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   واملصائب والصرب عليها  4 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 

إن احلمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا          

 وسيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له .

 وأشهد أن ال إله إال اهلل ، وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله . 

 ِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َا الَّ  َأهيه

   َِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبث ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا وَ  ُقوا اهللََّ الَّ نَِساًء َواتَّ

   ً  َرِقيبا

 ًُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم  .  َيا َأهيه

 .  ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً  ُذُنوَبُكْم َوَمنْ 



 

   واملصائب والصرب عليها  5 املرضيف  مبشرات املسلم

 

ى ، وخري اهلدي هدي ـأما بعد ... فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعال                         

  ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار. ، وكل حمدثة بدعة حممد 

بنعمه التي لن يستطيع إحصاءها مهام أن من كفر باهلل أو  أخي احلبيب ...اعلم 

، واعلم كذلك أن  ، وإنام يرض بذلك نفسه كثرت مصائبه فإنه ال يرض اهلل شيئاً 

فتارة يكون :  يأيت من اهلل ْلمور كثرية باملرض واملصائب بشتى أنواعها االبتالء

 ،  وزيادة احلسنات،  وتارة يكون لرفع الدرجات،  لتكفري اخلطايا وحمو السيئات

  : ، قال اهلل تعاىل وَتييزهم عن املنافقني،  وتارة يقع البالء لتمحيص املؤمنني

 ِذيَن ِمن َقْبلِِهْم ُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُوَن* َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْْتَ

ِذيَن َصَدُقوا  ، فيبتيل اهلل عباده  3-2العنكبوت: َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبنِيَ َفَلَيْعَلَمنَّ اهللَُّ الَّ

ليتميز املؤمنون الصادقون عن غريهم، وليعرف الناس من هم الصابرون عىل البالء 

 ،  وتارة يعاقب املؤمن بالبالء عىل بعض الذنوبمن غري الصابرين. 



 

   واملصائب والصرب عليها  6 املرضيف  مبشرات املسلم

 

يتصرب يصربه اهلل ، وما ) من  : صىل اهلل عليه وسلـميقول املصطفى  أخي احلبيب ... 

ولعل يف هذا احلديث خري شاهد  أعطي أحد عطاء هو خري وأوسع من الصرب (

أن و هسبتودليل عىل أن الصرب هو عبارة عن خلق مكتسب يستطيع أي انسان أن يك

رصار عىل التخلق هبذا اخللق من خالل تصبري يتخلق وبه وحيدث ذلك نتيجة اإل

باهلل عز وجل ب التعلق باهلل عز وجل فتعلق القل عىل النفس عىل املصائب وتعويدها

 ، دور كبري جدا يف اكتساب االنسان هلذا اخللق وهذه الصفة احلميدة له

عىل املؤمن أن يصرب عىل كل ما يصيبه من مصائب وباليا لينال أجر الصابرين ف

دار بالء ، فال شك أن الدنيا  ولئال جيتمع عليه خرسان الدنيا واآلخرة ، الشاكرين

ومشقة وعنت حلكم يعلمها اهلل، ولعل من احلكم يف ذلك أن ال يركن اإلنسان إىل 

، ولكن إذا كابد فيها فسيتعلق قلبه بدار ال  الدنيا فيخلد إليها ويظن أهنا هناية املطاف

، قال صىل اهلل  ، وسيشتاق إىل جوار الرمحن يف جنة اخللد نصب فيها وال وصب



 

   واملصائب والصرب عليها  7 املرضيف  مبشرات املسلم

 

متى جيد العبد . وقيل لإلمام أمحد: ( اجلزاء من عظم البالء إن عظم) عليه وسلم:  

 . طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها يف اجلنة

 

 اآليات يف هذه الرسالة أذكر نفيس وأذكركم ببعض أخي احلبيب ...             

باملرض واالبتالء باملصائب املتعلقة  الثابتة عن رسول اهلدى اْلحاديث و

 .   أجر الصرب عليهاب عىل ما يبرش املسلم وركزت فيها

  جيعلنا من الصابرين املستبرشين يف الدنيا واآلخرة،أن  القدير العيل اهلل وأسأل   

. الكريم لوجهه خالصا هذا عميل جيعلينفع هبذه الرسالة كاتبها وقارئها وأن  أنو

 . العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر

 الغزايل عبدالرؤوف عديل. د



 

   واملصائب والصرب عليها  8 املرضيف  مبشرات املسلم

 

  وبشر الصابرين -1 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٹ چ 

ڦ  ڤ      ڤ   ڤڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڃ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  

 . ١٥٧ - ١٥٥البقرة:     چڍ  ڍ  



 

   واملصائب والصرب عليها  9 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 يوفى الصابرون أجرهم بغري حساب -2 

مب   ىب  يب    حئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبخبٹ ٹ چ 

ىث   يث   حج  مج  جح  جت  حت    ختمت   ىت  يت  جثمث  

 .١٠الزمر:  چجخ   مح  
 معية اهلل وحمبته للصابرين -3

 . ٤٦ اْلنفال: چٺ  ڀڀ  ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 ١٤٦آل عمران:  چې  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ 



 

   واملصائب والصرب عليها  10 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 اخلطايابها يكفر اهلل  -4 

يِّ َعْن        ْدري يٍد اْْلُ َ  َأِبي ُهَرْيَرَة ، َوَعْن َأِبي َسعي
،  ام اَّ ُهُ َعهْ ُ َرضي

يُب اْلُْْس  "، َقاَل :  َوَسل ُهمَ َعني اله ُهبييِّ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي  ْن َما ُيصي ليَم مي

، ، َوََل َهمٍّ ، َوََل ُحْزٍن ، َوََل َأًذى ، َوََل َغمٍّ َنَصٍب ، َوََل َوَصٍب 

ْوَكةي ُيَشاُكَ ا ْن َخَطاَياُه َحت ُهى الش ُه ا مي َ َر اَّ ُهُ ِبي  . متفق عليه "، إيَل ُه َكف ُه

 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


 

   واملصائب والصرب عليها  11 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 السيئات به  ط اهللاملرض حي-5 

َ اَّ ُهُ َعهُْه ، َقاَل : َدَخْلُت َعََّل َرُسولي اَّ ُهي  بن مسعودي  َعْن َعْبدي اَّ ُه    
َرضي

ْسُتُه  َم َوُهَو ُيوَعُك َفَمسي ي ،َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه َفُقْلُت : َيا َرُسوَل  بيَيدي

َم : اَّ ُهي يًدا ؟ َفَقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَليْهي َوَسل ُه ، إين ُهَك َلُتوَعُك َوْعًكا َشدي

َك َأن ُه لََك 
هُْكْم ، َقاَل : َفُقْلُت : َذلي َأَجْل ، إيِّنِّ ُأوَعُك َكاَم ُيوَعُك َرُجََلني مي

َم : َأَجْل ، ُثم ُه َقاَل َرُسوُل َأْجَرْيني ، َفَقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي  َوَسل ُه

َم :  ْن َمَرٍض َفاَم  "اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَليْهي َوَسل ُه يُبُه َأًذى مي ْن ُمْسليٍم ُيصي َما مي

َجَرُة َوَرَقَ ا  طُّ الش ُه  َكاَم ََتُ
 َسيَِّئاتيهي

َواُه ، إيَل ُه َحط ُه اَّ ُهُ بيهي  متفق عليه . "سي



 

   واملصائب والصرب عليها  12 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 الذنوباملصائب تكفر -6 

َم ،  َعائيَشةَ  عن      َ اَّ ُهُ َعْهَ ا َزْوَج اله ُهبييِّ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه
َرضي

ْن  ":    َعَلْيهي َوَسل ُهمَ َقاَلْت : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ  َما مي

ْوَكةي  ا َعهُْه ، َحت ُهى الش ُه َ َر اَّ ُهُ ِبي يُب اْلُْْسليَم إيَل ُه َكف ُه يَبٍة ُتصي ُمصي

 "     ُيَشاُكَ ا

 متفق عليه .

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049


 

   واملصائب والصرب عليها  13 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 كل ما يصاب به املسلم كفارة-7 

َ اَّ ُهُ َعهُْه   َأِبي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُُيَْز  : ، َقاَل : ْلَ ُها َنَزَلْت َرضي

نَي َمبْ  ) ١23سورة النساء آية )بيهي  َن اْلُْْسليمي يًدا ، َفَقاَل ، َبَلَغْت مي َلًغا َشدي

ي ُكلِّ َما  ":  َوَسل ُهمَ َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي  ُدوا ، َففي ُبوا َوَسدِّ َقاري

ْوَكةي ُيَشاُكَ ا اَرٌة َحت ُهى اله ُهْكَبةي ُيهَْكُبَ ا ، َأوي الش ُه ُم َكف ُه
 " ُيَصاُب بيهي اْلُْْسلي

 . مسلمرواه  

 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


 

   واملصائب والصرب عليها  14 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 آدم احلمى تذهب خطايا بين-8 

َ اَّ ُهُ َعهُْه ، َأّن َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي  َجابيُر ْبُن َعْبدي اَّ ُهي عن
َرضي

بي ، َأْو ُأمِّ 
ائي َم َدَخَل َعََّل ُأمِّ الس ُه  َيا ُأم ُه  َوَسل ُه

اْلَُْسي ُهبي ، َفَقاَل : َما لَكي

ى ََل َباَرَك اَّ ُهُ  م ُه فينَي ؟ َقاَلْت : احْلُ بي ، َأْو َيا ُأم ُه اْلَُْسي ُهبي ُتَزْفزي
ائي الس ُه

ُب َخطَاَيا َبهيي آَدَم َكاَم  " : فييَ ا ، َفَقاَل  َا ُتْذهي ى ، َفإيَّن ُه م ُه ََل َتُسبِّي احْلُ

ُب اْلكيرُي  يدي ُيْذهي دي  . ترتعدين: تزفزفني ومعنى.  رواه مسلم .    " َخَبَث احْلَ

 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069


 

   واملصائب والصرب عليها  15 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 تنقية للمؤمن الوعك أو احلمى-9 

ْْحَني ْبني َأْزَهرَ َعْن        الر ُه
َ اَّ ُهُ َعهْهُ  َعْبدي

، َأّن َرُسوَل اَّ ُهي  َرضي

َم َقاَل : اَم  " َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه يبُُه  إين ُه نَي ُيصي ني حي َمَثُل اْلُْْؤمي

يَدٍة َتْدُخُل اله ُهاَر ، َفَيْذَهُب َخَبُثَ ا ، 
ى َكَمَثلي َحدي م ُه اْلَوَعُك َأوي احْلُ

 . املستدرك وغريه وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع احلاكم يفرواه  " َوَيْبَقى طييُبَ ا

 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4290


 

   واملصائب والصرب عليها  16 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 يلقى اهلل وما عليه من خطيئة -10 

ُ َعْنهُ  َأِبي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه  ، َرِضَي اَّلله

هي ،  " : اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهمَ  هَةي ِفي َجَسدي
ني َواْلُْْؤمي َما َيَزاُل اْلَبَلُء بياْلُْْؤمي

ْن َخطييَئة  َحت ُهى َيْلَقى اَّ ُهَ َوَما َعَلْيهي مي
هي  "   َوِفي َماليهي َوَوَلدي

 . الْتمذي وغريه وصححه اْللباينرواه 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


 

   واملصائب والصرب عليها  17 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 يذهب اهلل به خطاياه مرض املسلم -11 

َ اَّ ُهُ َعهْ  ُأمِّ اْلَعََلءي  َعنْ 
، َقاَلْت : َعاَدِّني َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه  اَرضي

َم ، َوَأَنا يَضٌة ، َفَقاَل  اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه ي َيا ُأم ُه اْلَعََلءي ،  " : َمري ي َأْبِشي

ُب اله ُهاُر 
ُب اَّ ُهُ بيهي َخَطاَياُه ، َكاَم ُتْذهي َفإين ُه َمَرَض اْلُْْسليمي ُيْذهي

ةي  ض ُه َهبي َواْلفي  . رواه أبو داود وصححه اْللباين  "  َخَبَث الذ ُه
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   واملصائب والصرب عليها  18 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 أخلف اهلل له خريا-12 

َ اَّ ُهُ َعهْ  ُأم ُه َسَلَمةَ  عن  
َم ، َتُقوُل :  اَرضي َزْوَج اله ُهبييِّ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه

ْعُت َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهمَ  يبُُه  " : ، َيُقوُل  َسمي ْن َعْبٍد ُتصي َما مي

يَبتيي ،  ْرِّني ِفي ُمصي ُ م ُه َأجي ُعوَن ، الل ُه  َراجي
ا إيَليْهي ا َّي ُهي َوإين ُه يَبٌة َفَيُقوُل : إين ُه ُمصي

هَْ ا ا مي يَبتيهي ، َوَأْخَلَف لَُه َخرْيً هَْ ا ، إيَل ُه َأَجَرُه اَّ ُهُ ِفي ُمصي ا مي  َوَأْخليْف يلي َخرْيً

َ َأُبو َسَلَمَة ُقْلُت َكاَم َأَمَرِّني َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَليْهي  " ، َقالَْت : َفَلام ُه ُتُوِفِّ

هُْه َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهمَ  ا مي َم ، َفَأْخَلَف اَّ ُهُ يلي َخرْيً  . َوَسل ُه

 . مسلمرواه  
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   واملصائب والصرب عليها  19 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 
 بالءبال فرحا أشد -13

ي ُه  َعَطاءي ْبني َيَسارٍ  َعنْ  ْدري يٍد اْْلُ َ اَّ ُهُ َعهُْه ، َأن ُه َأَبا َسعي
، َدَخَل َعََّل َرُسولي َرضي

َم َوُهَو َمْوُعوكٌ  ، َعَلْيهي َقطييَفٌة ، َوَوَضَع َيَدُه َعَلْيَ ا َفَوَجَد  اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه

ا َفْوَق اْلَقطييَفةي ، َفَقاَل  اَك َيا َرُسوَل  : َأُبو َسعييدٍ  َحَراَرََتَ اَّ ُهي ؟ ، َما َأَشد ُه َحر ُه ُْح ُه

َم :  ُد َعَلْيهَا اْلَبَلُء  "َفَقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه ا َكَذليَك ُيَشد ُه إين ُه

َشدُّ اله ُهاسي َبَلًء ؟ ، ، ُثم ُه َقاَل : َيا َرُسوَل اَّ ُهي ، َمْن أَ  "َوُيَضاَعُف َلهَا األَْجُر 

، َقاَل : ُثم ُه َمْن ؟ ،  "اْلُعَلاَمُء  "ُثم ُه َمْن ؟ ، َقاَل : ، َقاَل :  "األَْنبيَياُء  ": َقاَل 

وَن  ": َقاَل  احليُ َكاَن َأَحُدُهْم ُيْبَتََّل بياْلَفْقري َحت ُهى َما َُييُد إيَل اْلَعَباَءَة  "ُثم ُه الص ُه

لي َحت ُهى َتْقُتَلُه ، َوألََحُدُهْم َكاَن َأَشد ُه  ْن  َيْلَبُسَ ا ، َوُيْبَتََّل بياْلُقم ُه َفَرًحا بياْلَبَلءي مي

ُكْم بياْلَعَطاءي   . وصححه اْللباين اغريمهواحلاكم وابن ماجه رواه  " َأَحدي
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   واملصائب والصرب عليها  20 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 ميشي على األرض ما عليه خطيئة-14 

َ اَّ ُهُ َعهُْه بن أِب وقاص  سعد َعنْ 
، َقاَل : ُقْلُت : َيا َرُسوَل اَّ ُهي ، َأيُّ َرضي

، َفُيْبتَََّل اأْلَْنبيَياُء ، ُثم ُه اأْلَْمثَُل ، َفاأْلَْمثَُل  " : اله ُهاسي َأَشدُّ َبََلًء ؟ َقاَل 

ُجُل َعََّل َحَسبي دييهيهي ، َفإيْن َكاَن دييهُُه ُصْلبًا اْشتَد ُه َبََلُؤُه ، وَ  إيْن َكاَن ِفي الر ُه

َكُه َيْمِشي   َحت ُهى َيْْتُ
ُح اْلبَََلُء بياْلَعبْدي َ َعََّل َحَسبي دييهيهي ، َفاَم َيْْبَ

ٌة اْبتُِلي ق ُه دييهيهي ري

 . رواه الْتمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. " َعََّل اأْلَْرضي َما َعَلْيهي َخطييئَةٌ 
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   واملصائب والصرب عليها  21 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 يف الدنيا اشد الناس بؤسا -15 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ  َأَنسي ْبني َماليٍك  َعنْ 
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَليْهي  َرضي

ْن   " : َوَسل ُهمَ  ْنَيا مي يَاَمةي ، َفُيْصَبُغ ِفي ُيْؤَتى بيَأْنَعمي َأْهلي الدُّ َأْهلي اله ُهاري َيْوَم اْلقي

يٌم  ا َقطُّ ؟ َهْل َمر ُه بيَك َنعي اله ُهاري َصبَْغًة ، ُثم ُه ُيَقاُل َيا اْبَن آَدَم : َهْل َرَأْيَت َخرْيً

ْنيَ  ْن َقطُّ ؟ ، َفَيُقوُل : ََل َواَّ ُهي َيا َربِّ ، َوُيْؤَتى بيَأَشدِّ اله ُهاسي ُبْؤًسا ِفي الدُّ ا مي

ه ُهةي ، َفُيَقاُل َلُه َيا اْبَن آَدَم : َهْل َرَأْيَت  ه ُهةي ، َفُيْصَبُغ َصْبَغًة ِفي اْْلَ َأْهلي اْْلَ

ٌة َقطُّ ؟ ، َفَيُقوُل : ََل َواَّ ُهي َيا َربِّ َما َمر ُه ِبي  د ُه ُبْؤًسا َقطُّ ؟ َهْل َمر ُه بيَك شي

ًة َقطُّ  د ُه  . رواه مسلم ." ُبْؤٌس َقطُّ َوََل َرَأْيُت شي
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   واملصائب والصرب عليها  22 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 حميت خطيئةكتبت درجة و-16 

ْن ُقَرْيٍش  ، بن يزيد الهخعي اأْلَْسَودي  َعنْ   َقاَل : َدَخَل َشَباٌب مي

َ اَّ ُهُ َعْه  َعائيَشةَ  َعََّل 
هًى  اَرضي

َي بيمي َوُهْم َيْضَحُكوَن ،  َوهي

ُكُكْم ؟ َقاُلوا : ُفََلٌن َخر ُه َعََّل ُطهُبي ُفْسَطاٍط  َفَقاَلْت : َما ُيْضحي

َفَكاَدْت ُعهُُقُه ، َأْو َعْيهُُه َأْن َتْذَهَب ، َفَقاَلْت : ََل َتْضَحُكوا ، َفإيِّنِّ 

َم ، َقاَل  ْعُت َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه ْن ُمْسليٍم  " : َسمي َما مي

ا  َ َيْت َعهُْه ِبي ا َدَرَجٌة َوُُمي َ ُيَشاُك َشْوَكًة َفاَم َفْوَقَ ا إيَل ُه ُكتيَبْت َلُه ِبي

 . مسلمرواه   ." َخطييَئةٌ 
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   واملصائب والصرب عليها  23 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 رفع درجة وتكفري الذنوب صداع املؤمن-17 

يِّ  َعنْ  ْدري يٍد اْْلُ َ اَّ ُهُ َعهْه َأِبي َسعي
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي ،  َرضي

مَ  ني ، َأْو َشْوَكٌة  " : َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه ُيَشاُكَ ا ، َأْو ُصَداُع اْلُْْؤمي

ا َعهُْه  َ ُر ِبي  َدَرَجًة ، َوُيَكفِّ
َياَمةي ا َيْوَم اْلقي َ ٌء ُيْؤذييهي َيْرَفُعُه اَّ ُهُ ِبي ََشْ

  . ه اْللباينحسنو البيهقي يف شعب اإليامنَرَواُه  ." ُذُنوَبهُ 
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   واملصائب والصرب عليها  24 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 فكان خريا له -18 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ بن سهان  ُصَ ْيٍب  َعنْ 
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه  َرضي

ني ، إين ُه َأْمَرُه  " : اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهمَ 
َْمري اْلُْْؤمي ُه َخرْيٌ ، َعَجًبا ألي ُكل ُه

اُء َشَكَر ، َفَكاَن  ني إيْن َأَصاَبْتُه ََس ُه ََحٍد إيَل ُه ليْلُمْؤمي َوَلْيَس َذاَك ألي

ا َلهُ  اُء َصَْبَ ، َفَكاَن َخرْيً ا َلُه ، َوإيْن َأَصاَبْتُه ََض ُه  . رواه مسلم  ." َخرْيً
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   واملصائب والصرب عليها  25 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 االبتالء يرفع درجة العبد-19 

َ  عن اللجَلج بن حكيم السلمي
ْن  اَّ ُهُ َعهْهُ  َرضي ُه َخَرَج َزائيًرا ليَرُجٍل مي ، َأن ُه

إيْخَوانيهي ، َفَبَلَغُه َشَكاُتُه ، َقاَل : َفَدَخَل َعَلْيهي ، َفَقاَل : َأَتْيتَُك َزائيًرا َعائيًدا 

َياَرتَ  يُد زي ُه ؟ َقاَل : َخَرْجُت َوَأَنا ُأري ا ، َقاَل : َكيَْف ََجَْعَت َهَذا ُكل ُه ً َك َوُمَبِشِّ

ْن َرُسولي اَّ ُهي  ْعتُُه مي ٍء َسمي َك بيَِشْ ُ يَاَدًة ، َوُأَبِشِّ ، َفَبَلَغْتهيي َشَكاُتَك ، َفَكاَنْت عي

َم ، َقاَل  ْ َيْبُلْغَ ا  " : َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه َلٌة ََل
َن اَّ ُهي َمهْزي إيَذا َسَبَقْت ليْلَعْبدي مي

ُه َحت ُهى بيَعَمليهي ، اْبَتََلُه اَّ ُهُ  َ  ، ُثم ُه َصْب ُه
هي هي ، َأْو ِفي َماليهي ، َأْو ِفي َوَلدي ِفي َجَسدي

هْهُ  َلَة ال ُهتيي َسَبَقْت َلُه مي  .وصححه اْللباين وأبو داود رواه أمحد   ." ُيْبليَغُه اْْلَهْزي



 

   واملصائب والصرب عليها  26 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 رفعة ملنزلة الرجل االبتالء مبا يكره-20 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   َأِبي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي ، َصَّل ُه اَّ ُهُ  َرضي

َم :  هَْد اَّ ُهي ، َتَباَرَك  إين ُه  "َعَلْيهي َوَسل ُه َلُة عي ُجَل َلَيُكوُن َلُه اْلَْهْزي الر ُه

َغُه   بياَم َيْكَرُه َحت ُهى ُيَبلِّ
َوَتَعاََل ، َفاَم َبَلَغَ ا بيَعَمٍل ، َفاَم َيَزاُل َيْبَتلييهي

 . ه اْللباينحسنو البيهقي يف شعب اإليامنَرَواُه  . "َذليَك 
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   واملصائب والصرب عليها  27 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 أهل العافية يتمنون -21 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ بن عبداَّ  َجابيرٍ  َعنْ 
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه   َرضي

نَي ُيْعَطى َيَودُّ َأْهُل اْلَعافيَيةي َيْوَم  " : اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهمَ  َياَمةي حي اْلقي

ْنَيا  َضْت ِفي الدُّ َأْهُل اْلَبََلءي الث ُهَواَب َلْو َأن ُه ُجُلوَدُهْم َكاَنْت ُقري

يضي   . الْتمذي وحسنه اْللباينرواه  ." بياْلََْقاري
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   واملصائب والصرب عليها  28 املرضيف  مبشرات املسلم

 

  احلمى يف الدنيا حظ املؤمن من نار اآلخرة -22 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   َأِبي ُهَرْيَرةَ  نْ ع
، َقاَل : َعاَد َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ  َرضي

ْن َوْعٍك َكاَن بيهي ، َيْعهيي يًضا مي َم َمري ْ  "اَل : ُْح ُهى َفقَ  َعَلْيهي َوَسل ُه
 َأْبِشي

يَ :  َيُقوُل  َوَجل ُه  َعز ُه  اَّ ُهَ َفإين ُه  ي هي ُطَ ا َناري ي َعََّل  ُأَسلِّ ني  َعْبدي  ِفي  اْلُْْؤمي

ْنَيا َياَمةي َحظ ُه  ليَتُكونَ  الدُّ َن اله ُهاري َيْوَم اْلقي
   . " ُه مي

 .وحسنه اْللباين اْبُن َماَجهْ  رواه
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   واملصائب والصرب عليها  29 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 أجر ما كان يعملللمريض -23 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   األشعري َأِبي ُموَسى َعنْ 
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي  َرضي

َض اْلَعْبُد َأْو َساَفَر َقاَل اَّ ُهُ َعز ُه  " : َعَلْيهي َوَسل ُهمَ  َوَجل ُه إيَذا َمري

ْثَل َما َكاَن َيْعَمُل َوُهَو  َن األَْجري مي ي مي ليْلَمَلئيَكةي : اْكُتُبوا ليَعْبدي

يمٌ  يٌح ُمقي  . رواه البخاري .  " َصحي
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   واملصائب والصرب عليها  30 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 كفارة للخطايااشتداد املرض -24 

َ اَّ ُهُ َعهْ  َعائيَشةَ عن 
َض َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ  ، اَرضي َقاَلْت : َمري

َم َمَرًضا اْشَتد ُه َضَجُرُه ، َأْو َجَذُعُه ، َفُقْلُت : َيا َرُسوَل  َعَلْيهي َوَسل ُه

ه ُها ، َلتَ 
هَْ ا ، َفَقاَل : اَّ ُهي ، َلْو َأن ُه َهَذا َفَعَلْتُه اْمَرَأٌة مي

ْبُت مي َعج ُه

اَرًة ليْلَخَطاَيا إين ُه " ُد َعَلْيهي َمَرُضُه ، ليَيُكوَن َكف ُه َن ُيَشد ُه
 . " اْلُْْؤمي

 . 3/94السلسلة الصحيحة صححه اْللباين يف 
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   واملصائب والصرب عليها  31 املرضيف  مبشرات املسلم

 

  بالبالء حمبوساما دام يكتب عمل املسلم -25 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ  َعْبدي اَّ ُهي ْبني َعْمٍرو َعنْ      
، َقاَل : َقاَل اله ُهبييُّ َصَّل ُه  َرضي

ْن  " : اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهمَ  هي إيَل َأَمَر َما مي ُمْسليٍم ُيَصاُب بيَبَلٍء ِفي َجَسدي

َن  ي ِفي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة مي يَن ََيَْفُظوَنُه َأني اْكُتُبوا ليَعْبدي
َفَظَة ال ُهذي اَّ ُهُ احْلَ

رْيي َعََّل َما َكاَن َيْعَمُل ، َما َداَم َُمُْبوًسا ِفي َوَثاقيي  . "  اْْلَ

َجاهُ َهَذا رواه احلاكم وقال   رِّ ْيَخنْيِ ، َوََلْ ُُيَ ِط الشَّ   . َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشْ
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   واملصائب والصرب عليها  32 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 بلحمه خريا من حلمه أبدلوا عبدي -26 

يٍد  َعنْ  َيَسارَعَطاءي ْبني  نْ ع يِّ َأِبي َسعي ْدري َ اَّ ُهُ َعهْهُ   اْْلُ
، َقاَل : َقاَل  َرضي

َم :  اَّ ُهَ ، َعز ُه َوَجل ُه ، إيَذا اْبتَََّل َعْبًدا  إين ُه  "َرُسوُل اَّ ُهي ، َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَليْهي َوَسل ُه

اَم : اْنُظَرا إيََل َما َيُقوُل  اديهي  بياْلَبَلءي َبَعَث اَّ ُهُ إيَلْيهي َمَلَكنْيي ، َفَقاَل ََلُ ُعو ُه
ي لي َعبْدي

َن اْلبََلءي ، 
ي بيهي مي ا ، َوََلْ َيْشُك إيَلْيهي ال ُهذي نَي َيُعوُدوَنُه ، َفإيْن َكاَن َقْد َقاَل َخرْيً حي

ْن  ا مي هي ، َوبيَدٍم َخرْيً مي ْن حَلْ ا مي هي َخرْيً ي بيَلْحمي ُلوا َعبْدي َقاَل اَّ ُهُ ْليََلئيَكتيهي : َأْبدي

 ُ هي ، َوَأْخْبي ْن َوَثاقيهي َدمي ه ُهَة ، َوإيْن َأَنا َأْطَلْقتُُه مي وُه إيْن َأَنا َقْبَضُتُه َأْدَخْلتُُه اْْلَ

 . البيهقي يف شعب اإليامن وقال عنه اْللباين حسن لغريهرواه  . " َفْلَيْسَتْأنيفي اْلَعَمَل 
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   واملصائب والصرب عليها  33 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 املرض طهارة للمسلم يف الدنيا ومغفرة إن مات-27   

َ اَّ ُهُ َعهُْه َعْن َأَنَس ْبَن َماليٍك 
، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه َرضي

َم :  هي ،  "اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه إيَذا اْبَتََّل اَّ ُهُ اْلَعْبَد اْلُْْسليَم بيَبََلٍء ِفي َجَسدي

ي َكاَن َيْعَمُلهُ  ، َفإيْن َشَفاُه ،  َقاَل اَّ ُهُ : اْكُتْب َلُه َصاليَح َعَمليهي ال ُهذي

ُه  َ
َرُه ، َوإيْن َقَبَضُه ، َغَفَر َلُه َوَرْحي  .رواه أمحد وصححه اْللباين  "َغَسَلُه َوَط  ُه

 



 

   واملصائب والصرب عليها  34 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 قرب اهلل من املريض -28 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   ُهَرْيَرةَ َأِبي  نع 
اَّ ُهَ  إين ُه  ": َّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهمَ ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َص  َرضي

َياَمةي : ْضُت َفلَ  َعز ُه َوَجل ُه َيُقوُل َيْوَم اْلقي : َكْيَف َقاَل َيا َربِّ ، ْم َتُعْدِّني َيا اْبَن آَدَم ، َمري

ينَي ؟ َقاَل :َأُعوُدَك َوَأْنَت َربُّ  ي  اْلَعاْلَ َض َفَلْم َأَما َعليْمَت َأن ُه َعبْدي ُفََلًنا َمري
هَْدُه ؟ ؟َتُعْدهُ   َيا اْبَن آَدَم ، اْسَتطَْعْمتَُك  َأَما َعليْمَت َأن ُهَك َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتهيي عي

ْمهيي ، َقاَل َيا َربِّ : َوَكْيَف ُأْطعيُمَك َوَأْنَت َربُّ الَْعاَْلينَي ؟ َقاَل :  َفَلْم ُتطْعي
ْمُه ، َأَما َعليْمَت َأن ُهَك لَْو  ي ُفََلٌن ؟ َفَلْم ُتطْعي ُه اْستَْطَعَمَك َعبْدي َأَما َعليْمَت َأن ُه

ي ؟ َيا اْبَن آدَ  هْدي هيي ، َقاَل َأْطَعْمتَُه َلَوَجْدَت َذليَك عي َم ، اْسَتْسَقْيتَُك َفَلْم َتْسقي

يَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَْلينَي ؟ َقاَل  ي ُفََلنٌ  َيا َربِّ : َكيَْف َأْسقي ، : اْستَْسَقاَك َعْبدي
ي ؟ هْدي هي ، َأَما إين ُهَك لَْو َسَقْيتَُه َوَجْدَت َذليَك عي  . رواه مسلم. " َفَلْم َتْسقي
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   واملصائب والصرب عليها  35 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 ابتالهم إذا أحب اهلل قوما-29 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   َأَنسي ْبني َماليٍك  َعنْ 
ْن َرُسولي اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي عَ  َرضي

ُه َقاَل  َم ، َأن ُه َزاءي َمَع  " : َوَسل ُه َظُم اْْلَ  ، َوإين ُه اَّ ُهَ إيَذا عي
َظمي اْلَبََلءي عي

َط َفَلُه  َضا ، َوَمْن َسخي َ َفَلُه الرِّ
َأَحب ُه َقْوًما اْبَتََلُهْم ، َفَمْن َرضي

ْخطُ   . " السُّ

 .اْللباين الْتمذي وابن ماجة وحسنهرواه 
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   واملصائب والصرب عليها  36 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 املصائب خري للعبد-30 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   َأِبي ُهَرْيَرةَ  نع
َيُقوُل : َقاَل َرُسوُل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ  َرضي

هْهُ  " : َعَلْيهي َوَسل ُهمَ 
ْب مي ا ُيصي دي اَّ ُهُ بيهي َخرْيً   . رواه البخاري. *" َمْن ُيري

 

اد  * ا )ُيِصب "ُيِصب"، وَكرِسها "ُيَصب"ُيصب، ُقرئ بوجهنِي: بَفْتِح الصَّ ، وكالمها صحيٌح؛ أمَّ

ا )ُيَصب منه(، فهي  ر عليه املصائَب حتَّى َيبتلَيه هبا: أيصرِب أم يضَجر؟ وأمَّ منه(، فاملعنى: أنَّ اهلل ُيقدِّ

؛ أي: ُيصاُب من اهلل ومن غريه،  وإنَّام كانِت اإلصابة خرًيا؛ ملِا فيها من اللهجوء إىل املَوىل، وملِا فيها أعمه

  .ِمن تكفرِي السيِّئات أو حتصيِل احلَسنات، أو مها مجيًعا
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   واملصائب والصرب عليها  37 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 كيوم ولدته أمه من اخلطايا-31 

ِّ  َعنْ   هَْعاِّني َواحي  َأِبي اأْلَْشَعثي الص ُه َر بيالر ُه دي ديَمْشَق َوَهج ُه ُه َراَح إيََل َمْسجي ، ، َأن ُه

اَد ْبَن َأْوسٍ  َي َشد ُه يُّ َمَعُه ، فَ ، َوالَفَلقي
هَابيحي ُكاَم اَّ ُهُ؟: َأْيَن تُ ُقْلُت صُّ يَداني َيْرَْحُ  ري

يٍض َنُعوُدُه ، َفاْنطََلْقُت َمَعُ اَم َحت ُهى َدَخََل  يُد َهاُههَا إيََل َأٍخ َلهَا َمري َقاََل : ُنري

ُجلي ، فَ  َك الر ُه
؟ َقاَل : َأْصبَْحُت بيهيْعَمٍة ، َقاََل َلُه : َكْيَف َأْصبَْحَت َعََّل َذلي

ادٌ  َفَقاَل َلهُ  ْعُت  : َشد ُه َطاَيا ، َفإيِّنِّ َسمي يَِّئاتي َوَحطِّ اْْلَ  الس ُه
اَراتي ْ بيَكف ُه

َأْبِشي

َم ، َيُقوُل  اَّ ُهَ َعز ُه َوَجل ُه ، َيُقوُل : إيِّنِّ  إين ُه  " : َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه

ْن  ُه َيُقوُم مي َدِّني َعََّل َما اْبَتَلْيتُُه ، َفإين ُه هًا ، َفَحمي َباديي ُمْؤمي ْن عي إيَذا اْبتََليُْت َعْبًدا مي

َطاَيا َن اْْلَ ُه مي َك َكَيْومي َوَلَدْتُه ُأمُّ
 . وحسنه اْللباين أمحدرواه . " َمْضَجعيهي َذلي
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   واملصائب والصرب عليها  38 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 اجلنة تعويضا لالبتالء بالعينيـن -32 

ْعُت اله ُهبيي ُه َصَّل ُه اَّ ُهُ  َأَنسي ْبني َماليٍك  َعنْ  َ اَّ ُهُ َعهُْه ، َقاَل : َسمي
َرضي

َم ، َيُقوُل : إي  ي بيَحبييَبَتْيهي  " : ن ُه اَّ ُهَ َقاَل َعَلْيهي َوَسل ُه إيَذا اْبَتَلْيُت َعْبدي

ه ُهةَ  هُْ اَم اْْلَ
ْضُتُه مي يُد َعْيهَْيهي  " َفَصَْبَ ، َعو ُه   . البخاريرواه    "، ُيري
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   واملصائب والصرب عليها  39 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 ن أجر مخسيـن رجالتـللصابر زمن الف -33 

ِّ  َعنْ  ْعَباِّني ي ُه َأَبا َثعْ  ، َقاَل : َأَتْيُت  َأِبي ُأَمي ُهَة الش ُه
َشهي هي اْْلَيةي ؟  َلَبَة اْْلُ ذي َ ، َفُقْلُت َلُه : َكْيَف َتْصهَُع ِبي

ُة آَيٍة ؟ ُقْلُت : ُكْم َمْن  : َقْوُلُه َتَعاََل  َقاَل : َأي ُه يَن آَمهُوا َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم َل َيُُضُّ َا ال ُهذي َيَأُّيُّ

َأَما َواَّ ُهي َلَقْد َسَأْلَت َعهَْ ا َخبيرًيا ، َسَأْلُت  ، َقاَل :١٠٥سورة املائدة آية َضل ُه إيَذا اْهَتَدْيُتْم 

ُروا بياْلَْْعُروفي َوَتهَاَهْوا َعني  " : َعهَْ ا َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُهَم ، َفَقاَل  َبلي اْئَتمي

ا ُمَطاًعا ، َوَهًوى ُمت ُهَبًعا  ، َوُدْنَيا ُمْؤَثَرًة ، َوإيْعَجاَب ُكلِّ ذيي اْلُْهَْكري ، َحت ُهى إيَذا َرَأْيَت ُشحًّ

ن ُه مي  ْْبُ فيي ي اًما الص ُه ُكْم َأي ُه
ْن َوَرائي َك َوَدعي اْلَعَوام ُه ، َفإين ُه مي

ةي َنْفسي ْثُل َرْأٍي بيَرْأييهي َفَعَلْيَك بيَخاص ُه

نَي َرُجًَل  ْثُل َأْجري ََخْسي ن ُه مي لي فيي ي ْمري ، ليْلَعامي ْثَل َعَمليُكْم اْلَقْبضي َعََّل اْْلَ ،  " َيْعَمُلوَن مي

ه ُها أَ  نَي مي ْو َقاَل َعْبُد اَّ ُهي ْبُن اْلَُْباَركي : َوَزاَدِّني َغرْيُ ُعْتَبَة ، قييَل : َيا َرُسوَل اَّ ُهي ، َأْجُر ََخْسي

هُْكمْ  نَي مي هُْ ْم ؟ َقاَل : َبْل َأْجُر ََخْسي  . اْللباين وصححة،  اوغريمه وابو داودرواه الْتمذي  " مي
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   واملصائب والصرب عليها  40 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 النصر مع الصرب-34 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ  َعْبدي اَّ ُهي ْبني َعب ُهاسٍ  عنْ 
ْدَف َرُسولي  َرضي ، َقاَل : ُكهُْت ري

َم ، َفَقاَل :  ُمَك َكلياَمٍت  "اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه َيا ُغََلُم ، َأََل ُأَعلِّ

ين ُه ؟  َل اَّ ُهَ َيهَْفُعَك ِبي ي ، َقاَل  ، ُقْلُت : َبََّل ، "َلع ُه   :فيَداَك َأِبي َوُأمِّ

ْف إيََل اَّ ُهي ،  " اْحَفظي اَّ ُهَ ََيَْفْظَك ، اْحَفظي اَّ ُهَ ََتيْدُه َأَماَمَك ، َتَعر ُه

ْْبي ، َواْلَفَرَج َمَع اْلَكْربي ، َوَأن ُه َمَع  َواْعَلْم َأن ُه اله ُهْْصَ َمَع الص ُه

ا   رواه الْتمذي وامحد وصححه اْللباين ... "اْلُعْْسي ُيْْسً

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883


 

   واملصائب والصرب عليها  41 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 بحيقبض روح من  اجلنة ملن احتسب-35 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   َأِبي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
، َأّن َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي  َرضي

َم ، َقاَل : َيُقوُل اَّ ُهُ َتَعاََل  ي َجَزاٌء  " : َوَسل ُه ْهدي ني عي ي اْلُْْؤمي َما ليَعْبدي

ه ُهةُ  ْنَيا ُثم ُه اْحَتَسَبُه ، إيَل ُه اْْلَ ْن َأْهلي الدُّ
ي ُهُه مي

 . " إيَذا َقَبْضُت َصفي

 .رواه البخاري 

إذا قبضُت َصِفيَّه(؛ أي: روَح صفيِّه، وهو احلبيب املصايف؛ كالولد واْلخ، وكلِّ من (

نيا( )ثمَّ احتَسَبه(؛ أي: صرَب راجًيا الثَّواَب من اهللأَحبَّه اإلنسان )من أهل   . الده
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   واملصائب والصرب عليها  42 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 من يتصرب يصربه اهلل-36 

يِّ  َعنْ  ْدري َ اَّ ُهُ َعهُْه ، إين ُه َناًسا  َأِبي َسعييٍد اْْلُ
ْن اأْلَْنَصاري َسَأُلوا َرُسوَل َرضي مي

َم َفَأْعَطاُهْم ، ُثم ُه َسَأُلوُه َفَأْعَطاُهْم ، ُثم ُه َسَأُلوُه   َوَسل ُه
اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي

هَْدُه ، َفَقاَل  َد َما عي ْن َخرْيٍ َفَلْن  ": َفَأْعَطاُهْم ، َحت ُهى َنفي ي مي هْدي َما َيُكوُن عي

َرُه َعهُْكمْ  خي ُه اَّ ُهُ ، َوَمْن َيْسَتْغني ُيْغهيهي اَّ ُهُ ، َوَمْن  َأد ُه ف ُه ْف ُيعي ، َوَمْن َيْسَتْعفي

ْْبي  َن الص ُه ا َوَأْوَسَع مي ُه اَّ ُهُ ، َوَما ُأْعطيَي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً ْ ْ ُيَصْبِّ  ." َيَتَصْب ُه

 .البخاري ومسلمرواه 
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   واملصائب والصرب عليها  43 املرضيف  مبشرات املسلم

 

  امرأة من أهل اجلنة-37 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ  َعب ُهاسٍ اْبُن  ، َقاَل : َقاَل يلي  َعَطاُء ْبُن َأِبي َرَباٍح 
يَك أَ  " َرضي ََل ُأري

ه ُهةي ؟ ْن َأْهلي اْْلَ  اله ُهبيي ُه  اْمَرَأًة مي
ْوَداُء َأَتتي  اْْلَْرَأُة الس ُه

هي ، ُقْلُت : َبََّل ، َقاَل : َهذي

ُف َفاْدُع اَّ ُهَ يلي ،  ُع ، َوإيِّنِّ َأَتَكش ُه َم ، َفَقاَلْت : إيِّنِّ ُأْْصَ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه

ْئتي َدَعوْ َقاَل  ه ُهُة ، َوإيْن شي ْئتي َصَْبْتي َوَلكي اْْلَ ُت اَّ ُهَ َأْن ُيَعافيَيكي ، : إيْن شي

ُ َفَقاَلْت : 
َف ، َفَدَعا َأْصْبي ُف ، َفاْدُع اَّ ُهَ يلي َأْن ََل َأَتَكش ُه ، َفَقاَلْت : إيِّنِّ َأَتَكش ُه

ا  . مسلمالبخاري ورواه  "   ََلَ
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   واملصائب والصرب عليها  44 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 بيتا يف اجلنة-38 

يِّ  َعنْ  َ اَّ ُهُ َعهْهُ   َأِبي ُموَسى األَْشَعري
َأن ُه َرُسوَل اَّ ُه َصََّل اَّ ُهُ  َرضي

َم َقاَل  ْليََلئيَكتيهي : إيَذا َماَت َوَلُد اْلَعْبدي َقاَل اَّ ُهُ  " : َعَلْيهي َوَسل ُه

ي ؟ َفَيُقوُلوَن : َنَعْم ، َفَيُقوُل : َقبَْضُتْم َثَمَرَة  َقَبْضُتْم َوَلَد َعْبدي

ي ؟ َفَيُقوُلوَن :  ُفَؤاديهي ؟ َفَيُقوُلوَن : َنَعْم . َفَيُقوُل : َماَذا َقاَل َعْبدي

َجَع ، َفَيُقوُل اَّ ُهُ :  ي َْحيَدَك َواْسَْتْ ه ُهةي ، اْبهُوا ليَعْبدي َبْيًتا ِفي اْْلَ

ْمدي  وُه َبْيَت احْلَ  اْللباين . وحسنهرواه الْتمذي " َوَسمُّ
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   واملصائب والصرب عليها  45 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 الصرب عند الصدمة األولـى -39 

َ اَّ ُهُ َعهُْه ، َقاَل :  َأَنسي ْبني َماليٍك  َعنْ 
َمر ُه اله ُهبييُّ َصَّل ُه اَّ ُهُ  "َرضي

هَْد َقْْبٍ ، َفَقاَل :  َم بياْمَرَأٍة َتْبكيي عي ي َعَلْيهي َوَسل ُه ي ، ات ُهقيي اَّ ُهَ َواْصْبي

ا  يَل ََلَ ْفُه ، َفقي يَبتيي َوََلْ َتْعري َقاَلْت : إيَلْيَك َعهِّي َفإين ُهَك ََلْ ُتَصْب بيُمصي

َم ، َفَأَتْت َباَب اله ُهبييِّ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي  : ُه اله ُهبييُّ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه إين ُه

ْفَك ، َفَقاَل  ْ َأْعري ابينَي ، َفَقاَلْت : ََل هَْدُه َبو ُه
َم َفَلْم ََتيْد عي اَم  : َوَسل ُه إين ُه

ْدَمةي اأْلُوََل  هَْد الص ُه ْْبُ عي  . مسلموالبخاري  رواه." الص ُه
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   واملصائب والصرب عليها  46 املرضيف  مبشرات املسلم

 

 عند الصدمة األولـى صرب واحتسب اجلنة ملن-40 

َ اَّ ُهُ َعهْهُ   َأِبي ُأَماَمةَ  َعنْ 
َم  َرضي ، َعني اله ُهبييِّ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه

هَْد  " : َقاَل  َت َواْحَتَسْبَت عي َيُقوُل اَّ ُهُ ُسْبَحاَنُه : اْبَن آَدَم إيْن َصَْبْ

ه ُهةي  ْدَمةي اأْلُوََل ، ََلْ َأْرَض َلَك َثَواًبا ُدوَن اْْلَ   ." الص ُه

 وحسنه اْللباين . ابن ماجةرواه 
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   واملصائب والصرب عليها  47 املرضيف  مبشرات املسلم

 

  الطاعون رمحة للمؤمنيـن -41  

َم ،  َعائيَشةَ  نْ ع َ اَّ ُهُ َعهَْ ا َزْوجي اله ُهبييِّ َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَليْهي َوَسل ُه
َرضي

َم عَ  "َقاَلْت :  ني الط ُهاُعوني َسَأْلُت َرُسوَل اَّ ُهي َصَّل ُه اَّ ُهُ َعَلْيهي َوَسل ُه

ِّني  هُ َفَأْخَْبَ َعَذاٌب َيْبَعُثُه اَّ ُهُ َعََّل َمْن َيَشاُء ، َوَأن ُه اَّ ُهَ َجَعَلُه  َأن ُه

هي  ْن َأَحٍد َيَقُع الط ُهاُعوُن َفَيْمُكُث ِفي َبَلدي هينَي َلْيَس مي ًة ليْلُمْؤمي َرْْحَ

يُبُه إيَل ُه  ُه ََل ُيصي ًبا َيْعَلُم َأن ُه َما َكَتَب اَّ ُهُ َلُه إيَل ُه َكاَن َلُه  َصابيًرا ُُمَْتسي

يدٍ  ْثُل َأْجري َش ي  رواه البخاري .." مي
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