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فضل الصبر .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فضل الصبر . - 014الدرس :  -موضوعات في التربیة 

1990 -11-11  

الحمد � رب العالمین، و الصالة و السالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال  

انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً و أرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و 

و ارزقنا إتباعھ، و أرنا الباطل باطالً و ارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و 

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا األخوة المؤمنون:

 الصبر في القرآن الكریم عشرات الحدیث الیوم في موضوع الصبر وقد یسأل سائل لماذا ذكر هللا 

المرات بل مئات المرات أال یمكن وهللا على كل شيء قدیر أن یؤتي الناس أجمعین سؤلھم، فإذا أتى 

الناس أجمعین سؤلھم فال حاجة عندئذ للصبر، سؤال دقیق مادام هللا على كل شيٍء قدیر، مادام هللا عز 

  وجل یقول في الحدیث القدسي:

ِ تَبَاَرَك َوتَعَالَى أَنَّھُ قَاَل:... یَا  (( َعْن أَبِي ِعبَاِدي ذَّرٍ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم فِیَما َرَوى َعِن �َّ

لَكُْم َوآِخَركُْم َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُْم َكانُوا َعلَى أَتْقَى قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنكُْم َما َزادَ  ذَِلَك فِي ُمْلِكي َشْیئًا یَا  لَْو أَنَّ أَوَّ

لَكُْم َوآِخَركُْم َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُْم َكانُوا َعلَى أَْفَجِر قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد َما نَقََص  َذِلَك ِمْن ُمْلِكي ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أَوَّ

لَكُْم َوآِخَركُْم َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُ  ْم قَاُموا فِي َصِعیٍد َواِحٍد فََسأَلُونِي فَأَْعَطْیُت ُكلَّ إِْنَساٍن َشْیئًا یَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أَوَّ

ا ِعْنِدي إِال َكَما یَْنقُُص اْلِمْخیَُط إَِذا أُْدِخَل اْلبَْحَر ))   َمْسأَلَتَھُ َما نَقََص ذَِلَك ِممَّ

  [ الترمزي ـ ابن ماجة ـ أحمد ـ الدارمي ]

ارفعھا ھذا المخیط بما یرجع ؟ وماذا نقص من ماء البحر، یعني مخیط إبرة اغمسھا في ماء البحر و 

  قال هللا عز وجل: ذلك ألن عطائي كالم وأخذي كالم

َ َوَمْن َوَجَد َغْیَر ذَِلَك فَال یَلُوَمنَّ إِال ))   ((... فََمْن َوَجَد َخْیًرا فَْلیَْحَمِد �َّ

اً آتاھم سؤلھم ما نقص ذلك في ملكھ، لماذا مادام هللا على كل شيء قدیر وھو الغني، لو أن الناس جمیع 

الدنیا محفوفة بالمكاره ؟ لماذا المصائب، لماذا المآسي، لماذا الحرمان ؟ ھذه كلھا أسئلة تتعلق بالعقیدة، 

  فإذا صحت عقیدة اإلنسان صبر وإن لم تصح عقیدتھ لج وكفر.

  أیھا األخوة األكارم:
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ت مقراً نحن في الدنیا وھذه الدنیا مدرسة ولیس

ً إنھا ممر ولیست مقر فإذا فھمناھا على  دائما

أنھا مقر شقینا بھا وشقیت بنا وأسعدنا وسعدنا، 

وسألنا وتساءلنا، أما إذا عرفنا حقیقة الدنیا 

وصحت عقیدتنا قبلنا ما یسوقھ هللا لنا من 

مصائب، الشيء الذي أتمناه علیكم أنھ خلقت 

في  في الدنیا كي ترقى في اآلخرة وال ترقى

اآلخرة إال إذا عاكست ھوى نفسك، یعني أنت 

مفطور على فطرة والتكلیف یخالف ما أنت علیھ مطبوع، مطبوع على الراحة ھذا الجسد یمیل إلى 

الراحة فأنت قد تضطر إلى أن تبذل جھداً تحتاج إلى صبر الشيء الذي یلفت النظر أن النبي علیھ 

إلیمان فأجاب بكلمة واحدة قال الصبر والسماح، الصبر الصالة والسالم سئل عن اإلسالم وسئل عن ا

تلقي الشدائد، تلقي التكالیف، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصیة، الصبر على قضاء هللا 

والسماحة البذل، أنت بین حالتین بین حالة بذل وحالة صبر، ھذا ھو الدین كلھ وھذا ھو اإلیمان كلھ، أما 

احة، ھناك االسترخاء، ھناك التمتع، ھناك اللذائذ، ھناك السعادة فحینما یظن اإلنسان باآلخرة ھناك الر

اإلنسان أنھ خلق في الدنیا كي یسعد بھا فقد أخطأ خطاً كبیراً ألن ھذه الحیاة الدنیا ركبت على االبتالء، 

   هللا عز وجل یقول:

  )﴾30﴿َوإِْن كُنَّا لَُمْبتَِلیَن (

  (سورة المؤمنون)

عي سئل أنسأل هللا التمیكن أم االبتالء، فقال: لن تمكنوا قبل أن تبتلوا، البد من االبتالء، قال اإلمام الشاف 

    تعالى:

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآَیَاتِنَا یُوقِنُوَن ( ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ   )﴾24﴿َوَجعَْلنَا ِمْنُھْم أَئِمَّ

  [ سورة السجدة ]

كل قلبي أن تكون  فھذه الفكرة أتمنى علیكم من 

واضحةٌ عندكم، ال یمكن أن یمر المؤمن في 

طریق اإلیمان من دون امتحان فإذا كان للصبر 

مؤشر ولإلیمان مؤشر فاعلم علم الیقین أن 

مؤشر اإلیمان یتحرك مع مؤشر الصبر، فكلما 

زاد إیمانك زاد صبرك، قد یسأل سائل أنا ال 
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ي یكفیني وعندي زوجة وأوالد وبیتي أملكھ ولي عمل أصبر على شيء صحتي جیدة وقوتي جیدة ودخل

أین الصبر ؟ أیھا األخ الكریم الصبر لھ معنى واسع جداً بل إن الغني الصحیح ألشد حاجةً إلى الصبر 

من الفقیر المریض لماذا ؟ ھذا الموضوع إنشاء هللا سوف نعالجھ في دروس عدیدة، كلما ضاقت 

سعت الخیارات اتسع مجال الصبر، یعني أنت حینما تكون قادراً الخیارات ضاق مجال الصبر وكلما ات

على أن تفعل كذا وكذا وكذا وكلھا معاصي ولزمت أمر هللا عز وجل ولزمت ما ھم علیھ المؤمنون 

الطیبون ھذا صبر، فلذلك ربنا عز وجل ذكر الصبر في أكثر من خمسة عشر موضوعاً، آیات الصبر 

  في القرآن تزید عن خمسة عشر موضوعاً. كثیرة جداً أما موضوعات الصبر

    األمر األول قال هللا عز وجل:

ابِِریَن ( َ َمَع الصَّ ْبِر َوالصََّالِة إِنَّ �َّ   )﴾153﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اْستَِعینُوا بِالصَّ

  [ سورة البقرة ]

   واستعینوا بالصبر والصالة آیة ثانیة، وقولھ تعالى: 

ا یَْمُكُروَن ( ِ َوَال تَْحَزْن َعلَْیِھْم َوَال تَُك فِي َضْیٍق ِممَّ   ﴾127﴿َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِا�َّ

  [ سورة النحل ]

واألمر في القرآن یقتضي الوجوب أنت إذاً مأمور أن تصبر، مادمت قد آمنت با� عز وجل وأنت  

وما صبرك إال با�، خالق الكون العظیم الغني یقول لك مؤمن فھذا القرآن یخاطبك یقول لك واصبر 

اصبر أفال تصبر، یعني أحیاناً حینما یستجب اإلنسان ألمر هللا عز وجل یشعر ببرٍد وسكینٍة وسروٍر ال 

   یعلمھ إال هللا، وقولھ تعالى:

  )﴾48ِحیَن تَقُوُم ( ﴿َواْصبِْر ِلُحْكِم َربَِّك فَِإنََّك بِأَْعیُنِنَا َوَسبِّْح بَِحْمِد َربِّكَ 

  [ سورة الطور ]

ً لما أمرك أن تصبر لماذا أنت وعلى كرسي الطبیب   ً جلیا لو أن حكم هللا عز وجل واضٌح وضوحا

األسنان لماذا إذا أعطاك حقنة كمخدر لماذا تمسك بأطراف الكرسي وتكتم ألمك ؟ ألنك قانع قناعةً تامة 

البد منھ، إذاً تصبر وال داعي أن یقال لك یا أخي اصبر، األمر أن ھذا األلم سیتبعھ راحة وأن ھذا األلم 

واضح جداً لو أن األمر واضٌح وضوحاً تاماً لما كان ھناك معنًى للصبر ولكن هللا عز وجل یأمرك أن 

  تصبر، قد ال یبدو لك حكم هللا واضحاً، قد ال تبدو لك حكمة هللا واضحة.
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أنتقل إلى موضوع دقیق جداً وأعلق واآلن 

علیھ أھمیة كبرى، إذا كانت أوامر هللا كلھا 

واضحة وحكم األوامر كلھا واضحة واألمور 

وحكم األوامر كلھا واضحة واألمور مجلوة فما 

قیمة إیمانك، لو رأى الكافر با� أن ھذا في 

مصلحتھ وھذا في مصلحتھ... التبع أوامر هللا 

بده، لكن أنت مؤمن آمن كلھا من دون أن یع

با�، آمنت بالخالق العظیم، برب حكیم، آمنت 

بمنھج قویم ھذا المنھج یأمرك أن تصبر إذاً حینما تطبق أمر هللا عز وجل فھمت حكمتھا أو لم تفھمھا، 

عرفت المراد أو لم تعرف، أدركت المغزى أو لم تدرك أنت مؤمن یكفیك قناعةً أن هللا أمرك بھذا، وهللا 

لق الكون، یعني أقوى دلیل على طاعة اإلنسان � أن ھذا أمر هللا، أنت یوجد عندك مشكلة أو حركة خا

یجب أن تتحرك من خاللھا فقط ھل ھذا األمر أمر هللا ؟ نعم انتھى األمر إذاً أطیعھ، إنك تبحث عن أمر 

ھذه اآلیة ھكذا  هللا تبحث عن حكم هللا، تبحث عما یرضي هللا، لك أن تسأل ھذا الحدیث صحیح،

تفسیرھا، ھكذا یرید هللا عز وجل مني، ھذا كل ما في األمر لكن إذا ثبت أن ھذا أمر هللا عز وجل وأن 

ھذا حكمھ وأن ھذا نھیھ وأن ھذا توجیھھ وأن ھذا یرضیھ ماذا تنتظر مادمت قد آمنت با� عز وجل 

مانك با� عز وجل ھو العلة الوحیدة على إیمانك با� عز وجل ھو علة مبادرتك إلى تنفیذ أمر هللا، إی

مبادرتك إلى تنفیذ أمر هللا، إذاً أوالً هللا عز وجل أمرنا أن نصبر ونحن عبید ولیس من شأن العبد أن 

  یسأل وال أن یستفھم وال أن یعلق وال أن یقرر.

بشر، كان رجل كما تروي بعض القصص غارق في ملذاتھ، مسرف على نفسھ في كل المعاصي اسمھ  

كان یعاقر الخمرة بین القیان ومع المغنین طرق الباب فذھب خادمھ لیرى من الطارق، الطارق رجل 

قال لھ: قل لسیدك إن كان حراً فلیفعل ما یشاء وإن كان عبداً فما ھكذا تصنع العبید، ھذا الغالم عاد إلى 

شرابھ واتجھ نحو الباب  سیده وقال لھ طرق الباب رجل وقال لي كیت وكیت، یقال ھذا بشر نھض من

فلم یجد أحداً بحث عنھ حافي القدمین إلى أن عثر علیھ وتاب على یدیھ وصار من كبار األولیاء واسمھ 

  بشر الحافي.

السؤال أنت عبد ولست حراً، أنت عبد � ولیس من شأن العبد أن یطیع أو ال یطیع، لیس من شأن العبد  

أنت لست عبداً إذاً، إذاً أنت ند ال یسأل عن الحكمة إال المساوي،  أنا ال أطیع یا رب حتى أفھم الحكمة،

إذا كنت في مستوى الخالق اسألھ لماذا أمرتني بھذا إن لم تبین لي لن أطیعك وھذا لیس من شأن العبد 

ولكن شأن هللا عز وجل وشأنك أن تطیعھ، فأنت أول شيء مأمور بالصبر والصبر أنواع كثیرة جداً، 
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لطاعات وأنت صحیح معافى، قوي، غني عتید، أنت مأمور أن تطیع هللا عز وجل الصبر على ا

الصلوات الخمس، والصیام، والحج، والزكاة، وغض البصر، وكظم الغیظ، واألمر بالمعروف والنھي 

عن المنكر، وترك الغیبة والنمیمة، أنت عندك أوامر كثیرة جداً أكثرھا تعاملي وبعضھا شعائري وكل 

عز وجل تكالیف معنى تكالیف أي تقتضي جھداً تقتضي صراعاً مع شھوتك، تقتضي أخذاً و  أوامر هللا

رداً مع نفسك، تقتضي أن تفعل شیئاً نفسك تأمرك بخالفھ، تقتضي أن تبذل شیئاً نفسك تأمرك أن تحتفظ 

بر بھ، تقتضي أن تنصرف عن ھذا الشيء نفسك تمیل إلیھ، ھذا الصبر، الصبر على طاعة هللا، والص

عن معصیة هللا، وهللا عز وجل لحكمٍة أرادھا یوجد أشیاء كثیرة في الحیاة مغریة جداً، یوجد مال یغري، 

ونساء تغري، مناصب، بیوت، رحالت، ولذائذ، ومناظر هللا عز وجل جعل الدنیا خضرة نضرة لیمتحننا 

دة تقضیھا بالملذات على حیاة بھا، ھل تؤثر ھذه الدنیا العاجلة على اآلخرة اآلجلة، ھل تؤثر سنوات عدی

أبدیة تقضیھا في الجنان، إذاً أنت مأمور أن تصبر على الطاعات وأن تصبر عن المعاصي ھذا ھو أمر 

هللا التكلیفي أمر ونھي افعل وال تفعل، لكن هللا عز وجل لھ أمر تكویني قد یسوق لك شدةً ضائقةً، موقفاً 

في قلق شدید أنت مأمور أن تصبر على أمره وعلى نھیھ حرجاً، قد یحرمك من رزق، قد تعیش أیاماً 

  وعلى قضائھ وقدره، ألنك عبد لھ.

الشيء الثاني في موضوع الصبر أن هللا عز 

وجل نھانا عن ضد الصبر، نھانا عن ضده، 

   قال تعالى:

ُسِل َوَال  ﴿ فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلعَْزِم ِمَن الرُّ

أَنَُّھْم یَْوَم یََرْوَن َما یُوَعدُوَن لَْم تَْستَْعِجْل لَُھْم كَ 

یَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن نََھاٍر بََالٌغ فََھْل یُْھلَُك إِالَّ 

  )﴾35اْلقَْوُم اْلفَاِسقُوَن (

  [ سورة األحقاف ]

نفاذ االستعجال دلیل ماذا ؟ دلیل نفاذ الصبر، قال تعالى وال تولوھم األدبار، التولیة یوم الزحف دلیل  

الصبر، ال تبطلوا أعمالكم النكوص عدم متابعة المسیر، أنت عاھدت هللا عز وجل، أنت عاھدت إنساناً ؟ 

أنت عاھدت خالق األكوان على أن تمشي في طریق اإلیمان فالبطولة أن تسیر في ھذا الطریق في 

مل وبعد العمل، في فراغك السراء والضراء في إقبال الدنیا وإدبارھا، قبل الزواج وبعد الزواج، قبل الع

وفي شغلك، صیفاً وشتاًء، ربیعاً وخریفاً، صباحاً ومساًء، قویاً وضعیفاً، غنیاً وفقیراً ھكذا عاھدت خالق 

الكون لما اإلنسان مالحظ أنھ یوجد أخوان كثیرون لھم بدایة جمیلة جداً یتألقون تألق وبعد فترة ھذا 

عز وجل ؟ ھل سئمت من هللا عز وجل ؟ ھل ألفت كالم هللا  التألق یخبو یعني ملیت، ھل مللت من هللا
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عز وجل ؟ ھل انتھت معاني كالم هللا عز وجل ؟ لذلك موضوع السأم والضجر في طریق اإلیمان بادرة 

لیست مریحة ولیست رضیة كلما زاد صدقك زاد إقبالك، كلما زاد تعلقك با� عز وجل زاد بذلك 

واثق من قولي المؤمن شـاب حتى الموت، ما الشباب ؟ الحیویة والتدفق  وعطاؤك لذلك أنا أؤكد لكم وأنا

والنشاط الزائد واالندفاع الشدید والتفجر، یقول لك فالن یتفجر حیویٍة، إذا كانت أھدافك مادیةً وحققتھا 

ذلك لو تصاب بالسأم والضجر، أما إذا كانت أھدافك كبیرة جداً، أھدافك ال نھائیة إذاً أنت في شباب دائم ل

التقیت بمؤمن في التسعین، في الثمانین، في السبعین تعجب ألمره في كامل تدفقھ وحیویتھ، ونشاطھ 

حیویة نفسھ أعني الجسد لھ قوانین ثابتة، لكن لیس ھناك سأم أو ضجر أو ملل أو ضیاع أو تشتت أو 

  قیاً عاش قویاً.ھوان إطالقاً، لذلك حفظناھا في الصغر فحفظھا هللا علینا بالكبر، من عاش ت

البطولة أن تعمل لخریف العمر، الیوم في 

الطریق وجدت شخص یعني في مقتبل حیاتھ 

كان یحتل أعلى منصب علمي في الجامعة 

وضع، مشیة، تھاون، خمول، ضیاع، قلت 

ً جداً یحمل  سبحان هللا كان في شبابھ متألقا

شھادات علیا ویحتل منصب علمي رفیع جداً 

العمر في وضع ال یرضي رأیتھ في خریف 

لماذا ؟ من تعلم القرآن متعھ هللا بعقلھ حتى 

یموت، المؤمن ال یشیخ وال یشیب بمعنى أن ال تضعف نفسھ، ھو یشیب، یعني عالئم الشیخوخة ال یتأثر 

  بھا كغیره من الناس، إذاً النھي عن ضده.

   :الشيء الثالث أن هللا سبحانھ وتعالى أثنى على الصابرین قال تعالى

اِدقِیَن َواْلقَانِتِیَن َواْلُمْنِفِقیَن َواْلُمْستَْغِفِریَن بِاْألَْسَحاِر ( ابِِریَن َوالصَّ   )﴾17﴿الصَّ

  [ سورة آل عمران ]

ا یَأْتِكُْم َمثَُل الَِّذیَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّتُْھُم اْلبَأْسَ  اُء َوُزْلِزلُوا  اءُ ﴿أَْم َحِسْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ َولَمَّ َوالضَّرَّ

ِ قَِریٌب ( ِ أََال إِنَّ نَْصَر �َّ ُسوُل َوالَِّذیَن آََمنُوا َمعَھُ َمتَى نَْصُر �َّ   )﴾214َحتَّى یَقُوَل الرَّ

  [ سورة البقرة ]

ھذا كلھ من ثناء هللا علیھم یعني أال تحب أن تكون مع هللا عز وجل، أال تحب أن تكون في موضع ثناء  

ً ؟ أما إذا أثنى هللا علیك ثمن ھذا الثناء أن  من هللا عز وجل كل شيء یفنى ما قیمة ثناء الناس جمیعا

  تكون صابراً ومعنى أن تكون صابراً یعني أنك تعرف هللا عز وجل وترضى بحكمھ.
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قلت لكم مرةً إنسان یطوف حول الكعبة یقول یا رب ھل أنت راٍض عني قال لھ رجل: ھل أنت راٍض 

هللا حتى یرضى هللا عنك، قال: من أنت یرحمك هللا، قال: أنا محمد بن إدریس ـ اإلمام الشافعي ـ  عن

قال: كیف أرضى عنھ وأنا أتمنى رضاه ؟ قال: یا ھذا ـ دققوا ـ إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك 

  بالنعمة فقد رضیت عن هللا.

ھل أنت راض عن هللا ؟ سؤال دقیق، ھل 

أعطاك في جسمك، في رضیت عنھ فیما 

شكلك، طولك، وضعك الصحي، أجھزتك 

أعضاءك راض عنھ فیھا، ھل أنت راض عن 

زوجتك ھذه اختارھا هللا لك، قد ال ترضى 

عنھا ولكن ترضى عن هللا الذي اختارھا لك، 

أحد الصالحین عنده زوجة سیئة جداً قالوا لھ 

طلقھا یا أخي، قال: وهللا ال أطلقھا فینغش فیھا 

ین لھا خمسین عیباً أعرفھم، یجب أن ترضى عن أعضائك وعن أجھزتك وعن زوجتك، یعني أن المسلم

  ترى حكمة هللا عز وجل، أن ترى أن هللا یعطي بحكمٍة بالغة، سر السعادة أن ترضى عن هللا.

   اآلن ھل تعلم أن هللا یحب الصابرین بنص القرآن الكریم:

ِ َوَما َضعُفُوا َوَما اْستََكانُوا ﴿َوَكأَیِّْن ِمْن نَبِّيٍ قَاتََل َمعَ  ھُ ِربِّیُّوَن َكثِیٌر فََما َوَھنُوا ِلَما أََصابَُھْم فِي َسبِیِل �َّ

ابِِریَن ( ُ یُِحبُّ الصَّ   )﴾146َو�َّ

  [ سورة آل عمران ]

 أمرك بالصبر، ونھاك عن ضده، وأثنى عن الصابرین، وأحبھم أما الشيء الخامس یوجب معیة هللا لك، 

   كلكم یعلم أن معیة هللا على نوعین، معیة عامة ومعیة خاصة، المعیة العامة مستنبطة من قولھ تعالى:

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر (   )﴾4﴿َوُھَو َمعَكُْم أَْیَن َما ُكْنتُْم َو�َّ

  (سورة الحدید)

المنحرف، ومع العاصي، ومع الحیوان، ومع المخلوق، مع المؤمن، ومع الكافر، ومع الملحد، ومع  

   ومع الشجر، ومع كل شيء، وھو معكم أینما كنتم، لكن هللا عز وجل قال:

ابِرِ  َ َمَع الصَّ َ َوَرُسولَھُ َوَال تَنَاَزعُوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَھَب ِریُحكُْم َواْصبُِروا إِنَّ �َّ   )﴾46یَن (﴿َوأَِطیعُوا �َّ

  األنفال ] [ سورة
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لعلماء التفسیر فھم دقیق جداً، ھذه المعیة غیر ھذه المعیة، ھذه معیة خاصة وتلك معیة عامة، المعیة  

العامة لكل مخلوق أما المعیة الخاصة أي أن هللا عز وجل معك بالرعایة، معك بالتوفیق، معك باإلرشاد، 

  معك بالحفظ، معك یدافع عنك یعني بیت الشعر یقول:

یوجد كلمات أنا أرددھا كثیراً اعذروني بھا ألنني   نایة الحظتك جفونھا نم فالمخاوف كلھن أمانوإذا الع

أحبھا، أقول دائماً إذا كان هللا معك فمن علیك، من یستطیع أن یقترب منك، من أقوى قوى األرض وإذا 

لسن ال یلحق نفسھ فیأكل كان هللا علیك فمن معك، یتلقى اإلنسان أحیاناً من أقرب األقربین لھ، یتقدم با

نعرة من زوجتھ وتقول لھ اآلن نظفتك، وھي من أقرب الناس لھ، إذا رضي هللا عنك سخر لك أعداءك 

  وإذا غضب علیك أھانك أقرب بالناس إلیك.

  أیھا األخوة األكارم:

ا تدین كما قلت لكم كما تدین تدان، البر ال یبلى والذنب ال ینسى والدیان ال یموت اعمل ما شئت كم 

تدان، لي قریب كان یجمع أن یسافر إلى بلدة إلى شمال سوریا إلى حلب، قال لي ذھبت إلى مكتب 

سیارات والقصة قدیمة، ویوجد ازدحام شدید، قال لي: أحدھم وضع یده على كتفي وقال لي أتحب أن 

ھا مھندس یرید أن تسافر إلى حلب، فقلت لھ: نعم، فقال: تعال معي، قال لي: السیارة فخمة جداً وصاحب

یسافر إلى حلب فجاء ونظر في المسافرین واختار منھم ھذا الرجل، قال لي: في الطریق حدثني قصتھ، 

قصتھ عجیبة إنسان أخذ شھادة ھندسة وعصامي وناشئ اشتغل في التعھدات فنظر في الجریدة كان 

ناقصة فقالوا لھ قابل المدیر  یوجد تعھد فذھب إلى المكان الذي یجب أن یقدم األوراق وإذا یوجد ورقة

العام فدخل فقابلھ، والمدیر العام قام من مكتبھ وعانقھ وصار یبكي وھو ال یعرفھ ما القصة ؟ قال: 

القصة ھذا المدیر العام كان یركب سیارة فوقع معھ حادث وكان جریح وھذا المھندس كان في ھذا 

عفھ حتى نجا ھو لم ینتبھ إلى شكل وجھھ أسعف الطریق نفسھ رآه في ھذه الحالة فوضعھ في سیارتھ وأس

مصاب ووضعھ في المستشفى، أما ھذا المدیر العام بقیت صورة المھندس الذي أنقذه في مخیلتھ، یعني 

ساعده مساعدة إلى أن وقف على قدمیھ وأصبح في وضع مقبول وجید، ھذه القصة تذكرني بقول النبي 

  علیھ الصالة والسالم:

  

ى والذنب ال ینسى والدیان ال ((البر ال یبل

  یموت، اعمل ما شئت كما تدین تدان))

معیة هللا خیر لك من كل شيء، خیر لك من  

الذھب والفضة، خیر لك من الدنیا وما فیھا، أن 

یكون هللا معك بالتوفیق والحفظ والرعایة 
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بیر یقول لك ھذا خیر، والتأیید والتثبیت، اآلن ربنا عز وجل أخبرنا أن الصبر خیر ألصحابھ، لما الخ

أنت أمام بائع عادي تقول لھ انصحني، یقول لك ھذه، بائع لك ثقة بھ ومؤمن ویوجد قرابة وما یغشك، 

سألتھ ماذا أشتري أي قطعة أشتري، ماذا أفعل، أنت تنساق إلى نصیحة ھذا الناصح وتشكره على ذلك، 

  اآلن ربنا عز وجل ینصحك:

ابِِریَن (﴿َوإِْن َعاقَْبتُْم فَعَاقِبُو   )﴾126ا بِِمثِْل َما ُعوقِْبتُْم بِِھ َولَئِْن َصبَْرتُْم لَُھَو َخْیٌر ِللصَّ

  [ سورة النحل ]

   نصیحة هللا لك أن تصبر ال أن تلج، الصابر ربنا عز وجل قال: 

ِ بَاٍق    )﴾96َولَنَْجِزیَنَّ الَِّذیَن َصبَُروا أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُوَن (﴿َما ِعْنَدكُْم یَْنفَُد َوَما ِعْنَد �َّ

  [ سورة النحل ]

اإلنسان لھ أعمال كثیرة أحسن أعمالھ یجزیھ هللا بھا، العمل النموذجي، بینما أھل الشرك هللا عز وجل  

حد األیام تحضیره وسط أو لیس محضر یجزیھم بأسوأ أعمالھم أحیاناً كمثل مقرب یكون اإلنسان معلم أ

في ھذا الیوم العصیب یأتیھ المفتش كأن هللا جازاه بأسوأ أعمالھ، أحیاناً اإلنسان بأجمل أحوالھ وأفضل 

    أوضاعھ یأتیھ الذي سیحاسبھ، فربنا عز وجل یحاسب المؤمن بأحسن أعمالھ، وربنا عز وجل قال:

ابِِرینَ ْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن اْألَْمَواِل َواْألَْنفُِس َوالثَّ ﴿َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن اْلخَ  ِر الصَّ   )﴾155(َمَراِت َوبَّشِ

  [ سورة البقرة ]

إذاً هللا عز وجل أمرنا بالصبر ألن طبیعة الحیاة الدنیا تقتضي االبتالء وألن سعة الحیاة الدنیا تقتضي  

ف هللا كلھا تتناقض مع طبائع اإلنسان، طبیعتھ تمیل إلى أن نفعل أشیاء على خالف طباعنا، وتكالی

الراحة وإلى أخذ المال، وإلى إطالق البصر وإطالق اللسان واألوامر اإللھیة تأمرك أن تغض بصرك 

  وأن تمسك لسانك وأن تعطي وأن تفعل ما أمرك هللا بھ.

اآلن عندنا شيء یعین على الصبر أن تذكر أیام 

ن إال ولھ مع هللا تاریخ، یعني هللا، ال أعتقد مؤم

في الیوم الفالني فعل كذا فعاملھ هللا كذا وكذا، 

آثر رضوان هللا عز وجل فأكرمھ هللا بكذا 

وكذا، وقف عند حدود هللا فوھبھ هللا كذا وكذا، 

ً فدافع هللا عنھ، وقف موقفاً  ً مشرفا وقف موقفا

مع الحق وال یبالي بالنتائج فأرسل هللا لھ من 

ویدافع عنھ، ھذه سماھا هللا عز وجل یكرمھ 
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أیام هللا، ألیس لك مع هللا خبرة، ألیس لك مع هللا تجربة، ألیس لك مع هللا معاناة، ألیس لك مع هللا تاریخ ؟ 

كل واحد منا لھ مع هللا تاریخ فعل كذا ففعل هللا كذا، یعني زلت قدمھ فعاقبھ هللا، وقف على قدمیھ شاكراً 

یام هللا دائماً تذكر منھا ما یلي: هللا عودك الجمیل فقس على ما قد مضى، لذلك ربنا عز فأكرمھ هللا، ھذه أ

    وجل قال لسیدنا موسى:

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

  )﴾5ِلُكّلِ َصبَّاٍر َشكُوٍر (

  [ سورة إبراھیم ]

اآلن یوجد عندنا في الصبر حالتان أن تصبر على قضاء هللا وأن تصبر على المقضي، ما الفرق بین  

القضاء والمقضي ؟ القضاء أن یأتیك الشيء من هللا مباشرةً من دون تدخل بشري، أما المقضي أن یأتیك 

سان، إذا جاءك قضاء هللا على ید إنسان سماه علماء العقیدة المقضي وإذا جاءك من ھذا الشيء على ید إن

هللا مباشرةً سماه علماء العقیدة القضاء والقدر، اإلیمان بالقدر یذھب الھم والحزن، یبدو أن اإلنسان مع 

د یرى ھذه المصیبة هللا القضیة سھلة، ولكن متى ینشأ الحقد ؟ إذا ساق هللا لھ قضاًء على ید إنسان فالموح

عصًى بید هللا عز وجل فھو ال یأبھ لھذا الذي ساق هللا على یدیھ ھذه المصیبة بل یحاسب نفسھ لماذا 

   سمح هللا لزید أو عبید أن ینالھ، ألنھ تعلمون جمیعاً أن هللا عز وجل یقول:

  )﴾55﴿ِمْن ُدونِِھ فَِكیدُونِي َجِمیعاً ثُمَّ َال تُْنِظُروِن (

  [ سورة ھود ]

فكل من على األرض من مخلوقات هللا عز وجل أخذ بناصیتھا، أو كأن لھا أزمة بید هللا فإذا أرخى  

العنان لبعضھا وصلت إلیك وإذا شد العنان أبعدھا عنك، عالقتك مع هللا ولیس مع ھذه المخلوقات، قال 

    تعالى:

) َوِمْن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي 3) َوِمْن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب (2َخلََق () ِمْن َشّرِ َما 1﴿قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ اْلفَلَِق (

  )﴾5) َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد (4اْلعُقَِد (

  [ سورة الفلق ]

    فربنا عز وجل یقول: 

  )﴾43﴿َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزِم اْألُُموِر (

  [ سورة الشورى ]

صبر على قضاء هللا وغفر لھذه الید التي سحرھا هللا لتكون وسیلةً لقضاء هللا، المؤمن دائماً بعیداً عن  

الحقد لماذا ؟ لماذا المؤمن ال یحقد ؟ ألنھ موحد والموحد ال یحقد، ألن األمر أمر هللا عز وجل ومادام 
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ذاً أراده، وما دام هللا أراده إرادتھ متعلقةٌ األمر قد وقع فإن هللا سمح بھ ببساطة ومادام هللا قد سمح بھ إ

بالحكمة وما دامت إرادتھ تعلقت بالحكمة، حكمتھ متعلقة بالخیر المطلق، وهللا الذي ال إلھ إال ھو ھذه 

القاعدة وحدھا تبث في قلب المؤمن إیماناً وطمأنینةً وثقةً وتسلیماً وتوكالً ال یعلمھ إال من ذاقھ، إلھي أنت 

  ك مطلوبي.مقصودي ورضا

یَّاتِِھْم َواْلَمَالئَِكةُ یَْدُخلُونَ  َعلَْیِھْم ِمْن كُّلِ بَاٍب  ﴿َجنَّاُت َعْدٍن یَْدُخلُونََھا َوَمْن َصلََح ِمْن آَبَائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم َوذُّرِ

   )﴾24) َسَالٌم َعلَْیكُْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم عُْقبَى الدَّاِر (23(

  [ سورة الرعد ]

ذه الباء للمعاوضة، یعني ھذا النعیم المقیم بسبب صبركم، ثمنھ صبركم، ھذا الكالم یفید أنك وأنت في ھ 

الدنیا ال تشتھي أن تكون فوق الناس أو في رفاه شدید أو في بحبوحة كبیرة، ھذه لو أن الدنیا تعدل عند 

نھ في معصیة هللا، سیدنا هللا جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء، كفاك نصراً على عدوك أ

عمر كان إذا أصابتھ مصیبة قال: الحمد � ثالثاً، الحمد � إذ لم تكن في دیني، شيء عظیم جداً أن ینجو 

  دینك من الخلل والتلف، الحمد � الذي لم تكن أكبر منھا، الحمد � إذ ألھمت الصبر علیھا.

إلى یعني أنا قبل أن آتي إلیكم الیوم كنت مدعواً 

احتفال في عید المولد في دار العجزة ـ دار 

الكرامة ـ من كان أمامي ؟ كراسي كلھا أكثرھم 

مشلولین أو مقطعة أیدیھم أو أرجلھم، إنسان 

على ھذا الكرسي طوال حیاتھ في ھذا البناء، 

نعمة الحركة أن تقوم وتمشي وتخرج من 

بیتك، یعني الذي یحبھ هللا من عبده أن یكون 

ً بقوتك ھذه نعمة كبیرة شاكراً، إ ذا كنت متمتعا

جداً، إذا كنت متمتعاً بأعضائك ال تنسى أن طبیباً قلت مرةً في درس من الدروس، قلت لو أن هللا عز 

وجل أوكل إلینا موضوع التنفس أو ضربات القلب ما الذي یحدث ؟ یحدث أن اإلنسان ال یستطیع أن ینام 

ال یستطیع أن یعمل یجب أن تستھلك كل الوقت في إحكام ضربات  أبداً، إذا نام مات باإلضافة إلى ذلك

قلبك أو وجیب رئتیك، ھكذا خطر في بالي خاطر خرجت من المسجد زرت أحد األخوة األكارم ولھ ابن 

طبیب قلت لھذا الطبیب ھكذا قلت الیوم قال: ھذا كالم حق أستاذ ذاك مرض نادر ھذا المرض یصیب 

نسان فإذا أصیب ھذا المركز بعطب اإلنسان ال یستطیع إال أن یتنفس إال عن مركز التنفس اآللي في اإل

طریق عضالت الرئتین والصدر یعني شھیق وزفیر إرادي، اإلنسان وھو مرتاح یتنفس عن طریق 

الوجیب اآللي أما أحیاناً یعمل شھیق ویعمل زفیر ھذا تنفس إرادي، حدثني طیار قال لي: أخطر شيء 
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ل العجالت فإذا لم تنزل الكارثة محققة إذاً ھناك جھاز ھدرولیكي یحرك ھذه العجالت في الھبوط أن تنز

فإذا تعطل ھناك جھاز آخر فإذا تعطل لولب في أرض الطائرة یحرك العجالت بالید ـ مانویل ـ قلت 

سبحان هللا ألن القضیة خطیرة جداً أوالً یوجد جھاز أول إذا تعطل جھاز ثاني إذا تعطل الجھازان 

الحركة یدویة، اإلنسان لو أن مركز التنفس النوبي تعطل، یستطیع أن یتنفس عن طریق الشھیق والزفیر 

ھذا في النھار وأما في اللیل یموت، ھذا الطبیب األخ الكریم قال لي: یوجد طبیب في الشام وذكر لي 

جاء بھ بالطائرة  اسمھ أصیب بھذا المرض قال لي بعد البحث والدراسة وجد أن ھناك دواء حدیث جداً 

ھذا الدواء من أجل أن یبقى التنفس ال إرادي نوبي یجب أن تأخذ كل ساعة حبة وإذا نسي أن یأخذ الحبة 

یموت، اشترى أربع منبھات أحب أن ینام الساعة العاشرة األربع منبھات الساعة الحادي عشر یستیقظ 

ثانیة عشر یأخذ حبة وینام، الساعة الثانیة،.... ویأخذ حبة الساعة الثانیة عشر یأخذ حبة وینام، الساعة ال

كل ساعة وھذا أحدث دواء صنع لتالفي تعطل مركز التنفس النوبي، فقال لي ھذا الطبیب: أن ھذا 

ً سھروا معھ،  الطبیب لھ ابن في دولة أجنبیة كان مسافر وحضر وقت حضوره من فرحھم بھ طبعا

  وجدوه میتاً أربع منبھات وما استیقظ.الساعة الواحدة ما استیقظ األب فاستیقظوا ف

نحن نتنفس ونأخذ راحتنا یقول لك ـ رحت یا 

داوي ـ ھذه یا داوي قلیلة ھذه من نعم هللا 

الكبرى أن تنام والتنفس یعمل، تنام والقلب 

یعمل واألمعاء تعمل، الھضم، والبنكریاس، 

والكبد، والصفراء، والكظر، والرئتین، 

یوجد شيء دقیق جداً واألوردة، والشرایین، 

نحن أثناء النھار كل دقیقة دقیقتین یبلع اإلنسان 

لعابھ، بلع ھذا اللعاب یعني عملیة تتم في أدق 

األجھزة، ھذا لسان المزمار شبھوه بشرطي سیر یعمل عملھ لیالً نھاراً من دون كلل أو ملل ثمانین سنة، 

یقول لك ھذه مانعة ما معنى مانعة ؟ موضوع ولھ وضع فوق القصبة لكن أیام یكون معمل غساالت 

یجب أن یكون محور في قعر الغسالة حتى یدور الفراش، یجب أن نحفر قعر الغسالة یخرج المحور، 

وفیھا ماء الغسالة والماء شدید النفوذ إذاً نحتاج إلى شيء مطاطي یمنع الماء ویحرك المحور، ھذه قضیة 

للعاب یأتي لسان المزمار یغلق الرئة بإحكام مائة بالمائة معقدة جداً اسمھا مانعة، أنت عندما تبلع ا

والدلیل لو دخل نقطة ماء أو أقل من نقطة تسعل مائة سعلة أنت اآلن تشرب أو تبلغ ریقك لسان المزمان 

بحركة آلیة سكر القصبة الھوائیة اآلن ترید أن تتنفس لسام المزمار أغلق المري، یعمل لیالً نھاراً، في 

ً عند طبیب األسنان یضطر الطبیب أن  النھار أنت واعي أما الشيء الذي ال یصدق وأنت نائم، أحیانا
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یفتح الفم لفترة طویلة ویضع لك شراقة حتى ال تبلع ریقك، فلذلك باللیل وأنت نائم وأنت ال تدري كلما 

المزمار أن تجمع الریق یأتي أمر من الدماغ أنھ كثروا ھؤالء الریقات ماذا نفعل ؟ یعطي أمر للسان 

یفتح المري ویغلق القصبة وأنت نائم، یوجد عندنا آیة مشابھة لھذه اآلیة، اإلنسان لما ینام لھ جھاز 

عظمي ولھ عضالت تكون تحت الجھاز العظمي نائم علیھم وعضالت فوق الجھاز العظمي وضعوا 

وفي المنتصف ثقلھم على الجھاز العظمي، یعني یوجد عندك لحم وعظم ولحم ألیس كذلك، عضالت 

العظام وفوق العظام یوجد عضالت فما الذي یحصل ؟ أن عضالت اإلنسان التي فوق ھیكلھ العظمي 

تضغط على العضالت التي تحت الھیكل العظمي والشرایین واألوردة عبارة عن أنابیب مطاطیة مرنة 

طویلة یقول لك نملوا تنضغط ولما تنضغط الترویة تضعف ـ تنمل القدمین ـ إذا جالس على ركبتھ لفترة 

قدمي، ما معنى نملوا؟ أي ضعفت الترویة، نقص ترویة وأنت نائم هللا عز وجل أودع في اإلنسان 

مجموعة كبیرة جداً من نھایات عصبیة متخصصة في اإلحساس بالضغط ھذه تنبھ الدماغ، الدماغ یعطي 

    ر یساري باستمرار لقولھ تعالى:أمر للعضالت وأنت نائم تقلب قلبة، ولكن األمر عجیب أمر یمیني وأم

َماِل َوَكْلبُُھْم بَاِسٌط ِذَراَعْیھِ   بِاْلَوِصیِد لَِو ﴿َوتَْحَسبُُھْم أَْیقَاظاً َوھُْم ُرقُوٌد َونُقَلِّبُُھْم ذَاَت اْلیَِمیِن َوذَاَت الّشِ

  )﴾18اً (اطَّلَْعَت َعلَْیِھْم لََولَّْیَت ِمْنُھْم فَِراراً َولَُمِلئَْت ِمْنُھْم ُرْعب

  [ سورة الكھف ]

حتى ال تقع من على السریر وأنت ال تدري وھذه من آیات هللا الدالة على عظمتھ وأنت نائم ھذا الوزن  

العضالت مع العظم ضغطوا على العضالت السفلة واألوعیة انضغطت واللمعة ضاقت والترویة 

الضغط أخبرت الدماغ، الدماغ ضعفت العضالت نملت أجھزة نھایات العصبیة المتعلقة باإلحساس ب

أعطى أمر وأنت نائم لھذه العضالت بالتقلص، تصور إنسان نائم یتقلب في اللیلة الواحدة ثماني وثالثین 

  ألربعین مرة، وھذه اآلیة أساساً من إعجاز القرآن الكریم وربنا قال

  (( نقلبھم ذات الیمین وذات الشمال))

وات، قال لي طبیب أول أمر لمریض مصاب بالثبات التقلیب، لوال تقلیبھم لتفسخت عضالتھم بعد سن 

فواحد منا وھو نائم یتقلب وریقھ ینزل والبنكریاس یفرز، والصفراء تفرز، والكبد خمسة آالف وظیفة 

یعمل، والھضم یتم، والكظر، والقلب یعمل بانتظام، والرئتین، هللا عز وجل أراحك من آالف األعمال 

دتي، إنسان یأكل ویذھب وینام، لو كان ھو الذي یھضم الطعام یقول لصدیقھ وقال لك أنت تفرغ لعبا

أعذرني عندي ثالث ساعات ھضم الطعام وأنا ال یوجد لدي وقت فارغ، والبنكریاس فرغناه أم لم 

نفرغھ، أنت ال یوجد عندك علم ماذا یحدث كل الطعام وامشي، الصفراء تعمل، كلور المار اشتغل، 

معین أفرز أنت ال تدري، خمسة وثالثین ملیون عصارة ھاضمة في المعدة بمعدة كل  یوجد عامل لھ اسم
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سنتمتر مربع ثمان مائة عصارة ھاضمة، والمعدة تفرز ما یعادل لتر ونصف من حمض كلور الماء بعد 

  الطعام یعني قنینة بقین بكاملھا تخرج من جدار المعدة.

رة أحضروا لحم ووضعوه بكرة وثقبوا م

أطعموھا لحیوان بعد ما خرجت ھذه  الكرة،

الكرة فارغة من اللحم، معنى ھذا أن الھضم 

لیس مكیانیكیاً یوجد ھضم كیمیائي، العصارات 

دخلت من الثقوب وأذابت اللھم، هللا عز وجل 

زود اإلنسان بھضم میكانیكي وبھضم آلي، 

تصور أنت أیام تأكل ـ آبوات ـ ألیس كذلك ھذه 

ً لحم ومعدتك لحم ، أكبر سؤال كیف ال أساسا

تھضم المعدة نفسھا ؟ ھذا السؤال حتى اآلن محیر، كیف هللا زودھا بسوائل ذات فعالیة كبیرة جداً لھضم 

الطعام وھي من لحم، ممكن اآلن أنت مثالً أن یكون جھاز الطحن لین، إذا عندك مطحنة كبة یكون 

  الجھاز قوامھ من قوام اللحم ال یعمل معك.

  الجسم بأشیاء تأخذ باأللباب. هللا عز وجل جھز

قلنا لكم یوم الجمعة بالخطبة أن علم الجنین تقدم تقدماً كبیراً جداً فصار من الممكن أن نصور الجنین في 

رحم األم یوجد صور التقطت بالجنین باألسبوع الرابع، الخامس، بأول السادس الصورة كما یلي مخلوق 

ة جداً كزعانف السمك، وعیناه مع أنفھ وفمھ متصلة، بعد رأسھ ملتصق بجذعھ، وأطرافھ نتوءات صغیر

سبعة أیام تنفصل العینان عن األنف عن الفم ویبتعد الرأس عن الجذع وتظھر لألطراف نتوءات 

األصابع ھذه في آخر األسبوع السادس، األسبوع كم یوم سبعة أیام ستة في سبعة، كیف ورد في الحدیث 

    م مسلم، واإلمام أحمد، وخرجھ معظم المحدثین كیف ورد أنھ:الشریف الصحیح الذي رواه اإلما

ِھ َوالسَِّعیُد َمْن ُوِعَظ بِغَْیِرِه فَ  ِ ْبَن َمْسعُوٍد یَقُوال: الشَِّقيُّ َمْن َشِقَي فِي بَْطِن أُّمِ أَتَى َرُجالً ِمْن (( عن َعْبَد �َّ

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلَّ  َم یُقَاُل لَھُ ُحذَْیفَةُ ْبُن أَِسیٍد اْلِغفَاِريُّ فََحدَّثَھُ بَِذِلَك ِمْن قَْوِل اْبِن أَْصَحاِب َرُسوِل �َّ

ُجُل أَتَْعَجُب ِمْن َذِلَك فَِإنِّي َسِمْعُت َرسُ  ِ َصلَّى َمْسعُوٍد فَقَاَل َوَكْیَف یَْشقَى َرُجٌل بِغَْیِر َعَمٍل فَقَاَل لَھُ الرَّ وَل �َّ

َرَھا وَ  اللَّھم َعلَْیھِ  ُ إِلَْیَھا َملًَكا فََصوَّ َخلََق َسْمعََھا َوَسلََّم یَقُوُل إِذَا َمرَّ بِالنُّْطفَِة ثِْنتَاِن َوأَْربَعُوَن لَْیلَةً بَعََث �َّ

ا َشاَء َویَْكتُُب اْلَملَُك ثُمَّ َوبََصَرَھا َوِجْلَدَھا َولَْحَمَھا َوِعَظاَمَھا ثُمَّ قَاَل یَا َرّبِ أَذََكٌر أَْم أُْنثَى فَیَْقِضي َربَُّك مَ 

 َما َشاَء َویَْكتُُب یَقُوُل یَا َرّبِ أََجلُھُ فَیَقُوُل َربَُّك َما َشاَء َویَْكتُُب اْلَملَُك ثُمَّ یَقُوُل یَا َرّبِ ِرْزقُھُ فَیَْقِضي َربُّكَ 

  لَى َما أُِمَر َوال یَْنقُُص ))اْلَملَُك ثُمَّ یَْخُرُج اْلَملَُك بِالصَِّحیفَِة فِي یَِده فال یَِزیُد عَ 

  [ بخاري ـ الترمزي ـ أبي داود ـ ابن ماجة ـ مسند أحمد ]
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قلت سبحان هللا أكان متاح في عھد النبي  

الكریم آالت تصویر للرحم أكان تصویر 

طبقي، مادة ظلیلة، ُمنظر، غرفة عملیات 

فكیف عرف النبي ذلك ھذا من  ویشاھد الجنین

  دالئل نبوتھ صلى هللا علیھ وسلم.

  

  

  

یَّاتِِھْم َواْلَمَالئَِكةُ یَْدُخلُونَ  َعلَْیِھْم ِمْن كُّلِ بَاٍب  ﴿َجنَّاُت َعْدٍن یَْدُخلُونََھا َوَمْن َصلََح ِمْن آَبَائِِھْم َوأَْزَواِجِھْم َوذُّرِ

  )﴾24ْعَم عُْقبَى الدَّاِر () َسَالٌم َعلَْیكُْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِ 23(

  [ سورة الرعد ]

   اآلن لن تكون إماماً إال إذا صبرت على أمر هللا والدلیل قولھ تعالى: 

ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآَیَاتِنَا یُوقِنُوَن ( ةً یَْھُدوَن بِأَْمِرنَا لَمَّ   )﴾24﴿َوَجعَْلنَا ِمْنُھْم أَئِمَّ

  (سورة السجدة)

یعني هللا عز وجل یسمح لك أن تدعو إلیھ ولست صابراً، لن تصل إلى مرتبة اإلمامة بالدین إال إذا كنت  

صابراً، وتعرف هللا عز وجل وتعرف حكمتھ من أفعالھ، الصبر من اإلیمان كالرأس من الجسد فإذا 

  ذھب الصبر ذھب اإلیمان.

سیدنا عمر یقول: خیر عیش أدركناه بالصبر، 

ان یكون بمصیبة، مر معي حدیث لما اإلنس

   معروف عندكم:

ِ َصلَّى  (( َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ

َ َعزَّ َوَجلَّ یَقُوُل یَْوَم  اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: إِنَّ �َّ

اْلِقیَاَمِة: یَا اْبَن آَدَم َمِرْضُت فَلَْم تَعُْدنِي قَاَل: یَا 

عُوُدَك َوأَْنَت َربُّ اْلعَالَِمیَن، قَاَل: أََما َرّبِ َكْیَف أَ 

َعِلْمَت أَنَّ َعْبِدي فُالنًا َمِرَض فَلَْم تَعُْدهُ أََما 

أَْنَت َكْیَف أُْطِعُمَك وَ َعِلْمَت أَنََّك لَْو ُعْدتَھُ لََوَجْدتَنِي ِعْنَدهُ یَا اْبَن آَدَم اْستَْطعَْمتَُك فَلَْم تُْطِعْمنِي، قَاَل: یَا َرّبِ وَ 

أَْطعَْمتَھُ لََوَجْدَت  َربُّ اْلعَالَِمیَن، قَاَل: أََما َعِلْمَت أَنَّھُ اْستَْطعََمَك َعْبِدي فُالٌن فَلَْم تُْطِعْمھُ أََما َعِلْمَت أَنََّك لَوْ 
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َوأَْنَت َربُّ اْلعَالَِمیَن، قَاَل اْستَْسقَاَك  َذِلَك ِعْنِدي یَا اْبَن آَدَم اْستَْسقَْیتَُك فَلَْم تَْسِقنِي، قَاَل: یَا َرّبِ َكْیَف أَْسِقیكَ 

   َعْبِدي فُالٌن فَلَْم تَْسِقِھ أََما إِنََّك لَْو َسقَْیتَھُ َوَجْدَت ذَِلَك ِعْنِدي))

  [ مسند أحمد ]

النقطة الدقیقة وھي لََوَجْدتَنِي ِعْنَدهُ یعني ھذا الذي ابتلیتھ بھذا المرض أنا قریب منھ أنا معھ، لذلك  

   الصابر دائماً قریب من هللا عز وجل، بل إن المرض نافذة إلى السماء، آخر حدیث:

ِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم: َعَجبًا ألْمِر اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمَرهُ كُ  لَّھُ َخْیٌر َولَْیَس (( َعْن ُصَھْیٍب قَاَل: قَاَل َرسُوُل �َّ

اُء َصبََر فََكاَن َخْیًرا لَھُ ))َذاَك ألَحٍد إِال ِلْلُمْؤِمِن إِ  اُء َشَكَر فََكاَن َخْیًرا لَھُ َوإِْن أََصابَتْھُ َضرَّ   ْن أََصابَتْھُ َسرَّ

   

  [ مسند أحمد ـ الدارمي ]

   اآلیة األخیرة قال تعالى: 

ِ فَلْ  ُ لَنَا ُھَو َمْوَالنَا َوَعلَى �َّ ) قُْل َھْل تََربَُّصوَن بِنَا إِالَّ 51یَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن (﴿قُْل لَْن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب �َّ

ُ بِعََذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْیِدینَا فَتَرَ  بَُّصوا إِنَّا َمعَكُْم إِْحَدى اْلُحْسنَیَْیِن َونَْحُن نَتََربَُّص بِكُْم أَْن یُِصیبَُكُم �َّ

  )﴾53عاً أَْو َكْرھاً لَْن یُتَقَبََّل ِمْنكُْم إِنَُّكْم ُكْنتُْم قَْوماً فَاِسِقیَن () قُْل أَْنِفقُوا َطوْ 52ُمتََربُِّصوَن (

  [ سورة التوبة ]

  إن انتصرنا فھذه حسنة وإن صبرنا فھذه حسنة. 

 


