأنه صلى أو صالها صالة،وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت

 قال أشهد باهللا لقد صليت ، فمر على أهل المسجد وهم راكعون،فخرج رجل ممن كان صلى معه

ن بعض فإومع ذلك  .)4/1631: البخاري(..."ل البيتب فداروا كما هم ِق،ل مكةبِق مع النبي 

 من قوم ارتد حولت لما القبلة إن  البغوي جاء في تفسير؛ في هذا االمتحانالمسلمين قد فشل

  .)1/158: غويبال(.آبائه دين إلى محمد رجع: وقالوا ،اليهودية إلى المسلمين
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   للبناء والتوجيهاالبتالء .ب
ولَنَبلُونَّكُم ﴿ :يقرر المولى عز وجل أن األمة المسلمة ستبتلى بأنواع من الصعوبات

الَْأم نَقٍْص ِمنوِع والْجِف والْخَو ٍء ِمنِبشَياِبِرينشِِّر الصباِت ورالثَّمالَْأنْفُِس واِل و155:البقرة[﴾و[.  

 من وشيء الجوع من ءيوش الخوف من ءيبش" :الفراء قالوجاء في تفسير هذه اآلية؛ 

 أصابت التي المجاعة والجوع ،القتال في الفزع وهو الخوف فأما :عباس ابن قالو ،األموال نقص

 ،بهم نزل الذي والقتل بالموت واألنفس أموالهم ذهاب األموال من ونقص ،سنين سبع مكة أهل

 أن :العلم أهل بعض عن الدمشقي سليمان أبو وحكى ،تخرج كانت كما تخرج لم والثمرات

 والحج ،الزكاة من فيها فرض ما األموال ونقص ،الصوم فرض في والجوع ،الجهاد في الخوف

 وبشر ،الصدقات من فيها فرض ما والثمرات ،قتالال في منها يستشهد ما واألنفس ،ذلك ونحو

 على أنفسهم ليوطنوا سيصيبهم بما أخبرهم إنما أنه علمأو ،بالجنة البالوي هذه على الصابرين

  ).1/162: 1404الجوزي، (.الجزع من بهم أبعد ذلك فيكون ،الصبر

ر، بإلى الص أرشدهم  إذوقد وجه اهللا المسلمين إلى كيفية التصرف حين حدوث االبتالء،

:  في تفسيرهاالقرطبي وقد قال .)الصابرين وبشر (؛ بالبشرى للصابرينت اآلية الكريمة نصقدف

 القلب سكون الصبر وعالمة ،مقدر غير وثوابه ،الحبس أصله والصبر ،الصبر على بالثواب أي"

 كامأح على الثبات الصبر: الحواص وقال ،والمحبوبات المكروهات من النفس على ورد بما

: المصري النون ذو وقال ،الشكوى ترك الصبر: )بن يزيد المقري (رويم وقال ،والسنة الكتاب

 فأما ،التقدير على تعترض أال حده الصبر: علي أبو األستاذ وقال ،تعالى باهللا االستعانة هو الصبر

 ).2/169: القرطبي("...الصبر ينافي فال الشكوى وجه غير على البلوى إظهار
ومن امتحان التصميم على معركة الحق ، بد من تربية النفوس بالبالء ال:  قطبيقول سيد

 ال بد من هذا البالء ليؤدي. .ص األموال واألنفس والثمراتوبالجوع ونق ،والشدائد بالمخاوف
 العقائدو، دار ما أدوا في سبيلها من تكاليفكي تعز على نفوسهم بمق، تكاليف العقيدة المؤمنون

، األولىة الصدم  ال يعز عليهم التخلي عنها عند، ال يؤدي أصحابها تكاليفهاالرخيصة التي

أن تعز في نفوس  قبل ،فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها

، أعز عليهم وكانوا أضن بها كانت  ..وكلما بذلوا من أجلها، سبيلها وكلما تألموا في ؛اآلخرين

إنهم عندئذ . .بها وصبرهم على بالئها أهلها اآلخرون قيمتها إال حين يرون ابتالءكذلك لن يدرك 

ون به وأكبر ما قبلوا هذا من العقيدة خيرا مما يبتل هؤالء لو لم يكن ما عند :سيقولون في أنفسهم
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مندفعين ، مقدرين لها، عندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها، ووال صبروا عليه، البالء

   ...يدخل الناس في دين اهللا أفواجايجيء نصر اهللا والفتح و وعندئذ  ..ليهاإ

  فالشدائد تستجيش مكنون،بد من البالء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى وال
تحت  إال  وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه،ومذخور الطاقة القوى

لمحنة جو ا في  ق وتستقيم إالِدح وتَِصتَالموازين والتصورات ما كانت ِلوالقيم و. مطارق الشدائد

  ).1/203: قطب(.والران عن القلوب، التي تزيل الغبش عن العيون

  لتقويموا  للمحاسبةاالبتالء .ج
؛ ة أحدو عقب غز، ما حدث من توجيه قرآني والتقويممن أبرز نماذج االبتالء للمحاسبة

 به اهللا اختبر ،وتمحيص ومصيبة بالء يوم أحد يوم كان: إسحاق ابن قال": روى ابن هشام

 ويوما ،قلبه في بالكفر مستخف وهو بلسانه اإليمان يظهر كان ممن ،المنافقين به ومحن ،المؤمنين

 في وتعالى تبارك اهللا أنزل مما فكان ،...واليته أهل من بالشهادة كرامته أراد من فيه اهللا أكرم

 من ومعاتبة ،ذلك يومهم في كان ما صفة فيها ،عمران آل من آية ستون القرآن من أحد يوم

 ).4/57: ابن هشام(."...منهم عاتب

لهذه الغزوة، موضحاً مواقف كل ) مراجعة شاملة(م القرآن الكريم بـاوفي هذه اآليات ق

بر  ومستخلصاً الِع،األطراف، ومبيناً أسباب النصر والهزيمة، ومواسياً للمؤمنين في مصابهم

  . لئال يقعوا فيما وقعوا فيه؛نللمؤمني

وَلَقَدْ ﴿:  كيف انقلب نصرهم إلى هزيمةللمؤمنينالقرآن الكريم ن  بيمن هذه المشاهدو
دِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبونَ مِنْكُمْ مَنْ يرِيد الد�ْيَا صَدَقَكُم اللَّه وَعْدَه إِذْ تَحسو�َهمْ بِإِذْ�ِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْ

  ]152:آل عمران[ ﴾وَمِنْكُمْ مَنْ يرِيد الْآخِرَةَ ثُم صَرَفَكُمْ عَنْهمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّه ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمؤْمِنِنيَ

} تحسونهم إذ {،والظفر بالنصر} وعده اهللا صدقكم ولقد{: يقول الواحدي في تفسيره

 عن جبنتم} فشلتم إذا حتى {،وإرادته اهللا بعلم} بإذنه {،األمر أول في أحد يوم المشركين تقتلون

 ،الكافرون القوم انهزم وقد مقامنا ما: بعضهم قول: يعني ؛األمر في اختلفتم} وتنازعتم {،عدوكم

 عند كانوا الذين الرماة بين كان االختالف وهذا ، اهللا رسول أمر نجاوز ال: بعضهم وقول

 على والنصر الظفر من} تحبون ما أراكم ما بعد من {،المركز بترك الرسول} وعصيتم {،المركز

 يريد من ومنكم {،الذهب إلى وأقبلوا ،المركز تركوا الذين وهم} الدنيا يريد من منكم {،أعدائكم

} ليبتليكم {،الكفار عن} عنهم {،بالهزيمة ردكم} صرفكم ثم {،زالمرك في ثبتوا الذين: أي} اآلخرة
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 عفا ولقد {،المنافق من والمخلص الجازع من الصابر فيتبين ؛الدبرة من عليكم جعل بما ليختبركم

: الواحدي(.بالمغفرة} المؤمنين على فضل ذو واهللا {،والهزيمة  النبي بعصيان ذنبكم} عنكم

1/237(. 
  

  :بتالءأنواع اال: خامساً
متعددة، وإن كان جميعاالبتالء المنصوص عليه في القرآن الكريم أنواع ها يب في ص

  : هذهمحصلٍة واحدة، على النحو الذي سنتحدث عنه في فوائد االبتالء، ومن أنواع االبتالء

 التكاليف االبتالء ب.أ
ة المفعمة، ، واإلعداد للحيايعتبر االبتالء بالتكاليف من أهم عوامل بناء الشخصية

 بتكاليف أكثر  اإلنسانر، ولذا كلما م ويزيد من خبراته،ة، فهو يقوي تجربة اإلنسانوالتأهيل للقياد

فعلى سبيل ،  أكبر، فهو كنوع من التدريب قبل خوض معركة الحياة أو القيادةكان ذا قدراٍت

  .!ناء المعركة في الرماية أثناء التدريب أن ينجح فيها أثال يمكن لجندي يفشلالمثال 

ن ابتالء اهللا سبحانه وتعالى ألنبيائه وأوليائه وأهل طاعته، وألمته التي يريد لها وعليه كا

 :، وقد بّين القرآن الكريم للمسلمين دروساً في االبتالء بالتكليف، منهاقيادة البشرية

نِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماماً قَاَل وِمن ذُريِتي قَاَل وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهن قَاَل ِإ﴿ .1

ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل ع124:البقرة[﴾ال ي[    

م يطْعمه فَِإنَّه ِإن اللَّه مبتَِليكُم ِبنَهٍر فَمن شَِرب ِمنْه فَلَيس ِمنِّي ومن لَ...﴿ .2

  ]249:البقرة[﴾...ِمنِّي

3. ﴿ا َأيي نم اللَّه لَمعِلي كُماحِرمو ِديكُمَأي ِد تَنَالُهيالص ٍء ِمنِبشَي اللَّه نَّكُملُوبنُوا لَيآم ا الَِّذينه

َأِليم ذَابع فَلَه ذَِلك دعى بتَدِن اعِب فَمِبالْغَي خَافُه94:المائدة[﴾ي[  

  بالبأساء والضراء االبتالء  .ب

َأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم ﴿: قالف ؛تالءب واالاهللا سبحانه سنته في الخلقبّين 

 هعنُواْ مآم الَِّذينوُل وسقُوَل الرتَّى يلِْزلُواْ حزاء ورالضاء وْأسالْب متْهسِلكُم ماْ ِمن قَبخَلَو ثَُل الَِّذينم

 .]214:البقرة[﴾ى نَصر اللِّه َأال ِإن نَصر اللِّه قَِريبمتَ

 الجنة دخولكم تمبسأح أي: واإلنكار التقريرتعني  هنا االستفهام همزة: قال المفسرون

   .)1/238:الشوكاني(!؟صبروا كما فتصبروا ،قبلكم كان من به امتحن ما بمثل تمتحنوا ولم ،واقعاً

نكم أيها المؤمنون باهللا ورسله تدخلون الجنة ولم يصبكم مثل أم حسبتم أ: معنى الكالمو

 فتبتلوا بما ابتلوا ،ما أصاب من قبلكم من أتباع األنبياء والرسل من الشدائد والمحن واالختبار
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 ولم ، وهي العلل واألوصاب،}والضراء {، وهو شدة الحاجة والفاقة،}البأساء{واختبروا به من 

: الطبري(.م من الخوف والرعب شدة وجهدكم من أعدائكلم يصبو: يعني، تزلزلوا زلزالهم

2/353(.  

  :فيها االبتالءجاالت التي يقع موقد نصت اآليات الكريمة ووجهت المؤمنين إلى ال

 لَتُبلَون ِفي َأمواِلكُم وَأنْفُِسكُم ولَتَسمعن ِمن الَِّذين ُأوتُوا﴿: االبتالء في المال والنفس والدين •

الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين َأشْركُوا َأذى كَِثيراً وِإن تَصِبروا وتَتَّقُوا فَِإن ذَِلك ِمن عزِم 

وَأما ِإذَا ما ابتَاله فَقَدر علَيِه ِرزقَه فَيقُوُل ربي ، ﴿]186:آل عمران[﴾الُْأموِر

  ]16:الفجر[﴾َأهانَِن

ِإذْ جاءوكُم ِمن فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنْكُم وِإذْ زاغَِت اَألبصار ﴿: ء في الميدان العسكرياالبتال •

هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزاالً * ا وبلَغَِت القُلُوب الحنَاِجر وتَظُنُّون ِباللَِّه الظُّنُونَ

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنْكُم والصاِبِرين ونَبلُو ﴿، ]11- 10:األحزاب[﴾شَِديداً

كُمار31:محمد[﴾َأخْب[.  

  والسراءاليسراالبتالء ب .ج

ِإنَّا ﴿: ما يبتليه بالضراء، قال تعالىثلإن اهللا سبحانه وتعالى يبتلي اإلنسان بالسراء م

  ]7:الكهف[﴾َأرِض ِزينَةً لَها ِلنَبلُوهم َأيهم َأحسن عمالًجعلْنَا ما علَى الْ

 زينة  قال العلماء}لها زينة األرض على ما جعلنا إنا{: ذكر القرطبي في تفسير هذه اآلية

، زينة فيه مما هذا ونحو والماء والخضرة والثمار والمالبس النعم أراد فرقة وقالت األرض،

 ذٌخَْأ العمل أحسنو.. لها وأترك فيها أزهد من أي ،عمال أحسن أيهم لينظر عباده بها اهللا فابتلى

 المندوب من واإلكثار ،المحارم واجتناب ،الفرائض وأداء ،اإليمان مع حٍق في وإنفاقٌ ،بحٍق

  ).10/307: القرطبي(.إليه

كْرمه ونَعمه فَيقُوُل ربي  ِإذَا ما ابتَاله ربه فََأالِْإنسانفََأما ﴿: وكذلك قوله تعالى

 على اإلنسان في اعتقاده إذا وسع اهللا تعالى عليه في الرزق ليختبره منكراً ]15:الفجر[﴾َأكْرمِن

: الى كما قال تع،بتالء وامتحان بل هو ا، وليس كذلك،اهللا إكرام له  فيعتقد أن ذلك من،في ذلك

نُساِرع لَهم ِفي الْخَيراِت بل لَّا *ِه ِمن ماٍل وبِنين َأيحسبون َأنَّما نُِمدهم ِب﴿

ونرشْعبالمال والبنين ال يعني هنا داللة خير  فاإلمداد ،)4/657: ابن كثير(.]56-55:المؤمنون[﴾ي

 بالنعم ربه امتحنه ما إذا  أي اإلنسان:يقول الطبري. ، بل هو ابتالء كما تقدموإكرام لإلنسان

} أكرمن ربي فيقول {فضله من عليه سع أو بما} ونعمه {عليه، وأفضل بالمال} فأكرمه {والغنى

  ).12/572: الطبري(.الكرامة بهذه أكرمني ربي ويقول ،به رسوي بذلك فيفرح
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 مغربان إلى خطبة  اهللا رسول خطبنا: قال الخدري سعيد وأبويوضح ذلك ما رواه 

 اهللا حمد ؛القيامة يوم إلى كائن هو بما وأخبرنا ،يهانس من ونسيها ،حفظها من حفظها ،الشمس

 كيف فناظر ،فيها مستخلفكم تعالى اهللا وإن ،حلوة خضرة الدنيا فإن :بعد أما" :قال ثم ،عليه وأثنى

  ).6/306: البيهقي("....النساء اتقوا و الدنيا فاتقوا أال ،تعملون

   االبتالء بالعقوبة.د

 ملحاً حين تعجز أنماط التربية األخرى، فيحدثنا القرآن الكريم  التربية بالعقوبة مطلباًتُعد

: لالبتالء إلى ذلك العقاب البئيسجابتهم ت وعدم اس،كيف أفضى ابتالء جماعة من بني إسرائيل

م ِحيتَانُهم يوم سبِتِهم واسَألْهم عِن الْقَريِة الَِّتي كَانَتْ حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدون ِفي السبِت ِإذْ تَْأِتيِه﴿

قُونفْسا كَانُوا يِبم ملُوهنَب كَذَِلك ال تَْأِتيِهم ِبتُونسال ي مويعاً وقُلْنَا  ... شُر نْهواْ عا نُهن ماْ عتَوا عفَلَم

ةً خَاِسِئيندكُونُواْ ِقر م166- 163:ألعراف[﴾لَه[  

 يتخذونه عيداً ،جعل لهم يوم راحةإسرائيل قد طلبوا أن ي وبن كان: يقول سيد قطب

 ،ثم كان االبتالء ليربيهم اهللا. ..فجعل لهم السبت ، بشؤون المعاش فيه وال يشتغلون؛ للعبادة 

 بعهودهم حين تصطدم  وكيف ينهضون،األطماعإرادتهم على المغريات و تقوى ويعلمهم كيف

ضرورياً لبني إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم  ذلك وكان .واألطماعت بهذه المغريا

 الصمود لتعتاد، حرير اإلرادة بعد الذل والعبوديةوال بد من ت، الذي عاشوا فيه طويالً الذل بسبب

  .والثبات

ر قبل ذلك ما تكر بسبب ؛لالبتالء الذي كتبه اهللا عليهميصمد فريق من بني إسرائيل  ولم

قريبة ، لهم على الساحل تتراءى علت الحيتان في يوم السبتقد جف ،..من فسوقهم وانحرافهم

 فإذا !السبت التي قطعوها على أنفسهم حرمة فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب ،سهلة الصيد، المأخذ

 !كما كانوا يجدونها يوم الحرم، الحيتان قريبة ظاهرة يجدوا  لموجاءتهم أيام الحل، مضى السبت

ربهم  مع وينسون عهدهم، فتتهاوى عزائمهم،  مطامعهم أمام هذا اإلغراءم تهيجفإذا جماعة منه

وروي أنهم كانوا يقيمون !  للصيد في يوم السبت-على طريقة اليهود-فيحتالون الحيل ، وميثاقهم

 ،ذا جاء األحد سارعوا إليه فجمعوهحتى إ؛ يوم السبت في  ويحّوطون عليه،الحواجيز على السمك

   ! غير مصيد-وراء الحواجيز-قد كان في الماء ف، السبت طادوه فيإنهم لم يص :وقالوا

 ،أمة عاصية محتالة :إلى ثالث أمم -تجاه هذا الفعل–انقسم سكان القرية الواحدة  وقد

 وأمة تدع ،واالحتيال وقفة إيجابية باإلنكار والتوجيه والنصيحة المعصية وأمة تقف في وجه

   ...ي وال تدفعه بعمل إيجاب،لسلبيوتقف موقف اإلنكار ا، وأهله المنكر
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 وتحققت ،حقت كلمة اهللا، وسدر السادرون في غيهم، ولم تنفع العظة، لم يجد النصح فلما

 في جزاء إمعانهم،  بالعصاة المحتالين الذي حلَّ-أي الشديد-كان العذاب البئيس  لقد ؛رهذُنُ

لقد ! ة إلى الصورة القرديةاآلدمي الصورة  كان ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن،المعصية

وهو اإلرادة التي تسيطر على -خصائصها  أخص حين تنازلوا عن، تنازلوا هم عن آدميتهم

 فقيل لهم أن يكونوا ،"اإلنسان"تخلوا عن خصائص  حين "الحيوان" وانتكسوا إلى عالم -الرغبة

  ).260-3/256: قطب(.!قردة مهينين فكانوا! نوالهوا حيث أرادوا ألنفسهم من االنتكاس
  

  أساليب القرآن في التربية باالبتالء : سادساً
تتنوع أساليب التربية قديماً وحديثاً، ما بين الموعظة والقصة والحوار، والتدريب 

 متَضمناً خالل أساليب عدة، ، وقد الحظنا استخدام القرآن الكريم لالبتالء...والخبرة والممارسة

  :منها

  :القصةأسلوب  .أ
 لألمم واألفراد السابقين، وفق -بأنواعه–آن الكريم عدداً من تجارب االبتالء عرض القر

  :، وذلك على النحو التاليأسلوب القصة المعهود في القرآن الكريم

وِإذْ قَاَل موسى ِلقَوِمِه اذْكُروا ﴿: في مجال االمتنان على بني إسرائيل وتخليصهم من فرعون .1

 كُملَيةَ اللَِّه عمِنع ونيتَحسيو كُمنَاءَأب ونحذَبيذَاِب والْع وءس ونَكُمومسي نوعآِل ِفر ِمن اكُمِإذْ َأنْج

ِظيمع كُمبر ِمن الءب ِفي ذَِلكُمو كُماء6:إبراهيم[﴾ِنس[. 

َألَم تَر ِإلَى ﴿: مكين لمن ثبت منهم في االبتالءتجربة التمحيص لجماعة من بني إسرائيل، والت .2

... الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيَل ِمن بعِد موسى ِإذْ قَالُواْ ِلنَِبيٍّ لَّهم ابعثْ لَنَا مِلكاً نُّقَاِتْل ِفي سِبيِل اللِّه

ه فَلَيس ِمنِّي ومن لَم فَلَما فَصَل طَالُوتُ ِبالْجنُوِد قَاَل ِإن اللَّه مبتَِليكُم ِبنَهٍر فَمن شَِرب ِمنْ *

 الَِّذينو وه هزاوا جفَلَم مِإلَّا قَِليالً ِمنْه وا ِمنْهِدِه فَشَِربفَةً ِبيفَ غُرِن اغْتَرِمنِّي ِإلَّا م فَِإنَّه همطْعي

 اللَِّه كَم ِمن ا الَِّذين يظُنُّون َأنَّهم مالقُوآمنُوا معه قَالُوا ال طَاقَةَ لَنَا الْيوم ِبجالُوتَ وجنُوِدِه قَاَل

اِبِرينالص عم اللَّهةً ِبِإذِْن اللَِّه وتْ ِفَئةً كَِثير249-246:البقرة[﴾ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَب[. 

يِة واسَألْهم عِن الْقَر﴿:  وعتت عن أمر ربها،إسرائيل لم تثبت لالبتالءعقاب جماعة من بني  .3

الَِّتي كَانَتْ حاِضرةَ الْبحِر ِإذْ يعدون ِفي السبِت ِإذْ تَْأِتيِهم ِحيتَانُهم يوم سبِتِهم شُرعاً ويوم ال 

قُونفْسا كَانُوا يِبم ملُوهنَب كَذَِلك ال تَْأِتيِهم ِبتُونس163:ألعراف[﴾ ي[. 
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وِإِذ ﴿: حين قام بما كلفه اهللا تعالى به وشرفههيم عليه السالم  سيدنا إبراالتنبيه إلى مكانة .4

ابتَلَى ِإبراِهيم ربه ِبكَِلماٍت فََأتَمهن قَاَل ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس ِإماماً قَاَل وِمن ذُريِتي قَاَل ال ينَاُل 

ِدي الظَّاِلِمينه124:البقرة[﴾ع[. 

 *فَلَما َأسلَما وتَلَّه ِللْجِبيِن ﴿: ذبح ابنهب رؤياه، باستجابته لتنفيذ إبراهيمالثناء على سيدنا  .5

 اِهيمرا ِإبي َأن نَاهينَادو * ِسِنينحِزي الْمنَج ا ِإنَّا كَذَِلكْؤيقْتَ الردص قَد * الءالْب وذَا لَهه ِإن

ِبين106- 103:الصافات[﴾الْم[. 

قَاَل الَِّذي ﴿ : رأى عرش بلقيس مستقراً أمامهعرض تواضع سيدنا سليمان وشكره حينفي م .6

 ذَا ِمنقَاَل ه هتَِقّراً ِعنْدسم آها رفَلَم فُكطَر كِإلَي تَدري َل َأنِبِه قَب الِْكتَاِب َأنَا آِتيك ِمن ِعلْم هِعنْد

ر َأم َأكْفُر ومن شَكَر فَِإنَّما يشْكُر ِلنَفِْسِه ومن كَفَر فَِإن ربي غَِني فَضِل ربي ِليبلُوِني َأَأشْكُ

40:النمل[﴾كَِريم[( 

ِإنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا َأصحاب الْجنَِّة ِإذْ َأقْسموا ﴿: المثل لكفار قريش بتجربة سابقةضرب  .7

-17:القلم[﴾فَطَافَ علَيها طَاِئفٌ من ربك وهم نَاِئمون* ولَا يستَثْنُون * )نلَيصِرمنَّها مصِبِحي

19[. 

   أسلوب الموعظة.ب

د بالموعظة هنا معناها الشامل؛ قصيور استخدام أسلوب الموعظة في القرآن الكريم، يكث

، أو التذكير ترهيب والغيبرتسواء ما كان من كالم رقيق يثير المشاعر ويوجه القلب، أو ال

   .ضرب األمثالو

ث ما يريده من تغييرات في  لكي يحِد في موعظته،وقد وظَّف القرآن الكريم مفهوم االبتالء

  :نفوس المتلقين، ال سيما المؤمنين منهم

واْ مكَانَكُم َأنتُم ويوم نَحشُرهم جِميعاً ثُم نَقُوُل ِللَِّذين َأشْركُ﴿: التذكير بأهوال يوم القيامة .1

كَآُؤكُمشُرا  ... *وم منْهلَّ عضقِّ والْح مالهووا ِإلَى اللَِّه مدرلَفَتْ وا َأسلُو كُلُّ نَفٍْس متَب نَاِلكه

ونفْتَر28،30:يونس[﴾كَانُوا ي[.  

اواِت والَْأرض ِفي ِستَِّة َأياٍم وهو الَِّذي خَلَقَ السم﴿: تبيان الحكمة من خلق السماوات واألرض .2

وكَان عرشُه علَى الْماِء ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عمالً ولَِئن قُلْتَ ِإنَّكُم مبعوثُون ِمن بعِد الْموِت 

ِبينم رذَا ِإلَّا ِسحه وا ِإنكَفَر الَِّذين قُولَن7:هود[﴾لَي[.   

وَأوفُواْ ِبعهِد اللِّه ِإذَا عاهدتُّم والَ تَنقُضواْ اَأليمان بعد تَوِكيِدها  ﴿:  على الوفاء بالعهودالحث .3

 لُونا تَفْعم لَمعي اللّه كَِفيالً ِإن كُملَيع اللّه لْتُمعج قَدو* عب ا ِمنلَهتْ غَزال تَكُونُوا كَالَِّتي نَقَضِد و
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قُوٍة َأنْكَاثاً تَتَِّخذُون َأيمانَكُم دخَالً بينَكُم َأن تَكُون ُأمةٌ ِهي َأربى ِمن ُأمٍة ِإنَّما يبلُوكُم اللَّه ِبِه 

ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنْتُمِة مامالِْقي موي لَكُم نَنيبلَي92-91:النحل[﴾و[ 

 :)3/99: ابن كثير (حزنه على المشركين لتركهم اإليمان وبعدهم عنهفي   رسول تسلية .4

ِإنَّا جعلْنَا ما علَى الَْأرِض  *فَلَعلَّك باِخع نَّفْسك علَى آثَاِرِهم ِإن لَّم يْؤِمنُوا ِبهذَا الْحِديِث َأسفاً ﴿

 ]7-6:كهفال[﴾ِزينَةً لَها ِلنَبلُوهم َأيهم َأحسن عمالً

، )12/111: القرطبي( ويهلك أعداءهم، وأنه ينصر أنبياءه، على كمال قدرة اهللا تعالىالتدليل .5

ولَقَد َأرسلْنَا نُوحاً ِإلَى قَوِمِه فَقَاَل يا قَوِم ﴿ :وتوجيه كفار قريش ألخذ العبرة مما حدث لهم

ِإن ِفي ذَِلك لَآيات وِإن كُنَّا  ... تَتَّقُون اعبدوا اللَّه ما لَكُم من ِإلٍَه غَيره َأفَلَا

تَِلينب30- 23:المؤمنون[﴾لَم[ 

وهو الَِّذي جعلَكُم خَالِئفَ الَْأرِض ورفَع بعضكُم ﴿:  في المعاصيالنهي عن استخدام نعم اهللا .6

بر ِإن ا آتَاكُمِفي م كُملُوباٍت ِليجرٍض دعقَ بفَو لَغَفُور ِإنَّهالِْعقَاِب و ِريعس ك

ِحيم165:األنعام[﴾ر[  

الَِّذي خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأيكُم ﴿: توضيح العبرة والحكمة من خلق الحياة والموت .7

الْغَفُور ِزيزالْع وهالً ومع نسِإنَّا خَلَقْنَا ﴿ :، وكذلك الحكمة من خلق اإلنسان]2:الملك[﴾َأح

انِصيراًالِْإنسِميعاً بس لْنَاهعتَِليِه فَجشَاٍج نَبنُطْفٍَة َأم 2:االنسان[﴾ ِمن[ 

يوم تُبلَى * ِإنَّه علَى رجِعِه لَقَاِدر ﴿: تذكير اإلنسان بحاله يوم القيامة، يوم ال تخفى منه خافية .8

اِئررٍة  * السِمن قُو ا لَهلَا نَاِصٍرفَم10-8:الطارق[﴾و[  

 ِإذَا ما ابتَاله ربه فََأكْرمه الِْإنسانفََأما ﴿: )4/412: الثعالبي (ى والفقرنَم الكفار للِغوفهمتوبيخ  .9

كَلَّا بل لَّا  * ي َأهانَِنوَأما ِإذَا ما ابتَاله فَقَدر علَيِه ِرزقَه فَيقُوُل رب * ونَعمه فَيقُوُل ربي َأكْرمِن

ِتيمالْي ون17-15:الفجر[﴾ تُكِْرم[. 

    )التربية بالخبرة(التربية باألحداث  أسلوب .ج

 التربية بالتجربة والعمل من أنجح األساليب التربوية نظراً لفعاليته، واإلحساس به تعتبر

 أسلوب ، وهوؤتي نتائج تربوية أفضل وي،لل من جهد العملية التربويةقَل ويهسيإذ  ،وممارسته

  .)www باجابر،(إضافة لعلماء الطبيعيةاء النفس،حضاري عصري ينادي به علماء التربية وعلم

 باللغة اُألمية األمة على أنزل القرآن أن والتعليم التربية في اهللا حكمةوقد اقتضت 

 ،نزوله في بهم تدرج وأنه ،بقلوبهم اآلخذ المعجز والنظم الخالب وباألسلوب ،نفوسهم إلى الحبيبة

 بضع أو ،عشرين مدى في منجما أنزله بل ،عنه ويعجزون به يرهقهم واحدة جملة ينزل فلم

 بالدليل ودعمه ،وآياته سوره من كثير في الخاصة واألسباب بالحوادث ربطه ثم ،سنة وعشرين
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 ذلك في وصدر ،ادتهموسع وخيرهم مصلحتهم به وناط ،والضمائر العقول به وخاطب ،والحجة

  ).1/211: 1996الزرقاني،(...بالعين ويرونها باليد يلمسونها يكادون ،بهم واسعة رحمة عن كله

 األرض فتحمله هذه األمة إلى مشارق، ويقيم لها نظاماً، جاء هذا القرآن ليربي أمة

جاء هذا القرآن  فقد  ثم ومن،نظام وفق المنهج الكامل المتكامل هذا ال،م به البشريةلِّعوتُ، ومغاربها

 ،فترة التربية األولى صاحبت ووفق المالبسات التي، ت الواقعية لتلك األمةمفرقا وفق الحاجا

 جاء ليكون منهجا عمليا ،الطويل الزمن وبالتجربة العملية في، والتربية تتم في الزمن الطويل

تجريدية تعرض للقراءة وال فكرة  ،نظرياً ال فقها،  في مرحلة اإلعدادتحقق جزءا جزءاًي

   !لذهنيواالستمتاع ا

 ،الحياة  تلقوه توجيها يطبق في واقع؛ألول من المسلمين على هذا المعنىتلقاه الجيل ا وقد

 ،عقلية أو نفسية متعة  ولم يأخذوه،وكلما تلقوا منه أدبا أو فريضة، كلما جاءهم منه أمر أو نهى 

 ،القصص واألساطير يأخذون  وتلهية كما كانوا وال تسلية،ون الشعر واألدبكما كانوا يأخذ

 وفي ،وفي سلوكهم ونشاطهم، وضمائرهم  تكيفوا به في مشاعرهم؛فتكيفوا به في حياتهم اليومية

ومما ، ومما عرفوه، ما عداه مما ورثوه كل  فكان منهج حياتهم الذي طرحوا،بيوتهم ومعاشهم

 كان الرجل منا إذا تعلم -رضي اهللا عنه- ابن مسعود قال ؛يأتيهم هذا القرآنمارسوه قبل أن 

  .)364-5/363: قطب (.معانيهن والعمل بهن يعرف عشر آيات لم يجاوزهن حتى

 باألحداث تربية عملية تقوم في واقع الحياة الملموس، ولم تكن  القرآنيةالتربيةلقد كانت 

 ولعل السمة ،قيةمجرد محاضرات أو دروس نظرية، وإنما ترتكز على الواقع ومعطياته التطبي

وذلك أنها تحول المفاهيم إلى حركة، وهذا ما يخيف الجاهلية، ،البارزة في هذه التربية هي االبتالء

 الشبكة حدبا،(. وتسعى إلى حصارهم، فينتج عن ذلك االبتالء،فتتربص بالمسلمين الدوائر

  .)العنكبوتية

ثة ولحظة بلحظة، منبهاً وموجهاً قد عايش القرآن الكريم فترات ابتالء المسلمين حادثة بحادو

  : وإبداعهم رضي اهللا عنهم،ز الجيل األول من الصحابة األثر الكبير في تَمي لهومحاسباً، مما كان

ولَنَبلُونَّكُم ِبشَيٍء ِمن الْخَوِف والْجوِع ونَقٍْص ِمن ﴿: ات لما ينتظرهم من ابتالءتنبيه المسلمين .1

لَتُبلَون ِفي َأمواِلكُم وَأنْفُِسكُم ﴿ ،]155:البقرة[﴾فُِس والثَّمراِت وبشِِّر الصاِبِرينالَْأمواِل والَْأنْ

ولَتَسمعن ِمن الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب ِمن قَبِلكُم وِمن الَِّذين َأشْركُوا َأذى كَِثيراً وِإن تَصِبروا وتَتَّقُوا 

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنْكُم ﴿ ،]186:آل عمران[﴾ِلك ِمن عزِم الُْأموِرفَِإن ذَ

كُمارَأخْب لُونَبو اِبِرينالص31:محمد[﴾و[ 
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نْتُموهم فَِإذَا لَِقيتُم الَِّذين كَفَروا فَضرب الرقَاِب حتَّى ِإذَا َأثْخَ﴿: مة من الحربتوضيح الحك .2

 رالنْتَص اللَّه شَاءي لَوو ا ذَِلكهارزَأو برالْح عتَّى تَضح اءا ِفدِإمو دعنّاً با مثَاقَ فَِإموا الْوفَشُد

  ]4:محمد[﴾ َأعمالَهمِمنْهم ولَِكن ِليبلُو بعضكُم ِببعٍض والَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَلَن يِضلَّ

فَلَم تَقْتُلُوهم ولَِكن اللَّه قَتَلَهم وما ﴿: ، واالمتنان عليهمالثناء على المؤمنين في موقعة بدر .3

 ِإن اللَّه سِميع رميتَ ِإذْ رميتَ ولَِكن اللَّه رمى وِليبِلي الْمْؤِمِنين ِمنْه بالء حسناً

   .]17:ألنفالا[﴾معِلي

ولَقَد صدقَكُم اللَّه وعده ِإذْ تَحسونَهم ِبِإذِْنِه حتَّى ﴿ : واستخالص العبر منها،معالجة موقعة أحد .4

 ِريدي نم ِمنْكُم ونا تُِحبم اكُما َأرِد معب ِمن تُميصعِر وِفي الَْأم تُمعتَنَازو ِإذَا فَِشلْتُم ِمنْكُما ونْيالد

ْؤِمِنينلَى الْمٍل عذُو فَض اللَّهو نْكُمفَا عع لَقَدو كُمتَِليبِلي منْهع فَكُمرص ةَ ثُمالْآِخر ِريدي نآل [﴾م

نْكُم وطَاِئفَةٌ قَد َأهمتْهم ثُم َأنْزَل علَيكُم ِمن بعِد الْغَم َأمنَةً نُعاساً يغْشَى طَاِئفَةً ِم﴿، ]152:عمران

 رالَْأم ٍء قُْل ِإنشَي ِر ِمنالَْأم ْل لَنَا ِمنه قُولُونِة ياِهِليالْج قِّ ظَنالْح رِباللَِّه غَي ظُنُّوني مهَأنْفُس

قُولُوني لَك وندبا ال يم ِفي َأنْفُِسِهم خْفُونِللَِّه ي نَا قُْل كُلَّهاها قُِتلْنَا هم ءِر شَيالَْأم لَنَا ِمن كَان لَو 

 وِركُمدا ِفي صم اللَّه تَِليبِليو اِجِعِهمضالْقَتُْل ِإلَى م ِهملَيع كُِتب الَِّذين زرلَب وِتكُميِفي ب كُنْتُم لَو

 .]154:آل عمران[﴾يم ِبذَاِت الصدوِروِليمحص ما ِفي قُلُوِبكُم واللَّه عِل

يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ ﴿:  وفضح المنافقين،تشخيص غزوة األحزاب .5

ما تَعِبم اللَّه كَانا وهوتَر نُوداً لَّمجِريحاً و ِهملَيلْنَا عسفََأر نُودج اءتْكُمِصيراً جب ِإذْ *لُون 

جاُؤوكُم من فَوِقكُم وِمن َأسفََل ِمنكُم وِإذْ زاغَتْ الَْأبصار وبلَغَِت الْقُلُوب الْحنَاِجر وتَظُنُّون ِباللَِّه 

 .]11- 9:األحزاب[﴾هنَاِلك ابتُِلي الْمْؤِمنُون وزلِْزلُوا ِزلْزاالً شَِديداً*  الظُّنُونَا

، في )التربية بالخبرة( كيف استخدم القرآن الكريم أسلوب ومن هذه اآليات يتضح للقارئ

  .رضي اهللا عنهموتفوقهم إبداعهم  في ر الواضحث مما كان له األتوجيه الصحابة وتربيتهم،
  

  :فوائد االبتالء وأهميته: سابعاً
  رضي اهللا عنهبعن صهي الذي رواه مسلم،  لحديث النبي ؛االبتالء للمؤمن كله خير

 وليس ذاك ، إن أمره كله خير؛عجبا ألمر المؤمن" :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ألحد إال للمؤمن

  ).4/2295: مسلم(."له
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  : عدةولالبتالء مجموعة فوائد في مستويات
 :المستوى الروحي .أ

 من المسلم يصيب ما": قال  النبي هريرة عن أبي  عن: والحط من السيئات،تكفير الذنوب .1

 من بها اهللا كفر إال يشاكها الشوكة حتى مٍّغَ وال أذى وال حزٍن وال مٍّه وال ٍبصو وال ٍبصنَ

 ).5/2137: البخاري ("خطاياه

 دعانَا ِلجنِبِه َأو قَاِعداً َأو وِإذَا مس اِإلنسان الضر﴿: تقريب العبد من ربه .2

 .]12:يونس[﴾...قَآِئماً

، فإنه ال يدرك عظيم النعمة ما به من نعمة في أوقات العافية، وحمد اهللا عليهابر اإلنسان يتَذك .3

 .إال من فقدها

 .ل من تمسك اإلنسان بالدنيايتقلال .4

 .، والعطف عليهمنوعةتذكير اإلنسان باآلخرين من أصحاب االبتالءات والحاجات المت .5

، عندما يرى عجزه وهوانه أمام ...تخليص الفرد من بعض الصفات السلبية كالغرور والكبر .6

 .االبتالء

   المستوى االجتماعي.ب

 .العمل على ترابط الجماعة .1

 .تخليص الجماعة من المنافقين وأصحاب المصالح واالستغالل .2

 .تعريف الجماعة بمواطن قوتها وضعفها .3

 .غاللها وترشيد االستهالكتيادة الموارد وحسن اسالعمل على ز .4

 .تعريف األمة بأعدائها من أصدقائها .5

   المستوى الوظيفي.ج

 .زيادة خبرات الفرد .1

 .تقوية شخصية الفرد .2

  .توسيع القدرات القيادية .3
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   والتوصياتنتائجال: ثامناً
  نتائج ال-أ
 لفظ  في القرآن الكريمامة؛ فقد وردتعتبر التربية باالبتالء أحد مكونات التربية اإلسالمية اله .1

 . وثالثين مرةاًشتقاته ثالثااالبتالء و

2.  االبتالء سنة إلهية دائمة في خلقه، وليس حالة عابرة، وهو للمؤمنين ليزدادوا إيماناً ونقاء

 . وعقاب وفتنةٌ تذكيرينوقدرةً، وللكافر

 .تعددت مجاالت االبتالء، فمنه ابتالء للفرد وابتالء للجماعة .3

ابتالء بالسراء، وابتالء بالضراء، وذلك في شتى جوانب الحياة؛ الصحية : االبتالء أنواع .4

 .وغيرها... واالجتماعية والمهنية والسياسية واالقتصادية

 .تتعدد أهداف االبتالء للوقاية، والبناء والتوجيه، والتقويم .5

 . والتربية بالحدث،عظة والمو،تتراوح أساليب التربية باالبتالء ما بين التربية بالقصة .6

 . ووظيفية، واجتماعية،لالبتالء فوائد جمة روحية .7

   التوصيات.ب

  . وقلوبهمالنشء إحياء مفهوم سنة االبتالء في عقول .1

 .تدريس موضوع االبتالء ضمن المقررات الدراسية في المستويات المتعددة .2

 . من خالل مفهوم االبتالء والتعامل معه،استخدام الوسائط التربوية المتعددة في فهم الواقع .3

 .ستنهاض طاقات األمةال مفهوم االبتالء في اإلسالم توظيف .4

 .تحويل االبتالءات التي تتعرض لها األمة إلى طاقة بنَّاءة .5

 .االتجار بهموم األمة ونكباتهامنع محاربة روح االنهزام والعبثية، و .6

دورهم الريادي المساهم أو القائد العمل على إعادة الثقة للمسلمين بدينهم، وإمكانية استعادة  .7

 .في الحضارة اإلنسانية
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  :المصادر والمراجع: تاسعاً
  : المصادر.أ
 القرآن الكريم .1

الشيطان،  مصائد من اللهفان إغاثة :1975الزرعي،  أيوب بكر أبي بن ابن القيم، محمد .2

 .المعرفة، بيروت الفقي، الطبعة الثانية، دار حامد محمد: تحقيق

  .الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت: 1973الزرعي، أيوب بكر أبي بن  محمدابن القيم، .3

سالم، الطبعة األولى،  رشاد محمد: االستقامة، تحقيق: 1403الحليم،  بن عبد تيمية، أحمد ابن .4

 .المنورة سعود، المدينة بن محمد اإلمام جامعة

سالم،،  رشاد محمد:  تحقيقالمحبة، في قاعدة): 2(ت .الحليم، ب بن عبد تيمية، أحمد ابن .5

  .اإلسالمي، القاهرة التراث مكتبة

 .الفتاوى، بدون ناشر مجموع): 1( ت.الحليم، ب عبد بن تيمية، أحمد ابن .6

 ).تفسير ابن كثير(العظيم،  القرآن تفسير: ت.عمر، ب بن إسماعيل كثير، ابن .7

 .در، بيروتصا العرب، الطبعة األولى، دار لسان: ت.مكرم، ب بن منظور، محمد ابن .8

   ).هشام ابن سيرة(،  السيرة النبوية:ت.، ب عبد الملك،بن هشاما .9

 ديب مصطفى. د: المختصر، تحقيق الصحيح الجامع: 1987إسماعيل،  بن البخاري، محمد .10

 ).صحيح البخاري( بيروت، اليمامة،-كثير ابن الطبعة الثالثة، دار البغا،

 ).تفسير البغوي(يل، التنز معالم: ت.مسعود، ب بن البغوي، الحسين .11

 ).تفسير البيضاوي(،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ت.، ب عبد اهللا بن عمر،البيضاوي .12

العلمية،  الكتب اإليمان، الطبعة األولى، دار شُعب: 1410الحسين،  بن البيهقي، أحمد .13

  .بيروت

 رين، داروآخ شاكر محمد أحمد: الصحيح، تحقيق الجامع: ت.عيسى، ب بن الترمذي، محمد .14

  ). الترمذي سنن(العربي، بيروت،  التراث إحياء

القرآن،  تفسير في الحسان الجواهر: ت.مخلوف، ب بن محمد بن الرحمن الثعالبي، عبد .15

  ).تفسير الثعالبي(للمطبوعات، بيروت،  األعلمي مؤسسة
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التفسير، الطبعة  علم في المسير زاد: 1404محمد،  بن علي بن الرحمن الجوزي، عبد .16

 ).تفسير زاد المسير(اإلسالمي، بيروت،  لثالثة، المكتبا

خاطر،  محمود: الصحاح، تحقيق مختار: 1995عبد القادر،  بن بكر أبي بن الرازي، محمد .17

 .ناشرون، بيروت لبنان مكتبة

تاج العروس من جواهر : ت.، بمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، الزبيدي مرتضى .18

 ).وستاج العر(القاموس، 

 مكتب: القرآن، تحقيق علوم في العرفان مناهل: 1996عبد العظيم،  الزرقاني، محمد .19

  .بيروت الفكر، والدراسات، الطبعة األولى، دار البحوث

بيروت،  الفكر، المنثور، دار الدر: 1993الدين،  جالل الكمال بن الرحمن السيوطي، عبد .20

 ).تفسير الدر المنثور(

 علم من والدراية الرواية فني بين الجامع القدير فتح: ت.بعلي،  بن الشوكاني، محمد .21

 ).تفسير فتح القدير(التفسير، 

 ).تفسير الطبري(القرآن،  آي تأويل عن البيان جامع: ت.جرير، ب بن الطبري، محمد .22

تفسير (القرآن،  ألحكام الجامع: ت.فرح، ب بن بكر أبي بن أحمد بن القرطبي، محمد .23

  ).القرطبي

 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: ت.، ب بن محمد بن علي أحمد،المقري .24

 .بيروت، المكتبة العلمية

 واألفعال، مؤسسة األقوال سنن في العمال  كنز،1989المتقي،  الدين حسام بن الهندي، علي .25

 ).كنز العمال(بيروت،  – الرسالة

 ). تفسير الوجيز(عزيز، ال الكتاب تفسير في الوجيز: ت.أحمد، ب بن الواحدي، علي .26

 ).تفسير الظالل (،ت.سيد ، في ظالل القرآن، بقطب،  .27

 إحياء دارالباقي،  عبد فؤاد محمد: مسلم، تحقيق صحيح: ت.، بالحجاج بن مسلممسلم،  .28

 ).مسلم صحيح(بيروت، العربي،  التراث
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