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ـِ والػِ  مـ االبتالءاِت  أكقاعٌ  -55  ت

 اخلطبة األوغ 

َد هللإ ِ َؿح ؾِؾح َفاَل َهاِدَي َلُف،  نَّ اْلح ـح ُيضح ـح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َتِعقـُُف، َم َؿُدُه َوَكسح َكحح

فَ  ًدا َطبحُدُه َوَرُسقُلُف.َوَأشح يَؽ َلُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ  ُد َأنح الَ إَِلَف إاِلَّ اهلل َوحح

 أما بعد.

 .فقا أَيا الـاس

اتؼقا اهللَ ربَّؽؿ، وراِقبقه يف مجقِع أحقالِؽؿ، فقام تسؿعقن وتبِنون وتؼقلقن، 

ْمَع َواْلبَ واتؼقه فقام تلتقن وفقام تذرون  ََصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه ﴿إِنَّ السَّ

 . َمْسُؤوالً﴾

 
ٍ
طباد اهلل، إن هذه الداَر التل تسؽـقن لقست داَر قراٍر وال مؼاٍم، بؾ هل داُر ابتالء

، قال اهلل تعاغ: ـٌ ﴿امل. َأَحِسَب النَّاُس َأْن وامتحاٍن واختباٍر، كؾـا فقفا خمتَزٌ ممتح

ُكوا َأْن َيقُ  وُلوا آَمنَّا َوُهْم ال ُيْفتَنُوَن. َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَلوَْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن ُيْْتَ

 . َصَدُقوا َوَلَوْعَلَمنَّ اْلَكاِذبنَِي﴾

فلكت يا طبَد اهلل يف امتحاٍن واختباٍر، ابتدَأ مـ حِع جرياِن قؾِؿ التؽؾقِػ طؾقؽ 

َـّ ال وِح مـؽ: ببؾقِغؽ س شِد، ويـتفل هذا االبتالُء واالختباُر بؿقتِؽ وخروِج الرُّ رُّ

                                 

  . (36( سقرة اإلرساء ))
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ا َخَلْقنَا اإِلْىَساَن ِمْن ُىْطَفٍة َأْمَشاٍج َىْبَتلِوِه َفَجَعْلنَاُه َسِموعاً َبِصرًا﴾  . ﴿إِىَّ

فؿـ ِمـَّا يا طباَد اهلل يستصحُب هذا األمَر معف؟! مـ مـَّا يستحرُض أكف يف اختباٍر 

ـُ العؿَؾ هللِ ربِّ العادع؟!طظ  قٍؿ، فقحس

ْم ِِف َغْمَرٍة ِمْن أكثَركا أَيا الـاُس طـ هذا لغافؾقن، وبغِره مشتغؾقن  إنَّ  ﴿َبْل ُقُلوُُبُ

ا َعاِمُلوَن﴾ ْم َأْعََمٌل ِمْن ُدوِن َذلَِك ُهْم ََلَ  . َهَذا َوََلُ

 أَيا ادممـقن.

يدٌة خمتؾػٌة، يؿقُز اهللُ هبا اخلبقَث مـ الطقِب إن ابتالَء اهللِ لعباِده لف ُصَقٌر طد

 والصادَق مـ الؽاذَب.

خاُء، لقـظر جؾَّ وطال أتشؽرون أم تؽػرون؟  اُء والرَّ  مما يبتظ اهلل بف طباَده الرسَّ

 طذ ادـِعِؿ هبا
ِ
واستعامِِلا يف صاطِة ربِّؽؿ، أم  ،أحتػظقن الـِّعَؿ بؼبقِِلا وُشؽِرها والثـاء

لطغقاِن واالستؽباِر واجلحقِد وإكؽاِر إحساِن ادـعِؿ هبا، واستعامِِلا فقام يغِضُب باتؽػروكف 

 اهللَ ادتػضَؾ هبا؟ 

 فاتؼقا اهلل طباَد اهللِ، واشؽروا اهلل طذ َكعِؿف. 

 .أَيا ادممـقن

مما يبتِظ اهلل بف طباَده: الشدَة والرضاَء لقـظَر أتصزون أم جتزطقن؟ أتترضطقن  إنَّ 

ون وتستؽزون؟ وتـقب نََّة َودََّا َيْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن قن أم ُتِنُّ ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَ
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ابِِريَن﴾ . ﴿ولنبلوىكْم َحتَّى َىْعَلَم ادَُْجاِهِديَن ِمنُْكْم َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ

ابِِريَن َوَىْبُلَوا َأْخَباَرُكْم﴾  . َوالصَّ

 .أَيا ادممـقن  

ـِ مـ القاجباِت وادـفقاِت، فنن اهللَ تعاغ  ي إن مما ابَتذ اهللُ بف طباَده: َشائَع الدِّ

، لقـظَر أتطقعقن أم تعصقن؟ أتستجقبقن أم 
ٍ
، وهناكؿ طـ أشقاء

ٍ
أمَركؿ بلشقاء

ُسوِل إَِذا َدَعاُكمْ تعرضقن؟ فقا أَيا ادممـقن  وِوُكْم َواْعَلُموا  ﴿ اْسَتِجوُبوا َّللَِِّ َولِلرَّ دَِا ُُيْ

وَن﴾ ََشُ ُه إَِلْوِه ُُتْ  . َأنَّ اَّللََّ َُيُوُل َبنْيَ ادَْْرِء َوَقْلبِِه َوَأىَّ

 واألوالِد واألمقاِل: 
ِ
﴿إىَم طباَد اهلل، إن مما ابتالكؿ اهلل بف: الشفقاِت مـ الـساء

لرى مـ  ؛وفرَض فرائَض  ،، فنن اهللَ قد حدَّ فقفا حدوداً أموالكم وأوالدكم فتنة﴾

َبَع هقاه وآثَر اْلقاَة الدكقا فلقبَؾ طذ  ؛خياُف مؼاَم ربِّف ويـفك الـػَس طـ اِلقى، ممـ اتَّ

الشفقاِت، ال يراطل فقفا هللِ تعاغ أمرًا وال هنقًا ، فاْلالُل مـ اداِل ما حؾَّ يف يِده ولق 

، أقبَؾ طذ ادحرماِت فَزَكت طقـُ  ِم، وَزكت ُأذُكف بسامِع كان بغِر حؼٍّ ف بالـظر ادحرَّ

ُق  ِم، وزكت رجُؾف بادم إغ ادحرمات، والػرُج يصدِّ ادحرم، وزكت يُده بادسِّ ادحرَّ

 ذلؽ أو يؽذُبف.
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فاتؼقا اهللَ طباَد اهللِ، واتؼقا الدكقا، واتؼقا الـساَء، وإياكؿ والُقلقَغ يف الشفقاِت 

تح   بالشفقاِت، واجلـُة ُحػَّت بادؽاِره.  ادحرمِة، فنن الـار قد ُحػَّ

 أَيا ادممـقن.

ُبفاِت التل يؼذُففا شقاصُع اإلكس واجلـ يف  إن مـ أطظِؿ ما يبتظ اهللُ بف طباَده الشُّ

ؽقهؿ يف اهللِ ربِّ العادع، ويف صدِق ُمؿٍد خاتِؿ الـبقع،  قؾقِب اخلؾؼ لقشؽِّ

اِلدى واْلؼِّ ادبِع، فَقِخػُّ يف قؾقهِبؿ ويصدوهؿ طـ السبقِؾ، وُيزيغقا قؾقهَبؿ طـ 

بقن أخباَره، وال يسؾِّؿقن ألحؽاِمف، فاْلذَر اْلذَر يا  تعظقُؿ اهللِ ربِّ العادع، فقؽذِّ

ؽع، فال تسؿعقا ألحاديثِفؿ، وال تؼرؤوا كتاباِِتؿ،  طباَد اهللِ مـ همالء ادشبِِّفع ادشؽِّ

وا مـفؿ ﴿ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم فِراَركؿ مـ األسِد  وال تغشقا جمالَسفؿ، بؾ فِرُّ

 .اَّللَُّ َأىَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ 

ؽقِك إال ! أَيا ادممـقن  ُبفاِت والشُّ يِغ والشُّ إكف ال كجاَة لؽؿ مـ أهِؾ الزَّ

ساِك بالؽتاِب ادبِع، والرجقِع إغ سـِة خاتؿ الـبقع يف دققِؼ األمِر وجؾق ؾِف باالستؿح

ُموَك فِوََم َشَجَر َبْونَُهْم ُثمَّ ال ََيُِدوا ِِف َأْىُفِسِهْم َحَرجًا  ﴿َفال َوَربَِّك ال ُيْؤِمنُوَن َحتَّى ُُيَكِّ

َّا َقَضْوَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِوًَم﴾  . ِِم

فاتؼقا اهللَ طباَد اهللِ، واحذروا الشبفاِت وأهَؾفا، فنهنؿ يف هذه األزماِن كثٌر، 

 .اباِِتؿ أو براجِمفؿ أو قـقاِِتؿوهؿ سقاُء يف كتفاحذر

                                 

  ( . 4( سقرة ادـافؼقن ))

  (.65( سقرة الـساء ))
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 وإال فإِِّنِّ ال إخاُلك ىاجواً              فإن تنُج منها تنُج من ذي عظومٍة    

 قصٍد 
ِ
ُروَن الُْقْرآَن َأْم َعَذ فؽؾُّ شبفٍة يثُرها همالء إكام ترجُع إغ جفٍؾ أو سقء ﴿َأَفال َيَتَدبَّ

ا﴾ َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْرِ اَّللَِّ َلَوَجُدوا فِوِه اْختاِلفاً .﴿ُقُلوٍب َأْقَفاَُلَ

 . َكثِرًا﴾

ا وباإلسالِم ديـًا وبؿحؿٍد   اهلل طؾقفصذ  فؼقلقا أَيا ادممـقن ِلمالء: رضقـا باهللِ ربًّ

 كبقًّا.  وسؾؿ 

متحاكاِت التل يؿتِحـُؽؿ اهللُ هبا، فخذوا لألمِر طباَد اهلل، هذه بعُض االبتالءاِت واال

َتف، فنن كتقجَة هذه االختباراِت فريٌؼ يف اجلـِة وفريٌؼ يف السعِر.  ُطدَّ

، الؾفؿ إكا كسللؽ الثبات.  ـَ ـِ ما ضفر مـفا وما بط  الؾفؿ إكا كعقُذ بؽ مـ الػت
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