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احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 

عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد  وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءاً 
أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممداً عبده ورسوله وصفيه وخليله خري نيب 
أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيرًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا 

متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون ونفسي املذنبة بتقوى اهلل  حممد صالًة وسالمًا دائمني
 تعاىل.

 أما بعدُ فيا عبادَ اهلل:

تنفيُذ أمِر اهلل  :امهالو أ ، يراقُب من نفسِه تنفيَذ حقيقتني اثنتني،إنَّ من شأِن املؤمن أن حييا عمرُه كّلهُ 
 ملء قلبه.والثانية: الرضا حبكِم اهلِل سبحانُه وتعاىل وقضائه  سبحانُه وتعاىل جهَد استطاعته،

اليت ، بل وتلَك هي احلقيقُة العظمى ؤمنتلَك هي احلقيقُة املختصرة اليت ينبغي أن يتحّلى هبا امل
ال شريَك له  اْلَعاَلِمنيَ )ُقْل ِإنَّ َصاَلِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َوََمَاِت لِّلِه َربِّ : ِه سبحانُه وتعاىلولمن ق يفهمها

 .(وبذلك أُمرت وأنا أّوُل املسلمني
مثَّ مهما عن واحدٍة منها وال ينحرف،  يند، ويراقُب كلَّ أحكامِه فال وجلّ  فاملؤمن ينّفُذ أمَر اهلِل عزَّ 

 .بتدبريهمن اهلل سبحانُه وتعاىل و  بتقديرومهما رأى من نتائج، يعلُم أنَّ ذلَك كّلُه  ،أحداثمن  استقبله
وهو يتقّبُل كلَّ ما رآُه،  رحيٌم بعبادِه مجيعاً، لطيٌف هبم على كلِّ حال، أنَّ اهلَل عادٌل ال يظلم،وهو يعلُم 

وعسى أن حتّبوا شيئاً  وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خرٌي لكم)وهو يذكُر يف هذا قوَل ربّنا سبحانُه وتعاىل: 
 .(نواهللُ يعلم وأنتم ال تعلمو  وهو شرٌّ لكم



َط شرَح هذه احلقيقة   هبا جنسدببعِض األمثلة، فما أكثَر األمثلة اليت نستطيُع أن  وإذا أردنا أن نُ َبسِّ
 هذا املعىن: 

أو إىل  أو إىل خمزنِه الذي يتاجُر فيه، املؤمن خيرُج يف صباِح يومِه الباكِر إىل حقلِه الذي يشتغُل به،
ا يأِت به قضاُء اهلل مل يستسلموبعَد ذلك  فيقوُم بكلِّ ما كّلفُه اهللُّ عزَّ وجّل به. أيِّ عمٍل يستدرُّ بِه الّرزق،

. ال جبهدهبفضلِه وعلَم أنَّ ذلَك إمنا جاَء  فإن جاَءِت النّتائُج كما يريد: محَد اهلَل سبحانُه وتعاىل،وقدره، 
استسلَم حلكِم خلسارُة بداًل من الرّبح، ا جاءتهإن فوجَئ مبا مل يكن يف احلسبان، أّما إن فوجَئ مبا يكره، 

ألنُه يعلُم وهو مؤمٌن باهلِل عزَّ  مل يستسلم ظاهرُه فقط بل يستسلُم باطنُه أيضاً، اهلِل عزَّ وجّل وقضائه،
وأنُّه رحيٌم به أكثَر من رمحتِه هو  ال يضُع األموَر إال يف نصاهبا، ، يعلُم ملَئ قلبه أنَّ اهلَل حكيم،وجلّ 

وما أكثَر ما يأِت الرّبُح  ران،أى النّتائج وهي حبسب الظّاهِر خسوأنُّه عادٌل ال يظلم، فلئن ر  بنفسه،
 شر ومكروه.أنُّه  القاصرة، وما أكثَر ما يأِت اخلري وظاهرُه لذوي العقوِل وظاهرُه على غرِي حقيقته

متذّكراً قوَل رسولنا حمّمٍد عليِه الّصالُة  قريٌب لُه يف مرض، ُهرَع به إىل الطّبيب، وقعُل املؤمن إذا الرج
ويستعلُم الّدواَء فيطبب ، "- أي إال املوت -"ما أنزَل اهلُل داًء إال وأنزَل لُه شفاًء إال الّسام : والّسالم

وإن جاءٌه  فإن شفَي وعويف، ازداَد محدًا هلِل وشكراً، قضاَء اهلِل عزَّ وجّل وقدره،يستسلم لمثَّ  والعالج، 
أنَّ األجل هو احلاكُم الغاّلُب  قلبِه وعقله، ءِ وأيقَن مبل رضَي بقضاِء اهلِل عزَّ وجّل وقدره، ، احملتومجٌل األ

 .بأمِر اهلل وليَس املرُض الذي انتابه
فلو مل يأِت  وإمنا جاءِت اآلالم: جندًا من جنوِد األجل، من جنوِد األجل، جاَء املرض: جنداً  إمنا

 حياتُه يف ذلَك امليعاِد احملّدد.ال بدَّ أن تنتهَي  واألجُل حمتوم، هذا اجلند جلاَء جنٌد غريه،
وهو يذكُر  منّفذًا ألمِر اهلل، واقفًا على صراطِه جهَد استطاعته، وهكذا شأُن املؤمِن أيّها اإلخوة،

حبكِم اهلِل سبحانُه وتعاىل جهَد راٍض  مستسلممثَّ إنُّه ،  ما استطعتم(())فاتّقوا اهللَ دائمًا قوَل اهلل: 
 قلبه. ءبل ومبل استطاعتِه أيضاً،

 وعن الّدنيا كّلها، دائٍم عن ربّه، ىً من هنا: كاَن املؤمُن يف رض كاَن املؤمُن يف سعادٍة دائمة،  :ومن هنا
إن أصابتُه "عجبًا ألمِر املؤمن إنَُّه خبرٍي على كلِّ حال، ولذلك يقوُل رسولنا حمّمٌد عليِه الّصالُة والّسالم: 

، فكاَن ذلَك خريًا له، عجبًا للمؤمِن إنَُّه بكلِّ وإن أصابتُه ضرّاء صرب فكاَن ذلَك خريًا له، سرّاء شكر،



ربِّه هو راٍض عن أي إنُّه ليجوُد بنفسه و ، "خرٍي  على كلِّ حال، إنَّ نفُس لتتقعقُع بنَي جنبيه وهو خبري
  سبحانُه وتعاىل.

 بعقله وبوجدانه وقلبه، ذاقهامن من الذي يفَقُهها؟ يفَقُهها  هذه احلقيقة اليت أقوهلا لكم أيها اإلخوة،
 الصادقون باهلل سبحانُه وتعاىل. وما ذاقها إال املؤمنون

عوا هبا وما احلقائق وما عاشوها، مس هبذه مسعوا باهلِل سبحانه،اإلمياِن  هامشِ على  واعاشَ أما من  
سهم، فهؤالِء ال ارحهم ويف أركاِن قلوهبم ونفو ألنَّ إمياهنم باهلل عزَّ وجّل مل يستحكم يف جو  تذّوقوها،

  يفهموَن ما أقول، وال يدركوَن احلقيقَة اليت أقوهلا وأشرحها لكم.
مصاٍب  ال حيتاُج املؤمُن إىل من يعزّيِه يف واآلالِم معىن، للتعزيةِ للعذاب و إنَّ املؤمن احلقيقّي ال يعلُم 

وملاذا تعزّيه؟ إذا تصّورنا  به، طافتوال يف أيِّ مصيبٍة  وال يف أجٍل حمتوٍم ختّطَف قريبًا له، مايلٍّ جاءه،
 وجلَّ وحكمته،وإنُّه مستسلٌم لسلطاِن اهلِل عزَّ إنُّه مؤمٌن باهلل،  لكي ختّفَف مصابه! احلقيقة ملاذا تعزّيه؟

كّلُه أملٌ بدواء   يشفُق عليه،و  داوى من حيبهوربَّ شفوٍق  ،يضيمهولكّنُه ال عبده  يداويواهلُل عزَّ وجّل 
 عملّيٍة جراحّية ليعاجله، فيقّرُر الطّبيب أنُّه حيتاُج إىل عملّية،وأوجاع، أرأيَت إىل املريِض يُهرُع إىل الطّبيِب 

وميتّد  ،بِه الطّبيبحيكم إنَّ املريض يستسلُم ملا  وجتعلُه خيضُع آلالٍم شّّت، ،تستنزُف الكثرَي من دمائه
 نِ لكّنُه يشكوُه بنفِس اللسا تأوهرمّبا  هادئًا ساكنًا حتَت أجهزِة هذا الطّبيِب وحتَت حركاتِه ومعاجلاته،

ألنُّه يعلم أنَّ الطّبيَب طبيب، وأنَّ الّطب ليَس مقياسُه فيما يتجّلى لنا من ظاهِر األوجاِع  الذي يتأّوُه به،
ولكنَّ املقياَس يف الّنتائج اليت ال نعلمها كمرضى وإمنا يعلمها األطبّاُء الذيَن يعلموَن هذه  واآلالم،

 احلقيقة.
الّرؤوُف هبم، فإذا كاَن اإلنساُن مسلماً  و احلكيُم هبم،وإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ ه هو الطّبيُب لعباده، إنَّ اهللَ 

وإذا كاَن يقوُل بلساِن حالِه ومقالِه صباَح مساء:  إذا كاَن مصطبغًا حبقائِق العبوديِّة ملوالُه وخالقه، بربّه،
"رضيُت باهلِل تعاليَم رسوِل اهلِل لنا:  يكررإذا كان  ،)إنَّ صالِت ونسكي وحمياَي وَماِت هلِل ربِّ العاملني(

 ربِّه سبحانُه وتعاىل، حبكمِ هذا اإلنسان  يؤذى، فما أبعَد أن ربّاً، وباإلسالِم ديناً، ومبحّمٍد نبّيًا ورسواًل"
 كلِّ شاكلة،  وعلى ، معتىًن بِه يف كلِّ حال،بألطاِف ربّه دائماً حمفوفًا وما أقرَب أن يكوَن هذا اإلنسان 

 ،اليت يتصّورها الّضّيقةِ  هِ ال ختضُع ملقاييس أنَّ مقاييَس اللطِف اإلهلي ولكنَّ هذا اإلنسان ينبغي أن يعلم
 كما أنَّ املريَض يعلم أنَّ مقاييَس الّطب ال ختضُع ملقاييِس آالمِه وأوجاعِه اخلاّصِة به.



، بأوامرِه كّلها أقصرعندما أكوُن مؤمنًا برّّب ال  ااملؤمُن باهلِل سبحانُه وتعاىل، أن نعم، هكذا حال
هذه هي و  .حلايلجرحًا جاءين من رّّب إال على أنُّه دواٌء وعالٌج  أجد، فال نظرولكّّن بعَد ذلَك أ

 عىن.لنا ربّنا هذا امل وضحوهذا هو الواقع، وما أكثَر ما أاحلقيقة، 
 وجّل، كِم اهلِل عزَّ حل إذا كانوا بعيديَن عن االستسالم ولكن إذا كاَن الّناُس بعيديَن عن اإلمياِن باهلل،

فإنَّ اهلَل عزَّ وجّل  . إذا كانوا يّتخذوَن أهواءهم أرباباً وآهلًة هلم من دوٍن اهلل،تهمإذا كانت شهواهتم هي أهل
وليست إال ، رياضة يلوهذه املصائُب والّرزايا عندئٍذ ليست إال  والرزايا، بقد يبتلي هؤالِء النّاَس باملصائ

اخلري: أن يستيقَظ اّلذيَن يُؤدَّبون، والبالُء كلُّ البالء: يف أن تتهاوى سياَط تنبيٍه وإيقاظ، فاخلرُي كلُّ 
وهلوهم صباحهم   ظّلهم، يتقّلبوَن يف شهواهتمُسكارى يف يظلونمثَّ  الّسياُط عليهم مثَّ ال يستيقظون،

 ومساءهم.
اإلميان  باهلِل عزَّ وجّل،من نعمِة اإلمياِن لإلنسان أيّها النّاس، أعظُم  نعم ما من نعمٍة يف الّدنيا كّلها

اإلنساِن من الضيِق  اإلميان هو الّنعمة اليت تقي فؤاد ،الشقاءهو احلصُن الذي يقي اإلنساَن من 
اإلميان هو باُب الّسعادِة العظمى، اإلميان هو الّنافذُة اليت يستنشُق فيها الّنسيَم العليَل كلُّ  والُكروب،

أّما من مل يُرزق هذا اإلميان فعليِه أن يبحَث  فمن ُرزَِق هذا اإلميان ُرزَق سعادًة ال شقاَء بعدها، مكروب،
 ليجَد احلقيقَة اليت أقوهلا لكم.لنفِسِه عن هذه الّنعمة 

                            أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيم، فاستغفروُه يغفر لكم، فيا فوَز املستغفرين...


