بسم هللا الرحمن الرحيم
المؤمن صابر شاكر

الدنيا دار تكليف وعمل و اآلخرة دار تشريف وجزاء :
أخوتنا الكرام ،عظمة هذا الدين أنه قدم لإلنسان تصورا ،أو فلسفةة ،أو عقيفد ،،أسفمال لمسفم واحفد ،قفدم
له تصورا عن الكون ،والحيا ،،واإلنسان ،الحيا ،الدنيا حيا ،إعداد لحيا ،أخرى ،المسلم عنده تصفور صفحيأ أن
الحيا ،الدنيا هي حيا ،إعداد لحيا ،أخرى ،لذلك الدنيا دار تكليف بينما اآلخر ،دار تشريف ،الفدنيا دار عمفل لكفن
اآلخر ،دار جزال.
هللا خلقنا ليرحمنا:
أيها األخو ،،ألن هللا رحيم وألنه خلقنا ليرحمنا ،والدليل:
إِ اَّل َمنْ َر ِح َم َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخلَ َق ُه ْم
[ سورة هود]111:

خلقنففا ليرحمنففا ،خلقنففا ليسففقدنا ،خلقنففا ليقاينففا ،خلقنففا لجنففة عررففها السففماوا واألر

 ،مففن مقترففيا

رحمته أننا إذا غةلنا في الدنيا ،أو قصرنا ،أو خالةنا ،هناك تدابير تربويفة ،للتقريف  :كيفف أن األ حينمفا يفرى
ابنه مقصرا في الدراسة يشدد عليه ،يحاسبه أشد المحاسبة ،فإذا تةوق هذا االبن في مستقبل حياته ،وعاش حيفا،
كريمة رغيد ،،تذكر فرل أبيه عليه.
لذلك أيها األخو ،،أعظم شيل في حيا ،المؤمن أنه يةهم عل هللا حكمته من المصيبة،
أنواع المصائب:
 .1مصائب األنبياء:
مصائ كشف ليس غيفر ،األنبيفال ينافوون علف كمفال يةفوق الشفيل المف لوف ،لفذلك مصفائبهم مصفائ
كشف.
ذه النبفي عليفه الصفو ،والسفوم إلف الافائف مشفيا علف قدميفه ،ثمفانون كيلفو متفرا ،ولمفا وصفل إليهفا
دعفاهم إلف اإلسففوم فكةفروا بففه ،و كفذبوه ،وسففخروا منفه ،وأغففروا صفبيانهم برففربه ،والفدمال سففال مفن قدمففه
الشريف ،جاله ملك الجبال ،و قال له يا محمد:
إِنْ شِ ْئ َت أَنْ أ ُ ْط ِب َق َعلَ ْي ِه ْم ْاألَ ْخ َ
ش َب ْي ِن،

سلا َم َ :بلْ أَ ْر ُجو أَنْ ُي ْخر َج ا
صلاى ا
هللا َو ْحَل َداُ ََّل ُي ْ
ش َِلر ُك ِبَل ِه
هللا ُ مِنْ أَ ْ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
َف َقال َ ال ان ِب ُّي َ
ص ََلا ِب ِه ْم َمَلنْ َي ْب ُبَل ُد ا َ
ِ
َ
ش ْي ًئا
[ متفق عليه عن عائشة]

مصائ األنبيال مصائ كشف ،أي هناك كمال كبير جدا ،هذا الكمال يظهر بشكل صارخ بمصيبة،
 .2مصائب المؤمنين:
لكن مصائ المؤمنين ،مصائ

دفع أو رفع :أي سرعته بايئة ،عباداته غير متقنفة ،عافاؤه قليفل ،البفه
ٍ

للقلم غيفر مقبفول ،رفقيف ،يسفوق هللا لفه شفد ،يدفقفه إلف المزيفد ،إلف أن يافور عبادتفه ،إلف أن يافور البفه
للقلم ،إل أن يزداد ورعا ،مصائ المؤمنين مصائ

دفع ،سرعة بايئة يحتاج إل دفع ،أو قبفل عمفو صفالحا

وبإمكانه أن يةقل عمو أكبر ،مصائ رفع ،مركبة الان بمئة ألف ،بإمكانها أن تحمل عشرين انفا ،حمفل انفا
واحدا ،نقول له :ال أن عندك مركبة عندها إمكانية كبير ،جدا ،فلماذا تقبل مبلغا بسياا؟ خذ عشر ،أرقافه.
مصائ المؤمنين ،مصائ دفع أو رفع،
 .3مصائب الكفار أو المشركين:
لكن مصائ الكةار أو المشركين مصائ ردع أو قصم ،إذا كفان فيفه خيفر واحفد بالمليفار ،يسفوق هللا لفه
مصففيبة ردع ،فففإن لففم يرتففدع قصفمه هللا ،األنبيففال كشففف ،المؤمنففون دفففع أو رفففع ،الكةففار والمشففركون ردع أو
قصم.
لذلك نحن في دار ابتول ،نحن في دار التوال ال دار استوال ،وفي منزل ترح ال منزل فرح ،فمفن عرفهفا
لم يةرح لرخال ،ولم يحزن لشقال ،ألنه مؤق  ،قد جقلهفا هللا دار بلفوى ،وجقفل اآلخفر ،دار عقبف  ،فجقفل بفول
الدنيا لقاال اآلخر ،سببا ،وجقل عاال اآلخر ،من بلوى الدنيا عورا ،في خذ ليقاي ويبتلي ليجزي.
أنواع الصبر :
أخواننا الكرام :يج أن نؤمن أن هللا عز وجل إذا ساق لقبفد مفؤمن مصفيبة فليكفون عافاؤه علف صفبره
لهذه المصيبة بغير حسا  ،هذه اآلية األول :
سا ٍ
ب
اب ُرونَ أَ ْج َر ُه ْم ِب َغ ْي ِر ِح َ
إِ ان َما ُي َو افى ال ا
ص ِ
[ سورة الزمر] 11:

الصبر عل ماذا؟ القلمال أجمقوا عل أن الصبر ثوثة أنواع:

 .1صبر على الطاعة:
قد تكون صو ،الةجر في أيام الصيف ،السفاعة الثالثفة ،وأنف متف خر حتف نمف  ،والنهفو

مفن الةفراش

صق جدا ،لكنك آثر ااعة هللا ،فقم إل الصو ،،هذا صبر عل الااعة،
 .2صبر عن المبصية:
وأحيانا تمر فتا ،بارعفة الجمفال ،وأنف شفا ففي مقتبفل حياتفك ،ولفك أن تنظفر إليهفا وال أحفد علف وجفه
األر

يحاسبك ،لكنك خوفا من هللا غرر بصرك عن محارم هللا ،وقل  :إني أخاف هللا ر القالمين ،هذا

صبر عن المقصية،
 .3صبر على المصيبة:
أحيانففا يسففوق هللا لإلنسففان مررففا ،فيصففبر عليففه ،صففبر علف الففبول ،فللصففبر ثوثففة أنففواع ،صففبر عل ف
الااعة ،وصبر عن المقصية ،وصبر عل قرال هللا وقدره.
الصبر عند الصدمة األولى :
مر النبي عليه الصو ،والسوم عل امرأ ،تبكي عند قبر،
فقال :اتقي هللا واصبري،
هي ال تقرفه ،قال له إليك عني فإنك لم تص بمصفيبتي ،لكنهفا بقفد أن عرفف أنفه النبفي عليفه الصفو،
والسوم،
قال لها :إنما الصبر عند الصدمة األول .
أحيانا ت ني مصيبة يرجر وقد يشتم وقد وقد وقد ،لكن بقد ذلك يصبر ،ليس هذا هو الصبر ،إنما الصفبر
عند الصدمة األول  ،الصبر عند تلقي الخبر أول مر ،،الحمد هلل،
لذلك من أروع ما قاله سيدنا عمر ،كان إذا أصابته مصيبة ،قال:
الحمد هلل ثاث مرات ،الحمد هلل إذ لم تكن في ديني ،والحمد هلل إذ لم تكن أكبر منها ،والحمد هلل إذ
ألهمت الصبر عليها.
إذا الصبر بكوم النبفي عليفه الصفو ،والسفوم عنفد الصفدمة األولف  ،الباولفة هنفا ،لفذلك قفال اإلمفام علفي
رري هللا عنه:
الرضا بمكروا القضاء أرفع درجات اليقين،
أنا أعرف عالما أظنه صالحا وأحترمه كثيرا ،له ابن درس الا  ،ثم دخل كلية الشريقة ،ثفم حةفظ كتفا
هللا كله ،ثم أدى الخدمة اإللزامية ،ثم خاف لفه ،كفان عرسفه بقفد أسفبوع ،مفا بحفاده سفير ،ذهبنفا مفع بقف

األخو ،القلمال كي نقزيه ،أنا فوجئ أنه كان في أعل درجا الررا عن هللا ،ابنه الوحيد ابي عل شرعي
عل حةظ كتا هللا عل زواج ،رأي الصبر بشكل وارأ جدا عندما زرناه في مدينته ،هذا هو المؤمن.
س ارا ُء شكر ،فكان
أم َرا ُكلاه له خير ،وليس ذلك ألحد إَّل للمؤمن ،إن أصاب ْت ُه َ
َع َجبا ألمر المؤمن! إنا ْ
ص َبر ،فكان خيراً له
ضرا ُء َ
خيراً له ،وإن أصاب ْت ُه ا
[ مسلم عن صهيب الرومي ]

على اإلنسان التحلي بالحكمة في إباغ األخبار السيئة :
حديه آخر:
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َقا َل َيقُو ُل َّ
صلَّ َّ
هللا ُ َت َقالَ :
أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
ض ُ
س َب ُه إِ اَّل ا ْل َج ان ُة
اح َت َ
صفِ اي ُه مِنْ أَهْ ِل ال ُّد ْن َيا ُث ام ْ
ت َ
ِن ِع ْندِي َج َزا ٌء إِ َذا َق َب ْ
َما لِ َب ْبدِي ا ْل ُم ْؤم ِ
[ البخاري عن أبي هريرة ]

شخص يحبه كثيرا ،قد يكون ابنه ،زوجته أحيانا ،صديقه ،أخوه ،إنسان تحبه حبا جمفا ،وأكثفر شفيل هفذا
وارأ في األبنال،
لذلك هذا الصحابي الذي جال إل البي وابنه مري

 ،وس ل زوجته عفن ابنهفا المفري

في أهن حال وقد ما  ،لم ترد أن تبلغه ،يبدو أنه كان في الجهاد ،وهي كن

 ،قالف لفه :هفو

عفن موتفه أنفه ففي أهفدأ حفال ،ففي

الصباح أبلغته ،فذه إل النبي عليه الصو ،والسوم وقص عليه ما فقل زوجته ،فالنبي أثن عليها كثيرا،
أحيانا إبوغ الخبر من دون حكمة ،من دون دقة ،قد يصي اإلنسان بصدمة كبير ،جدا،
سمق عن مري

خبيه ،الابي قفد درس ببلفد يبلغفون المفري

أصي بمر

المفر

مفن دون أي

مواربة ،قال له :مقك سراان تقيش أربقة أشهر بالتمام والكمال ،فما في اليوم الثاني ،لم يتحمل،
النبي عليه الصو ،والسوم قال :
سوا لَ ُه فِي ْاألَ َج ِل
إِ َذا د ََخ ْل ُت ْم َعلَى ا ْل َم ِر ِ
يض َف َن ِّف ُ
[ ابن ماجه عن أبي سبيد الخدري ]

أبلغ أهله ،دعك منه،
جزاء الصبر :
قال تقال :
سا ٍ
ب
صابِ ُرونَ أَ ْج َر ُه ْم بِ َغ ْي ِر ِح َ
إِ ان َما ُي َو افى ال ا
[ سورة الزمر] 11:

ما مقن بغير حسا ؟ أحيانا يقايك إنسان سندا ،هذا السفند مرفبوا بمبلفغ مقفين ،لفك عنفدي مئفة ألفف،
لك عندي مليون ،لك عندي مئة مليون ،لكن ما قولك أن ت خذ سندا موققا واكت أي مبلغ تريفد ،إن كتبف ألفف
مليون ت خذهم ،هذا مقن قول هللا عز وجل:

سا ٍ
ب
اب ُرونَ أَ ْج َر ُه ْم ِب َغ ْي ِر ِح َ
إِ ان َما ُي َو افى ال ا
ص ِ
[ سورة الزمر] 11:

هذه اآلية الوحيد ،بغير حسا  ،هذا الذي ساق هللا له مصيبة فصبر،
النبي عليه الصو ،والسوم عنده صحابي جليل ،له ابن جميل الصفور ،،كفان يحبفه حبفا ال حفدود لفه ،مفن
شد ،تقلقه بابنه كان يرقه عل كتةه وهو عند رسول هللا صل هللا عليه وسلم ،النبي الكفريم سف له مفر ،أتحبفه؟
فهذا الصحابي قال له كلمة رائقة ،قال له :أحبك هللا كما أحبه ،بقد أيفام افتقفد النبفي هفذا الصفحابي ،فسف ل عنفه،
فقيل له :لقد ما ابنه ،فاستدعاه وعزاه ،لكن الذي يلة النظر أنه قال له :أيهما أح إليك أن تمتفع بفه عمفرك-
مقك دائما كظلك ،في خدمتك ،ولد بار ،لم يةارقك ،ماواع لك ،بفار بفك -أم أن يسفبقك إلف الجنفة ،فف ي أبوابهفا
فتحها لك؟ قال له :بل الثانية ،قال له :هي لك.
فلذلك:
سلا َم َقال َ َيقُول ُ ا
صلاى ا
ض ُ
صفِ اي ُه
سول َ ا ِ
ت َ
ِن ِع ْندِي َج َزا ٌء إِ َذا َق َب ْ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللا َ
أَنا َر ُ
هللا ُ َت َبالَى َما لِ َب ْبدِي ا ْل ُم ْؤم ِ
س َب ُه إِ اَّل ا ْل َج ان ُة
اح َت َ
مِنْ أَهْ ِل ال ُّد ْن َيا ُث ام ْ
[ البخاري عن أبي هريرة ]

َ
ت َبلَى َقال َ َه ِذ ِا ا ْل َم ْرأَةُ
ام َرأَ ًة مِنْ أَهْ ِل ا ْل َج ان ِة قُ ْل ُ
اس أَ ََّل أ ُ ِري َك ْ
اح َقال َ َقال َ لِي ا ْبنُ َع اب ٍ
َع َطا ُء ْبنُ أ ِبي َر َب ٍ
صلاى ا
ص َر ُع َوإِ ِّني أَ َت َك ا
ص َب ْر ِ
هللا لِي َقال َ إِنْ شِ ْئ ِ
ت
ت َ
ش ُ
سلا َم َف َقالَ ْت إِ ِّني أ ُ ْ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َ
س ْو َدا ُء أَ َت ْت ال ان ِب اي َ
ال ا
ف َفادْ ُع ا َ
هللا لِي أَنْ ََّل أَ َت َك ا
ص ِب ُر َف َقالَ ْت إِ ِّني أَ َت َك ا
ت َد َع ْو ُ
َولَكِ ا ْل َج ان ُة َوإِنْ شِ ْئ ِ
ف َف َد َعا
ش َ
ش ُ
هللا أَنْ ُي َبافِ َيكِ َف َقالَ ْت أَ ْ
ف َفادْ ُع ا َ
ت اَ
لَ َها
[ البخاري عن عطاء بن أبي رباح ]

وأيرا :
ش ْو َك ِة ُي َ
ب َو ََّل َه ٍّم َو ََّل ُح ْز ٍن َو ََّل أَ ًذى َو ََّل َغ ٍّم َح اتى ال ا
ص ٍ
ص ٍ
شا ُك َها إِ اَّل َك اف َر
ب َو ََّل َو َ
يب ا ْل ُم ْسلِ َم مِنْ َن َ
َما ُيصِ ُ
ا
هللا ُ ِب َها مِنْ َخ َطا َيااُ
[ البخاري عن أبي سبيد الخدري]

وعزتي وجالي َّل أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه ،إَّل ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما ً
في جسدا ،أو إقتاراً في رزقه ،أو مصيبة في ماله أو ولدا ،حتى أبلغ منه مثل الذر ،فإذا بقي عليه شيء
شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه
[ ورد في األثر ]

أخواننا الكرام ،إذا تةرفل هللا علينفا وعالجنفا ففي الفدنيا ،وانتهف بنفا األمفر إلف أننفا إذا وصفلنا إلف شفةير
القبر ليس علينا شيل ،هذا أكبر كس للمؤمن ،أن تنتهي به الدنيا وقد غةر هللا كل ذنوبه:

وعزتي وجالي َّل أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه ،إَّل ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما ً
في جسدا ،أو إقتاراً في رزقه ،أو مصيبة في ماله أو ولدا ،حتى أبلغ منه مثل الذر ،فإذا بقي عليه شيء
شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه
[ ورد في األثر ]

ااهر من الذنو ،
الصبر عادة األنبياء والمتقين وحلية أولياء هللا المخلصين :
وهناك حديه آخر يقول النبي عليه الصو ،والسوم:
َمنْ ُيردْ ا
هللا ُ ِب ِه َخ ْي ًرا ُيصِ ْب ِم ْن ُه
ِ
[ البخاري عن أبي هريرة]

يسوق له مصيبة،
للتقري  ،إنسان مقه التها مقد ،حاد ،وإنسان مقه ورم خبيه منتشفر ،ففاألول سف ل الابيف مفاذا ي كفل،
ف عااه حمية شديد ،جدا ،عل الحلي فقا ،وتوعده الابي أنه إذا خالف هذه الحمية سوف يتةاقم مرره ،وقفد
يحتاج إل عمل جراحي ،هذه حالة ،جال مري

آخر مقه مر

خبيه منتشر ،فس ل الابي مفاذا آكفل؟ قفال:

ُك ْل ما شئ  ،أيهما أفرل؟ هذا الذي خرع لحمية شديد ،جدا أم هذا الفذي قيفل لفه ُكف ْل مفا شفئ ؟ لفذلك ال تنسف
هذه اآلية:
اب ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء
سوا َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َف َت ْح َنا َعلَ ْي ِه ْم أَ ْب َو َ
َفلَ اما َن ُ
[ سورة األنبام]44 :

دنيا ،ومال ،وجاه ،ومكانة ،وبيو  ،ومركبا :
اب ُكل ِّ َ
ش ْي ٍء َح اتى إِ َذا َف ِر ُحوا ِب َما أُو ُتوا أَ َخ ْذ َنا ُه ْم َب ْغ َت ًة َفإِ َذا ُه ْم
سوا َما ُذ ِّك ُروا ِب ِه َف َت ْح َنا َعلَ ْي ِه ْم أَ ْب َو َ
َفلَ اما َن ُ
سونَ
ُم ْبلِ ُ
[ سورة األنبام]44 :

أما المؤمنون:
ت َو َب ِّ
َولَ َن ْبل ُ َو ان ُك ْم بِ َ
س َوال اث َم َرا ِ
صابِ ِرينَ *الاذِينَ إِ َذا
وع َو َن ْق ٍ
ش ِر ال ا
ش ْي ٍء ِّمنَ ا ْل َخ ْ
ص ِّمنَ األَ َم َو ِ
ال َواألنفُ ِ
وف َوا ْل ُج ِ
صلَ َو ٌ
ات ِّمن ار ِّب ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَـئِ َك ُه ُم
صا َب ْت ُهم ُّمصِ ي َب ٌة َقالُو ْا إِ انا ِ ه ِ
هلل َوإِ انـا إِلَ ْي ِه َرا ِجبونَ *أُولَـئِ َك َعلَ ْي ِه ْم َ
أَ َ
ا ْل ُم ْه َتدُونَ
[ سورة البقرة] 111-111 :

َمنْ ُيردْ ا
هللا ُ ِب ِه َخ ْي ًرا ُيصِ ْب ِم ْن ُه
ِ
[ البخاري عن أبي هريرة]

حديه آخر في الصحاح:

س ِخ َط َفلَ ُه
إِنا ِع َظ َم ا ْل َج َز ِ
ضا َو َمنْ َ
الر َ
هللا إِ َذا أَ َح اب َق ْو ًما ا ْب َت َا ُه ْم َف َمنْ َرضِ َي َفلَ ُه ِّ
اء َم َع ِع َظ ِم ا ْل َب َا ِء َوإِنا ا َ
س َخ ُط
ال ا
[ أن ماجه عن أنس بن مالك]

لذلك أيها األخو ،الكرام ،الصبر عاد ،األنبيفال ،والمتقفين ،وحليفة أوليفال هللا المخلصفين ،وهفو مفن أهفم مفا
نحتاج إليه في هذا القصر ،الذي كثر فيه المصائ وتقدد  ،وقل مقها صبر الناس عليها.
الصبر ضياء:
أيها األخو ،،الصبر ريال ،بالصفبر يظهفر الةفرق بفين ذوي القفزائم والهمفم وبفين ذوي الجفبن والرفقف
والخور ،الصبر لفيس جبنفا ،وال ي سفا ،وال ذال ،بفل الصفبر حفبس الفنةس عفن الوقفوع ففي سفخا هللا عفز وجفل،
وتحمل األمور بحزم وتدبر ،والصابرون يوفون أجورهم بغير حسا :
س َا ًما
ص َب ُروا َو ُيلَ اق ْونَ فِي َها َت ِح اي ًة َو َ
أ ُ ْولَئِ َك ُي ْج َز ْونَ ا ْل ُغ ْر َف َة ِب َما َ
[ سورة الفرقان] 11 :

من يرضى بقضاء هللا و قدرا سيخلفه هللا خيراً من كل الذي أصابه :
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول :إ هنا هلل وإ هنا إليه راجبون ،الله هم أجرني في مصيبتي ،واخلف لي خيرا
منها ،إَّل آجرا هللا في مصيبة وأخلفه خيراً منها
[مسلم عن أم سلمة ]

صدق وال أبالغ أن حينما ترر بقرال هللا وقدره يخلةك هللا خيرا من هذا كله:
ش ْو َك ِة ُي َ
ب َو ََّل َه ٍّم َو ََّل ُح ْز ٍن َو ََّل أَ ًذى َو ََّل َغ ٍّم َح اتى ال ا
ص ٍ
ص ٍ
شا ُك َها إِ اَّل َك اف َر
ب َو ََّل َو َ
يب ا ْل ُم ْسلِ َم مِنْ َن َ
َما ُيصِ ُ
ا
هللا ُ ِب َها مِنْ َخ َطا َيااُ
[ البخاري عن أبي سبيد الخدري]

وليقلم المؤمن الصادق أنه كما قال هللا عز وجل :
ض َو ََّل فِي أَ ْنفُسِ ُك ْم إِ اَّل فِي ِك َتا ٍ
هللا
ب مِنْ َق ْب ِل أَنْ َن ْب َرأَهَا إِنا َذلِ َك َعلَى ا ِ
اب مِنْ ُمصِ ي َب ٍة فِي ْاألَ ْر ِ
ص َ
َما أَ َ
س ْوا َعلَى َما َفا َت ُك ْم َو ََّل َت ْف َر ُحوا بِ َما آ َتا ُك ْم َو ا
ور
هللا ُ ََّل ُيح ُّ
َيسِ ي ٌر*لِ َك ْي َا َتأْ َ
ِب ُكل ا ُم ْخ َت ٍ
ال َف ُخ ٍ
[سور ،الحديد ]22-22 :

المؤمن صابر شاكر :
أيها األخو ،الكرام:
ت َك َذا كانَ َك َذا َو َك َذاَ ،و لَكِنْ قُلْ َقد َار ا
فاَ َتقُلْ  :لَ ْو أَني َف َب ْل ُ
هللا ُ َوما شاء َف َبل َ فإنا "لَ ْو" َت ْف َت ُح َع َمل َ
ال ا
طان
ش ْي ِ
[مسلم عن أبي هُريرة رضي ه
هللا عنه ]

وان نةسك واعلم يقينا أن كل مصيبة ت تي إنما هي بإذن هللا ،وقرائه وقدره ،فإن األمر له وحده،
لذلك استقن عل الصبر باعتقادك أن هذا الشيل ساقه هللا إليك رحمة منه ،وعدال:
لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة اإليمان حتى يبلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ،وما أخطأا لم يكن
ليصيبه
[الطبراني عن أبي الدرداء ]

أيها األخو ،،أرجو هللا عز وجل أن نكون قد انتةقنا من هذه اآليا واألحاديه التي تقيننفا علف الصفبر،
الحيا ،فيها متاع كثير ،،فيها بول ،فيها شدائد ،وال سيما في آخر الزمان:
اشتقت ألحبابي،
قالوا :لسنا أحبابك؟
قال َّ :ل ،أنتم أصحابي ،أحبابي أنَلاس يَلأتون فَلي آخَلر الزمَلان القَلابض مَلنهم علَلى دينَله كالقَلابض علَلى
الجمر ،أجرا كأجر سببين،
قالوا :منا أم منهم؟
قال :بل منكم ،ألنكم تجدون على الخير مبوانا ً وَّل يجدون
[ الترمذي عن أنس]

لذلك الصبر من صةا المؤمن ،المؤمن صابر شاكر ،في الرخال شكور ،وفي البول صفبور ،هفذه حالفة
مهمة جدا ،لكن أن حينما تصبر ابتغال لمررا ،هللا يلقي هللا في قلبك حوو ،ال تقفل عفن الفذي فاتفك ممفا لفو لفم
تكن صابرا.
أيهففا األخففو ،الكففرام ،هللا عففز وجففل علف كففل شففيل قففدير ،قففادر أن يسففقدك وأنف فففي أصففق الحففاال ،
وقادر وأن في أقوى درجة في الدنيا أن تكون أشق الناس.
بقففدر
إن هللا يقاففي الصففحة ،والففذكال ،والمففال ،والجمففال ،للكثيففرين مففن خلقففه ،ولكنففه يقاففي السففكينة
ٍ
ألصةيائه المؤمنين.
وقع أراداُ هللا:
كل ُّ شيء َ
وقع أرادهُ هللا ،أي سمأ به ،وال يليق ب لوهية اإلله أن يقع في ملكفه
أيها األخو ،،وان نةسك أن ك ُّل شيل َ
وقع ،تحصيل حاصل،
ما ال يريد ،كل شيل وقع أراده هللا ،بالمقابل :وك ُّل شيل أراده هللا َ
وقع ،وإرادةُ هللا متبلِّ ٌ
قة بالحكمة المطلقة ،والحكمة
وقع أراداُ هللا ،وكل ُّ شيء أرادا هللا َ
كل شيء َ
المطلقة متبلقة بالخير المطلق،
أي ال يوجد بالكون شر مالق ،هناك شر موظف للخير ،أورأ مثل:
ساء ُه ْم
إِنا ف ِْر َع ْونَ َع َا فِي ْاألَ ْر ِ
ضبِف َطائِ َف ًة ِّم ْن ُه ْم ُي َذ ِّب ُح أَ ْب َناء ُه ْم َو َي ْس َت ْح ِيي ِن َ
ض َو َج َبل َ أَهْ لَ َها شِ َي ًبا َي ْس َت ْ
إِ ان ُه َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْفسِ دِينَ
[ سورة القصص]4 :

اآلن دقق:
ارثِينَ * َو ُن َم ِّكنَ لَ ُه ْم فِي
ض ِبفُوا فِي ْاألَ ْر ِ
اس ُت ْ
َو ُن ِري ُد أَنْ َن ُمنا َعلَى الاذِينَ ْ
ض َو َن ْج َبلَ ُه ْم أَئِ ام ًة َو َن ْج َبلَ ُه ُم ا ْل َو ِ
ي ف ِْر َع ْونَ َوهَا َمانَ َو ُج ُنو َد ُه َما ِم ْن ُه ْم َما َكا ُنوا َي ْح َذ ُرونَ
ْاألَ ْر ِ
ض َو ُن ِر َ
[ سورة القصص]6-1:

لففيس فففي األر

شففر مالففق ،هنففاك شففر نسففبي ،شففر موظففف للخيففر ،لففذلك اامئنففوا علف التففاريي القففديم

والحففديه ،مففا مففن ااغيففة عل ف وجففه األر

مففن آدم إل ف يففوم القيامففة إال ويوظففف هللا اغيانففه لخدمففة دينففه

والمؤمنين ،علم هفذا مفن علفم وجهفل هفذا مفن جهفل ،مفن دون أن يشفقر ،ومفن دون أن يريفد ،وبفو أجفر ،وبفو
ثوا  ،اعتقد يقينا أن كل شيل وقفع أراده هللا ،مقنف أراده سفمأ بفه ،ومقنف سفمأ بفه أي هفذا شفر نسفبي ،شفر
موظف للخير ،لذلك كل شيل تراه عينك مما يؤلم هو عوج ،أو تدري  ،أو تهيئة للخير ،المؤمن يقتقد يقينا أنه
ما نزل بول إال بذن وال رفع إال بتوبة ،من هنا ورد:
ما من عثر ًة ،وَّل اختاج عرق ،وَّل خدش عودٍ ،إَّل بما قدمت أيديكم وما يبفو هللا أكثر
[ أخرجه ابن عساكر عن البراء ]

هذه قرية أساسية في عقيد ،المسلم.
المصيبة نبمة مبطنه:
كل شيل وقع من الشر الظاهر هو في الحقيقة خير مبان ،قال تقال :
َوأَ ْس َب َغ َعلَ ْي ُك ْم نِ َب َم ُه َظاه َِر ًة َو َباطِ َن ًة
[ سورة لقمان] 21 :

ما هي النقم الباانة؟ المصائ ،
أعرف شخصا يمو

و ال يةكر أن يصلي بحياته ،مال وفير ،ومكانة كبير ،،كافر بكل األديفان ،سفاق هللا

له شد ،لم يستاع تحملها ،هذه الشد ،سب إيمانه ،وسب استقامته،
أعرف امرأ ،متةلتة تةلتا غير مققول ،ساق هللا لها مررا فالنتيجة أنها تحجب ،
هللا عز وجل كل إنسان عندما يصر عل مقصية ،يسوق له شفد ،،هفذه الشفد ،تفزاح عنفه إذا تفا إلف هللا
عز وجل ،فربنا حكيم،
وقع ،وإرادةُ هللا متبلِّ ٌ
قة بالحكمة المطلقة ،والحكمة
وقع أراداُ هللا ،وكل ُّ شيء أرادا هللا َ
فكل شيء َ
المطلقة متبلقة بالخير المطلق.
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