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 القريبةالعاجلة الرسالة 

 ب بمصيبةـيـإىل من أص

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع رسول اهلل، وبعد:

 فهذه رسالة إىل من أصيب بمصيبة، أسأل اهلل أن تكون خالصة مقبولة.

قال تعاىل: "ونلبلونكم بيشء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس  **
واثلمرات وبرش الصابرين اذلين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إيله راجعون أوئلك 

 عليهم صلوات من ربهم ورمحة وأوئلكهم املهتدون".

 فيف هذه اآليات:

مخسة أمور جيري فيها االبتالء، ويه: اخلوف، واجلوع، ونقص املال، واملوت،  -تعاىل–بَّين 
 ونقص اثلمرات.

 حال املؤمن حَّي تصيبه مصيبة، ويه: أن يقول: "إنا هلل وإنا إيله راجعون". -تعاىل–وبَّين 

ثالثة أمور جيازى بها املؤمن بعد قوهل هذا، ويه: الصلوات، والرمحة،  -تعاىل–وبَّين 
 واالهتداء.

قال تعاىل: "ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهلل"، وقال تعاىل: "ما أصاب من مصيبة يف  **
رض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك ىلع اهلل يسري لكيال تأسوا األ
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ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم"، وقال تعاىل: "وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت  ىلع
 أيديكم".

 فيف هذه اآليات:

 ال تكون إال بإذنه ومشيئته. بَّين تعاىل أن املصائب

 بة يف اللوح املحفوظ قبل وقوعها.وبَّين أنها مقدرة ومكتو

وبَّين أن احلكمة من كتابتها يف اللوح املحفوظ قبل وجودها ووقوعها يه: أن ال حيزن 
املؤمن ىلع ما يصيبه؛ ألنه إذا علم أن تلك املصيبة مكتوبة ومقدرة قبل وقوعها.. استسلم 

 لقدر اهلل وانقاد ألمره.

 تسبه اإلنسان ويفعله.وبَّين أن املصيبة إنما تكون بسبب ما يك

يف احلديث القديس: يقول اهلل تعاىل ملالئكته: "ما ذا قال عبدي؟ فيقولون: محدك  **
، فيقول: ابنوا لعبدي بيتا يف اجلنة وسموه -أي: قال "إنا هلل وإنا إيله راجعون"– واسرتجع

 بيت احلمد". رواه الرتمذي، وحسنه األبلاين.

 عظيمان:ويف لكمة االسرتجاع معنيان 

إقرار العبد بأن نفسه وماهل وودله وأهله ملك هلل حقيقة، وما هذه األمور إال اعرية  -1
.  َستُسرَتَدُّ وال بُدن

إقراره بأن مصريه ومرجعه ومآهل إىل اهلل تعاىل، فال بد أن خيلف ادلنيا وراء ظهره ويعود  -2
 إىل ربه يف نهاية أمره.

فإذا اكن العبد وما هل ملاك هلل، واكن يف نهاية أمره صائرا إىل اهلل.. فكيف يفرح بمتاع 
 بموجود أو حيزن ىلع مفقود؟!

 فمن أعظم ما يَُسِّلي املصاب ويهون مصيبته: تفكره يف مبدئه ومعاده.
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يف احلديث: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا هلل وإنا إيله راجعون، امهلل أجرين  **
ثِبِْن –

َ
ثَابَهُ –يف مصيبيت واخلفن خريا منها.. إال أجره  -أ

َ
لف هل خريا اهلل يف مصيبته وأخ -أ

 منها". رواه مسلم.

ه ء، ويه: أنه سبحانه جيزيفيف هذا احلديث بشارة عظيمة ألهل املصائب إذا قالوا هذا ادلاع
 خيلف هل خريا. -2يكتب هل أجرا.  -1بذلك أمرين: 

 فهنيئا لك أيها املصاب َجِزيُل األجر واثلواب!

وال هم وال حزن  -َمَرٍض –وال وََصٍب  -َتَعٍب –يف احلديث: "ما يصيب املسلم من نََصٍب  **
 ن خطاياه".وال أذى وال غم حىت الشوكة يشاكها. إال كفر اهلل بها م

 اهلل أكرب!

 فضيلة عظىم، َوَمِزينٌة أسىم: فبقدر االبتالءات يكون تكفري السيئات.

وانظر... وتأمل... وتدبر... كيف أنه تعاىل جيازيك ويثيبك ىلع أقل املصائب واالبتالءات 
 "حىت الشوكة يشاكها"، فامحد اهلل!

. "أخطأك لم يكن يلصيبك وما أصابك لم يكن يلخطئك، أن ماواعلم يف احلديث: " **
 حديث حسن.

فيف هذا احلديث تسلية ذلوي املصائب، فاهلل قدر لك يشء قبل خلق اخللق، وال يمكن 
تغيريه وتبديله ولو اجتمع أهل السماوات واألرض ذللك، فماذا جُيِْديَك فرحك ىلع حصول 

 املتاع الفاين أو حزنك ىلع فقده؟!

نا أن من أصيب فصرب وريض؛ فإن هل من األجر واثلواب ما هو ىلع املصاب أن يعلم يقي **
 أعظم وأكرب من فوات تلك املصيبة بأضعاف مضاعفة.

َت  ** َجلي ما يسِّل املصاب: أن يتأىس بأهل املصائب الصابرين املحتسبَّي، وهل َثمن
َ
من أ

 مصيبة أعظم من مصيبة األمة بموت انليب صىل اهلل عليه وسلم؟!
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 يقول حبيبك... اسمع ماذا

قال: "إذا أصاب أحَدكم مصيبٌة فليذكر مصيبته يب؛ فإنها من أعظم املصائب". رواه 
 ادلاريم وصححه األبلاين.

 عليك أن تعلم أن: حالوة ادلنيا مرارة اآلخرة، ومرارة ادلنيا حالوة اآلخرة. **

ِت انلار بال ** ِت اجلنة باملاكره، وَُحفن  شهوات".يف احلديث: "ُحفن

ُ لك أن اجلنة حمفوفة بما تكرهه نفسك، فال بد  ُر َوُيبََّيي فهذا احلديث ُمَسلٍّ لك؛ ألنه ُيَقري
 من جماهدة ومصابرة واحتساب؛ حىت تنال األجر واثلواب.

ْنَعِم أهل ادلنيا من أهل انلار يوم القيامة فيُصبغ يف جهنم صبغة ثم  **
َ
يف احلديث: "يؤىت بِأ

ا ابن آدم، هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: ال واهلل يا رب، ويؤىت يقال: ي
بأشد انلاس بؤسا يف ادلنيا من أهل اجلنة فيصبغ يف اجلنة صبغة فيقال هل: يا ابن آدم، هل 
رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: ال واهلل يا رب ما مر يب بؤس قط وال رأيت 

 شدة قط".

 تتدبر هذا احلديث؛ تلدرك ِعَظَم جزاء أهل املصائب الصابرين املحتسبَّي!ويكفيك أن 

قال رشيح: )إين ألصاب باملصيبة فأمحد اهلل عليها أربع مرات وأشكره: إذ لم تكن  **
أعظم مما يه، وإذ رزقن الصرب عليها، وإذ وفقن لالسرتجاع؛ ملا أرجوه فيه من اثلواب، وإذ 

 (.لم جيعلها يف دين

كيف أن املصيبة تستوجب منك الشكر واحلمد، ال أن تضجر وتيسء  -راعك اهلل–فانظر 
 باهلل الظنون، فتأمل هذا الالكم ففيه شفاء لك ومنهاج قويم!

ا خيتار يل فاٍن، ومتاع عظيم باٍق، فأينهمأن يفرق املصاب بَّي الذلتَّي واملتاعَّي: متاع قل **
 العاقل اللبيب؟!
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يف احلديث: "عجبت للمؤمن؛ إن اهلل تعاىل لم يقض هل قضاء إال اكن خريا هل". رواه أمحد  **
 وصححه األبلاين.

 فاملؤمن يعبد اهلل يف الرساء بشكره، ويعبده يف الرضاء بصربه، فحياته لكها وأمره لكه هلل.

ض، بة، وكتمان املرقال عبد العزيز بن أيب رواد: )ثالثة من كنوز اجلنة: كتمان املصي **
 وكتمان الصدقة(.

 لو أن -حَّي يُعطى أهل ابلالء اثلواب-يف احلديث: "يود أهل العافية يوم القيامة  **
 جلودهم اكنت قُرضت باملقاريض". رواه الرتمذي وحسنه األبلاين.

 فال أدل ىلع جزيل فضل اهلل ألهل املصائب الصابرين من هذا، فامهلل نسألك من فضلك!

فداء  لأعظم املصائب: مصيبة ادلين، ثم مصيبة انلفس، ثم مصيبة املال؛ فانلفس واملا **
 ادلين، واملال فداء انلفس.

 وأعظم مصائب ادلين: موت انليب األمَّي صىل اهلل عليه وسلم؛ ألن الويح تنقطع بموته.

ْن نفسك ىلع لك املصائب، وال تستبعد وقوع مصيبة ب **  ك مهما اكنت!َوطي

اعلم علم يَِقٍَّي أن املصيبة مقدرة من عند اهلل وأنه لم يقدرها تعاىل يلعذبك بل يلمتحن  **
 صربك ورضاك.

 قال ابن اجلوزي: )عالج املصائب بسبعة أشياء: **

 ، والكرب ال يُرىج منه راحة.أن يعلم بأنها دار ابتالء األول:

 أن يعلم أن املصيبة ثابتة. اثلاين:

َر وجود ما هو أكرث من تلك املصيبة. اثلالث:  أن ُيَقدي
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املعىن  وهذاانلظر يف حال من ابتِّل بمثل هذا ابلالء؛ فإن اتلأيس راحة عظيمة...  الرابع:
 قد حرمه اهلل أهل انلار، فإن املخدلين فيها لك واحد حمبوس وحده، فهو يظن أنه لم يبق

 يف انلار سواه.

 انلظر يف حال من ابتِّل بأكرث من هذا ابلالء فيهون عليه هذا. اخلامس:

، قيل للقمان:  يصح عنه اخللف، اكلودل والزوجةرجاء اخللف، إن اكن من مىض السادس:
َد فَِرايِش!َتَ ماتت زوجتك، قال:   دن

 (.إن ترىق إىل مقام الرضا فهو الغايةف طلب األجر بالصرب ... السابع:

 غريه:وزاد 

 أن يعلم العبد كيف جرى القضاء فهو خري هل. اثلامن:

 أن يعلم أن تشديد ابلالء خيص األخيار. اتلاسع:

 أن يعلم أنه مملوك، وليس للملوك يف نفسه يشء. العارش:

هذا الواقع وقع برىض املالك، فيجب ىلع العبد أن يرىض بما ريض به  عرش: أناحلادي 
 السيد.

 عرش: معاتبة انلفس عند اجلزع.اثلاين 

 عرش: إنما يه ساعة، فكأن لم تكن.اثلالث 

قال ابن اجلوزي: )ولوال أن ادلنيا دار ابتالء لم ُتْعَتَوْر فيها األمراض واألكدار، ولم يضق ** 
كى أن خرج من ادلنيا، ونوح بيعاين املحن إىل العيش فيها ىلع األنبياء واألخيار، فآدم 

ثالث مئة اعم، وإبراهيم يكابد انلار وذبح الودل، ويعقوب بكى حىت ذهب برصه، 
رعون ويلىق من قومه املحن، وعيىس بن مريم ال مأوى هل إال الرباري يف وموىس يقايس ف

ب زة وهو من أحوقتَل عمه مح صىل اهلل عليه وسلم يصابر الفقرَ  العيش الضنك، وحممد
 أقاربه إيله ونفوَر قومه عنه...(.
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 مسلم.رواه ** يف احلديث: "ادلنيا سجن املؤمن وجنة الاكفر". 

، لوال أن اإلنسان يصاب بمصائب ويبتىل بابتالءات تلكرب وترب** يِلَْعلَْم أهل املصائب أنه 
عبيده ما بَّي احلَّي واآلخر بأنواع من أدوية  ولكن ِلِعَظِم رمحة اهلل وكرمه فإنه يتفقد

 املصائب؛ يلحتيم بها من اهلالك، فسبحان من يرحم ببالئه ويبتِّل بعطائه!

 يف الشدة"!اهلل يف الرخاء يعرفك ** يف احلديث: "تعرف إىل 

أنه  ، قال تعاىل: "فلوالمن عمل صالح مَ دن عليه السالم نفعه يف بطن احلوت ما قَ فيونس 
 اكن من املسبحَّي للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون".

ننُه لم يكن هل عمل صالحوأما 
َ
هل: "آآلن وقد عصيت قبل وكنت من  يلق ..فرعون فَِِل

 املفسدين".

 يبة، بل يضاعفها.** جيب أن تعلم أن اجلزع ال يرد املص

 عليه.متفق ** يف احلديث: "إنما الصرب عند الصدمة األوىل". 

** يف احلديث: "قال يل جربيل: يا حممد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك 
 مفارقه، واعمل ما شت فإنك مالقيه"!

ىض، ومن سخط فله رفمن ريض فله الب قوما ابتالهم، ** يف احلديث: "إن اهلل إذا أح
 أمحد وصححه األبلاين.رواه ، ومن جزع فله اجلزع". السخط

 املوفق واهلادي إىل سواء السبيل...واهلل 

 

 

 إعداد:                                                                              

 ك(ـــلـــمـــد الـــبـــعو ـــأب)


