 )26قُل من ي نَ ِّجي ُكم ِمن ظُلُم ِ
ض ُّر ًعا َو ُخفيَةً لَئِن
ات البَ ِّر َوالبَح ِر تَدعُونَهُ تَ َ
َ ُ
َ
أَنجانَا ِمن ه ِذ ِه لَنَ ُكونَن ِمن الشاكِ
ِ
ين ( )26قُ ِل اللهُ يُنَ ِّجي ُكم ِمن َها َوِمن
ر
َ
َ
َ
َ
ُك ِّل َكرب ثُم أَن تُم تُش ِرُكو َن ()26االنعام
الض ُّر دعانَا لِجنبِ ِه أَو قَ ِ
(َ )11وإِ َذا َمس ِ
اع ًدا أَو قَائِ ًما فَ لَما َك َشفنَا
اْلن َسا َن ُّ َ َ َ
ضر مسه َك َذلِ
ك ُزيِّن لِلمس ِرفِ
ين َما َكانُوا
َ
َعنهُ ُ
ضرهُ َمر َكأَن لَم يَدعُنَا إِلَى ُ َ ُ
َ ُ
َ
يَع َملُو َن ()16
يونس
ِ
اء َمست ُهم إِ َذا لَ ُهم َمكر فِي آيَاتِنَا قُ ِل
اس َرح َمةً ِمن بَع ِد َ
ضر َ
َوإ َذا أَ َذق نَا الن َ
اللهُ أَس َرعُ َمك ًرا إِن ُر ُسلَنَا يَكتُبُو َن َما تَم ُك ُرو َن (ُ )61ه َو ال ِذي يُ َسيِّ ُرُكم فِي
الب ِّر والبح ِر حتى إِ َذا ُكنتُم فِي ال ُفل ِ
ك َو َج َري َن بِ ِهم بِ ِريح طَيِّبَة َوفَ ِر ُحوا بِ َها
َ َ َ َ
ِ
ط بِ ِهم
ج ِمن ُك ِّل َم َكان َوظَنُّوا أَن ُهم أ ُِحي َ
اء ُه ُم ال َمو ُ
اءت َها ِريح َعاصف َو َج َ
َج َ
صين لَهُ الدِّين لَئِن أَنجيتَ نَا ِمن ه ِذ ِه لَنَ ُكونَن ِمن الشاكِ
ِِ
ِ
ين
ر
َ
َ
َ
َ
َ
َد َع ُوا اللهَ ُمخل َ
اهم إِ َذا ُهم يَب غُو َن فِي اْلَر ِ ِ
اس إِن َما
( )66فَ لَما أَن َج ُ
ض بغَي ِر ال َح ِّق يَا أَيُّ َها الن ُ
اع ال َحيَ ِاة ُّ
الدن يَا ثُم إِلَي نَا َمرِجعُ ُكم فَ نُ نَبِّئُ ُكم بِ َما
بَغيُ ُكم َعلَى أَن ُف ِس ُكم َمتَ َ
ُكنتُم تَ ع َملُو َن ( )66إِن َما َمثَ ُل ال َحيَ ِاة ُّ
الدن يَا َك َماء أَن َزلنَاهُ ِم َن الس َم ِاء
ضِ
ط بِ ِ
َخ َذ ِ
ِ
ض
الن
ل
ك
أ
ي
ا
م
م
َر
اْل
ات
ب
ن
ه
فَاختَ لَ َ
ُ
َ
ُ
ام َحتى إِ َذا أ َ
ت اْلَر ُ
اس َواْلَن َع ُ
َ
َ
ُ ُ
ُزخرفَ ها وازي نَت وظَن أَهلُها أَن هم قَ ِ
اها أَم ُرنَا لَي ًل أَو نَ َه ًارا
اد ُرو َن َعلَي َها أَتَ َ
َ ُ
َ
ُ َ َ

صل اْلي ِ
اها ح ِ
صي ًدا َكأَن لَم تَ غ َن بِاْلَم ِ
ات لَِقوم
س َك َذلِ َ
فَ َج َعلنَ َ َ
ك نُ َف ِّ ُ َ
ي تَ َفكرو َن ( )66واللهُ يدعُو إِلَى َدا ِر الس َلِم وي ه ِدي من ي َشاء إِلَى ِ
ص َراط
ََ
َ َ
َ َ ُ
َ ُ
ُمستَ ِقيم ()62يونس
ِِ
ِ
ين إِلَي ِه ثُم إِ َذا أَ َذاقَ ُهم ِمنهُ َرح َمةً إِ َذا
اس ُ
ضر َد َعوا َرب ُهم ُمنيب َ
َوإ َذا َمس الن َ
فَ ِريق ِمن ُهم بَِربِّ ِهم يُش ِرُكو َن ()66الروم
(َ )7وإِ َذا َمس ِ
ضر َد َعا َربهُ ُمنِيبًا إِلَي ِه ثُم إِ َذا َخولَهُ نِع َمةً ِمنهُ نَ ِس َي
اْلن َسا َن ُ
ما َكا َن يدعُو إِلَي ِه ِمن قَ بل وجعل لِل ِ
ادا لِي ِ
ضل َعن َسبِيلِ ِه قُل تَ َمتع
د
َن
أ
ه
َ
ً
ُ
َ
َ
ُ َ ََ َ
ك ِمن أَص َح ِ
اب النا ِر ()8الزمر
بِ ُكف ِر َك قَلِ ًيل إِن َ
 )68فَِإ َذا َمس ِ
ضر َد َعانَا ثُم إِ َذا َخولنَاهُ نِع َمةً ِمنا قَ َ
اْلن َسا َن ُ
ال إِن َما أُوتِيتُهُ
َعلَى ِعلم بَل ِه َي فِت نَة َولَ ِكن أَكثَ َرُهم َال يَعلَ ُمو َن ( )64الزمر
[  ( ] 62حسن )
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 " :ال يزال البلء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى اهلل
تعالى وما عليه من خطيئة "  .رواه الترمذي وروى مالك نحوه وقال
الترمذي  :هذا حديث حسن صحيح
في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره
ول ِ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،يَتَ َعوذُ ِمن َجه ِد
حديث أَبِي ُه َري َرَة َكا َن َر ُس ُ
البلَ ِء ،ودر ِك الش َق ِاء ،وس ِ
ض ِاءَ ،و َش َماتَ ِة اْلَع َد ِاء
وء ال َق َ
َُ
َ َ ََ

عن أبي هريرة
 :أن النبي صلى اهلل عليه و سلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك
الشقاء ومن شماتة اْلعداء ومن جهد البلء
قال عمرو في حديثه قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها
[ ش ( سوء القضاء ) يدخل فيه سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن
والمال واْلهل وقد يكون ذلك في الخاتمة ( درك الشقاء ) المشهور فيه
فتح الراء وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة مسلم رواه بإسكانها وهي
لغة ودرك الشقاء يكون في أمور اْلخرة والدنيا ومعناه أعوذ بك أن
يدركني شقاء ( شماتة اْلعداء ) هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه يقال منه
شمت يشمت فهو شامت وأشمته غيره ( جهد البلء ) روى عن ابن عمر
أنه فسره بقلة المال وكثرة العيال وقال غيره هي الحال الشاقة ]
ن سعيد عن أبي هريرة قال
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم مثل المؤمن كمثل الزرع ال تزال
الريح تميله وال يزال المؤمن يصيبه البلء ومثل المنافق كمثل شجرة اْلرز
ال تهتز حتى تستحصد
[ ش ( اْلرز ) قال العليلي في معجمه اْلرز جنس شجر حرحي من
فصيلة الصنوبريات واحدته أرزة وليس هو الشربين وال الصنوبر كما وقع
في اْلصول القديمة وعند من جاراها واْلرز من أثمن اْلشجار وأعظمها
يعلو قرابة (  ) 87 - 77قدما وأغصانه طويلة غليظة تمتد أفقيا من

الجذع وكثيرا ما يبلغ محيط جذع الشجرة عشرين قدما أو يزيد يفوح من
قشره وأغصانه عبير هو أزكى من المسك ( تستحصد ) أي ال تتغير حتى
تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبسه ]
عن أبي هريرة قال
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم والذي نفسي بيده ال تذهب
الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان
صاحب هذا القبر وليس به الدين إال البلء
[ ش ( البلء ) أي إن الحامل له على التمني ليس الدين بل البلء وكثرة
المحن والفتن وسائر الضراء ]
( صحيح )
أشد الناس بلء اْلنبياء ثم اْلمثل فاْلمثل يبتلى الرجل على حسب (
وفي رواية  :قدر ) دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلؤه وإن كان في دينه
رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلء بالعبد حتى يتركه يمشي على
اْلرض ما عليه خطيئة
( صحيح )
إن عظم الجزاء مع عظم البلء وإن اهلل تعالى إذا أحب قوما ابتلهم فمن
رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط
( صحيح )

عجبت ْلمر المؤمن ؛ إن أمره كله خير إن أصابه ما يحب ؛ حمد اهلل
وكان له خير وإن أصابه ما يكره فصبر ؛ كان له خير وليس كل أحد أمره
كله خير إال المؤمن  .عن صهيب قال  :بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال  :أال تسألوني مم أضحك ؟ قالوا
 :يا رسول اهلل ! ومم تضحك ؟ قال  ( :فذكره )  ( .صحيح ) ( انظر
الشرح في الكتاب وأن الثواب على قدر البلء مع الصبر عليه )
( صحيح )
[ ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول  :يا ليتني مكانه ما
به حب لقاء اهلل عز وجل ]  ( .صحيح )  .وورد بلفظ  :يا ليتني كنت
مكان صاحب هذا القبر  .وليس به الدين إال البلء  .ومعنى الحديث :
أنه ال يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى اهلل وحبا في لقائه ؛ وإنما لما به من
البلء والمحن في أمور دنياه  .ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا وال
ينافيه قوله صلى اهلل عليه وسلم  :ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به
 ...؛ ْلنه خاص بما إذا كان التمني ْلمر دنيوي كما هو ظاهر  .وقال
الحافظ  ( :ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة
من السلف  .قال النووي  :ال كراهة في ذلك ؛ بل فعله خلئق من
السلف ؛ منهم عمر بن الخطاب و ) ...
( صحيح )

[ من رأى مبتلى فقال  :الحمد هلل الذي عافاني مما ابتلك به ن
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل ؛ لم يصبه ذلك البلء ] ( .
صحيح )
( صحيح )
[ ال ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه قالوا  :وكيف يذل نفسه ؟ قال  :يتعرض
من البلء ما ال يطيق ]  ( .صحيح )
( حسن )
[ الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ
فاحتجموا على بركة اهلل يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم اْلربعاء
والجمعة والسبت ويوم اْلحد تحريا واحتجموا يوم اْلثنين والثلثاء ؛ فإنه
اليوم الذي عافى اهلل فيه أيوب من البلء ن وضربه بالبلء يوم اْلربعاء فإنه
ال يبدو جذام وال برص إال يوم اْلربعاء أو ليلة اْلربعاء ]  ( .حسن )
( حسن )
[ إن المعونة تأتي من اهلل على قدر المؤنة وإن الصبر يأتي من اهلل على
قدر البلء ]  ( .حسن )  ( .المؤنة ويقال  :المؤونة  :القوت والجمع
مؤن و مؤونات كما في المعجم الوسيط )
( صحيح )

[ كما يضاعف لنا اْلجر كذلك يضاعف علينا البلء ]  ( .صحيح
بشاهديه )  .اْلول  :عن أبي سعيد الخدري قال  :وضع رجل يده على
النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال  :واهلل ما أطيق أن أضع يدي عليك من
شدة حماك فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم  :إنا معشر اْلنبياء يضاعف
لنا البلء كما يضاعف لنا اْلجر إن كان النبي من اْلنبياء يبتلى بالقمل
حتى يقتله وإن كان النبي من النبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العباء
فيجوبها ( أي يقطعها ويجعل لها شبه الجيب ) وإن كانوا ليفرحون بالبلء
كما تفرحون بالرخاء  .واسناده صحيح  .والثاني عن عبد اهلل بن مسعود
قال  :أتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا
فقلت  :إن ذاك بأن لك أجرين قال  :أجل ( ذلك كذلك ) ما من مسلم
يصيبه أذى ( شوكة فما فوقها ) إال حات اهلل عنه خطاياه كما تحات ورق
الشجر  .أخرجه البخاري ومسلم
( حسن )
[ ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون
من ثواب أهل البلء ]  ( .حسن )  .وله شاهد ضعيف بلفظ  :يؤتى
بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب ثم يؤتى بالمتصدق فينصب
الحساب ثم يؤتى بأهل البلء فل ينصب لهم ميزان وال ينصب لهم ديوان
فيصب عليهم اْلجر صبا حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن
أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب اهلل

( صحيح )
[ ما يزال البلء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله ؛ حتى يلقى اهلل
وما عليه خطيئة ]  ( .صحيح بما له من شواهد )
( حسن )
[ ما ابتلى اهلل عبدا ببلء وهو على طريقة يكرهها إال جعل اهلل ذلك
البلء له كفارة وطهورا ؛ ما لم ينزل ما أصابه من البلء بغير اهلل أو يدعو
غير اهلل في كشفه ]  .عن أبي هريرة قال  :دخلت على أم عبد اهلل بنت
أبي ذباب عائدا لها من شكوى فقالت  :يا أبا هريرة ! إني دخلت على أم
سلمة أعودها من شكوى فنظرت إلى قرحة في يدي فقالت  :سمعت
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول  :فذكره  ( .إسناده حسن )  .وله
شواهد كثيرة منها الحديثين  6676و 6676
( الصحيحة )
كن مع صاحب البلء تواضعا لربك وإيمانا
( الصحيحة )
ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره فقال أبو رزين  :أو
يضحك الرب عز وجل ؟ قال  :نعم  .فقال  :لن نعدم من رب يضحك
خيرا

