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االبتالء في الدنيا
ممخص الخطبة

خطورة اليأس والقنوط – وطبيعة الحياة الدنيا – المخرج من األزمات يكون باإليمان باهلل والتوكل

عميو وحسن الصبر – فضل الصبر وعاقبتو  ,وخطورة الجزع وعاقبتو  -ضعف اليقين والثقة باهلل
سبب الجزع والقنوط

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

يأس يميت القموب ,وقنوطٌ تظمم بو الدنيا وتتحطم معو
أييا المسممون :شر ما منيت بو النفوس ٌ
اآلمال.

عجات تورث الخوف
آالم تضيق بيا النفوس ,ومز ٌ
إن في ىذه الدنيا مصائب ورزايا ومحناً وبالياٌ ,
والجزع .كم ترى من ٍ
متبرم من زوجو
شاك ,وكم تسمع من لو ٍام .يشكو عمة وسقمًا ,أو حاجة وفق ًار.
ٌ

وولده ,لو ٌام ألىمو وعشيرتو .ترى من كسدت تجارتو وبارت صناعتو ,وآخر قد ضاع جيده ولم يدرك
مرامو.

إن من العجائب أييا المؤمنون :أن ترى أشباه الرجال قد أتخمت بطونيا شبعاً وريًا ,وترى أولي ٍ
عزم
ينامون عمى الطوى( .]1[)1إن فييا من يتعاظم ويتعالى حتى يتطاول عمى مقام الربوبية واأللوىية,

وفييا من يستشيدون دفاعًا عن الحق وأىل الحق.

اغتر
اء .دار غرور لمن َّ
اء وضر ٌ
خاء ,وسر ٌ
تمك ىي الدنيا ,تضحك وتبكي ,وتجمع وتشتت .شدةٌ ور ٌ
ق لمن صدقيا ,وميدان ٍ
بيا ,وىي عبرةٌ لمن اعتبر بيا .إنيا دار صد ٍ
عمل لمن عمل فييا :لكيال
تأسوا عمى ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم واهلل ال يحب كل مختال فخور [الحديد.]32:

تتنوع فييا االبتالءات وألوان الفتن ,ويبتمى أىميا بالمتضادات والمتباينات :ونبموكم بالشر والخير فتنة

والينا ترجعون [األنبياء.]23:

ولكن إذا استحكمت األزمات ,وترادفت الضوائق ,فال مخرج إال باإليمان باهلل ,والتوكل عميو ,وحسن

الصبر .ذلك ىو النور العاصم من التخبط ,وىو الدرع الواقي من اليأس والقنوط.
إن من آمن باهلل ,وعرف حقيقة دنياه ,وطَّن نفسو عمى احتمال المكاره وواجو األعباء ميما ثقمت,
أمل فيو جميل العواقب وكريم العوائد .كل ذلك ٍ
ٍ
ونفس ال
بقمب ال تشوبو ريبةٌ,
وحسن ظنو بربو ,و َّ

تزعزعيا كربةٌ ,مستيقنًا أن بوادر الصفو ال بد آتيةٌ :وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور [آل
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عمران.]181:

إن أثقال الحياة وشواغميا ال يطيق حمميا الضعاف الميازيل .ال ينيض بأعبائيا إال العمالقة

الصبَّارون أولو العزم من الناس .أصحاب اليمم العالية.

حديث أخرجو
((أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل ,يبتمى المرء عمى حسب دينو))(]3[)3
ٌ
صحيح.
حسن
حديث
الترمذي وغيره ,وقال الترمذي
ٌ
ٌ
ٌ

وأخرج أحمد وأبو يعمى في مسندييما والطبراني في الكبير واألوسط من معاجمو عن رسول اهلل قال:

((إن العبد إذا سبقت لو من اهلل منزلة فمم يبمغيا بعمل ,ابتاله اهلل في جسده أو مالو أو ولده ثم صبر
عز َّ
عمى ذلك ,حتى يبمغ المنزلة التي سبقت لو من اهلل َّ
وجل))(.]2[)2
ورحمات .ىاىو يعقوب بن إسحاق بن إبراىيم عمييم
منح
ٌ
أييا المؤمنون :كم من محنة في طييا ٌ
صبر أجمل مع
السالم يضرب المثل في الرضا عن مواله والصبر عمى ما يمقاه صب ًار جمي ً
ال ,بعده ٌ
فصبر
األخذ باألسباب والقوة في األمل يقول ألبنائو في حالو األولى :بل سولت لكم أنفسكم أم اًر
ٌ
جمي ٌل واهلل المستعان عمى ما تصفون [يوسف.]18:

فصبر جمي ٌل
ثم يقول في الحال الثاني وىو أعظم أمالً ,وبربو أكثر تعمقاً بل سولت لكم أنفسكم أم اًر
ٌ
عسى اهلل أن يأتيني بيم جميعاً إنو ىو العميم الحكيم [يوسف.]82:

كل ذلك من ىذا الشيخ الكبير صاحب القمب الوجيع ,ثم يقول :إنما أشكو بثي وحزني إلى اهلل وأعمم

من اهلل ما ال تعممون [يوسف.]81:

ويقينو وقوة رجائو أن أمر أبناءه :يا بني اذىبوا فتحسسوا من يوسف وأخيو وال تيأسوا من روح اهلل إنو

ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون [يوسف.]88:

إن المؤمن الواثق ال يفقد صفاء العقيدة ونور اإليمان ,وان ىو فقد من صافيات الدنيا ما فقد.

أما اإلنسان الجزوع فإن لو من سوء الطبع ما ينفره من الصبر ,ويضيِّق عميو مسالك الفرج إذا نزلت
يضره
بو نازلةٌ أو حمت بو كارثةٌ ,ضاقت عميو األرض بما رحبت ,وتعجَّل في الخروج متعمقاً بما ال ُّ

وال ينفعو.

إن ضعف اليقين عند ىؤالء يصدىم عن الحق ويضميم عن الجادة ,فيخضعون ويذلون لغير ِّ
رب

األرباب ومسبِّب األسباب ,يتممقون العبيد ويتقمبون في أنواع الممق ويكيمون من المديح والثناء ما

يعممون من أنفسيم أنيم فيو ك َذبةٌ أفَّاكون ,بل قد يرقى بيم تممقيم المقيت أن يطعنوا في اآلخرين
عز أو منزلة فمن يستطيع قطع رز ٍ
ويقعوا في البرآء من المسممين .إن أي مخموق ميما بمغ من ٍّ
ق,

مقدور ,أو انتقاصًا من ٍ
أو َّ
ٍ
أجل :اهلل الذي خمقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم [الروم.]04:
رد
وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً(( :إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط اهلل ,وأن

تذميم عمى ما لم يؤتك اهلل ,إن رزق اهلل ال يجره حرص حريص ,وال
تحمدىم عمى رزق اهلل ,وأن َّ
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ُّ
اليم والحزن في
ترده كراىية كاره ,وان اهلل بحكمتو جعل الروح والفرح في الرضى واليقين ,وجعل َّ

الشك والسخط))(.]0[)0

إن من فقد الثقة بربو اضطربت نفسو ,وساء ظنو ,وكثرت ىمومو ,وضاقت عميو المسالك ,وعجز

تحمل الشدائد ,فال ينظر إال إلى مستقبل أسود ,وال يترقب إال األمل المظمم.
عن ُّ

أييا اإلخوة في اهلل :ىذه ىي حال الدنيا ,وذلك ىو مسمك الفريقين ,فعالم الطمع واليمع؟ ولماذا
الضجر والجزع؟!.

أييا المسمم :ال تتعمق بما ال يمكن الوصول إليو ,وال تحتقر من أظير اهلل فضمك عميو ,واستيقن أن
يعز من يشاء ُّ
اهلل ىو العالم بشؤون خمقوُّ ,
ويذل من يشاء .يخفض ويرفع ,ويعطي ويمنع ,ىو أغنى
وأقنى ,وىو أضحك وأبكى ,وىو أمات وأحيا.

إن المؤمن ال تُبطره نعمةٌ ,وال تُجزعو شدةٌ.
((إن أمر المؤمن كمو لو خير ,إن أصابتو سراء شكر فكان خي اًر لو ,وان أصابتو ضراء صبر فكان
ٍ
لمؤمن))( , ]3[)3بيذا َّ
صح الخبر عن المصطفى .
خي ًار لو ,وال يكون ذلك إال

أمموا ,واكمفوا من العمل ما تطيقون ,وال تطغينَّكم الصحة
فاتقوا اهلل يرحمكم اهلل واصبروا ,واثبتوا ,و ِّ
والثراء ,والعزة والرخاء ,وال تضعفنَّكم األحداث والشدائد ففرج اهلل ٍ
يب من المحسنين.
آت ورحمتُو قر ٌ

ود َرك الشقاء ,وسوء القضاء ,وشماتة األعداء ,ونسألك خشيتك
الميم إنا نعوذ بك من جيد البالءَ ,
في الغيب والشيادة ,وكممة الحق في الغضب والرضا ,والقصد في الفقر والغنى .وأحسن الميم
عاقبتنا في األمور كميا ,وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :ما يفتح اهلل لمناس من رحمة فال ممسك ليا وما يمسك فال مرسل لو

من بعده وىو العزيز الحكيم يا أييا الناس اذكروا نعمت اهلل عميكم ىل من خالق غير اهلل يرزقكم من

السماء واألرض ال إلو إال ىو فأنى تؤفكون [فاطر .]2-3

نفعني اهلل واياكم بيدي كتابو وسنة نبيو محمد  ,أقول قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر

المسممين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

ٍ
ٍ
شيء خب ًار ,أحمده سبحانو وأشكره ,فنعمو عمينا تترى,
شيء قد اًر ,وأحاط بكل
الحمد هلل جعل لكل

وأشيد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ,وأشيد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسولو ُخص بالمعجزات
ٍ
بإحسان إلى يوم
الكبرى ,صمى اهلل وسمم وبارك عميو وعمى آلو وأصحابو ,والتابعين ومن تبعيم

الدين.
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أما بعد:

فاتقوا اهلل أييا المؤمنون ,واعمموا ((أن عظم الجزاء مع عظم البالء ,وأن اهلل إذا أحب قوماً ابتالىم

فمن رضي فمو الرضى ,ومن سخط فعميو السخط))((( ,]1[)1واذا أراد اهلل بعبده الخير عجَّل لو

الشر أمسك عنو بذنبو حتى يوافي بو يوم القيامة))( .]3[)8بيذا
العقوبة في الدنيا ,واذا أراد بعبده َّ
جاءت األخبار عن المصطفى المختار .

ات لمذنوب ,حاطةٌ لمخطايا ,تقتضي معرفتيا اإلنابة إلى اهلل,
االبتالءات في ىذه الدنيا مكفر ٌ
ات من المولى الكريم :أولئك عمييم صموات من ربيم
واإلعراض عن خمقو .وىي رحمةٌ وىدى وصمو ٌ
ورحمة وأولئك ىم الميتدون [البقرة.]138:

فاتقوا اهلل ربكم وأحسنوا َّ
أمموا فيما عنده ,واعمموا صالحاً ,ثم صموا وسمموا عمى البشير
الظن بو ,و ِّ

النذير.

__________
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