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 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبو زيد

  الرزيقات قبلي ـ ديوان غرباوياألقصر ـ ادلكان: 
 ىـ  0447موافق ُغرة رجب ادلعظم  8/4/6106 اجلمعة التاريخ:

 (في بشريات الصابرين درس عزاء)
 

 :بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 

و سراء شكر وإن أصابتو ضرَّاء صرب فنال أجر أصابت)عجبًا ألمر ادلؤمن وأمره كلو خري: إن 
 اهلل ورضوانو(.

األكوان الذي ال تنتابو األحزان وال تطغى عليو ادلسرات فيفرح ىذه ادلؤمن ىو الوحيد يف 
ألنو يرى اخلري كلو من اهلل والشر الذي يراه يف نظره ىو يف احلقيقة خرٌي لو هبا يف كل وقٍت وآن، 
 من اهلل جل يف عاله.

صاب الذي حنن فيو اآلن يقول فيو فمث
ُ
 مبشراً ادلؤمنني: صلى اهلل عليو وسلَّماًل ادل

 ٌء إال اجلنة(.مل يكن لو جزااهلل عز وجل فصرب قتضى )إذا إ
ومل يفعل أو يقل شيئًا يُغضب اهلل جل مادام صرب ألمر اهلل ومل يتضجَّر ومل يتربَّم ومل يتضايق 

  .يف عاله
 ه ادلنزلة الكرمية؟ما الذي يقولو لينال ىذ

 تعليمنا بل علمنا اهلل يف كتاب اهلل:علمنا اهلل ومل يكن ألحٍد 
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا"   "الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ

 ماذا قالوا؟
 البقرة(.056) "ِإنَّا هلل َوِإنَّا ِإَلْيِه رَاِجُعونَ "

أه اهلل عز ينقده أو يناقضو ىن وإذا قال قال ىذا القول ومل يفعل ومل يُقل قواًل يتنايف معو أ
 فقال: صلى اهلل عليو وسلَّميف اجلنة، وزاد احلبيب  وجل بقصرٍ 

كانا  ولو  يقول اهلل تعالىى دلالئكتو ـ والولد يشمل الرجل وادلرأة ابن آدم إذا مات ولد )
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ِفلذة   يقول: قبضتميقولون: نعم، ؟ فالن قبضتم ولد عبديـ يقول اهلل دلالئكتو: كبريين يف السن  
يقولون: محدك واسًتجع ـ  فيقول رب العزة: ماذا قال عبدي؟كبده ومثرة فؤاده؟ يقولون: نعم، 

بنوا لعبدي بيتًا يف اجلنة ومسُّوه : إفيقول اهلل تعاىلإنا هلل وإنا إليو راجعون ـ هلل  يعين قال: احلمد
 (.بيت احلمد

ُُترج ألفاظاً ومل جر ومل تصرخ ومل تضولألم إذا فعلت مثلما فعل األب ومل تندب ومل  لألخوة
ل أفعااًل تُغضب اهلل جل يف عاله، ألن الصابرين ال يقولون إال ما قال رب العادلني عز تفع

 وجل.
األمور القدرية  مبنزلٍة كرمية بسبب ىذهعليهم يتفضَّل اهلل عز وجل األمة أىل ىذه كثرٌي من 

 .بدذلاغريىا أو يُ ن يُ اليت ال مناص منها وال مفرَّ منها، وال يستطيع أحٌد أ
وال للحساب وال يقفون أمام ادليزان لكن ىؤالء بصربىم إذا كان يوم القيامة ال يتعرضون 

عنهم دلاذا؟ ألن اهلل قال يتعرضون للصراط، وإمنا خيرجون من القبور إىل القصور يف جنة النعيم، 
 ويف شأهنم:

 الزمر(.01) "ِإنََّما يُ َوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساب  "
ليس ذلم شأٌن مبا يدور يف أىل ادلوقف وال ف القوم الصابرين معفو عنهم احلساب ءىؤال
 ألهنم صربوا على أمر اهلل ورضوا مبا قدَّره اهلل جل يف ُعاله.احلساب 

ليها ال نستطيع أن نعدَّىا أو نلمح إوالفضائل اليت ال تُعدد للصابرين  ويف احلقيقة الُبشريات
 وقال: بالصرب صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك أوصانا نبينا يف ىذا الوقت القصري، 

 )إمنا الصرب عند الصدمة األوىل(.
لو ذكٌر غريه يكن  وملوحيده و والصرب الذي فرضو احلبيب قال فيو عندما ُأصيب ولده 

 :وعنده ستة أشهرمات و 
 (.، ولكنا ال نقول وال نفعل إال ما يُرضي ربنا عز وجل)إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن

 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنني:
إىل نسائنا وبناتنا ىيا إىل ،،،،،،،،،،، يف ىذا ادلكان ويف ىذا الباب نقود صحوًة إسالمية 

ىذه يف ىذه اآلنات حىت ال تقع علينا  وسلَّمصلى اهلل عليو ليلتزمن بشرع ربنا وىدي نبينا 
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ما يطلبو الدين وما نشاركهم يف ادلسئولية، وإمنا نبني ذلم سفادلسئولية، فإنا لو تركناىم وشأهنم  
 .صلى اهلل عليو وسلَّميطلبو الشارع 
ن يرحم أو يف كل وقٍت وحني، جبمال الصابرين أمجعني ملنا ن يُ أاهلل عز وجل ونسأل 

، وأن يهلها من الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني سكنها فسيح جناتون يُ محة واسعة، وأادلتوفاة ر 
 .والصديقني والشهداء والصاحلني

         ويعلهم يف عداد عباده الصابرين.وأن يرزق أىلها الصرب والسلوان 
      

  وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمّ 
   
    
        

 


