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الصبر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصبر -  045الدرس :  - مدارج السالكین 

1998 -11-02  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم العلم لنا إال  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ماعلمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  منزلة الیوم :

السالكین, في منازل إیاك أیھا األخوة الكرام, مع الدرس الخامس واألربعین من سلسلة دروس مدارج  

  نعبد وإیاك نستعین, ومنزلة الیوم ھي: منزلة الصبر.

  یقول: الصبر في القرآن في تسعین موضعاً. -رحمھ هللا تعالى-اإلمام أحمد  

  ألن اإلیمان ھو الصبر، وألن اإلنسان مخلوق للجنة, وثمن الجنة الصبر. 

  ھذا الفرق بین المؤمن والكافر :

فر والمؤمن؛ الكافر متفلت یفعل الفرق بین الكا 

  ما یشاء، یأكل ما یشاء، یجلس مع من یشاء 

یذھب ألي مكان یشاء، یأخذ أي مال یشاء، 

یعتدي على أي مخلوق یشاء، ھكذا تفلت، 

استرخاء، تحرك عشوائي, المؤمن منضبط 

بمنھج هللا، الشھوات واسعة، القنوات النظیفة 

القناة  محددة، أودع في اإلنسان حب المرأة,

النظیفة المشروعة التي ترضي هللا, أن تنظر 

لزوجتك، وإلى محارمك، وما سوى ذلك تفلت، كسب المال واسع جداً، ھناك ألف مصدر ألخذ المال، 

  الكسب المشروع ھو الذي یرضي هللا عزوجل.

یاناً إنسان یدخل فإذاً: عملیة الصبر عملیة ضبط, عملیة انتقاء، عملیة اختیار، عملیة دفع ثمن الجنة، أح 

ً عالیاً، یتعین بمنصب رفیع، یأتیھ دخل كبیر، یعیش في  ً علمیا جامعة ویأخذ شھادة علیا، ویحمل لقبا
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بحبوحة وكرامة، ما ثمن ھذه المكانة, وتلك الكرامة, وھذا الدخل الكبیر؟ ھو أن رفاقھ آثروا اللعب، 

ت, وانكب على الكتاب, وصبر على الدراسة، آثروا النزھات، آثروا الجلوس في األزقة، ھو قبع في البی

  حتى مراتب الدنیا تحتاج للصبر.

  ما معنى الصبر؟ :

  فحینما قال علیھ الصالة والسالم في بعض األحادیث: 

  ((اإلیمان نصفان؛ نصف صبر، ونصف شكر))

  وفي حدیث آخر: 

  ((اإلیمان ھو الصبر))

منت با� قیدت نفسك بما یرضي هللا ، وسعیت للجنة، فعندما آمنت با� قیدت نفسك بمنھج هللا، حینما آ 

تركت كل طریق واتبعت طریق الجنة, تركت كل مال وأخذت المال الحالل، تركت كل شھوة ومارست 

كل شھوة ترضي هللا عزوجل، ھذا كلھ صبر، الصبر یعني الضبط، فالمؤمن مضبوط، ضابط لسانھ, 

  كناتھ.وعینھ, ویده, ودخلھ, وإنفاقھ, وحركاتھ, وس

  من مواضع الصبر :

  

  أن هللا أمر بھ :-1

الصبر واجب بإجماع األمة, ألن القرآن الكریم حینمــا یقول لك: اصبر فھذا أمر، وكل أمر بالقرآن  

  الكریم یقتضي الوجوب، كالم هللا منھج، وسلسلة أوامر ونواٍه، وأنت كمؤمن لیس لك خیار,

  سولھ أمراً أن یكون لھم الخیرة من أمرھم﴾﴿ما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ور
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  فأول موضع من مواضع الصبر أن هللا أمر بھ.

  الصبر وسیلة :

َالِة﴾ ْبِر َوالصَّ   ﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اْستَِعینُوا بِالصَّ

  ]153[سورة البقرة اآلیة: 

األسنان, وقال لك: إن قلبك ال یحتمل المخدر, أنا الصبر وسیلة, راقب نفسك إن كنت عند طبیب  

مضطر لخلع الضرس دون مخدر فتحمل، ھذه القناعة تجعلك تتمسك بید الكرسي, وأن تشد علیھ من 

  أجل الصبر، فكلما ازداد علمك ازداد صبرك.

, أما لو أن الطفل الصغیر وضع على كرسي الطبیب, وشعر بوخذة إبرة المخدر, یصیح ویتحرك بقوة 

  ألن إدراكھ غیر إدراك الراشد، فكلما ازداد عقلك ازداد صبرك، كلما ضعف إدراكك قل صبرك.

  ﴿یا أیھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصالة﴾

  ھذا المؤمن الصادق :

  وقال تعالى: 

  

  ﴿اْصبُِروا َوَصابُِروا﴾

  ]200[سورة آل عمران اآلیة: 

اصبر وأعن أخاك على الصبر، أنا أستمع  

بعض الكلمات من وسوسة الشیطان، یطرح ل

أخوك علیك مشكلتھ تجیبھ, لو كنت مكانك 

النتحرت! ھذا كالم الشیطان، قل لھ: اصبر یا 

أخي, فا� عزوجل رحیم, بعد الصبر الفرج، 

هللا یمتحنك، والمؤمن یبتلى، والنبي أشد الناس بالًء، ھذا الكالم فیھ مصابرة, اصبر وصابر، لكن 

  دق یصبر ویستعین با� على الصبر، قال:المؤمن الصا

﴾ِ   ﴿َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا�َّ

  ]127[سورة النحل اآلیة: 
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فالصبر بقوة اإلرادة كالم فارغ، یتماسك أمام الناس، أما فیما بینھ وبین ذاتھ, قد یتكلم كالماً قبیحاً, قد  

با� عز وجل, أمرنا بالصبر، أمرنا أن نصبر, یتحرك حركة عشوائیة مخجلة, ألنھ لم یستعن بالصبر 

  وأن نصابر، وأن نستعین با� على الصبر.

  النھي عن ضده :-2

البند الثاني من موضوع الصبر: النھي عن ضده، إیاك أال تصبر، إیاك أن تضجر، إیاك أن تقول: أین  

  لست صابراً: هللا؟ إیاك أن تقول: دعوت فلم یستجب لي، إیاك أن تقول كلمات تعني أنك

سُِل َوَال تَْستَْعِجْل لَُھْم﴾   ﴿فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

  ]35[سورة األحقاف اآلیة: 

یقال: أماتھم هللا, لھ أقرباء ظالم حرموه  

  المیراث، یتألم, یستعجل لھم الھالك، وقولھ:

  ﴿فََال تَُولُّوھُُم اْألَْدبَاَر﴾

  ]15[سورة األنفال اآلیة: 

التولي من الزحف دلیل عدم الصبر، وال  

تبطلوا أعمالكم بعدم الصبر، ھناك أشیاء في 

حیاتك ھي قدرك؛ ابنك، وزوجتك، وأقرباؤك 

الذین لیس لك خیار في االنتماء إلیھم, كل 

  ھؤالء ھم قدرك، فإما أن تصبر علیھم، وإما أن یصبروا علیك، لذلك:

  عمالكم﴾﴿وال تبطلوا أ

إنسان خدم والدتھ كما ذكرت من أیام عشر سنوات, ثم ضجر أشد الضجر، فصاح في وجھھا فبكت،  

  فجاء أخوه ونقلھا لبیتھ، بعد یومین ماتت عند أخیھ، ماذا فعل ھذا اإلنسان؟ أبطل كل عملھ.

ً مستمراً، ثم تفقد الصواب فجأة فتھدم كل الذي بنیتھ   ً ، اإلنسان إذا أحیاناً: تحسن إلنسان إحسانا سابقا

  كان مبتلى، قال:

  ﴿َوَال تَِھنُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْألَْعلَْوَن إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن﴾

  ]139[سورة آل عمران اآلیة: 

فالوھن والحزن من عدم الصبر، الضجر من عمل صالح متعب دلیل قلة الصبر، التولي من الزحف  

  العذاب لألعداء دلیل قلة الصبر. دلیل قلة الصبر، استعجال
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  أن هللا عز وجل أثنى على أھلھ :-3

  البند الثالث في موضوع الصبر: هللا جل جاللھ أثنى على أھلھ, وثناء هللا على أھلھ شيء كبیر! . 

  آیة قرآنیة حینما أقرأھا: 

اٌب﴾   ﴿إِنَّا َوَجْدنَاهُ َصابِراً نِْعَم اْلعَْبُد إِنَّھُ أَوَّ

  ]44یة: [سورة ص اآل

هللا یعرف أنھ ساق لك شدة، ویعرف األمر  

بالضبط، والظروف الصعبة والمشقة التي 

تتحملھا, واأللم الذي یأكل قلبك، والتضحیة 

  التي ضحیت بھا، وكم ھذا یؤلمك؟:

  ﴿إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنھ أواب﴾

إذا أثنى هللا علیك ألیس ھذا مكسباً عظیماً؛ أن  

  لق األكوان؟ .یثني علیك خا

  

إنا وجدناه صابراً لوجھ هللا في صبر القھر، أما في صبر المعرفة: أحیاناً یكون إنسان أقوى منھ مقھور  

صبر القھر، أما أحیاناً قادر على فعل كل شيء، لكن یلجمھ الصبر, یلجمھ خوف الموت, یلجمھ رضاء 

والصادقین، ألنھم صادقون كانوا  هللا عزوجل، یلجمھ طلب اآلخرة، یلجمھ خوف العقاب، الصابرین

  صابرین:

اِء َوِحیَن اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذیَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمتَّقُونَ  ابِِریَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّرَّ   ﴾﴿َوالصَّ

  ]177[سورة البقرة اآلیة: 

ً قبیحاً, تطاول, هللا عز وجل یحب العبد الصابر، في إنسان أقل شيء تجده انتھى، انھار  , تكلم كالما

  أعلن عن ضجره، أعلن عن عدم صبره، ھناك إنسان صابر:

  ﴿والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذین صدقوا وأولئك ھم المتقون﴾

ماذا نستنتج من ھاتین اآلیتین؟ ما الذي یكشف عدم الصبر والصدق؟ قلة الصبر، الصادق صابر، األقل  

  ل صبراً، غیر الصادق ضجر، ال یعد صابراً.صدقاً أق
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  هللا یحب الصابرین :-4

البند الرابع: وهللا یحب الصابرین, لو حققت كل مكاسب وصلھا إنسان, أعظم مكسب أن یحبك هللا عز  

  وجل،

  ﴿وهللا یحب الصابرین﴾

  

  

  ﴿إنما یوفى الصابرون أجرھم بغیر حساب ﴾

  سبحان هللا! یقول: إن الحزن خالق. 

اإلنسان إذا ربي على النعیم, ال مشكلة مالیة  

عنده، ال صحیة، وال أي قضیة, السالمة 

المستمرة والقوة تقسي القلب، كأنھ مستغٍن عن 

هللا، أما الشدة واالبتالء یرققان القلب، وكأن 

ھذا الصابر قریب من هللا عز وجل، ھذا شيء 

شكلة, تجده سریع البكاء، نفسھ شفافة، نفسھ مالحظ، عندما یصاب اإلنسان بمرض، عندما یكون ھناك م

قریبة من هللا عز وجل، لذلك وجد أن الحزانى في كنف هللا، إن هللا یحب كل قلب حزین، الحزانى 

معرضون للرحمة، ھذا إنسان قریب من هللا, لذلك المصائب قد تخلق بطوالت باإلنسان، إنسان معھ ألف 

ة, ھذا ھامشھا صغیر جداً، أحیاناً یكون المؤمن معھ ألف لیرة ملیون, تبرع بملیون أو ملیونین أو خمس

آلخر الشھر, مدة سبعة أیام, فھو في أمس الحاجة إلیھا, یأتیھ أخ بحاجة أللف لیرة, یقع في صراع, ثم 

  یدفعھا لھ, ینتصر على نفسھ.

  أن الصبر یوجب معیة هللا لك :-5

   لك، ومعیة هللا شيء ثمین جداً، قال تعالى:البند الخامس في الصبر: أن الصبر یوجب معیة هللا 

ابِِریَن﴾ َ َمَع الصَّ   ﴿َواْصبُِروا إِنَّ �َّ

  ]46[سورة األنفال اآلیة: 

  ھذه المعیة الخاصة، معیة النصر والتأیید والحفظ والتوفیق، أنت بالصبر ضمنت كل ھذه األشیاء. 

  هللا عز وجل یخبرنا أن الصبر خیر ألصحابھ :-6

لسادس: هللا عز وجل یخبرنا أن الصبر خیر ألصحابھ، أنت أمام مشكلة؛ لك أن تصبر ولك أن ال البند ا 

  تصبر، أیھما خیر؟ أن تصبر، ألنك إن لم تصبر, ماذا تفعل؟
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﴿من كان یظن أن لن ینصره هللا في الدنیا واآلخرة فلیمدد بسبب إلى السماء ثم لیقطع ثم لینظر ھل 

  یذھبن كیده ما یغیظ﴾

   

الذي امتأل قلبھ حسداً من رسول هللا, ھل  ھذا

بإمكانھ أن یمنع عنھ الوحي؟ لم یؤمن بھ, بدل 

أن تغضب منھ وتحقد علیھ، جاءت مصیبة, 

أنت أمام خیارین: تصبر أو ال تصبر، إن 

صبرت لك الدنیا واآلخرة، وإن لم تصبر 

سوف تقھر, إخبار هللا عز وجل بأن الصبر 

  خیر ألصحابھ، كقولھ:

  

ابِِریَن﴾﴿َولَئِ    ْن َصبَْرتُْم لَُھَو َخْیٌر ِللصَّ

  ]126[سورة النحل اآلیة: 

  ﴿وأن تصبروا خیر لكم﴾

أحیاناً موظف بدائرة, جالس من الساعة الثامنة للساعة الواحدة والربع, بعمل دؤوب, شدید بإخالص،  

عملك؟ المدیر بشر, ما  یضجر فیذھب للمشي، یقف على النافذة دقیقة، یأتي المدیر العام, ویقول لھ: أھذا

عرف أنھ بعمل دؤوب من الساعة الثامنة حتى الواحدة والربع، رآه في ساعة راحة، نقول: ھذا جوزي 

بأسوأ ما كان یعمل كل الساعات دوام دقیقة راحة شاھده المدیر في ھذه الدقیقة، ربنا عز وجل كریم, 

  ینتقي لك أجمل عمل ویكافئك علیھ، ھو دعاء:

  وذ بك من إمام سوء, إن أحسنت لم یقبل، وإن أسأت لم یغفر.اللھم إني أع

  أو: اللھم إني أعوذ بك من جار سوء, إن رأى خیراً كتمھ، وإن رأى شراً أذاعھ. 

  قف ھنا :

  یوجد نقطة بالفقھ اإلسالمي, أتمنى أن تتضح لكم: 

  النبي قال: تجب الزكاة في القمح والشعیر والتمر والزبیب. 

محصول تجب فیھ الزكاة, لكن النبي ذكر أربعة فقط, العلماء قالوا: تجب الزكاة في علة اآلن یوجد ألف  

  ھذه المحاصیل ال في عینھا.
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رجل یملك عشرین دونماً من التفاح وبدل القمح حّمص عدس، ھناك محاصیل غالیة وثمینة جداً, فتجب  

  الزكاة في علة ھذه العناصر ال في عینھا.

  ضي وھو غضبان.ال یقض القاضي حین یق 

ً وثالثین حالة، إذا ابنھ مریض, ومرض مخیف, القاضي ممنوع أن   العلماء حملوا على الغضب ثالثا

یقضي, فذھنھ غیر صاٍف، بعض األیام استخدم عبارة أحیاناً أكون أمام أمر صعب أقول: أنا لست معك, 

ء التفاصیل, فالقاضي ال یملك فأنا مشغول, عندي موعد, اآلن سوء فتوى, ھو مرتاح البال, یرید إعطا

  الحق بالقضاء, إذا كان غضبان, أو جوعان, أو تعبان, أو یوجد مشكلة في حیاتھ.

  ماذا نفھم من ھذا الحدیث؟ :

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم:    النبي الكریم قال: قَاَل َرسُوُل �َّ

  ا ُخلُقًا, َرِضَي ِمْنَھا خلقاً آَخَر))((ال یَْفَرُك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنَةً, إِْن َكِرهَ ِمْنھَ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

جارك, أخوك, أبوك, صدیقك, كل لھ سلبیات وإیجابیات, اجعلھا مبدأ، كن منصفاً, كل جھة تبحث عن  

اإلیجابیات والسلبیات، فإن ذكرت اإلیجابیات ذكرت السلبیات، فھذا الذي یقولھ النبي علیھ الصالة 

  والسالم، إیجاب الجزاء لھم بأحسن أعمالھم، كقولھ تعالى:

  ﴿َولَنَْجِزیَنَّ الَِّذیَن َصبَُروا أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُوَن﴾

  ]96[سورة النحل اآلیة: 

  إیجابھ سبحانھ الجزاء لھم بغیر حساب :-7

  ب،البند السابع في الصبر: إیجابھ سبحانھ الجزاء لھم بغیر حسا 

  ﴿إنما یوّف الصابرون أجرھم بغیر حساب﴾

   

هللا عز وجل مرٍب، یسیر اإلنسان في 

الصحراء, یتعب یجد واحة فیرتاح, هللا حكیم, 

یسوق الشدة ثم بعدھا الرخاء، یسوق الشدة 

ومن بعدھا شدة إلیھ، یسوق المحنة ومن بعدھا 

منحة، یسوق الشيء المتعب ومن بعده شيء 

  مریح.
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 بالطائف, إذا وجد خط بیاني للدعوة بالحضیض، كذب واستھزئ بھ وبدعوتھ, وقد نالھ سیدنا رسول هللا

األذى من أبنائھم، قال: یا رب, إن لم یكن بك غضب علي فال أبالي, ولك العتبى حتى ترضى, لكن 

  عافیتك أوسع لي.

درة المنتھى, عندھا ماذا جاء بعد الطائف؟ اإلسراء والمعراج، وصل النبي علیھ الصالة والسالم إلى س 

جنة المأوى، لقد رأى من آیات هللا الكبرى، لقد أطلعھ هللا أنھ سید الخلق ، سید األنبیاء والمرسلین، متى 

  جاء اإلسراء والمعراج؟ بعد الطائف.

وكل شخص منا, عنده طائف, وعنده إسراء ومعراج، بالمعنى الرمزي: ساعات شدة ومحنة، وساعات  

عسر الیسر، وبعد الضیق الفرج، بعد الضعف القوة، بعد الفقر الغنى، ھذه حكمة هللا فوز وتكریم، بعد ال

عز وجل, وھذه تربیتھ، أنت عندما تبشر إنساناً بماذا تبشره؟ أتبشره بإتالف المال؟ ھذا مستحیل، تبشره 

   بالقتل؟ مستحیل, وھذه اسمھا استعارة تھكمیة، على كل؛ البشرى للشيء الطیب.

  المصیبة :ھذه وظیفة 

  قال تعالى: 

ِر الصَّ    ابِِریَن﴾﴿َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ

  ]155[سورة البقرة اآلیة: 

تجد الغني مكرماً عند هللا والفقیر مھاناً، قد قد  

تجد القوي مكرماً ومھاناً، قد تجد الوسیم مكرماً 

والدمیم مھاناً، امرأة على جانب من الجمال 

معززة مكرمة، امرأة تواجھ مشكلة, تجدھا 

غیر مرغوبة, فھذه المرأة من الدرجة الثانیة 

  تتألم، لكن هللا عزوجل یقول:

  

  

ا اإلِْ    ْنَساُن إِذَا َما اْبتََالهُ َربُّھُ فَأَْكَرَمھُ َونَعََّمھُ فَیَقُوُل َربِّي أَْكَرَمِن﴾﴿فَأَمَّ

  ]15[سورة الفجر اآلیة: 

ا إِذَا َما اْبتََالهُ فَقََدَر َعلَْیِھ ِرْزقَھُ فَیَقُوُل َربِّي أََھانَِن﴾   ﴿َوأَمَّ

  ]16[سورة الفجر اآلیة: 



10 

الصبر   

  ال لیس ذلك. 

  وال منعي حرماناً.فلیس عطائي إكراماً  

ً في   إذا هللا عز وجل منعك من شيء ال یعني أنھ یھینك، أجمل مثل: األب الطبیب, شكا لھ ابنھ ألما

المعدة, قام بالتنظیر, فوجد التھاباً حاداً، طھو من الطعام الكوسا, فمنعھ من تناولھا بقسوة، وإذا فكرت 

الطفل عندما حرم ھذه األكلة الطیبة, ھل یشعر األم إعطاءه نصف قطعة, یصب علیھا جام غضبھ, فھذا 

  أن أباه یھینھ؟ ھذه لیست إھانة بل حفظ، فعندما تفھم أن ھذه المصیبة حفظ نجحت.

  ما معنى ھذه اآلیة: أولئك علیھم صلوات من ربھم؟ :

  اآلیة الكریمة: هللا عز وجل یخاطب المؤمنین: 

ل واألنفس والثمرات وبشر الصابرین الذین ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األموا

  إذا أصابتھم مصیبة قالوا إن � وإن إلیھ راجعون أولئك علیھم صلوات من ربھم﴾

الصالة ھي الدعاء، الدعاء لمن بیده القوة، فإذا صلى هللا علیك, هللا بیده كل شيء, الصالة من هللا رحمة  

  وعطاء، من العبد دعاء، قال تعالى:

  ﴿أُولَئَِك َعلَْیِھْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّھْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمْھتَُدوَن﴾

  ]157[سورة البقرة اآلیة: 

  إلى ماذا یحتاج النصر؟ :

  النصر یحتاج للصبر، قال تعالى: 

ِمیَن﴾﴿بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َویَأْتُوكُْم ِمْن فَْوِرِھْم َھَذا یُْمِدْدكُْم رَ    بُّكُْم بَِخْمَسِة آََالٍف ِمَن اْلَمَالئَِكِة ُمَسّوِ

  ]125[سورة آل عمران اآلیة: 

   



11 

الصبر   

  

  والنبي علیھ الصالة والسالم یقول: واعلموا أن النصر مع الصبر.

  ر؟ :إلى ماذا یحتاج الصب

  شيء آخر: الصبر یحتاج لقوة إیمان، أما عدم الصبر دلیل ضعف اإلیمان، والدلیل: قال تعالى: 

  ﴿َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾

  ]43[سورة الشورى اآلیة: 

  ﴿َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر﴾

  ]17مان اآلیة: [سورة لق

الفرق في الالم وفي صبر وغفر، المعنى الذي تعرفونھ: ھو أن اإلنسان إذا جاءه من هللا مصاب مباشرة  

علیھ بالصبر، أما إذا جاء ھذا المصاب على ید إنسان, علیھ أن یصبر ویغفر، یصبر على قضاء هللا 

  وقدره، ویغفر لمن ساق هللا ھذه المصیبة على یدیھ، أوضح مثل:

إنسان وقع ابنھ من الشرفة, فنزل میتاً, علیھ بالصبر، ألن ھذا قضاء هللا وقدره، أو لو أن سائقاً دعس  

ابنك ال سمح هللا ماذا تفعل؟ ھنا أنت بحاجة لصبر ومغفرة, وحینما یكون إیمانك قویاً جداً, ترى أن ھذا 

  ة، فال تحقد إذا كنت مؤمناً.الذي ساق هللا المصیبة على یدیھ, إنسان قدر هللا علیھ ھذه المصیب

  قف عند ھذه الكلمة :

اآلن المراتب العالیة، المواقف الجلیلة، البطوالت التاریخیة، قمم النجاح، ھذا كلھ یحتاج إلى الصبر، إن  

أردت أن تكون من عامة الناس فال تصبر، وإذا كنت من أعالم األمة والنوابغ والعباقرة وكبار الدعاة 

  مضائق ال بد أن تمر فیھا، والمصلحین، ھناك

﴿وجعلنا منھم أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا، وإذ ابتلى إبراھیم ربھ بكلمات فأتمھن قال: إني جاعلك 

  للناس إماما﴾
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اسمحوا لي بھذه الكلمة أیھا األخوة: لن نشم ریح الجنة إال إذا مررنا في المضائق التي رسمت لنا  

بر عن الشھوة، والصبر على الطاعة, والصبر على قضاء هللا ونجحنا فیھا، في مضائق الصبر، الص

وقدره، الحیاة مریحة؛ مال، جاه، مكانة، طعام لذیذ، نزھات جمیلة، ال متاعب أبداً, ھذا شيء مستحیل, 

  ال بد من مضائق تمر فیھا، مر فیھا النبي, ویمر فیھا كل مؤمن صادق:

  ﴿فاصبر كما صبروا أولو العزم من الرسل﴾

  ﴿فاصبر وما صبرك إال با�﴾

  ﴿ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم األمور﴾

  الصبر دلیل العظمة :

الوحشي الذي قتل سیدنا حمزة, وأمرتھ ھند بنت عتبة أن یشق صدره, وأن یستخرج كبده, فمضغت  

النبي علیھ الصالة والسالم یحب سیدنا الحمزة حباً ال حدود لھ، ألیس بإمكانھ كبده تحقیقاً لحقدھا، وكان 

أن یقتلھ؟ أن یمثل بھ؟ أن یعذبھ؟ أعلن الشھادة انتھى، دخل في اإلسالم دخلة تقیة كما یبدو, فالصبر دلیل 

  العظمة، سھل أن تبطش, لكن البطولة أن تصبر، أن تكظم الغیظ:

ُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن﴾﴿َواْلَكاِظِمیَن اْلغَْیَظ    َواْلعَافِیَن َعِن النَّاِس َو�َّ

  ]134[سورة آل عمران اآلیة: 

ابُِروَن﴾ ِ َخْیٌر ِلَمْن آََمَن َوَعِمَل َصاِلحاً َوَال یُلَقَّاَھا إِالَّ الصَّ   ﴿َوْیلَكُْم ثََواُب �َّ

  ]80[سورة القصص اآلیة: 

  المراتب العلیا تحتاج إلى صبر :

ً في بعض مدن أوربا الشرقیة، في اللیل فتاتان طرقتا  رجالن  قادمان من أوربا بسیارتین, دخال فندقا

بابي الغرفتین، رجل فتح الباب واآلخر طردھا، وتابعا المسیر للشام، الذي فتح الباب, أصبحت حیاتھ 

د ھكذا, ھذا سلسلة من العذابات, إلى أن طلق زوجتھ، وأغلق متجره، ولم یجد ما یأكل، والثاني صع

  العطاء لمن صبر، قال:

  

ِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَّھُ َال یُْفِلُح  ﴿َمعَاذَ �َّ

  الظَّاِلُموَن﴾

  ]23[سورة یوسف اآلیة: 
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سیدنا یوسف أكبر شاھد قدوة للشباب, آثر طاعة هللا ورضوانھ على شھوتھ, لذلك ما من شيء أكرم  

  على هللا من شاب تائب.

  إن هللا لیباھي المالئكة، یقول: انظروا عبدي ترك شھوتھ من أجلي: 

  ﴿َوَما یُلَقَّاَھا إِالَّ الَِّذیَن َصبَُروا َوَما یُلَقَّاَھا إِالَّ ذُو َحّظٍ َعِظیٍم﴾

  ]35[سورة فصلت اآلیة: 

  المراتب العلیا تحتاج إلى صبر، وما نیل الطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنیا غالیا . 

  َمْن أََراَد اْآلَِخَرةَ َوَسعَى لََھا َسْعیََھا﴾﴿وَ 

  ]19[سورة اإلسراء اآلیة: 

ابِِریَن﴾ ُ الَِّذیَن َجاَھُدوا ِمْنكُْم َویَْعلََم الصَّ ا یَْعلَِم �َّ   ﴿أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

  ]142[سورة آل عمران اآلیة: 

  نقطة ھامة :

  اآلیات الدالة على عظمة هللا، العبر ال یستنبطھا إال الصابرون, قال تعالى: 

ْرھُْم بِأَیَّاِم �َِّ   إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَیَاٍت ﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآَیَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوذَّكِ

  ِلُكّلِ َصبَّاٍر َشكُوٍر﴾

  ]5[سورة إبراھیم اآلیة: 

ٍق إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَیَاٍت ِلكُّلِ َصبَّاٍر َشكُوٍر﴾ ْقنَاھُْم كُلَّ ُمَمزَّ   ﴿فََجعَْلنَاھُْم أََحاِدیَث َوَمزَّ

  ]19[سورة سبأ اآلیة: 

یَح فَیَْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَى َظْھِرِه إِنَّ فِي َذِلَك َآلَیَاٍت لِ    كُّلِ َصبَّاٍر َشكُوٍر﴾﴿إِْن یََشأْ یُْسِكِن الّرِ

  ]33[سورة الشورى اآلیة: 

  الصبار ھو كثیر الصبر, وھو الذي یكتشف اآلیات، في اآلیات الكونیة والتكوینیة. 

  قد ال تصدق :

قد ال تصدقون: ھذه الجنة العظمى, ودار الخلد التي وعد بھا المتقون, ھذا المقام الرفیع عند هللا عز  

  وجل:

  یَن فِي َجنَّاٍت َونََھٍر﴾﴿إِنَّ اْلُمتَّقِ 

  ]54[سورة القمر اآلیة: 
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  ﴿فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِلیٍك ُمْقتَِدٍر﴾

  ]55[سورة القمر اآلیة: 

ھذا العطاء األبدي، والنعیم المقیم، وھذا الفوز  

رضوان هللا، العظیم، والمقام الرفیع في ظل 

ھذا النظر لوجھ هللا یوم القیامة, قال: كل ھذا 

ثمنھ الصبر، الدنیا فیھا شھوات وقنوات نظیفة، 

فإذا سلكت الشھوات في ھذه القنوات ھذه 

  للجنة، إذا أفرغت الشھوات في أي قناة للنار.

((إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار 

  سھل بثروة))

  اآلیة الكریمة تقول: 

  اْلَمَالئَِكةُ یَْدُخلُوَن َعلَْیِھْم ِمْن كُّلِ بَاٍب﴾﴿وَ 

  ]23[سورة الرعد اآلیة: 

  ﴿َسَالٌم َعلَْیكُْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم عُْقبَى الدَّاِر﴾

  ]24[سورة الرعد اآلیة: 

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآَیَاتِ  ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ   نَا یُوقِنُوَن﴾﴿َوَجعَْلنَا ِمْنُھْم أَئِمَّ

  ]24[سورة السجدة اآلیة: 

  فأنتم في سالم, اللھم أوصلنا إلى دار السالم بسالم، فثمن ھذه الدار الصبر: 

  ﴿سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقب الدار﴾

  الصبر یورث صاحبھ اإلمامة :

  الصبر یورث صاحبھ اإلمامة: 

  ﴿وجعلنا منھم أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون﴾

الشيء قبل األخیر: أن الصبر یقترن بكل مقامات اإلسالم؛ كاإلیمان والتقوى والتوكل والشكر والعمل  

الصالح والرحمة، لذلك كان الصبر من اإلیمان بمنزلة الرأس من الجسد, وال إیمان لمن ال صبر لھ, كما 

   جسد لمن ال رأس لھ.أنھ ال

  وقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ: خیر عیش أدركناه بالصبر. 
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  الشقاء والسعادة ال عالقة لھما في شروط الدنیا التي تعارف علیھا الناس إنھا عالیة :

عندما هللا عز وجل یسعد إنساناً, ھذه السعادة ال عالقة لھا بنوع معیشتھ، قد یسعدك وأنت في الكوخ،  

قد یسعدك وأنت أعزب, وقد یسعدك وأنت فقیر، وقد یسعدك وأنت مریض ، وقد یسعدك وأنت تأكل و

أخشن الطعام, یسعدك وأنت ترتدي أخشن الثیاب، وقد یشقیك هللا عز وجل وأنت في قمة النعیم، الشقاء 

وجل قد یحجب والسعادة ال عالقة لھما في شروط الدنیا التي تعارف علیھا الناس إنھا عالیة، هللا عز 

رحمتھ عن القوي فقوتھ بالء علیھ، وعن الوسیم وسامتھ بالء علیھ، وعن الغني غناه بالء علیھ، عن 

إنسان عنده أوالد أوالده أعداء لھ، وقد یفتح رحمتھ على من حجبت عنھ الدنیا, فإذا فراشھ الخشن أجمل 

  فراش.

ث عن ذنوبك, فالعلة لیست في فرشنا, بل في في فندق بألمانیا كتبوا على السریر: إن بت أرقاً, فابح 

  ذنوبك, یتألم اإلنسان أحیاناً وال ینام.

  األحادیث التي وردت في موضوع الصبر :

  یقول سیدنا عمر: خیر عیش أدركناه بالصبر. 

  والنبي الكریم أخبر في الحدیث الصحیح: أن الصبر ضیاء، نور في القلب. 

القلب، والوجھ صحة في البدن، محبة في قلوب الخلق، سعة في  : الحسنة نور في-كما قالوا-الصبر  

  الرزق.

  ویقول علیھ الصالة والسالم: 

اھُْم، ثُمَّ قَال: َما ((أَنَّ نَاًسا ِمَن األَْنَصاِر, َسأَلُوا النَّبِيَّ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم فَأَْعَطاھُْم، ثُمَّ َسأَلُوهُ فَأَْعطَ 

ُ، َوَمْن یَ یَُكوُن ِعْنِدي  ُ، َوَمْن یَْستَْعِفْف یُِعفَّھُ �َّ تََصبَّْر ِمْن َخْیٍر فَلَْن أَدَِّخَرهُ َعْنكُْم, َوَمْن یَْستَْغِن یُْغنِِھ �َّ

ْبِر)) ُ، َوَما أُْعِطَي أََحٌد َشْیئًا ُھَو َخْیٌر َوأَْوَسُع ِمَن الصَّ   یَُصبِّْرهُ �َّ

  هللا بالصبر. یا رب ارزقني الصبر، افتقر إلى 

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم:    وفي الحدیث الصحیح: قَاَل َرُسوُل �َّ

اُء َشَكَر ((َعِجْبُت ألَْمِر اْلُمْؤِمِن, إِنَّ أَْمَر اْلُمْؤِمِن كُلَّھُ لَھُ َخْیٌر, لَیَْس َذِلَك ألََحٍد إِال ِلْلُمْؤِمِن, إِْن أَ  َصابَتْھُ َسرَّ

اُء َصبََر َوَكاَن َخْیًرا))َوَكاَن َخْیرً    ا، َوإِْن أََصابَتْھُ َضرَّ

النبي علیھ الصالة والسالم أمرنا بالصبر عند مالقاة العدو، وعند المصیبة، وعند الصدمة األولى, وأمر  

المصاب أن یحتسب مصیبتھ عند هللا عز وجل, فإن ھذا یخفف من مصیبتھ، حسبي هللا ونعم الوكیل, 

والتسخط والتشكي, فإن ھذا یزید في اإلثم ویذھب األجر، وأخبر النبي علیھ الصالة  ونھانا عن الجزع

  والسالم: أن الصبر خیر كلھ، فقال علیھ الصالة والسالم:
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  ما أعطي أحد عطاء خیراً لھ وأوسع من الصبر. 

  ملخص الدرس :

مانك، فإن ضجرت ملخص الدرس: إذا كنت مؤمناً فأنت صابر، وإن لم تصبر فھذا ضعف شدید في إی 

  فھذا یدل على عدم اإلیمان، ومن ال صبر لھ ال إیمان لھ، والحمد � رب العالمین.

 


