
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكم}قال اهلل تعاىل:  ُكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلَُْجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصَّ  .   [ 31]حممد:   {َوَلنَْبُلَونَّ

وعىل قدر إيامن العبد يكون بالؤه، فأشد الناس بالًء رسل    كل ابتالء ُيْبتىل به العبُد يف الدنيا اختباٌر إليامنه، 

فصربوا   أقوامهم  عليهم  جتنَّى  وكم  اهلل،  يف  ُأوُذوا  فكم  أمجعني  وسالمه  عليهم  اهلل  صلوات  وأنبيائه  اهلل 

بذلك  ورسموا  الطريق    واحتسبوا،  أجل  ل     معامل  من  وامتحن  اهلل،  يف  أوذي  ممن  اْلحتسبني  لصابرين 

 ...       اط اهللاستقامته عىل ص 

بفقد ُيبتىل  من  الناس  فمَن  اْلصائب،  وتتلون  البالء  واألحبة  ويتنوع  يبتىل  ... واألقربني  األبناء  من  ومنهم 

اليرس  الغنى، وبالعرس بعد  التي    همومن،  بالفقر بعد  بيته، أو باألمراض  يبتىل بكساد جتارته، أو خراب  من 

 .. تنغِّص عيشه، وتقعد به عن بلوغ آماله 

يفعل  ما  اهلل  ه وخري  قىض  بام  واالحتساب  الصرب  موقف  الوقوف  ابتالء  كل  أمام  الصادق  ففي    ، اْلسلم 

 جاء عن رسول اهلل صىل اهلل  الوقوف أمام االبتالء موقَف الصرب خرٌي عظيم اخُتصَّ به اْلؤمُن دون غريه كام

ا، َوإِنَّ ))  عليه وسلم قال:  اُء َفَشَكَر َكاَن َخرْيً ُه َخرْيٌ إِْن َأَصاَبْتُه ََسَّ  َأَصاَبْتُه  َعَجًبا أِلَْمِر اْلُْْؤِمِن إِنَّ َأْمَر اْلُْْؤِمِن ُكلُّ

ا  َكاَن َخرْيً اُء َفَصرَبَ  َمَع ِعظَ ((وأيضًا ))ََضَّ  
ِ
اْبَتاَلُهْم ،  إنَّ ِعَظَم اجلََزاء َقْومًا  إَِذا َأَحبَّ  َتَعاىَل   ، َوإنَّ اهللَ 

ِ
ِم الَباَلء

ْخط  َضا ، َوَمْن َسِخَط َفَلُه السُّ الرضا من    تهالذي ال رادَّ له فعاقب  أي من رِض بقضاء اهلل   ))َفَمْن َرِِضَ َفَلُه الرِّ

السخط من اهلل، جزاء سوء ظنه باهلل،    اهلل، وأما من سلك سبيل السخط عىل ربه فيام قىض به فإن عاقبة ذلك

ْ ُيَص وعدم رضاه بقدر اهلل، وقد أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث ))  ْ َوَمْن َيَتَصربَّ              .  ( ( هللُا   هُ ربِّ

با فيه مبينا عظَم األجر اْلرتتِب عىل هذا اخللق   ولقد ذكر اهلل الصرب يف تسعني موضعا من كتابه؛ آِمرا به، مرغِّ

العظيم، مبينا أن الصابر ُيوَّفَّ أجَره بغري حساب؛ ولذا كان الصرب خرَي ما ُأْعطي العبُد من عطاء، كام جاء  

رْبِ َومَ ))  ا َوَأْوَسَع ِمَن الصَّ    . ((ا ُأْعطَِي َأَحٌد َعَطاًء َخرْيً

احلد    يف  جاء  كام  اخلري،  بعبده  اهلل  إرادة  عىل  عالمة  أيضا  )) وكان  َلُه  يث:  َل  َعجَّ اخلرََي  بعبِدِه  اهلل  َأَراَد  إَِذا 

ْنيا، َوإِذَ  َّ أْمَسَك َعنُْه بَذْنبِِه َحتَّى ُيَوايِفَ بِِه يوَم الِقَياَمةِ الُعُقوَبَة يف الدُّ  أي بام يصيبه من  (( ا َأَراَد اهللُ بَِعبِدِه الَّشَّ



 

 

 

أخر عنه العقوبة حتى يأيت يوم القيامة، فيعظم    ، أو البالء يف الدنيا بام يكون به تكفري سيئاته وعلو درجاته

        .ذنبه ويضاعف جزاؤه

  :كم عظيمة منهاولالبتالء ح

 . حتقيق العبودية هلل رب العاْلني   -1

للتمكني يف األرض   إعدادٌ   -2 التَّمكني؟    للمؤمنني  أو  اْلِحنة  أو  رب  الصَّ َأفضل:  ام  َأّيه الشافعي:  قيل لإلمام 

 فقال: التَّمكني درجة األنبياء، وال يكون التَّمكني إال بعد اْلحنة، فإذا امتحن صرب، وإذا صرب مكن. 

َعَليِه  ))للذنوب  كفارة  -3  َوَما  َتَعاىَل  اهلل  َيْلَقى  َحتَّى  َوَمالِِه  وَوَلِدِه  نفِسِه  َواْلُْؤِمنَِة يف  باْلُؤِمِن  الَباَلُء  َيَزاُل  َما 

 .  ))َخطِيَئٌة  

  ]التوبة[   {َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرتُكمْ َوَيْوم ُحننَْيٍ إِْذ  }تعاىل:قال   جب من النفوس وجيعلها أقرب إىل اهلل خيرج العُ   -4

 . َفَشقَّ َذلَِك َعىَل النَّبِيه َصىلَّ اهللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَكاَنْت اْْلَِزيَمة،   َقاَل َرُجل َيْوم ُحننَْيٍ : َلْن ُنْغَلب اْلَيْوم ِمْن ِقلَّة

اْلحن-5 إال يف  يعرف فضلهم  ناس ال  فهناك  الناس ومعادهنم  عافية  ف ،  إظهار حقائق  داموا يف  ما  الناس 

 مستورون ، فإذا نزل هبم بالء صاروا إىل حقائقهم ؛ فصار اْلؤمن إىل إيامنه، وصار اْلنافق إىل نفاقه. 

ال مرض فيها وال    دار وراء هذه الدنيا ، يف    احلقوأن احلياة    يكشف لك حقيقة الدنيا وأهنا متاع الغرور  -6

َى احلَ }تعب 
 . ، أما هذه الدنيا فنكد وتعب وهم  [ 64العنكبوت/ ]   {َيَواُن َلو َكاُنوا َيعَلُمونَ َوإِن الداَر اآلِخَرَة َْلِ

 يذكرك بنعم اهلل عليك لرتعاها. -7

فنسأل اهلل أن يعافينا من البالء وأن    يذكرك بذنوبك لتسارع للتوبة عسى أن يكشف اهلل عنك البالء.   -8

 يلهمنا الصرب إن مسنا واهلنا الرض. 

احلمد هلل رب العاْلني   أن وآخر دعوانا    

 

   


