
 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 االبتالء . انواعه و وظائفة ونتائجة
 

 اعداد الطالبة

 سجى حمٌد عباس 

 

 اشراف الدكتورة

 وضعه صالح علٌوي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

ابِِرٌنَ  ِمنُكمْ  اْلُمَجاِهِدٌنَ  َنْعلَمَ  َحتَّى   َولََنْبلَُونَُّكمْ }  {أَْخَباَرُكمْ  َوَنْبلُوَ  َوالصَّ

 

 صدق هللا العظٌم

 

 {13سورة محمد }االٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(



 

 

 

 االهداء

 _ الى خاتم النبٌٌن وامام المرسلٌن محمد صلوات ربً وسالمه علٌه 

 _ الى والدي و والدتً العزٌزٌن أمد هللا فً عمرهما وأبقاهما شمعة تضٌئ بٌتنا وتنٌره 

 _ الى اخوتً واخواتً 

 _ الى اساتذتً فً كلٌة العلوم االسالمٌة قسم الشرٌعة 

 _ الى كل من أعرفهم فً حٌاتً...... الى جمٌعهم وجمٌع المسلمٌن 

 

 أهدي هذا الجهد المتواضع سائلتاً المولى عز وجل ان ٌتقبله منً و ان ٌجعله فً مٌزان أعمالً 

 

 

 الباحثه

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(



 

 

 الشكر والتقدٌر 

 

أتقدم بالشكر والتقدٌر الى جمٌع أساتذتً فً قسم الشرٌعة كما أشكر دكتورتً المشرفة على بحثً 

الفاضلة )وضعه صالح علٌوي( التً لم تدخر جهدا ألرشادي وتعلٌمً الطرٌقة الصحٌحه لكتابة 

 البحث فأسأل هللا ان ٌوفقها لما ٌحب وٌرضى 

 

 

 الباحثه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ج(



 

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على رسول هللا الذي ابتلً بانواع البالء فصبر وحمد 

 وعلى اله وصحابته المبتلٌن وعلى التابعٌن لهم باحسان الى ٌوم الدٌن وسلم تسلٌما كثٌرا

 أما بعد.....

ن ومؤمنه عرضه فأنه ال ٌخفى على أحد ان الحٌاة الدنٌا ملٌئه بالمحن واالبتالءات وان كل مؤم

لكثٌر منها فمرة ٌبتلى بنفسه وقد ٌبتلى احٌانا بأهله وهكذا تتقلب علٌه االقدار من لدن حكٌما علٌم 

واذا لم ٌعمل المؤمن النظرة الصحٌحه لالبتالء فٌكون هللا لكثر من صوابه والسٌما ان بعض 

والبد من توجٌه الشباب  المصائب تطٌش منها العقول لضخامتها وفجئتها والعٌاذ باهلل منها كان

المسلم الى المفهوم السلٌم لالبتالء ورسم الصورة الواضحه لهم لتصحٌح الشعور عندهم لسنة 

االبتالء ومن ثم تصحٌح موقفهم حتى ٌبصروا بطٌبعة الطرٌق لٌستوطنوا نفوسهم على ما 

وقد ٌكون ٌعترضهم من محن وابتالءات وٌخفف عن المبتلٌن ما ٌقاسونه من تعب ونصب وعنت 

ن منهم و الصابرٌن فاالٌمان لٌس كلمة تقال باللسان االبتالء للمؤمنٌن فً سبٌل تمٌٌز المجاهدو

فاالبتالء هو الذي ٌكشف الواقع لٌمٌز المؤمن من الكافر و الصادق من الكاذب والمخلص من 

 المرائً 

حكم االبتالء العظٌم  من هنا كان البحث المتواضع لتسلٌة كل مصاب مهما بلغه مصابه وأبٌن لهم

التً غفل عنها هداه هللا او نسً او تناساه وان هللا ال ٌبتلٌنا لٌعذبنا بل لٌرحمنا وان على المؤمن ان 

 ٌنظر الى االبتالء سواء فقدان المال او الصعه او االحبه 

 _ اهمٌة البحث 

ام هناك صراع بٌن الحق الموضوع عبارة عن دراسة لسنة هللا تعالى فً الحٌاة التً ال تتوقف ما د

و الباطل من هنا كانت الكتابه لهذا البحث لتسلٌة كل مصاب و مبتلى مهما لغ مصابه فابٌن من 

خالل الكتاب و السنة ان االبتالء هو امتحان  خالله بعض انواع و وظائف وفوائد االبتالء ومن

 .وقسمه وقدر وخٌر ونعمه ورفع درجات 

 

 

(3) 

 



 

 سبب أختٌار الموضوع 

_ اثناء تالوتً للقران كنت اقف عند اٌات كثٌرة فً االبتالء للمؤمنٌن وكنت اسال نفسً دائما 3

 ماهو االبتالء وهل له فوائد وما الحكمه منه وكان ذلك اكبر الدوافع لدراسة الموضوع .

_ما ٌصٌب المسلمٌن فً مشارق االرض و مغاربها من ابتالءات ومحن فً هذا العصر الراهن 2

 دفعتنً لكتابة هذا الموضوع لشحن الهمهم وبٌان اسباب هذه االبتالءات وابواب الفرج منها .

 ام موضوع االبتالء ٌحتل مرتبة عالٌة فً القران الكرٌم لتوجٌه وتهذٌب النفس.-1

 

 _خطة البحث 

 لقد اقتظت ضرورة البحث ان ٌكون بمقدمه وثالث مباحث موزعه على النحو االتً:

ول لقد تكون من اربعه مطالب ,المطلب االول تعرٌف االبتالء لغة واصطالحا _البحث اال3

 االلفاظ ذات الصلة باالبتالء  ,المطلب الثانً مالحكمه منه,المطلب الثالث أدلته, المطلب الرابع

 _ انواع االبتالء 2

 ء _قد تكون من مطلبٌن ,المطلب االول وظائف االبتالء , المطلب الثانً نتائج االبتال1

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 



 المحتوٌات

 الصفحه الموضوع

 أ االٌة القرأنٌة

 ب االهداء

 ج الشكر والتقدٌر

 2_3 المقدمة

 8_1 المبحث االول:مفهوم االبتالء

 4_1 المطلب االول:االبتالء لغة واصطالحا

 5 المطلب الثانً:الحكمه فً االبتالء

 7-6 المطلب الثالث:ادلة االبتالء

 8 الرابع:االلفاظ ذات الصلة باالبتالءالمطلب 

 34_9 المبحث الثانً:انواع االبتالء

 21_35 المبحث الثالث:وظائف االبتالء ونتائجه

 23_35 المطلب االول:وظائف االبتالء

 21_22 المطلب الثانً:نتائج االبتالء

 24 الخاتمه

 26_25 المصادر والمراجع

 

 

 

 

 



 

 االبتالء مفهوم:االول المبحث

 

ً  لغة االبتالء:االول المطلب  واصطالحا

 

 جربه اذا بلواً  ٌبلوه وبالهُ وبتلٌته وبالء بلواً  الرجل بلوتُ :العرب لسان ف جاء: لغة االبتالء

 ( 3.)وسٌئاً  حسنا بالً  ابتلٌته ٌقال فتنه الشر و بالخٌر ٌكون والبالء واختبره

رِ  بِالشَّر   َوَنْبلُوُكمۗ   اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  َنْفس   ُكل  ) تعالى قال ٌْ َناۗ   فِْتَنةً  َواْلَخ ٌْ  (2()ُتْرَجُعونَ  َوإِلَ

 المحنه البالء, نحوه الثوب وبلى وبالء بلواً ( باله)وعرفه جربه ابتاله الوسٌط المعجم فً وجاء

 (1) بها وٌختبره بالمرء تنزل

 

 

 

 المصادر_

هجرٌة , الدار 733االنصاري ترب البن منظور جمال الدٌن محمد بن مكرم _ لسان الع3

 94_99_ 38المصرٌة للتألٌف والنشر طبعه مصورة عن طبعة بوالق مادة بلى:

 15_سورة االنبٌاء _2

م,دار االمواج لبنان 3999هجرٌة_343-2_المعجم الوسٌط ابراهٌم انٌس واخرون,ط1

 73_3 بٌروت,مادة بالء:

 

 

(1) 

 



 

 

القاسمً )البالء سوط من سٌاط هللا ٌسوق به عباده الٌه  االبتالء اصطالحا:قال

بتصفٌتهم عن صفات نفوسهم وأظهار ما فٌها من الكماالت وانقطاعهم الخلق الى 

  (3)الحق ولهذا كان متوكالً باالنبٌاء ثم االمثل فاالمثل.

 (2)من الطغٌان والظلم والتجبر وفسر بعضهم بأنه دواء تطهٌر لنفوسهم 

القرطبً:البالء ٌكون حسناً وٌكون سٌئاً وأصله المحنة وهللا عز وجل ٌبلوه عبده قال 

 (1)بالصنع الجمٌل لٌمتحن شكره.

 

 

 

 المصادر:

 3122_ تفسٌر القاسمً المسمى محاسن التأوٌل , محمد جمال الدٌن القاسمً,ت3

وت لبنان هجرٌة, تحقٌق االستاذ محمد فؤاد عبد الباقً,دار أحٌاء التراث العربً,بٌر

 ,جزء بدون3,ط2م,ص2999هجرٌة_3422

هجرٌة,متبة  314833,ابً عبدهللا محمد بن محمد المنجً,ط _تسلٌة أهل المصائب2

 23الشروق الجدٌدة_بغداد,ص

,دار الكتب العلمٌة الجامع ألحكام القران,ابو عبدهللا محمد بن احمد االنصاري-1

 261_3,بٌروت لبنان,

 

  

 

(4) 



 

 

 الثانً:الحكمة من االبتالءالمطلب 

 

ان لالبتالء حكم كثٌرة ودروسا وعبرا لكً ترى النفوس البشرٌة على طاعة هللا وان 

اصل البالء االختبار فتارة ٌكون بالخٌر وتارة ٌكون بالشر وهللا عز وجل ٌختبر عباده 

 َوَبلَْوَناُهموٌبتلٌهم حٌناً بالسراء لٌشكره وحٌناً بالبأساء والضراء لٌصبروا قال تعالى )

ٌ َئاتِ  بِاْلَحَسَناتِ   (3)(ٌَْرِجُعونَ  لََعلَُّهمْ  َوالسَّ

وقال سٌد قطب فً تفسٌره )البد من تربٌة النفوس بالبالء ومن امتحان الصمٌم على 

معركة الحق بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص االموال واالنفس والثمرات البد من 

هذا البالء لٌؤدي المؤمن تكالٌف العقٌدة لكً تعز على نفوسهم بمقدار ما ادو فً 

 (2).صه التً الٌؤدي احابها تكالٌفها(سبٌلها من تكالٌف والعقائد الرخٌ

 

 

 

 

 المصادر:

 368_ سورة االعراف _3

_ٌنظر فً ظالل القران بقلم سٌد قطب ,الطبعة الشرعٌة التاسعة طبعة 2

 346_2م : 3989هجرٌة_3499جدٌدة,

 

 

 

(5) 



 

 

 المطلب الثالث: ادلة االبتالء

ًَ _من القران الكرٌم:قال تعالى) ْبَتلِ ٌَ ُ  َولِ ٌَُمح صَ  ُصُدوِرُكمْ  فًِ َما هللاَّ ۗ   قُلُوبُِكمْ  فًِ َما َولِ

 ُ ُدورِ  بَِذاتِ  َعلٌِم   َوهللاَّ  ( 3)(الص 

ء   َولََنْبلَُونَُّكموقوله تعالى) ًْ نَ  َوَنْقص   َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  م نَ  بَِش  َواأْلَنفُسِ  اأْلَْمَوالِ  م 

ابِِرٌنَ  َوَبش رِ ۗ   َوالثََّمَراتِ   ( 2)( الصَّ

 وغٌرها من االٌات التً بلغت ثالثاً و ثالثٌن أٌة كرٌمة .

_من السنة: اخرج الترمذي فً جامعه عن مصعب بن زٌد عن أبٌه قال:قلت ٌارسول 

هللا أي الناس أشد بال؟ قال: االنبٌاء ثم االمثل فاالمثل ٌبتلى الرجل على حسب 

 (1)على قدر دٌنه. وأن كان فً دٌنه رقه أبتلى دٌنه,فأن كان صلباً اشتد بالؤه

 

 المصادر:

 354_سورة ال عمران_3

 354-سورة البقرة-2

_سنن الترمذي,كتاب الزهد,ما جاء فً الصبر عن البالء البً عٌسى محمد بن 1

 3498, 3( تحقٌق احمد محمد شاكر ط297_299عٌسى بن سورة الترمذي)

 529_4م,دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان :3987هجرٌة_

 

 

 

(6) 



 

 

جماع : ما ورد عن سٌدنا عمر بن الخطاب )رضً هللا عنه( قال ) ما أبتلٌت _اال

 ببالء اال كان هلل تعالى علً فٌه أربعة نعم 

 _واذا لم ٌكن أعظم منه2_اذا لم تكن فً دٌنً              3

 (3)_ واذا ارجو الثواب علٌه 4 _واذا لم أحرم الرخاٌة1

 

 

 

 

 

 المصادر:

ٌنظر فً اتحاف السادة المتقٌن بشرح اسرار احٌاء علوم الدٌن , محمد بن محمد  _3

,دار احٌاء التراث العربً بٌروت لبنان 3الحسٌنً الترمذي المشهور بالمرتضى ,ط

,9_318 

 

 

 

 

(7) 



 

 

 المطلب الرابع: االلفاظ ذات الصلة باالبتالء

 

واالبتالء كالهما امتحان واختبار وٌكونان بالسراء والضراء وٌقعان شرعاً  اوالً:البالء

وقدراً فالتكالٌف الشرعٌة فعال كانت او تركاً وكذلك مقادٌر الخٌر والشر كل ذلك مما 

ٌمتحن به العبد وان كان استعمال االبتالء فً الشر والضر واالمور الشافة اغلب. قال 

فً الفرق بٌن االبالء واالبتالء هما بمعنى االمتحان  العسكري فً )الفروق اللغوٌة(

واالختبار . قال الخازن االبتالء ٌكون فً الخٌر والشر واذا أطلق كان فً الشر غالباً 

 (3)فاذا أرٌد به الخٌر قٌد به .

ثانٌاً: القضاء والقدر هو تقدٌر هللا للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته او 

كتابته لالشٌاء ومشٌئته وخلقه لها العلم و الكتابه و المشٌئه والخلق هو علم هللا و

 (2)وافعال العباد داخله فً عموم خلقه عز وجل وال ٌخرجها عن ذلك العموم شًء.

 

 

 المصادر:

, تارٌخ النشر 3_كتاب فقه االبتالء واقدار هللا المؤلمه, ابو فٌصل البدرانً,الجزء 3

 36هجرٌة, ص3411

 النشر تارٌخ, 3 الجزء,البدرانً فٌصل ابو, المؤلمه هللا واقدار االبتالء فقه كتاب _2

 3ص,هجرٌة3411

 

 

(8) 



 

 المبحث الثانً: انواع االبتالء 

ان االبتالء وانواع والوان كما ذكرها )سٌد قطب فً الظالل و قال )االبتالء الوان, 

سنتكلم عن كل نوع  (3)ابتالء صبر, ابتالء شكر , ابتالء لالجر وابتالء للتوجه(

 بشًء بسٌط دون تفصٌل ممل 

 النوع االول:ابتالء للصبر

ٌعتبر هذا النوع من االبتالءات التً لٌست للصبر فٌها كسب ومن ذلك النوع ابتالء 

الدنٌا وهً على سبٌل المثال المصائب والكوارث المفجعه والمؤلمة مع وجوب  امور

اسبابه فقد ٌكون ٌفقد عزٌز او حلول نازله  الصبر على االبتالء واالمتحان مهما كانت

ء   َولََنْبلَُونَُّكموقال تعالى) ًْ نَ  بَِش نَ  َوَنْقص   َواْلُجوعِ  اْلَخْوفِ  م   َواأْلَنفُسِ  اأْلَْمَوالِ  م 

ابِِرٌنَ  َوَبش رِ ۗ   َوالثََّمَراتِ   (2()الصَّ

 

 المصادر:

 2466_38_فً ظالل القران :3

 355_سورة البقرة_2

 

 

 

(9) 



 

 

قال )ولنبلونكم()ونمتحنكم()بشًء( )جاءت بصٌغة التعلٌل الن كل بالء ٌصٌب 

االنسان وان جل قوته ماهو اكبر منه لكن ٌخفف علٌهم وٌرٌهم ان رحمته فً كل 

 (3)االحوال ال تتركم(

)الجوع( اما الجوع فقٌل  (2))من الخوف( هو الخوف من العدو والفزع من القتال 

لقوة وقد فسره الشافعً بأنه الجوع فً شهر رمضان, وتعذر تحصٌل ا هو القحط

 (1وقٌل :الجوع الذي اصاب اهل مكه سبع سنٌن )

 

 

 

 المصادر:

_تفسٌر الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل , جار هللا ابً قاسم محمد بن 3

 ,بدون 121_3عمر الزمخشري الخوارزمً , دار المعرفة للطباعه والنشر ,

االحكام القران, ابو عبدهللا محمد بن احمد االنصاري القرطبً _الجامع 2

م, 3988هجرٌة_3498, 3هجرٌة ,دار الكتب العلمٌة بٌروت _لبنان ط679ت

2_371 

هجرٌة ودار الفكر  3317_تفسٌر روح البٌان لالمام اسماعٌل حفً البروسً ت 1

 269_2, )بدون_ت( ص 3للطباعه والنشر بٌروت لبنان ط

 

 

 

 

(39) 



 

 

  (3))ونقص من االموال( نقص االموال اي ذهاب بعضها وقد فسر )بالزكاة موت المواشً(

)وباالنفس( هً االرواح البشرٌة فقد ٌتم نقصانها )بموت االصحاب واالقارب واالحباب او 

)والثمرات( فقد اختلف فً معناها اي الجذب وترك عمارة الضٌاع   (2)المرض او الجهاد(

 (1)واالشتغال بالجهاد(

 

 

 

 

 

 

 المصادر:

شً الدمشقً , ٌنظر فً تفسٌر القران العظٌم ,ابو الفداء اسماعٌل بن عمر بن كثٌر بن درع القر-3

 387_3لم بٌروت لبنان , هجرٌه( دار الق774ت)

 374_2_الجامع الحكام القران :2

االلوسً _روح المعانً فً تفسٌر القران العظٌم والسبع المثانً شهاب الدٌن السٌد محمود 1

 22_2البغدادي ,دار الطباعة المسترشدة ,بٌروت لبنان ,

 

 

 

 

(33) 



 

 

 النوع الثانً: ابتالء الشكر

َناُكم َوإِذْ قال تعالى ) ٌْ نْ  َنجَّ ُسوُموَنُكمْ  فِْرَعْونَ  آلِ  م  ٌُونَ  أَْبَناَءُكمْ  ٌَُذب ُحونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  ٌَ ْسَتْح ٌَ  َو

لُِكم َوفًِۗ   نَِساَءُكمْ  ب ُكمْ  م ن َباَلء   َذ   (3)(َعِظٌم   رَّ

َناُكم َوإِذْ قال تعالى ) ٌْ ( فرعون قٌل هو اسم لكل فِْرَعْونَ  آلِ  م نْ ( اي اذكروا وقت اذا نجٌناكم )َنجَّ

ُسوُموَنُكمْ ملك من الذٌن ملكوا مصر القدٌمه ) ( ٌذٌقونكم وٌلزمونكم أشد العذاب اْلَعَذابِ  ُسوءَ  ٌَ

ٌُونَ  أَْبَناَءُكمْ  ب ُحونَ ٌُذَ وفسره تعالى بقوله ) ْسَتْح ٌَ ( ٌتركونهن على قٌد الحٌاة ٌستخدمونهن نَِساَءُكمْ  َو

وٌستهنوهن وانما أمر بذبح االبناء واستٌحاء البنات الن الكهنه أخبرو فرعون بأنه ٌولد من بنً 

لُِكم َوفًِأسرائٌل مولود ٌكون هالكه على ٌده ) هللا من الخٌر ( اي المتكرر من الشر وما اتاهم َذ 

ب ُكمْ  م ن( اختبار )َباَلء  )  (2)( المدى قٌامكم بحق شكره وطاعته واالٌمان برسوله َعِظٌم   رَّ

 

 المصادر:

 49_ سورة البقرة _3

 329_3_روح البٌان , 2
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 النوع الثالث: ابتالء لألجر

أخرج البخاري فً صحٌحه عن الحارث بن سوٌد عن عبدهللا قال )دخلت على رسول هللا }ص{ 

وهو ٌوعك فقلت : ٌارسول هللا أنك توعك وعكاً شدٌداً قال أجل انً أوعك كما ٌوعك رجالن منكم 

قلت ذلك بان لك اجرٌن قال :أجل )ذلك كذلك( ما من مسلم ٌصٌبه اذا حتى شوكة فما فوقها اال 

 بها سٌئاته )كما تحط الشجرة ورقها ( ومعنى الوعك )الحمى( وفٌك : ألم الحمى وقوله كفر هللا

كذلك أشارة الى مضاعفة االجر بشدة الحمى وقوله) اجل (اي نعم الحدٌث اثبت ان المرض هو 

من االبتالء اذا اشتد ضعف االجر وان شدة المرض ترفع الدرجات وتحط السٌئات حتى ال ٌبقى 

 (3شٌئاً .)

 

 

 

 المصدر:

_ فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري ,لالمام الحافظ ابن حجر العسقالنً , تحقٌق عبد العزٌز 3

 317_ 39بن باز , طبعه جدٌد دار الكتب العلمٌة ,بٌروت لبنان , 
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 النوع الرابع: ابتالء للتوجٌه

ُ  َصَدَقُكمُ  َولََقدْ قال تعالى ) وَنُهم إِذْ  َوْعَدهُ  هللاَّ ُتم اأْلَْمرِ  فًِ َوَتَناَزْعُتمْ  َفِشْلتُمْ  إَِذا َحتَّى  ۗ   بِإِْذنِهِ  َتُحس  ٌْ  َوَعَص

ا أََراُكم َما َبْعدِ  م ن ا ٌُِرٌدُ  مَّن ِمنُكمۗ   ُتِحب ونَ  مَّ ٌَ ْن  َعْنُهمْ  َصَرَفُكمْ  ثُمَّ ۗ   اْْلِخَرةَ  ٌُِرٌدُ  مَّن َوِمنُكم الد 

ُكمْ  ٌَ ْبَتلِ ٌَ ُ ۗ   َعنُكمْ  َعَفا َولََقدْ ۗ   لِ  (3)(اْلُمْؤِمنٌِنَ  َعلَى َفْضل   ُذو َوهللاَّ

 

 المعنى االجمالً لالٌه الكرٌمة :

ُ  َصَدَقُكمُ  َولََقدْ قال تعالى ) لما قال بعض المسلمٌن من اٌن اصابنا هذا وقد  ( نزلت هذه االٌةَوْعَدهُ هللاَّ

وعدنا هللا النصر وذلك انه كان الظفر فً االبتالء حتى قتلوا صاحب لواء المشركٌن وتسعه نفر 

)تحسونهم(  الهزٌمة سبب ذلك فكان للغنٌمة طلبافلما انشغلو بالغنٌمة وترك الرماة مراكزهم بعده 

حلونهم )حتى اذا فشلتم( اي جبنتم وضعفتم )من بعد ما اراكم ما تحبون ( ما وقع  تقتلونهم وتنشاء

لكم من النصر فً االبتالء ٌوم احد )منكم ٌرٌد الدنٌا ( الغنٌمه )ومنكم ٌرٌد االخرة ( اي االجر 

 بالبقاء فً مراكزهم امتثاال المر رسول هللا )ص( ) ثم صرفكم عنهم لٌبتلٌكم ( اي ردكم هللا عنهم

فلم ٌستاحلكم بعد باالنهزام بعد ان استولٌتهم علٌهم بمتحنكم )ولقد عفا عنكم ( لما علم ندمكم 

المعصٌة والمعصٌة هً ان النبً )ص( قد امر الرماة فً موضع لٌحموا ظهور المسلمٌن وقال لهم  

 (3)ان رأٌتمونا نغتنم فال تشركونا ولكنهم تركوا اماكنهم لما رأو هزٌمة المشركٌن . 

 المصدر :

 151_3, تفسٌر القران العظٌم ,  352_4_ الجامع الحكام القران ,3
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 المبحث الثالث : وظائف االبتالء ونتائجه 

 

 المطلب االول : وظائف االبتالء 

قبل الدخول فً بٌان وظائف االبتالء ونتائجه أود ان اشٌر الى مساله ٌطرحها بعض الجاهلٌن فً 

الظروف الصعبه وما تتعرض الٌه االمه من شتى انواع االبتالء و السؤال  وقتنا الحاضر ونتٌجة

الذي نسمعه ٌومٌا هو الٌس المؤمن حبٌب هللا ألٌس ٌؤدي ما علٌه من واجبات وطاعات فلماذا 

 ٌبتلى ؟

ۗ   اْلَمْوتِ  َذائَِقةُ  َنْفس   ُكل  ان الجواب عى هذا السؤال اجاب علٌه القران الكرٌم لقوله جل وعال )

رِ  بِالشَّر   َوَنْبلُوُكم ٌْ َناۗ   فِْتَنةً  َواْلَخ ٌْ  (3)( ُتْرَجُعونَ  َوإِلَ

 

 

 

 

 المصدر :

 15_ سورة االنبٌاء _3

 

 

 

(35) 

 



 

 

اي نختبركم بالمصائب تارة بالنعم تارة اخرى قال ابن عباس )نبلوكم( ٌقول نبتلٌكم بالشر والخٌر 

والسقم والغنى والفقر و الحالل و الحرام و الطاعه و المعصٌة  فتنه بالشدة والرخاء والصحه

 (3)والهدى و الظالل )والٌنا ترجعون ( اي نجازٌكم باعمالكم . 

 

 

 

 

 

 المصادر :

_ تفسٌر الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل , جار هللا ابً قاسم محمد بن عمر 3

 هجرٌة( ط )بدون ,ت( 518الزمخشري الخوارزمً ,)

 399_ 33, الجامع الحكام القران ,  336_1دار المعرفة للطابعه والنشر , بٌروت _لبنان , 

,  الدمشقً القرشً درع بن كثٌر بن عمر بن اسماعٌل الفداء ابو, العظٌم القران تفسٌر

 66_ 1,  لبنان بٌروت القلم دار( هجرٌه774)ت
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 الوظٌفة االولى : امتحان و ابتالء 

فانت ٌا أٌها المعافى ممتحن ولكن ما احست انك فً قاعه امتحان حتى ابتلٌت و انت اٌها المرٌض 

ممتحن ولكن ما احست انك فً قاعه امتحان حتى شفٌت ولٌس فٌنا من هو اكبر من ان ٌمتحن كما 

ء انه لٌس فٌنا من ٌمكلك رفض هذا االمتحان وكٌف لنا ان نرفض وقد قال تعالى )ولنبلونكم بشً

وقوله )ونبلوكم ( الجمله جواب لقسم محذوف والدلٌل هو وجود الالم للقسم   (3)من الخوف (

 المحذوف تقدٌره )وهللا لنبلونكم (

 

 

 

 المصادر:

 355_ سورة البقرة ,3

 , تفسٌر القران العظٌم 371_2ٌنظر : الجامع الحكام القران ,
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 الوظٌفة الثانٌة: قسمة وقدر 

َنُهم َقَسْمَنا َنْحنُ تعالى قسم بٌن الناس معاٌشهم واجالهم قال تعالى )ان هللا  ٌْ ِعٌَشَتُهمْ  َب اةِ  فًِ مَّ ٌَ  اْلَح

ا ٌَ ْن   (3)(الد 

فالرزق مقسوم و المرض مقسوم و العافٌة مقسومه وكل شًء فً هذه الحٌاة مقسوم فارض بما 

و ال تسب الدهر فأنا الدقائق و الثوانً  قسم هللا لك ٌا عبد هللا و ال تجزع المرض و ال تكره القدر

 أاََل و االنفاس كلها بٌد هللا تعالى ٌقلبها كٌف ٌشاء فٌمرض من ٌشاء و ٌعافً من ٌشاء قال تعالى )

بلى سبحانه و تعالى و ما دام االمر كذلك فسلم امرك هلل اٌها المبتلى و اعلم ان  (2)(َواأْلَْمرُ  اْلَخْلقُ  لَهُ 

ما اصابك لم ٌكن لٌخطئك و أخطأك لك ٌكن لٌصٌبك و ان من ٌرٌد ان تكون الحٌاة على حال 

 (1)واحده فكأنما ٌرٌد ان ٌكون قضاء هللا وفق هواه و ما ٌشتهٌه . 

 

 المصادر :

 12_ سورة الزخرف , 3

 54سورة االعراف ,  -2

 399-2, تفسٌر القران :  358_7, الجامع الحكام القران : 84_2_ ٌنظر فً الكشاف :1
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 الوظٌفة الثالثه : خٌر ونعمه بشرط 

واٌا كانت هذه القسمه وهذا االمتحان فهو خٌر للمؤمن ولٌس الحد غٌره لكن بشرط الشكر على 

 ولٌس خٌر, كله أمره إن! المؤمن ألمر عجباً دٌث الصحٌح )النعماء و الصبر على البالء و فً الح

 خٌراً  فكان صبر ضراء أصابته وإن! له خٌراً  فكان شكر سراء أصابته إن للمؤمن, إال ألحد ذلك

 (3)(له

 أن: اقال االمام الغزالً هناك خمسة امور ٌنبغً ان ٌفرح بها العاقل وٌشكر هللا علٌها . احدهما 

مقدورات هللا ال تنتهً فلو ضاعفها هللا تعالى  فٌتصور ان ٌكون اكبر منها اذاكل مصٌبه ومرض 

 من ٌردها عنه و ٌحجزه فلٌشكر اذا لم تكن اكبر منه فً هذه الدنٌا (.

 

 

 

 المصادر:

_ ٌنظر فً االحسان بترتٌب صحٌح ابن حبان , ترتٌب عالء الدٌن علً بن بلبان الفارسً 3

م دار الكتب 3987هجرٌة _  3491, 3تقدٌم كمال الحوت ,طهجرٌة (  719المتوفى سنة )

 355-7العلمٌة بٌروت لبنان , 
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قال : رجل لسهل )رض( دخل اللص بٌتً و دٌنه  فً المصٌبته هذه تكون أن ٌمكن كان أنه ثانٌها:

وقال اخذ متاعً فقال : اشكر هللا تعالى لو دخل الشٌطان قلبك فافسد التوحٌد ماذا كنت تصنع , 

عمر بن الخطاب )رض( ما ابتلٌت ببالء اال كان هللا تعالى علً فٌه اربع نعم اذا لم تكن فً دٌنً 

 و اذا لم تكن اعظم منه و اذا لم احرم الرخاء و اذا ارجو الثواب .

 

سوء ادب مع  اذا لم احرم الرخا  , السخط من اعظم الذنوب و الزنا و سائر المعاصً النهثالثها : 

 هللا ومع صفاته (

 عبٌدي من عبد إلى وجهت إذاعلٌه قال الرسول )ص( قال تعالى ) الثواب ارجو اذا ورابعها : 

 له أنصب أن القٌامة ٌوم استحٌٌت جمٌل بصبر فاستقبله ماله فً أو ولده فً أو بدنه فً مصٌبة

 (3) ( دٌوانا له أنشر أو مٌزانا

 

 

 

 المصدر :

 318_9السادة المتقٌن :_ اتحاف 3

 

 

 

(29) 



 

 الوظٌفة الرابعة : تمٌٌز للصف المسلم و تكفٌر الذنوب 

 ِمن الَِّذٌنَ  َفَتنَّا َولََقدْ ( 2) ٌُْفَتُنونَ  اَل  َوُهمْ  آَمنَّا ٌَقُولُوا أَن ٌُْتَرُكوا أَن النَّاسُ  أََحِسبَ ( 3) المقال تعالى )

ْعلََمنَّ ۗ   َقْبلِِهمْ  ٌَ ُ  َفلَ ْعلََمنَّ  َصَدقُوا ِذٌنَ الَّ  هللاَّ ٌَ  (3)((1) اْلَكاِذبٌِنَ  َولَ

اخبر الباري عز وجل ان االٌمان لٌس كلمة تقال بل هً حقٌقه ذات تكالٌف و امانه ذات اعباء 

وجهاد ٌحتاج الى صبر و جهد ٌحتاج الى احتمال فال ٌكفً ان ٌقولوا امنا وهم ال ٌتركون لهذه 

فٌثبتوا علٌها و ٌخرجوا منها صافٌة قلوبهم كما تفتت النار الذهب الدعوه حتى ٌتعرضوا للفتنه 

لتفصل بٌن الذهب و العناصر الرخٌصه فاهلل ٌعلم حقٌقه القلوب قبل االبتالء ولكن االبتالء ٌكشف 

فً عالم الواقع ماهو مكشوف لعلم هللا فٌحاسب الناس على ما ٌقع فً علمهم ال على مجرد ما 

 (2)ٌعلمه . 

 

 

 

 

 ادر:المص

 1_2_3_سورة العنبكوت , 3

 235_31, الجامع الحكام القران :  418_1_ تفسٌر الكشاف:2
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 المطلب الثانً : نتائج االبتالء 

اوال : ان االبتالء ٌكشف لك حقٌقة الدنٌا و زٌفها و انها متاع الغرور و ان الحٌاة الصحٌحه الكامله 

 لََّها ِزٌَنةً  اأْلَْرِض  َعلَى َما َجَعْلَنا إِنَّافٌها و ال تعب فٌها قال تعالى ) وراء هذه الدنٌا فً حٌاة المرض

ٌ ُهمْ  لَِنْبلَُوُهمْ   (2)اي كل ما علٌها ٌفنى و ٌبقى وجه ربك ذو الجالل و االكرام   (3)(َعَماًل  أَْحَسنُ  أَ

 

 َماٌغنٌنا فأن هللا عز وجل قال  )ثانٌاً : ان االبتالء ٌذكرنا , فال نفرح فرح ٌطغٌنا و ال نأسى اسًى 

ِصٌَبة   ِمن أََصابَ  لِكَ  إِنَّ ۗ   نَّْبَرأََها أَن َقْبلِ  م ن ِكَتاب   فًِ إاِلَّ  أَنفُِسُكمْ  فًِ َواَل  اأْلَْرِض  فًِ م  ِ  َعلَى َذ   هللاَّ

ِسٌر   اَل ( 22) ٌَ ٌْ ُ ۗ   آَتاُكمْ  بَِما َتْفَرُحوا َواَل  َفاَتُكمْ  َما َعلَى   َتأَْسْوا ل َك  َفُخور   ُمْخَتال   ُكلَّ  ٌُِحب   اَل  َوهللاَّ

(21))(1) 

 

 

 المصادر:

 7_ سورة االعراف _3

 219_  35, الجامع الحكام القران :  774_2_ تفسٌر الكشاف : 2

 

 

 

(22) 



 

ثالثاً : ان االبتالء ٌذكرك بفضل نعمة هللا علٌك بالعافٌة فأن هذه المعصٌة تشرح لك بأبلغ البٌان و 

رهان معنى العافٌة التً كانت تمتعت بها سنٌن طوٌلة ولم تتذوق حالوتها ولم تقدرها حق اصرح ب

ٌشاهدوا انواع البالء ثم قدرها فقد كان بعض الصوفٌة ٌحضرون الى دار المرضى و المقابر 

 (3)ٌتألمون و ٌشعرون ما بهم من صحة و عافٌة فٌشكرون هللا تعالى على العافٌة .

رابعاً : انك تشعر عبد ضعٌف ال حول لك و ال قوة اال بربك فتوكل علٌه حق التوكل و تلجأ ألٌه 

 (2)فً كل أوقاتك و احوالك فانت محتاج الى مدد هللا وقوة الحً الذي ال تموت . 

ُ  َصَدَقُكمُ  َولََقدْ خامساً : ان البالء ٌذكرنا بعٌوب نفوسنا لنتوب منها قال تعالى ) وَنُهم إِذْ  َوْعَدهُ  هللاَّ  َتُحس 

ُتم اأْلَْمرِ  فًِ َوَتَناَزْعُتمْ  َفِشْلُتمْ  إَِذا َحتَّى  ۗ   بِإِْذنِهِ  ٌْ ا أََراُكم َما َبْعدِ  م ن َوَعَص  ٌُِرٌدُ  مَّن ِمنُكمۗ   ُتِحب ونَ  مَّ

ا ٌَ ْن  (1)....( ۗ   اْْلِخَرةَ  ٌُِرٌدُ  مَّن َوِمنُكم الد 

 المصادر :

 314_ 9المتقٌن : _ اتحاف السداة 3

 38_37_ تسلٌة أهل المصائب : 2

 352_ سورة ال عمران :1
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 الخاتمة 

وبعد هذه الرحلة االٌمانٌة فً رحاب االبتالء نستطٌع ان نوجز نتائج رحلتنا مع هذا البحث بالنقاط 

 االتٌة :

هلل و هذا مما ٌدفعك ان _ االبتالء تشعر بأنك ذلك العبد الضعٌف الذي ال حول و ال قوة لك اال با3

 .تتوكل علٌه و تلجأ الٌه فً جمٌع احوالك 

_ االبتالء ٌكشف لنا حقٌقة هذه الدنٌا انما هً كظل زائل و ان اضحكت قلٌال أبكٌت كثٌراً ة ان 2

 اسرت العبد ٌوماً فسوف تسوء دهراًز.

 _ ان البالء ٌذكرك بالنعمه التً انعمها هللا اال وهً العافٌة .1

الء ٌذكرك بعٌوب نفسك لتتوب منها و هللا ٌقول ) وما أصابك من سٌئة فمن نفسك (الحدٌد _ الب4

22 

_ البالء درس تربوي ٌربٌنا عالصبر وما احوجنا الٌه الٌوم وقد اطاحت بامتنا االعداء و نهبوا 5

 وقتلوا مقدستنا و ابنائنا .

 _ البالء ٌساعدنا على تطهٌر صفوف المؤمنٌن من المنافقٌن .6

ان المصائب و االبتالءات انما هً عالمة حب هللا تعالى لنا اذ هً كدواء وان كان مراً اال ان  -7

 العبد ٌجد فٌه فوائد جما .
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 المصادر و المراجع

 القران الكرٌم-

الترمذي المشهور  الحسٌنً محمد بن محمد, الدٌن علوم إحٌاء بشرح المتقٌن السادة إتحاف_ 3

 3, دار احٌاء التراث العربً ,بٌروت ,لبنان , ط بالنرتضى

, ط  هجرٌة3411 النشر تارٌخ, 3 الجزء,البدرانً فٌصل ابو, المؤلمه هللا واقدار االبتالء فقه_ 2

 بدون

 المتوفى الفارسً بلبان بن علً الدٌن عالء ترتٌب,  حبان ابن صحٌح بترتٌب االحسان فً_ 1

 العلمٌة الكتب دار م3987_  هجرٌة 3491, 3ط, الحوت كمال تقدٌم(  هجرٌة 719) سنة

 لبنان بٌروت

,مكتبة  المنبجً الدٌن شمس محمد, بن محمد بن محمد,ابو عبدهللا  المصائب أهل تسلٌة_ 4

 هجرٌة  3148,  3الشروق الجدٌدة _بغداد ,ط

 تحقٌق, هجرٌة 3122ت,القاسمً الدٌن جمال محمد,  التأوٌل محاسن المسمى القاسمً تفسٌر_ 5

 م2999_هجرٌة3422 لبنان بٌروت,العربً التراث أحٌاء دار,الباقً عبد فؤاد محمد االستاذ

,  الدمشقً القرشً درع بن كثٌر بن عمر بن اسماعٌل الفداء ابو, العظٌم القران تفسٌر _ 6

 لبنان بٌروت القلم دار( هجرٌه774)ت

 عمر بن محمد قاسم ابً هللا جار,  االقاوٌل وعٌون التنزٌل حقائق عن الكشاف تفسٌر_7

 9ت بدون, 121_3, والنشر للطباعه المعرفة دار,  الخوارزمً الزمخشري

 للطباعه الفكر ودار هجرٌة 3317 ت البروسً ًحق اسماعٌل لالمام البٌان روح تفسٌر_ 8

 3ط لبنان بٌروت والنشر

 دار, هجرٌة679ت القرطبً االنصاري احمد بن محمد عبدهللا ابو, القران االحكام الجامع _9

  م3988_هجرٌة3498, 3ط لبنان_ بٌروت العلمٌة الكتب
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 االلوسً محمود السٌد الدٌن شهاب , المثانً والسبع العظٌم القران تفسٌر فً المعانً روح _39

 لبنان بٌروت, المسترشدة الطباعة دار, البغدادي

 بن عٌسى بن محمد عٌسى البً البالء عن الصبر فً جاء ما,الزهد كتاب,الترمذي سنن_ 33

 الكتب دار,م3987_هجرٌة 3498, 3ط شاكر محمد احمد تحقٌق( 297_299)الترمذي سورة

 لبنان بٌروت العلمٌة

 عبد تحقٌق,  العسقالنً حجر ابن الحافظ لالمام, البخاري صحٌح شرح فً الباري فتح _32

 لبنان بٌروت, العلمٌة الكتب دار جدٌد طبعه,  باز بن العزٌز

 م3989_هجرٌة3499,جدٌدة طبعة التاسعة الشرعٌة الطبعة, قطب سٌد, القران ظاللفً  _31

 الدار,  هجرٌة733ت االنصاري مكرم بن محمد الدٌن جمال منظور البن العرب لسان_ 34

  بوالق طبعة عن مصورة طبعه والنشر للتألٌف المصرٌة

 بٌروت لبنان االمواج دار,م3999_هجرٌة343-2ط,واخرون انٌس ابراهٌم الوسٌط المعجم _35
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