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ابتلي عروة بن الزبیر أبن أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي هللا عنھما، فأصیب بداء تآكلت    
منھ رجلھ،  فصعدت في ساقھ، فبعث إلیھ الخلیفة، فُحمل إلیھ، ودعا األطباء فقالوا: لیس لھ 

دواٌء إالّ القطع، وقالوا لھ: اشرب الُمرقِد " الُمخِدّر"، فأبى عروة وقال للطبیب: امض لشأنك، 
، فلّما قطعھا جعل یقول : اللھم لئن أََخذَت  فوضع المنشاَر على ركبتھ الیُسرى، فما ُسمع لھ حسٌّ
لقد أبقیَت، ولئن ابتَلیَت لقد عافیَت، وما ترك جزأه من القرآن تلك اللیلة، فانظر إلى صبر السلف 

الصالح في الملمات والمصائب، أفال نصبر نحن على وباٍء نسمع بھ سماعاً من اإلعالم، وقد 
عافانا هللا منھ ؟، اللھم ال تُطل إقفال مساجدنا، وُمنَّ علینا بصالح أحوالنا، وھدایة قلوبنا، وأقّر 

الوباء والبالء والغالء . أعیننا والمسلمین بل والبشریة جمعاء برفع 

كان ثوباُن مولًًى لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، كان قد ُسبَِي من أرض الحجاز، فاشتراه    
، وقد وقع لھ موقف مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ؛حیث  النبُي وأعتقَھ؛ فلزم ثوباُن النبيَّ
بِر َعْنھُ، فأتاه ذاَت یوٍم، وقد تغیَّر لونھُ ونُحَل جسمھُ، یُعَرُف في  كان شدیَد الحِبّ لھ، قلیَل الصَّ

وجِھِھ الحزن، فقال لھ رسوُل هللا: "یَا ثَْوبَاُن َما َغیََّر لَْونََك"؟ فقال: یا رسول هللا ما بي من ُضٍرّ 
وال وجٍع غیر أنِّي إذا لم أََرْك اشتقُت إلیك واستوحشُت وحشةً شدیدةً حتى ألقاك، ثم ذكرُت اآلخرة 

وأخاُف أالَّ أراَك ھناك؛ ألنِّي أعرف أنَّك تُْرفَُع مع النبیین، وأنِّي وإْن دخلُت الجنَّة كنُت في منزلٍة 
أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنَّة فذاك أحرى أالَّ أرك أبًدا، فأنزل هللا تعالى : "َوَمْن یُِطِع هللاَ 
َوَحُسَن  اِلِحیَن  َوالصَّ َوالشَُّھَداِء  یِقیَن  ِدّ َوالِصّ النَّبِیِّیَن  ِمَن  َعلَْیِھْم  أَْنعََم هللاُ  الَِّذیَن  َمَع  فَأُولَئَِك  ُسوَل  َوالرَّ

أُولَئَِك َرفِیقًا"، اللھم اكتب لنا ھذه المنزلة، واحشرنا مع حبیبك محمد ومواله ثوبان .

ُسئل أحد الصالحین : كم بیننا وبین عرش الرحمن ؟، قال :" دعوةٌ صادقةٌ ألخیَك  بظھِر   
الغیِب، اللھمَّ ألبس أخي لباس التقوى، وأكفھ ما أھّمھ، وأسعده بطاعتك، وارزقھ من واسع 

كرمك، واحفظھُ من كل شٍر،  وفّرج ھّمھ،  وأسعد قلبھ، وأرح بالھُ، واغفر لھ ولوالدیھ وذریتھ یا 
ذا الجالل واإلكرام "،" وفي الحدیث الصحیح أّن: " َدْعَوةُ اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ألَِخیِھ بَِظْھِر اْلغَْیِب 

اْلُمَوكَُّل بِِھ: آِمیَن َولََك بِِمثٍْل"  اْلَملَُك  بَِخْیٍر، قَاَل  ُكلََّما َدَعا ألَِخیِھ  ُمْستََجابَةٌ، ِعْنَد َرأِْسِھ َملٌَك ُمَوكٌَّل 
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