
  

مل يعلم احلمد هلل الذي  احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
ينطق عن  خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي ال

فوائد من أحاديث إال وحي يوحى   أما بعد. فهذه  اهلوى إن هو
  :النيب

ي رَةََْْعنْ  َمْْأَِبيُْهَر ُهَْعَلي ِهَْوَسلَّ َِْصلَّىْاللَّ ِبي  ،ْالنَّ

َْقالَْ َْولاْ " : ، َْنَصِب ِْمن  ِلَم ُمس  ْال  ُْيِصيُب َما

ْ ْ،َْوَصٍب ْأَذًى َْولا ،ْ َْغم ٍ َْولا َْحَزٍن َْولا ،ْ َولاَهٍم

ُهَْتَعاَلىِْبَهاْ َرْاللَّ َكُةُْيَشاُكَهاْ،ْإِلاْكَفَّ و  َحتَّىْالشَّ

َْخَطايَاهُْ

ْمتفقْعليه 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ْ

  شرح الكلمات:
 . النصب : التعب

 يالئم النفس .األذى : هو كل ما ال 
 الغم : هو ابلغ من احلزن يشتد مبن قام به .

 يشاكها : تشكه وتدخل يف جسده .
 خطاياه : ذنوبه .
 املعىن االمجايل:

 هللا رضدددددددددددي-مسدددددددددددعود وابدددددددددددن هريدددددددددددرة وأيب سدددددددددددعيد أيب حدددددددددددديث يف
 يصدددددددديبه مبددددددددا عندددددددده ُيكّفددددددددر اإلنسدددددددان أن علددددددددى دليددددددددل فيدددددددده -عدددددددنهم
 سدددددددب انه هللا نعمددددددد  مدددددددن هدددددددذا وغدددددددر والغدددددددم والّنصدددددددب اهلدددددددمّ  مدددددددن

 وتكددددددددددددون باملصدددددددددددائب عبدددددددددددده وتعدددددددددددداى سدددددددددددي انه يَبتلدددددددددددي وتعددددددددددداى
 . لذنوبه وحطًا لسيئاته تكفرًا

 دائًمدددددددددا مسدددددددددرورًأ يبقدددددددددى أن ميكدددددددددن ال الددددددددددنيا هدددددددددذه يف واإلنسدددددددددان
 ال وسدددددددوم شدددددددي  يأتيددددددده ويدددددددوم ،؛ حيدددددددزن ويدددددددوم ُيَسدددددددر يدددددددوم هدددددددو بدددددددل

 بدنددددددددده يف ومصدددددددددائب نفسددددددددده يف مبصدددددددددائب مصدددددددددا  فهدددددددددو ،؛ يأتيددددددددده
 حتصددددددددددددددددددى وال أهلدددددددددددددددددده يف ومصددددددددددددددددددائب جمتمعدددددددددددددددددده يف ومصددددددددددددددددددائب
 كلدددددددده أمددددددددره املدددددددد من ولكددددددددن ،؛ اإلنسددددددددان تصدددددددديب الددددددددي املصددددددددائب

 أصدددددددددابته وإن لددددددددده خدددددددددرًا فكدددددددددان صدددددددددر ضدددددددددّرا  أصدددددددددابته إن خدددددددددر
 . له خرًأ فكان شكر َسّرا 
 

 الذي األمل هذا أو يأتيك الذي اهلم هذا أن تظن فال باملصيب  ُأصبت فإن
 ،؛ منه خرًا سُتعّوض بل ُسدى سيذهب أنه تظن ال شوك  كان ولو يأتيك
 . هللا نعم  من وهذا ورقها الشجرة حتط   كما الذنو  عنك سُت طّ 
 كان األجر إحتسا  أي:  اإلحتسا  الصر ذلك على اإلنسان زاد وإذا
 . أجر هذا مع له

 فاملصائب تكون على وجهني : 
املصيب  على هللا تارة إذا أصيب إنسان تذكر األجر واحتسب هذه  -1

 فيكون فيها فائدتان : تكفر الذنو  وزيادة احلسنات .
وتارة يغفل عن هذا فيضيق صدره ,؛ ويغفل عن ني  اإلحتسا   -2

واألجر على هللا فيكون يف ذلك تكفر لسيئاته . إَذًا هو رابح على كل 
 حال يف هذه املصائب الي تأتيه . فإما أن يربح تكفر السيئات ،؛ وحظ
الذنو  بدون أن حيصل له أجر ألنه مل ينو سيًئا ومل يصر ومل حيتسب األجر 

 ،؛ وإّما أن يربح شيئني كما تقّدم .
وهلذا ينبغي لإلنسان إذا أصيب ولو بشوك  ,؛ فليتذكر احتسا  من هللا 
على هذه املصيب  . وهذا من نعم  هللا سب انه وتعاى وجوده وكرمه حيث 

به على هذه البلوى أو يكفر عنه سيئاته . فاحلمد هلل يبتلي امل من مث يثي
 ر  العاملني .

 املصيب  خيفف ذلك فإن ،؛ واإلحتسا  أصابكم ما على بالصر فعليكم
 وحيبط املصيب  يف يزيد اجلزع وإن أال ؛, الثوا  ربكم عند لكم وجيزل
 مع فتمشى ،؛ ربًا باهلل رضي َمن سعادة فيا ؛, العقا  ويوجب األجر
 فلجأ والديه من به أرحم هللا أن وعلم ،؛ وسكون قلب بطمأنين  ،؛ أقداره
ُلَونَُّكمْ ]  والش ون احلوائج مجيع به وأنزل إليه  َواجْلُوعِ  اْْلَْوفِ  ِمنَ  ِبَشْي    َولََنبدْ

 . اآليات آخر إى( 111.... [ )
وهذا احلديث فيه دليل على أن املرض النفسي كاملرض البدين يف تكفر 

، (ما يصيب املسلم من نصب وال وصب) :السيئات؛ ألنه قال يف احلديث
وال ) :والنصب هو التعب، والوصب: هو املرض وهذه أشيا  بدني ، مث قال

وهذه أشيا  نفسي ، فإذن من رمح  هللا حىت  (هم وال حزن ... وال غم
 .اهلموم واألحزان والغموم، وهي أشيا  نفسي  يكفر هللا هبا من اْلطايا

 
 

ولدددديعلم أندددده لددددن يسددددلم أحددددد مددددن احلددددزن ، يقددددول ابددددن القدددديم رمحدددده هللا  
 " زاد املعاد " : كما يف

 –ال تظددددن أن أحدددددا مبعددددزل عددددن املصددددائب  –" الندددداه كلهددددم مصددددابون 
 الناه كلهم مصابون إما بفوات حمبو  أو حبصول مكروه "

م ِصددديَب   يف اأْلَْرِض َمدددا َأَصددداَ  ِمدددن فهدددو مدددن قددددر هللا عدددز وجدددل : 
{يعدددد  مددددن أمددددراض ، مددددن أوجدددداع ، مددددن  ددددوم  ِإالَّ َواَل يف أَنُفِسددددُكْم 

َرَأَها {  يف ِكَتا   مِّن قَدْبِل َأن ندَّبدْ
 من أراد أن يذهب عنه احلزن "

فلدددديكن وليدددداً هلل جددددل وعددددال ، أوليددددا  هللا يصدددديبهم احلددددزن ، ولكددددن هددددم 
جددددددل وعدددددددال ملددددددا وفقهدددددددم إى ال يستسددددددلمون لددددددده ، مث بفضددددددل مدددددددن هللا 

الواليدددددد  يددددددذهب عددددددنهم هددددددذا احلددددددزن ، وإن وقددددددع صددددددار هددددددذا احلدددددددزن 
َِّ اَل َخدددددْوفم َعلَدددددْيِهْم َواَل  خفيفدددددا ، قدددددال تعددددداى : َأال ِإنَّ َأْولِيَدددددا  ا

 الَّدددددددِذيَن آَمنُدددددددوْا وََكدددددددانُوْا يَدتدَُّقدددددددونَ   مدددددددن هدددددددم   { ُهدددددددْم حَيَْزنُدددددددونَ 
 36{يونس

نْدَيا َويف اآلِخددددددَرِة اَل هَلُددددددُم ) مددددددا املزايددددددا    اْلُبْشددددددَرى يف احْلَيدددددداِة الددددددد 
َِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ   36{يونس  تَدْبِديَل ِلَكِلَماِت ا

 ِمَّا ُيستفاد من احلديث:
 مدددددا أقدددددل. ·  الدددددذنو  مدددددن تطهدددددره املددددد من تصددددديب الدددددي امل ذيدددددات-1

 . ·  له كفارة كان الدنيا بال  من العبد يصيب
 وتفويدددددت األذى بدددددني نفسددددده علدددددى جيمدددددع ال أن العبدددددد علدددددى ينبغدددددي-2

 .  الثوا 
 . الثوا  ُحرم َمن املصا  -6
خيتلدددددددف عدددددددن اهلدددددددم وعدددددددن الغدددددددم ، فمدددددددا أصدددددددابك ِمدددددددا ال " احلددددددزن -6

 . يالئمك فيما مضى فهو احلزن
 " مدددا أصدددابك ِمدددا ال يالئمدددك وال يوافقدددك يف احلاضدددر فهدددذا هدددو -1

 " الغم
 ." باهلم " ما ختشى ِما سيقع يف املستقبل هذا يسمى -3
 " احلزن هو من قدر هللا عز وجل -7
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احلددزن إذا استسددلم لدده العبددد يكفددي أن مددن أعظددم أضددراره أندده قددد   -8 
 يودي بص   اإلنسان.

 . "احلزن لن ختلو منه هذه الدنيا -9
لددو سددلم أحددد مددن األحددزان لسددلمت مندده األنبيددا  علدديهم الصددالة  -11

 والسالم ، ولذلك ملا يدخل أهل اجلن  اجلن  ماذا يقولون  
 مل   66َوقَاُلوا احْلَْمُد ََِِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزَن {فاطر  
إحزانك هو أعظم ما يفرح به الشيطان يقظد  ومنامداً ، ملداذا حيدب  -11

الشدديطان أن حيددزن ابددن آدم  ألندده يعددرف أندده مددىت مددا وقددع احلددزن يف قلبدده 
 ضعف عن طاع  هللا ،

هللا عليددده وسدددلم "كمددددا يف احلدددزن كدددان يسددددتعيذ منددده النددديب صددددلى  -12
الص ي ني من حديث أنس رضي هللا عنه أنه قال : وانتبه معدي إى مجدل 

) كثرا ما مسعت النيب صلى هللا عليده وسدلم يسدتعيذ بداهلل  هذه التعويذات
مدددن اهلدددم واحلدددزن والعجدددز والكسدددل والبلدددل واجلددد  وغلبددد  الددددين وقهدددر 

 .الرجال (
  "فكن قريبا من هللااحلزن إذا أردت أن يذهب عنك   -16
إن هللا مدددا ابدددتالري إال لرفدددع درجاتدددك ويكفدددر ذنوبدددك وافدددرح فمدددا  -16

 ابتالئددددددددددددك إال هددددددددددددو بددددددددددددا  خددددددددددددر فددددددددددددتح لددددددددددددك كيددددددددددددف ذلددددددددددددك   
فكلما أحسست باهلم والغم وتوضأت وصليت فهدذه طاعد  لدك اجدر هبدا 

 ., ت جر على مصابك وت جر على طاعتك
لديسمع صدوتك بالددعا  فالددعا  أعلم أيها املبتلى إنه ما ابتالري إال -11

هو العبادة , وكذلك لعله أصابك هبذا املصدا  ورفدع عندك مصدا  أخدر 
 . اشد
اعلدم أيهدا املبتلدى إن بدال ري ومصدائبك تددل علدى عظدم أجدرري عندد -13

هللا، إن أندددت صدددرت علدددى مرضدددك وقابلدددت قضدددا  هللا وقددددر بالتسدددليم 
  والرضا ال باجلزع و التسلط

و التسلط والتشكي ! إن ذلك لن يفيدري شيئاً، بدل وماذا يفيدري اجلزع 
هو يزيد عليك األمل والضعف والتعب أضعاف أضعاف ما لو كنت صابراً 

 . حمتسباً 

مهمدا بلغدت  من فوائد املرض والبال  أنه يبدني لإلنسدان كدم هدو ضدعيف-17
 . قوته،
من فوائد املرض والبال  أنه يريدك نعدم هللا عليدك كمدا مل ترهدا مدن قبدل، -18

ففي حال املرض يشدعر اإلنسدان شدعورًا حقيقيداً بنعمد  الصد  ، ويشدعر أيضداً 
بتفريطه يف هذه النعمد  الدي أنعدم هللا هبدا عليده سدنني طدوااًل، وهدو مدع ذلدك مل 

اهددد ربدده فيمددا يسددتقبل مددن أمددره أن يكددون يدد د حددق الشددكر فيهددا، ومددن مث يع
 .شاكرًا على النعما ، صابراً على البال 

الشدائد فيها رفعه يف الدرجات إن خالطها الصدر, فلن مدد هللا علدى   -19
 .كل حال فمن زاد يف دينه زيد له يف بال ه

هللا  االحتسددا  مددنينبغددي لإلنسددان إذا أصدديب ولددو بشددوك  , فليتددذكر  -21
 .على هذه املصيب 

َمدددددددن علدددددددم أن هللا عزيدددددددز حكددددددديم ،وأن املصدددددددائب بتقددددددددير الدددددددر وف  -21
 زالرحيم،أذعن للرضى ورضي هللا عنه وهدى هللا قلبه لإلميان والتسليم

الفرق بني النَصب والوَصب هو أن النصدب: هدو التعدب، والوصدب:   -22
ميشددي اإلنسددان  هددو الوجددع الدددائم أو املددرض، فالتعددب قددد ال يكددون مرضدداً،

مساف  ويتعب، حيمل أمتع  ويتعدب، يبد  جدداراً ويتعدب، يشد ي مدن السدوق 
 .ويزاول بعض األعمال ويتعب، لكنه ما هو مريض، أما الوصب فإنه املرض

الوصب والنصب يصديب غالبداً البددن، وأمدا اهلدم واحلدزن فهدو يصديب  -26
 .النفس
سدددمار، وكدددي الندددار، هنددداري مدددا هدددو أعظدددم مدددن الشدددوك ، كددداجلراح، وامل -26

فكيددف لددو صددار لدده حدداد   هددذا لدديس مثددل الشددوك ، هددذا أعظددم، كيددف لددو 
أو الفشدل الكلدوي،  -أعاذندا هللا وإيداكم-مرض مرضاً خطدراً مثدل السدرطان 

 .!أو الصرع، أو الرص، أو اجلذام، أو أصابه مرض من األمراض الفاتك  
الدذنو ، وإادا يكفدر ذلدك أن الشوك  أو غر الشدوك  ال تكفدر مجيدع   -21

بعددَض الددذنو ، لكددن هندداري ذنددو  ال تكفرهددا ال الشددوك  وال الطدداعون وهددي 
 .حقوق اْللق، هذه البد أن ترد إليهم سوا  كانت حقوقاً معنوي  أو حسي 

  هللا اعلمو
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وص به وسلم .

 
 
 

  :المطويةعنوان 

ِإلا َْما ُيِصيُب اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصبِ 

ُه َتَعاَلى ِبَها  َر اللَّ  َخَطاَياهُ كَفَّ
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى اهلل عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه 

المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (011اإلصدار رقم )    تهدى وال تباع

 

 عزمي إبراهيم عزيزأعّدها 
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