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الصرب على البالء
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ومـ
سقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن
ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد أن محؿدً ا طدده ورسقلف
( ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل
عمران.]201:
( ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) [النساء.]2:
( ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ) [األحزاب]02-00:
بالفدى
يا أيفا الؿممـقن! لؼد بعث اهلل  محؿدً ا 
ُ
فتؿت كؾؿ ُة
وبالـقر ،حتك قام الـدل  بتدؾقغ ديـ اهلل َّ ،

اهلل( ،ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ)[فاطر]34:

أتؿ الـصح ،حتك أكؿؾ اهلل
وقد كصح الـدل  لفذه األمة َّ

وأتؿ بف الـعؿة :قال الحؼ سدحاكف( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
 بف الديـَّ ،
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ) [المائدة]4:

وقام الـدل  بتعؾقؿ الـاس أفضؾ تعؾقؿ ،وبتقجقففؿ أفضؾ
ِ
ٍ
أودية
محؿد  ،ففق يف
تقجقف ،و َمـ لؿ يشرب مِـ وحل
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يفقؿ طؾك وجفف
التقف ُ
كعؿ طداد اهلل
َّ
وإن مؿا جاء بف كدقـا  ،وط َّؾؿـا إياه ،وأكَّده لـا
 ،بالرباهقـ الساصعة ،وباألدلة القاقعة ،وبالعؼقل
الصحقحة حقـؿا حركفا كدقدـا َّ ،
أن هذه الدكقا لقست بدار
مؼر ،وإكؿا هل محؾ ُل ْجعة ،وأهنا دار ُلؼؾةَّ ،
وأن الثاوي فقفا راحؾ ،واأليام
ٍ
مراحؾَّ ،
ابتالء ،ودار امتحان
وأن هذه الدكقا إكؿا هل دار
كعؿ طداد اهلل ،الدكقا هذه هل دار األطراض ،الدكقا هذه هل دار االبتالء ،وقد
َّ
تؿخض هذا االبتالء مـ َر ِح ِؿ الؿـحة التل مـحفا اهلل  آلدم ،حقـؿا أسؽـف

الجـة( ،ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [طه ،]212:قال اهلل ( :ﯟ ﯠ)
[طه ،]214:ففدط آدم وحقاء ،وهدط إبؾقس مـ أطالل ِ
الجـان ،هدطقا إلك دار
األطراض ،وإلك دار االبتالء
هذه الدكقا ما مِـ ٍ
أحد لديف أدكك ُمسؽة طؼؾٍ ،إال وهق يعؾؿ َّ
أن هذه الدكقا ال
ٍ
يصػق لفا ما ٌءَّ ،
أطراض
وأن هذه الدكقا ال يصػق لفا هـاء ،وإكؿا هل دار
ودار مصائب إن أضحؽت يق ًما فؼد أبؽت أيا ًما ،وإن أفرحت حقـًا
وابتالءُ ،

فؼد أحزكت أحقاكًا

ِ
ِ
صح فقفا مِـ
غـل ،كؿ َّ
هذه الدكقا كؿ اغتـك فقفا مـ فؼقر ،وكؿ افتؼر فقفا مـ ٍّ
مريض ،وكؿ َم ِر َض فقفا مِـ صحقح
هذه الدكقا كؿ تؼدَّ م فقفا مِـ َزكقؿ ،وتلخر فقفا مِـ طظقؿ
ٍ
ٍ
ٍ
وتؿحقص واختدار،
ابتالء
ألحد ،وإكؿا دار
كعؿ طداد اهلل ،هذه الدكقا ال تصػق

أردت أن تعرف مؼدار ققؿة هذه الدكقا ،فاكظر إلك تؼؾدفا بلهؾفا ،هذه
وإذا
َّ
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أدل طؾك أكَّفا دار ٍ
الدكقا حقـؿا تليت طؾك اإلكسان تذهب سري ًعا ،وال َّ
كدر ،ودار
ٍ
تؿحقصَّ ،
أن اإلكسان إذا بؾغ ِذروة حقاتف ،و َّدع هذه الدكقا

ُكللؾ ابللـ ُأك َثللك ْ
لت َسللال َم ُت ُف
وإن َصا َلل ْ

يقم لا طؾللك آ َل ٍ
للة َحللدْ َباء َم ْح ُؿ ُ
للقل
َْ ً

دار ابتالءَ ،مـ أراد حقا ًة خالق ًة مِـ التؽدير والتـغقص ،فؼد
طداد اهلل! هذه الدكقا ُ
أمرا ال يؿؽ ُـ حصقلف
تؼ َّؾب ً

و ُمؽؾلللللػ األيلللللام ضلللللد صِداطفلللللا

لللب يف الؿللللاء َجللللذوة كل ِ
لللار
متطؾل ٌ

ما َسؾِ َؿ مِـ تـغصقفا وال تؽديرها أحدٌ  :فلكدقاء اهلل وصػقة َخؾؼف طؾقفؿ الصالة
والسالم ،قاسقا مِـ الدكقا ،وطاكقا مِـ االبتالءات ما طاكقا
ففذا إبراهقؿ الخؾقؾ بعد ما كَجك مِـ الـار العظقؿة التل ُأ ِ
وقدت لف ،و ُأ ِ
غر َمت
َ
وهـاك ُهـاك ُيدتؾك ٍ
بلمر آخر
فـجاه اهلل  مِـ الؽرب العظقؿُ ،
إلحراقفَّ ،

خطقر ،حقـؿا يرى يف الؿـام فقؼقل البـف( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ)
[الصافات]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) [الصافات ]204:و َطؾِ َؿ اهلل  صدقف والقؼقـ ،فداه
الؿـادي -وإبراهقؿ بالسالمة والؽرامة ُيح َّقا -أي يا
بذبحٍ طظقؿ ،فـادى ُ

إبراهقؿ( :ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [الصافات]201:
فداه اهلل  بذبحٍ طظقؿ ،فلصدحت ُسـ ٌة مِـ طفد إبراهقؿ ،وقد أحقاها أولك
الـاس بنحقائفا خاتؿ أكدقائف ورسؾف ،محؿدٌ  ،فلصدحت
الحسـك ،والصػات ال ُعؾك
أضحقة ُتذبح يف كؾ طامٍ ،تحق ًة لذي األسؿاء ُ
(« )1جؿفرة أشعار العرب» (ص)638 :
(« )2دمقة الؼصر وطصرة أهؾ العصر» ()141 /1

()1

()2
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ؼل ثؿاكقة طشر طا ًما،
وأيقب الذي ُضرب بف الؿثؾ يف الصرب ،طاكك ما طاككَ ،ب َ

الؿدقـ ،ويف الؿرض الشديد ،ومع ذلؽ يعرض كػسف طؾك ربف
وهق يف الدالء ُ

طرضا ،فقؼقل( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)
ً
[األىبواء]34:
بؼل ثؿاكقة طشر طا ًما ،وهق يف الدالء ،لؿ يشؽق ُض ًّرا ،ولؿ يجزع مِـ ٍ
قدر،
َ
ٍ
ٍ
وهـاك ُهـاك جاءه الػرج
راض بؼضاء اهلل،
وإكؿا
راض بؼدر اهلل وقضائف ُ ،
مِـ رحؿ هذا الدالء ِ
والؿحـة( ،ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ) [ص،]31:
فلطاده اهلل  ،وأطاد لف الصحة والعافقة ،ثؿ أططاه أهؾف ومثؾفؿ معفؿ رحؿ ًة
مـف  وتؼدَّ س
طظقؿا ،مِـ فرطقن ،ومِـ بـل
وهذا مقسك ♥ُ ،يدتؾك بال ًء
ً
إسرائقؾ ،حتك إن اهلل  اختصر لـا صقرة االمتحان والدالء يف مقسك
♥ ،فؼال( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)
[األحزاب]96:
ٍ
آذوه يف ِّ
شلء ،ومع ذلؽ صرب واحتسب يف جـب اهلل
كؾ
ْ
ولؿا ققؾ لؾـدل  ،وكُؼؾ لف مؼقل ٌة ُتض ِّقؼ الصدور ،وتدعث
ِ
ي ِب َيك َث َر ِمن َه َذا
وسىَ ،قد ُأو ِذ َ
الحرج يف الـػقس ،رفع رأسف وقالَ « :رح َم اَّللُ ُم َ

َف َص َب َر(»)1

وهذا محؿدُ  ،قاسك ما قاسك ،وطاكك ما طاكك مـ
الؿشركقـ ،ومِـ سائر َمـ حقلف مِـ العرب ،ومِـ غقر العرب ،حتك ثدتف اهلل
( )1أخرجف الدخاري ( ،)3415ومسؾؿ ()1162
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 ،طاكك معاكا ًة شديدة
ٍ
فقض ،وكؼط ٌة
وغقض مِـ
يسقر،
ٌ
كذر ٌ
هذه األمثؾة والـؿاذج أيفا الؿممـقن ،هل ٌ
مِـ ٍ
ٍ
طظقؿ ،مؿا كان طؾقف األكدقاء ،والصالحقن ،والعؾؿاء ،مِـ االبتالء
بحر
العظقؿ ،فصربوا يف جـب اهلل رب العالؿقـ
َّ
وإن الدالء أيفا الؿممـقن لقتـقع ويتشؽؾ ،ومِصداق ذلؽ يف ققل اهلل :
(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)[البقرة]210-211:
َّ
وإن الدالء قد يليت يف صقرة كِعؿة ،فالدالء ال يليت يف الؿصائب فؼط ،وإكؿا قد

يليت االبتالء يف صقرة كِ َعؿ ،ويف صقرة غـك ومال ،قال ( :ﮧ
كثقر مِـ أهؾ العؾؿ بالتػسقر:
ﮨ ﮩ) [األعراف ،]293:قال ٌ
(ﮨ) يعـل :بالـَّعؿ والخقرات( ،ﮩ) يعـل :بالؿصائب
واألحزان ،وقال ( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ)
[األىبواء]41:
فؽثقر مِـ َخؾؼ اهلل  ابتالءا ُتف تؽقن بـعؿة اهلل  ،حقـؿا ُيعطك الؿال
ٌ
ِ
حؼ َخؾؼ اهلل  ،ففذا مـ
فقطغك ،ويتؽرب ويتجرب ،فقؿـع حؼ اهلل ،ويؿـع َّ
أطظؿ الدالء ،كسلل اهلل العافقة والسالمة
وأمَّا أنواع االبتالءات األخرى ،فهي كثرية:
 مـفا ما يؽقن يف األكػس ،مِـ ذهاب محجقب ،فؽثقر مِـ الـاس ِيػؼدُ
ٌ
محدق ًبا لف ،وال شؽ َّ
كقع مِـ أكقاع االبتالء ،يصرب اإلكسان طؾقف
أن هذا ٌ
ويحتسب األجر مِـ اهلل 
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ِ
فؼقرا ،وال
 ومـفا َذهاب األمقال،فؽثقر مـ الـاس أمسك غـ ًّقا ،وأصدح ً
ٌ
َّ
أدل طؾك ذلؽ مِـ زماكـا هذا ،بؾ مِـ أيامـا هذه ،حقـؿا مرت تؾؽ األزمة

كثقر مِـ أصحاب الؿاليقـ ،أصدحقا
االقتصادية ،طؾك العالؿ بلسره ،فلصدح ٌ
فؼراء يتؽػػقن ،كسلل اهلل العافقة والسالمة ،وال ريب َّ
أن هذا مِـ تؼدير اهلل ،
َّ
كقع مِـ أكقاع االبتالء
وأن هذا ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
بخسارة يف تجارة،
دراسة ،ومـفؿ َمـ
بنخػاق يف
ومِـ الـاس َمـ يؽقن ابتالؤه
ومـفؿ َمـ ُيدتؾك يف أسرتف ،فزوج ٌة َّلقامةٌ ،ل َّعاكةٌ ،ساخط ٌة متسخطة -كسلل اهلل
صابر طؾقفا
العافقة والسالمة -وهق
ٌ

ٍ
بلوالد
دتؾقن
كثقر مـ الصالحقـ األتؼقاء األكؼقاءُ ،ي ْ
ومـفؿ َمـ ُيدتؾك بلوالدهٌ ،
ٍ
بلوالد قد تـ َّؽدقا السدقؾ ،وذهدقا طـ صريؼ الصراط الؿستؼقؿ إلك
يعؼقهنؿ ،أو
صريؼ الشقطان الرجقؿ والغاويـ ،كسلل اهلل العافقة والسالمة
ٍ
بصاحب يف وضقػتف ،يؼ ُعد
ومِـ الـاس َمـ ُيدتؾك بجار السقء ،ومـفؿ َمـ ُيدتؾك
هؿازة ،ال يرطقي ،وال
غؿازة،
ٌ
معف الساطات ال ِّطقال ،وهق بجـدف ٌ
وكػس َّ
طقـ َّ
يرتدد طـ غقدة الـاس ،أو طـ الـؿقؿة ،أو غقرها مِـ رذائؾ األخالق،
وسػاسػ األمقر
إن االبتالء يتـقعَّ ،
كعؿ طداد اهللَّ ،
وإن الؿصائب تتؾقن ،ولؽـ الؿسؾؿ يتس َّؾك
بؿا وطد اهلل  طؾقف الصابريـ مـ األجقر ،ورفعة الدرجات بنذكف  :قال

سدحاكف( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [األحقاف]41:

ِ
والريحان ،والؿالئؽة
والر ْوح َّ
ويؼقل  طـ شلن أهؾ الجـان والرضقانَّ ،
يدخؾقن طؾقفؿ مِـ كؾ باب( ،ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)
[الرعد]13:
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أسلل اهلل تعالك أن يجعؾـل وإياكؿ مِـ الصابريـ الؿتصربيـ ،وأن يؼ َقـا وإياكؿ
ٍ
شرور أكػسـا والشقطانَّ ،
شلء قدير
إن ربل طؾك كؾ
وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ،ولسائر الؿسؾؿقـ مِـ كؾ ٍ
ُ
ذكب
أققل ما تسؿعقن،
ُ
وخطقئة ،و يا فقز الؿستغػريـ ،أستغػر اهلل
الحؿدُ هلل طؾك إحساكف ،والشؽر لف طؾك تقثقؼف وامتـاكف ،وأشفد أن ال إلف إال
اهلل وحده ال شريؽ لف ،وأشفد َّ
أن محؿدً ا طدده ورسقلف ،الدَّ اطل إلك ِرضقاكف،
تسؾقؿا مزيدً ا
وسؾؿ
صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وإخقاكف،
ً
َّ
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اخلطبة الثانية
َّأما بعدُ :
ػرق بقـ الؿممـ والؽافر َّ
فقا أيفا الؿممـقن! َّ
أن الؿممـ يرضك بؼضاء
إن مؿا ُي ِّ

اهلل وقدره ،بقـؿا َمـ لؿ يممـ باهلل والققم اآلخر فتجده شديدَ الجزع ،بعقدً ا طـ

رحؿة اهلل 

دتؾقن بؿرارة الؼدر ،يؼابؾقكف بحالوة
كعؿ طداد اهلل ،إن أهؾ اإليؿان حقـؿا ُي ْ

الصرب ،فقـتُج طـ ذلؽ لذةً ،يجدوهنا يف قؾقهبؿ إلك يقم يؾؼقكف  ،وتؼدَّ س

ٍ
َّ
مسؾؿ ،أن يقصـ كػسف ،وأن يتضرع بالصرب
وإن مؿا يـدغل طؾك كؾ
ٍ
مسؾؿ أن
واالحتساب ،حقـؿا تحدُ ث لف االبتالءات والؿصائب ،ويـدغل لؽؾ
يتدرب طؾك هذه االبتالءات والؿصائب :ألن اهلل تعالك قدَّ ر وقضك أكف ما مِـ
ٍ
ٍ
بشلء
أحد مِـ َخؾؼف إال و ُيدتؾك ،إما بػؼد مرغقب ،أو بحصقل مرهقب ،أو
مِـ هذه األمقر
مر طؾك الـدل  أطرابل فسللفَ :ف َؼ َال َيا َر ُس َ
قل اهللَِ ،و َما
وقد َّ
ٌ
ْاألَ ْس َؼا ُم؟ َواهللِ َما َم ِر ْض ُت َقطَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهللِ ُ « :قم َعنَّا،
ت ِمنَّا(»)1
َف َلس َ
دتؾقن
دتؾقن يف أكػسفؿ ،ويف ُذرياهتؿ ،ويف إخقاهنؿ ،ويف أمقالفؿ ،بؾ ُي ْ
فالـاس ُي ْ
بالغؿقم والفؿقم واألحزان ،وكؾ ذلؽ بؼدر اهلل ( ،ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)

( )1أخرجف أبق داود ( ،)3189والدقفؼل يف «الشعب» ( ،)6728وضعػف األلداين يف
«الؿشؽاة» ()1571
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[الكهف ،]36:وكؾ ذلؽ ب َؼدر اهلل  ،ولـ تجد ل َؼدره محقدً ا طـ َخؾؼف 
وتؼدَّ س
َّ
وإن مِـ أطظؽ ما يتضرع بف الؿسؾؿ ،ويتسؾك بف حال االبتالء ،هق
اإليؿان بالؼدر ،والرضا بالؼضاء :ذلؽ َّ
أن اهلل  قدَّ ر مؼادير كؾ شلء،
صح ذلؽ طـ الـدل
قدؾ أن يخ ُؾؼ السؿاوات واألرض ،بخؿسقـ ألػ طامَّ ،

قال ( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) [القمر ،]36:واآليات يف هذا الؿعـك كثقر ٌة
جدًّ ا
إ ًذا كان اإلكسان يمم ُـ َّ
بلن اهلل تعالك قدَّ ر طؾقف هذه الؿصائب ،فؿا طؾقف إال أن
يؼػ طؾك قـطرة التسؾقؿ هلل رب العالؿقـ
صح طـف  أكف قال :يؼقل البـ طداس -والعربة
ولذلؽ َّ
لعؿقم الؾػظ ،ال بخصقص السدبَ « :-واع َلم َأ َّن األُ َّم َة َلو اجت ََم َعت َع َلى َأن
وك بِ َشي ٍء َلم َين َف ُع َ
َين َف ُع َ
وك إِ َّّل بِ َشي ٍء َقد َك َت َب ُه اَّللُ لَ َ
كَ ،و َلو اجت ََم ُعوا َع َلى َأن
ك ،رفِع ِ
ٍ
وك ِب َشي ٍء َلم َي ُض ُّر َ
َي ُض ُّر َ
ت األَق ََل ُم َو َج َّفت
وك إِ َّّل بِ َشيء َقد َك َت َب ُه اَّللُ َع َلو َ ُ َ

الص ُح ُ
ف(.»)2
ُّ

األمر الثاين :أن يتدرب اإلكسان طؾك تققع الؿػاجآت ،وكزول االبتالءات،
وحصقل الألواء والشدائد يف هذه الدكقا
كعؿ طداد اهللَّ ،
كثقرا مِـ العؿالؼة يتققعقن كؾ شلء ،ولذلؽ يؿتصقن
إن ً
الصدمات ،حقـؿا تؼع بساحتفؿ ،وتحؾ بدارهؿ ،أ َّما الؿفزومقن ،أما
( )1أخرجف أحؿد ( ،)2669والرتمذي ( ،)2516والحاكؿ ( ،)6313وصححف األلداين
يف «الؿشؽاة» ()5312
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الؿتؾقمقن ففمالء يف الحؼقؼة يـفزمقن مـ أول جقلة
ِّ

ِ
الصد َم ِة األُو َلى(»)1
الصب ُر عندَ َّ
ولذلؽ قال الـدل « :إِى ََّما َّ
يرضقن بؼدر اهلل 
ففـق ًئا ألولئؽ العؿالقة حقـؿا
ْ

ويـدغل لؽؾ مسؾؿ أن يتدرب طؾك ذلؽ ،وأن يتققع كؾ شلء ،وقد ر َّباكا كدقـا
 طؾك ذلؽ ،حقـؿا قال« :كُن ِفي الدُّ ى َوا ك ََيى َ
يب َأو
َّك َغرِ ٌ
ِ
َعابِ ُر َسبِ ٍ
َان اب ُن ُع َم َرَ ،ي ُق ُ
احَ ،وإِ َذا
ول :إِ َذا َأم َسو َ
ول» َوك َ
الص َب َ
ت َفَلَ تَنتَظرِ َّ
ِ
الم َسا َءَ ،و ُخذ ِمن ِص َّحتِ َك لِ َم َر ِض َ
كَ ،و ِمن َح َواتِ َك
َأص َبح َ
ت َفَلَ تَنتَظرِ َ
لِ َموتِ َ
ك( »)2وكان ♥ ُيدرب أصحابف طؾك ذلؽ طؿؾ ًّقا ،حقـؿا

يدعث أصحابف لؾغزو ،يف سدقؾ اهلل  ،فقضع لفؿ التققعات ،واالفرتاضات،

تدريب،
إذا مات فالن فاألمقر فالن ،وإذا مات فالن فاألمقر فالن ،كؾ هذا
ٌ
وتقصق ٌـ لؾـػس طؾك تؾؼل الصدمات ،وحصقل االبتالءات

األمر اآلخر :يـدغل لؾؿسؾؿ أن يعؾؿ َّ
أن األجر طؾك الصرب ،إكؿا هق ِطـد
فؽثقر مِـ الـاس ال شؽ أن الؿصقدة حقـؿا تؼع ،أول ما تؼع
الصدمة األولك،
ٌ
كدقرةً ،ثؿ تص ُغر شق ًئا فشق ًئا
ٍ
صغقرا ،إال الؿصقدة ،تددأ كدقرةً ،ثؿ
شلء يددأ
قال بعض أهل العلم" :كؾ
ً
أمر ُمجرب ،فاإلكسان يف أول وهؾتف حقـؿا ُيصدم
تص ُغر شق ًئا فشق ًئا" وهذا ٌ
بخربٍ ما ،أو ٍ
وهـا يليت
بلمر ما ،تجدُ األمر
وهـا يليت اإليؿانُ ،
طظقؿا يف صدرهُ ،
ً
مراقدة اهلل القاحد الد َّيان

( )1أخرجف الدخاري ( ،)1283ومسؾؿ ()926
( )2أخرجف الدخاري ()6416
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ٍ
امرأة تدؽل طؾك قربٍ ٍ
البـ لفا قد مات ،وهل
مر الـدل  طؾك
َّ
ِ
تدؽل فؼال لفا« :اتَّقي اَّللَ َواصبِرِي» ،فؼالت :إلقؽ طـل ،فنكؽ لؿ ُتصب

فؾؿا ذهب ققؾ لفا :إكف رسقل اهلل  ،فذهدت إلقف
بؿصابلَّ ،
فؾؿ تجد طـده َّبقابقـ ،فؼالت :يا رسقل اهلل إين لؿ أطرفؽ ،فؼال الـدل
ِ
الصد َم ِة األُو َلى(.»)2
الصب ُر عندَ َّ
« :إِى ََّما َّ

ولذلؽ جاء يف الحديث الؼدسلَّ ،
أن اهلل  إذا قدض ُروح ابـ طدده الؿممـ،
ونَ :ح ِمدَ َك َواستَر َج َع» ،يعـل قال:
قال لؿالئؽتفَ « :ما َذا َق َال َعب ِدي؟ َف َو ُقو ُل َ
"الحؿد هلل ،إكا هلل وإكا إلقف راجعقن" ،يؼقل اهلل « :ابنُوا لِ َعب ِدي َبوتًا فِي
الحم ِد(.»)1
الجن َِّةَ ،و َس ُّمو ُه َبو َ
ت َ
َ
كثقرا مـ رققؼ الديـ ،وقؾقؾ التؼقى ،ومخافة اهلل رب
كعؿ طداد اهلل ،إن ً
شعرا ،بؾ
العالؿقـ ،بؿجرد وققع مصقدة ،تجده يشؼ ثق ًبا ،ويؾطؿ خدًّ ا ،ويشد ً
مـفؿ َمـ يتسخط طؾك قدر اهلل ،ولربؿا اكػؾتت مـ طذبة لساكف لعـات ،يقزطفا
ذات القؿقـ ،وذات الشؿال ،وهذا ي ِ
سخط اهلل رب العالؿقـ
ُ
صح طـ الـدل  أكف حقـؿا مات ابـف إبراهقؿ ،ذرفت طقـاه
َّ
ب َيح َز ُنَ ،وّلَ َى ُق ُ
ول
بالدمع ،فؼال « :إِ َّن ال َعو َن تَد َم ُعَ ،وال َقل َ
ِ
إِ َّّل َما َير َضى َر ُّبنَاَ ،وإِىَّا بِ ِف َر ِاق َ
ُون».
وم َل َمحزُوى َ
ك َيا إِب َراه ُ

( )1سدؼ تخريجف
( )2أخرجف أحؿد ( ،)19725وطدد بـ حؿقد يف «الؿـتخب» ( ،)551والرتمذي
( ،)1121وابـ حدان ( ،)2948وحسـف األلداين لغقره يف «صحقح الرتغقب»
()2112
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ال َك ُؼ ُ
قالَ « :و َ
قل إِ َّال َما َي ْر َضك َربـَا( ،»)1اهلل أكرب كعؿ طداد اهلل ،حقـؿا ُيش َدع
الؼؾب باإليؿان ،يػقض طؾك الؾسان شق ًئا مِـ هذا الرضا ،بؿا قدَّ ر اهلل وقضك
ٍ
لحظة مـ الؾحظات ،مات ابـف وهق طـد القلقد بـ طدد
ُطروة بـ مسعقد يف
فسرت يف رجؾف وقدمف ،ف ُدرتت يف
الؿؾؽ ،ثؿ جاءت الغرغريـة ،أو اآلتؾةَ ،

لحظة ،فؼال طروة بـ الزبقر -ذلؽ الزاهد العابد -ماذا قال؟

إهنا مصقد ٌة جؾؾ ،وإكف ألمر طظقؿ ،يػؼد أحد أبـائف السدعة ،ويذهب أحد
أصرافف األربعة ،فقؼقل بؽؾ رضك وتسؾقؿ" :الؾفؿ لؼد أططقتـل سدعة بـقن،
فلخذت واحدً ا وأبؼقت ستةً ،وأططقتـل أصرا ًفا أربعة ،فلخذت واحدً ا وأبؼقت
طافقت فؼد أكعؿت ،وإن كـت أخذت فؼد أبؼقت" ،اهلل
ثالثة ،الؾفؿ إن كـت
َ
أكرب
مثال ما ،تجد الفؿقم والغؿقم واألحزان
كثقر مِـ الـاس حقـؿا يخسر يف تجارة ً
ٌ
هائؿا
تضرب طؾقف بجدراهنا األربعة ،شاحب الؾقن ،شعث الشعر،
مقسقساً ،
ً
طؾك وجفف يف الطرقات ،وهق قد أكعؿ اهلل  طؾقف ٍ
بـعؿ طظقؿة ال تعد وال

ُتحصك
وقؾب حل،
أصراف أربعة،
متؽؾؿا ،لف
بصقرا ،كاص ًؼا،
إذا رأيتف وجدتف سؿق ًعا،
ٌ
ٌ
ً
ً
ولف ٌ
بدن صاحٍ  ،وكؾ هذه لؿ يـظر إلقفا( ،ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ)
ٍ
كعؿة مِـ كِ َعؿ اهلل  طؾقف يقم أن مـحف هذا
[إبراهوم ،]43:بؾ إن أطظؿ
ٍ
كعؿة هتقن دون كعؿة هذا الديـ ،وهذا
الديـ ،وهذا اإليؿان ،واهلل إن كؾ
اإليؿان

( )1أخرجف الدخاري ( ،)1313ومسؾؿ ()2315
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ِ
ِ
ب
لمن ُيح ُّ
صح طـ الـدل  أكف قال« :إِ َّن اَّللَ ُيعطي الدُّ ى َوا َ
ِ
ِ
ِ
ب (.»)2
ين إِ َّّل ل َمن َأ َح َّ
بَ ،و َّل ُيعطي الدِّ َ
لمن َّل ُيح ُّ
َو َ
ٍ
ُأ َؤ ِّم ُ
بللللل الؿللللقتك َت ُفللللز ك ُ
ُعقشللللفا
تؿللللر
سلللاطة
لللؾ أ ْن أحقلللا ويف كلللؾ
َ
()2
ٍ
وهل ْ
للؾ أكلللا َّإال مِلللث ُؾفؿ غقلللر َّ
لقللللال يف الزمللللان ُ
أطقشللللفا
بؼايللللا
أن للللل
َّ
وإن مؿا يـدغل أن يتدرب طؾقف اإلكسان ،ويتضرع بف ،ما أطدَّ ه اهلل 
لؾصابريـ ،مِـ األجقر ،ورفعة الدرجات ،فنذا كان الؿممـ ُيمجر طؾك الشقكة
ُؾل يف مالف؟ أو يف
ُيشاكفا يف قدمف ،فؼؾ لل بر ِّبؽ أيفا الؿممـ ،كقػ َ
بؿـ ابت َ
ٍ
بؿرض ما ،كقػ بذاك الرجؾ؟ ماذا
ُؾل
ولده؟ أو يف أخقف؟ أو يف كػسف؟ أو ابت َ
أطد اهلل  لف مـ األجقر ورفعة الدرجات؟
ال شؽ أن األمر ِجد طظقؿ
كعؿ طداد اهللَّ ،
وإن مؿا يتدرب طؾقف اإلكسان أال يسرتسؾ مع األحزان ،قاطدة
الشريعة التل ال تـخرم ،أهنا تـفك طـ الحزن الدائؿ ،بؾ تلمر بدذل القسائؾ،
وفتح الذرائع ،التل تؼطع دابر الحزن مطؾ ًؼا
ٍ
محؿد 
ملمقر بف يف شريعة
كعؿ ،الحزن غقر
ٌ
َّ
مسرتسال مع
ً
وإن مؿا ُيدؼل اإلكسان يف دائرة الؼـقط والقلس ،حقـؿا يدؼك
ُمصقدتف ،ولذلؽ قال طؿر بـ الخطاب ◙" :ال تستػزوا األحزان
ٍ
بلمقر أخرى ،وأن يرضك بؿا قدر اهلل
بالدمقع" ،وإكؿا طؾك اإلكسان أن يتسؾك
 وقضك
( )1أخرجف أحؿد ( ،)3672والحاكؿ ( ،)94وصححف األلداين يف «السؾسؾة الصحقحة»
()2714
(« )2وفقات األطقان» ()55 /3
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َّ
يفقن وصلة الؿصقدة طؾك الـػس أن يـظر اإلكسان يف مصائب
وإن مؿا ِّ
اآلخريـ ،فؿا مِـ ٍ
أحد إال وهق مدتؾك يف هذه الدار ،فنذا رأى غقره قد صرب
واحتسب ،ال شؽ أكف يتسؾك بذلؽ
والجعدة َمألى ،والققت قصقر ،ولؽـفا
أيفا الؿممـقن! الحديث ذو ُشجقن،
ُ

سائال اهلل  أن يـػعـل هبا وإياكؿ ،وأن
ً
طـاويـ طريضة ،أضعفا أمامؽؿ،
ٍ
إيؿان
يعقــا وإياكؿ طؾك تؾؼل االبتالءات والؿصائب بؽؾ رضا ،وبؽؾ

وصؿلكقـة

