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ْؤِمنَُُِمْوقِفُ  " َواِجَهةُُِفيُُِاْلم  اْلَكَواِرثُُِم   " 

 
وَنُاْلِكَرام ! ْسِلم  ُأَيَُّهاُاْلم 

َرأَةٍ كانَتأ أحد فيِ  َيَّاِم َمرَّ نَبِيُّنَا الأَحبِيُب َصلَّى هللاُ َعلَيأِه َوَسلََّم بِِامأ اْلأ
َرُخ ِعنأَد قَبأِر ِطفأِلَها. فَقَاَل َلَها نَاِصًحا:  إيَّاِكُأَْنُتَْعِصي،ُ "تَبأِكي َوتَصأ

َُواْصبِِري أَةُ الَّتِي  "اِتَِّقيُهللاَ فَ  لم فَقَالَتأ الأَمرأ  َعلَى َرسُوِل هللاِ  تَتَعَرَّ

نَِها: " إِلَيأَك َعن ِي! فَإِن َِك لَمأ تَُصبأ بُمِصيبَتِي، َولَمأ  ص ِمنأ ِشدَّةِ ُحزأ
َرَكتأ بِأَنَّ الَِّذي نََصَحَها ُهَو َرسُولُ  نا تعأِرفأَها."  َوَبعأَد هُنَيأَهٍة، ِعنأَدَما أَدأ

ِ الأَحبِيبِ لى إالأَكِريُم َصلَّى هللُا َعلَيأِه َوَسلََّم أَتَتأ   ص بَاَب النَّبِي 
ِرفأَك. َوبِنَاًء َعلَى ذَِلَك أَعأَطى َنبِيُّ  : لَمأ أَعأ تِذَاَرَها. فَقَالَتأ لَنَتأ اِعأ َوأَعأ

َمِة َصلَّ  حأ اِلَيأَها َولَنَا النَِّصيَحةَ   يه ،ضه َعلع هُمُ َل ربي وسَ  واتالرَّ
ْدَمِةُاْْل ولَى: "فقال الأُموَجَزةَ التَّاِليَةَ  ُِعْنَدُالصَّ ْبر   i"إِنَّماُالصَّ

! اء  ْؤِمن وَنُاْْلَِعزَّ ُأَيَُّهاُاْلم 
ُعوبَاتِ  َغُب فِي ُمَواِجَهِة الصُّ بأعِ الَ أََحٌد ِمنَّا يَرأ

. َوَلِكنأ واْلزمات بِالطَّ
َطِربَةَ  قَاِت الأُمضأ َوأ لَُم أَنَّ اللََّحَظاِت الأَجِميلَِة َواْلأ ُن نَعأ ِمنِيَن نَحأ في َكُمؤأ

َ سُبأَحانَهُ  نأيَا. ِْلَنَّ َّللاَّ تَِحانِنَا فِي َهِذِه الدُّ ٌء ِمنأ اِمأ َحيَاتِنَا، ِكلأتَاهَُما ُجزأ
تَ  تَِحُن ِعبَاَدهُ بِطُُرٍق ُمخأ ِذ َما فِلفٍَة؛ َوتََعالَى يَمأ يَانًا َعنأ َطِريِق أَخأ أَحأ

َكثِيِر ِمَن الن َِعِم  ملََديِهِ  يَانًا ِمنأ ِخلَِل إِعأَطاِء الأ عن  ائدةزِ الَوأَحأ
الً  . َوِلذَِلَك يَِجُب َعلَيأنَاةَحاجَ ال بأِر َوالثَّبَاِت  أَوَّ أَنأ نَُحاِوَل التََّحل َِي بِالصَّ

 ِ ُغلُو  ِد َوالأ َمِة اْلُولَى بََدالً ِمَن التََّمرُّ دأ ِعنأَد الأَمَصائِِب َواألَكَواِرِث َوالصَّ
َف  يَاِن. ثَانِيًا يَنأبَِغي َعلَيأنَا أَنأ نَتََصرَّ الأَعقأِل َوَحَصافَِة ِة احأ جَ برَ َوالأِعصأ

أأيِ  ُؤوِليَّاتِنَا ِللتََّغلُِّب َعلَى من الَ بُدَّ و الأبَِصيَرةِ، مع الرَّ الأَوفَاُء بَِمسأ
َدائِدِ   .واْلزَمات الشَّ

ْؤِمن ُأَيَُّهاُُُُُُُ ُوَنُاْلِكَرام !اْلم 
َحِديِث الشَِّريِف: الفِي  َصلَّى هللاُ َعلَيأِه َوَسلَّمَ يَقُوُل نَبِيا الأَحبِيُب 

ُالُْمُِْْلََُُجبًاعَُ" ُأَُمُِؤُْمُ ِر ُإِنَّ ُلَُُْمَرهُ ِن ُوَُك لَّه  َُخيٌر ُإُِِْلَُُكَُلُِذَُُسَُيُْلَُه  ُلََُّحٍد
ْؤمُِْلُلُِ َُشَكَرُفَُتَُْصابَُِنُإِْنُأَُم  اء  َسرَّ ُتَُْصابَُْنُأَُإُِه ُوَُْتَُخيًراُلَُانَُكَُهُ  اء  ه َُضرَّ

 ii" ه ًُراُلَُْتَُخيُْانَُكََُصبَرُفَُ

ونَُأَيَُّهاُُُُُُ ْسِلم  !ُاْلم  اء  ُاْْلَِعزَّ
يَانِ ى لَ ا إِ نَاتَ انََع مُ  لُ و ِ حَ نُ  الَ  َعلينَا أن  الَ وَ  .ادِ هَ طِ ضأ َواالأِ  رِ مُ ذَ والتَ  الأِعصأ

قِفَنَا الثَّابِِت َوالص نَّ ى أَ سَ نأ نَ َف اتِ وبَ عُ صُ  على برَموأ  ونُ كُ يَ  َحيَاتِنَا َسوأ
 مِ الَ َع ا الأ ذَ هَ  ىلَ ا إِ نَئأ جِ  دأ قَ لَ و  .للِ َر بِإِذأِن ـسأ ـِْلَيَّاٍم يُ  رٍ ـ خيا َوبَِشيرَ يرً ذِ نَ
ِ نَ مِ ؤأ نُ َكيأ لِ  َ  عأَملَ نَوَ   بِاّللَّ ا ذَ هَ ب كمُ ركَّ ذَ ي أَ ونَعُ دَ و . ةحالِ الصَّ  الَ مَ عأ اْلأ
َ بِ  دُ عِ ي يَ ذِ لَّ اَ   التَّاِلييثَ دِ حَ الأ  قال  لءأ الصبٍر والبَ  جِر حالَ اْلوَ  لِ مَ اْلأ

ِصيبَةٍُُِمنَُُْما " :ص ْسِلمَُُت ِصيبُ ُم  ُ ُاْلم  َُللاَّ َُكفََّر َُحتَّىُُبَِهاُإِلَّ َعْنه ،
َمِة َّللاَِّ  ِمنأ َواَل نَقأنُطأ  نَيأأَسأ فل إِذًا   iii" الشَّْوَكِةُي َشاك َها َُ ، َرحأ َُللاَّ إِنَّ

ِحيمُ  ُالرَّ ُالذُّن وَبَُجِميعًاُإِنَّه ُه َوُاْلغَف ور   .يَْغِفر 
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