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مقدمة  1.1

ال يحزن قارئ القرآن .

أيها اإلخوة المؤمنون ؛ كان رجٌل من الصالحين ُيكثر قراءة القرآن الكريم ، فكان القرآن ربيع قلبه ، ومؤنسه 
وصل في سورة يس    ُيْروى أن هذا اإلنسان الكريم وهو يقرأ القرآن الكريم ،في وحشته ، ودليله في غربته ، و 

 إلى قوله تعالى : 

﴿ ِإنِ ي ِإذًا َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍن ﴾ 
 [  24] سورة يس اآلية :  

فجاءه ملك الموت وقبض روحه ، عند هذه اآلية  
، فعجب إخوانه لهذه الخاتمة التي ختمها هللا له ،  

أحد رآه  أياٍم  ،    بعد  المنام  في  المحبين  أقربائه 
خاتمٌة بهذه اآلية ؟ فقال    وسأله : كيف ُخِتَمت لك

؟   ربك  َمن   : لي  فقاال  قبري  إلى  الملكان  جاء   :
 فتابعت القرآن الكريم .. 

ُكْم َفاْسَمُعوِن ﴾  ﴿ ِإنِ ي َآَمْنُت ِبَربِ 
 [  25] سورة يس اآلية :  

 فتابعا هذه اآلية ، فقاال : 

* ِبَما َغَفَر ِلي َربِ ي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن ﴾ َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن  اْلَجنََّة َقالَ ﴿ ِقيَل اْدُخِل 
 [  27-26] سورة يس اآليات : 

وصل إلى قوله تعالى : 

﴿ ِإنِ ي ِإذًا َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍن ﴾ 
 [  24] سورة يس اآلية :  
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  : جاءه الملكان فقاال له : من ربك ؟ فقال 

ُكْم َفاْسَمُعوِن ﴾   ﴿ ِإنِ ي َآَمْنُت ِبَربِ 
 [  25] سورة يس اآلية :  

 فقاال له : 

 ﴿ ِقيَل اْدُخِل اْلَجنََّة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن ﴾ 
 [  26] سورة يس اآلية :  

  يحزن قارئ القرآن ، َمن َتَعلَّم القرآن متَّعه هللا بعقله حتى يموت . ال

 عب الحياة بالصبر والصَلة .تام االستعانة على

 من اآليات التي لها عالقٌة وطيدٌة بحياتنا اليومية قوله تعالى ، في سورة البقرة :  

اِبِريَن ﴾  َ َمَع الصَّ ََلِة ِإنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ  ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [   153] سورة البقرة اآلية : 

 نىمع البدَّ أن

 ﴿ اْسَتِعيُنوا ﴾ 
ينطوي فيها أن في الحياة صعوباٍت ، أن في الحياة مشاق ، أن في الحياة ِفَتنًا ، أن في الحياة عقباٍت ، أن 
استعينوا على   . استقامًة  الحياة  في  أن   ، انضباطًا  الحياة  في  أن   ، بذاًل  الحياة  في  أن   ، الحياة جهادًا  في 

ل الصالح ، وعلى اإلقبال عليه ، وعلى أداء زكاة أموالكم ، وعلى العم  وعلى  ، وعلى معرفة هللا ،االستقامة 
 بذل ما عندكم ، استعينوا .. 

ََلِة ﴾ ْبِر َوالصَّ  ﴿ اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [   153] سورة البقرة اآلية : 

 على ماذا ؟ مطلقة ، مادام هللا قد أغفلها فقد أطلقها ..  

ْبِر َوالصَّ    ﴾ََلةِ ﴿ اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [   153] سورة البقرة اآلية : 
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على كل شيء ، على طاعتكم ، على صبركم ، 
على ضبط شهواتكم ، على ضبط أعمالكم ، على  

إنفاقكم على   ، على  َكْسِبكم   ، بذلكم  على   ،
 تضحياتكم . 

 الصبر أواًل والصالة ثانيًا . 

قد ينضبط اإلنسان ، يضبط جوارحه ونفسه ليست  
ونفسه تواقٌة  اع الغناء  ِرض عن سم كذلك ، قد ُيعْ 

عزَّ  باهلل  اتصل  فإذا   ، الصبر  مرتبة  هذه   ، له 
 ، وأقبل عليه ، واصطبغت نفسه بصبغة هللا عزَّ وجل ، يشمئز من الغناء ، هذه الصالة .. وجل

ََلِة ﴾ ْبِر َوالصَّ  ﴿ اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [   153] سورة البقرة اآلية : 

ما   اإلنساُن  يأكل  ال  حرامًا  قد  تواقةٌ اًل  ، ونفسه  وجل  عزَّ  باهلل  اتصل  فإذا   ، الصبر  مرتبة  هذه   ، إليه   
واصطبغت نفسه بصبغة هللا عزَّ وجل ، اآلن ال يأكله ولو أطبق عليه الخافقان ، ألنه يرى ما فيه من ُبْعٍد 

 عن هللا ، يرى ما فيه من شقاٍء أبدي ، بالصالة رأى ، ومع الرؤية يكون النهي .. 

ََل ﴿ إِ   ﴾   َة َتْنَهىنَّ الصَّ
 [  45] سورة العنكبوت اآلية : 

 نهي ذاتي ، نهي داخلي .. 

ََلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ﴾  ﴿ ِإنَّ الصَّ
 [  45] سورة العنكبوت اآلية :   

 عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

 دد من هللا إال بعدًا ((الفحشاء والمنكر لم يز  )) من لم تنهه صَلته عن 
 ] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير [ 
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لو لم يخف هللا لم    فنفس اإلنسان إما أن تكون في مستوى الشرع ، هذه مرتبة الصالة ، نعم العبد صهيب
فسه تأبى هي من ، أي بلغ مرتبًة لو انقطع خوف هللا منه ال يعصي هللا ، نفسه في مستوى الشرع ، نيعصه

تأبى االنحراف ، هذه مرتبة الصالة ،  ذاتها من دون خوٍف ، من دون وجٍل ، من دون طمٍع ، من دون رغبٍة  
 وقبل الصالة البدَّ من مرتبة الصبر . 

 لعلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم (( )) إنما ا
 ] أخرجه الطبراني في المعجم األوسط [ 

الحلم ، والتعلم السير في طريق العلم ، ففي مرحلٍة  م تصنع الكرم ، والتصنع تصنع  إنما الكرم بالتكرُّم ، التكر 
 ..   أولى البدَّ من الصبر ، قد تتوق نفسك إلى النظر إلى ما حرَّم هللا ، ولكنك تنهاها 

ِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى ﴾   ﴿ َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِ 
 [  40] سورة النازعات اآلية : 

فلذلك مرتبة الصبر قد ال تكون النفس في مستوى الشرع ، ولكن إدراك صاحبها ، ورجاحة عقله ، تأمرانه أن  
عة ، ويبعدها عن المعصية ، هذه مرتبة الصبر ، يكون وفق الشرع ، لذلك يضبطها ، ويحملها على الطا 

لطاعات ، وصبرت في القربات  مرتبة الصبر ثمن مرتبة الصالة ، إذا صبرت عن الشهوات ، وصبرت على ا
فتتبعه ، و  الحق حقًا  الصلة عندئٍذ ترى  إحكام  إلى  انتقلت   ، الرؤية  إلى مرتبة  انتقلت  باطاًل  ،  الباطل  ترى 

 .. فتجتنبه 

اِبِريَن ﴾ ﴿ َيا َأيُّ  َ َمَع الصَّ ََلِة ِإنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ  َها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [   153اآلية :  ] سورة البقرة 

  ، المثير  البرنامج  لمتابعة هذا  نفسه  تتوق   ، المختلطة  السهرة  لهذه  نفسه  تتوق   ، اإلنسان معصيًة  قد يحب 
عن تعرف  ؛  فالن  للحديث عن  نفسه  على تتوق  احملها   ، واالسترخاء  للراحة  نفسه  تتوق   ، كثيرة  ه قصصًا 

 مرتبة الصبر . الطاعة ، اضبطها بالشرع ، ألزمها طريق االستقامة ، هذه 

إذا فعلت ذلك ، وثقت من أن هللا راٍض عنك ، إذا فعلت ذلك وثقت من أن هللا يحبك ، إذا فعلت ذلك وثقت 
بك ، عندئٍذ تنعقد الصالة ، ينعقد هذا الحبل بينك وبين هللا ، ُتْقبل عليه  من أن هللا عزَّ وجل سيتجلَّى على قل

اقك طعم قربه ، تجلى على قلبك ، أنار قلبك ، رأيت الحق حقًا  ، إذا أقبلت عليه أذاقك من طعم قربه ، أذ
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المعصية ، وال ألنك ترغب ، بل ألنك تشمئز من    والباطل باطاًل عندئٍذ ال تفعل المعصية ال ألنك تخاُف ،
وهذه مرتبٌة إذا بلغها اإلنسان حقق الهدف األكبر من خلقه ، أن تكون في مستوى الشرع ، أال ُتْجِهد نفسك 

التحلي    في الُقرب ، متابعة المعرفة ، متابعة  الترّقي ، أن يكون همك متابعة  التدّني بل في متابعة  مدافعة 
ر في هذا الطريق ، طريٌق البدَّ منه ، طريٌق البدَّ من ، هذا هو همُّك ، لكن اإلنسان إانيبالكمال اإلنس ذا قصَّ
 السير فيه . 

طريق الصبر أواًل والصَلة ثانيًا 

ر  ذا قإ ر تأتي يد العناية اإللهية فتحمله على هذا  صَّ اإلنسان في هذا الطريق تأتي المعونة اإللهية ، إذا قصَّ
 الطريق .. 

﴿ َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص 
اِبِريَن ﴾  ِر الصَّ ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 

 [   155اآلية : البقرة ] سورة 

  ، المصائب  ببعض  نفسك  على  هللا  يعينك  قد 
توَّاقٌة   النفس   ، النفس شاردة  ؛  نفسك  يعينك على 

ها ، إلى طيباتها ، إلى  إلى   الدنيا ، تواقٌة إلى مالذِّ
اإللهية   العناية  يد  تأتي   ، زينتها  إلى   ، ُبْهُرجها 
فتعينك على نفسك ، تعينك على أن تستقيم على 

أمره .. 

ُ من قوٍم يدخلون الجنََّة في السَلسل ((  )) َعِجَب َّللاَّ
 ] أخرجه البخاري [ 

 ال النبي صلى هللا عليه وسلم : عن أبو هريرة رضي هللا عنه قال : ق

َمن يأبى ؟ قال : َمن أطاعني دخل الجنة ،   يارسول هللا )) كلُّ ُأمَّتي يدخلون الجنة إال َمن أبى ، فقالوا :
أبى (( ي فقد ومن عصان
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 ] أخرجه البخاري [ 

 ما هي السالسل ؟ المصائب .. هذا الذي يأبى أن يدخل الجنة البدَّ من أن يسوقه هللا إلى الجنة بالسالسل ، 

 ﴿ َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع ﴾
 [   155] سورة البقرة اآلية : 

 نقص المواد ، أو ارتفاع األسعار .. 

 ْمَواِل ﴾ِمَن اأْلَ  َوَنْقصٍ  ﴿
 [   155] سورة البقرة اآلية : 

 ، المكاسب تتصاغر .. األرباح تتناقص ، الدخل يتناقص ؛ المطالب تتعاظم 

 ﴿ َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف ﴾
 [   155] سورة البقرة اآلية : 

 مصيبٍة ال تنتهي .. ل لحظٍة من ، تخاف في كتخاف من شيٍء ال تعرفه ، قلٌق دائم ، توتٌر عصبٌي دائم 

 ﴿ َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف ﴾
 [   155ية : ] سورة البقرة اآل 

 توقع المصيبة مصيبٌة أكبر منها .. 

ٍم ُأوَلِئَك َلُهُم اأْلَْمُن َوُهْم  ُهْم ِبُظلْ وا ِإيَمانَ ﴿ َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِن َأَحقُّ ِباأْلَْمِن ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن * الَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم َيْلِبسُ 
 ُمْهَتُدوَن ﴾ 

 [  82-81] سورة األنعام اآليات : 

 وشيٍء .. 

 ِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس ﴾﴿ ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجو 
 [   155] سورة البقرة اآلية : 
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، عزيزاً   عليه ، قد يفقدقد يفقد اإلنسان طفاًل غاليًا  
قد الزوج زوجته ، قد تفقد الزوجة زوجها ، قد فقد ي

أليم ، وهو أحسن أوالده  يذهب الطفل في حادٍث 
 .. 

 ﴿ َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت ﴾
 [   155] سورة البقرة اآلية : 

فيذهب   صقيٌع  يأتي  :  قد  لك  يقول   ، بالثمرات 
ع لي في  ان بمئة ألف دفمِّن هذا البستكنت سُأَض 

 هذا العام عشرة آالٍف فقط ..

اِبِريَن * الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة قَ  ِر الصَّ ِ َوِإنَّا ِإَليْ ﴿ َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ  ِه  اُلوا ِإنَّا ّلِلَّ
 َراِجُعوَن ﴾ 

 [  156-155اآليات :  ] سورة البقرة 

 راجعون بهذه المصيبة .. 

ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن ﴾   ﴿ ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِ 
 [   157] سورة البقرة اآلية : 

هذا   فقال   ، مريٍض  على رجٍل  والسالم  الصالة  عليه  النبي  دخل  ادعوا هللالذلك  يا رسول هللا   : أن الرجل   
 ة والسالم : ه الصالل علي. فقا يرحمني 

 )) يا رب ارحمه (( 
 فقال هللا عزَّ وجل :  

 ما من عثرٍة ، تمشي في الطريق فتعثرت قدمك . 

 )) ما من عثرٍة وال اختَلج عرٍق ... (( 
 فسيًا .. مرَّت سيارة مسرعة كادت ، فاضطربت ، لم يحدث شيء ، لكنك اضطربت ن 
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مت أيديكم وما يعفو هللا أكثر (( ختَلج عرٍق وال خدش ع)) ما من عثرٍة وال ا  وٍد إال بما قدَّ
 (()) حتى أبلغ عليه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه

 الهدف أن تسعد إلى األبد في جنٍة عرضها السماوات واألرض ، الهدف أن تكون في مقعد صدٍق عند مليكٍ 
هذا المؤمن:    ا كشف هللا عزَّ وجل للمؤمن عند موته مقاَمه ، قال طاء اخترتم الواقع ، إذمقتدر ، إذا ُكِشف الغ

جسده ، في أوالده ، في زوجته ، في نفسه    لم أَر شرًا قط ، كل ما ساقه هللا له من مصائب ؛ في ماله ، في
 ض محبٍة . ، يراها َمْحَض فضٍل ، وتمام نعمٍة ، وتمام حكمٍة ، ومح

عل سيدنا  كرم هللاأما  برحمة هللا   يٌّ  يقيني  أن  أي  ؛  يقينًا  ازددت  ما  الغطاء  كشف  لو  وهللِا   : فيقول  وجهه 
 وحكمته قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء . 

 قال عليه الصالة والسالم :  لذلك ،

أو بدرجٍة لم  له إال بتلك المصيبة ، )) ما أصاب عبدًا مصيبٌة إال بإحدى خلتين ؛ بذنٍب لم يكن هللا ليغفر
 تلك المصيبة ((ليبلِ غه إياها إال ب يكن هللا

 ] من كنز العمال عن ثوبان [ 

 أيها اإلخوة المؤمنون ... 

ِر ﴿ َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء  اِبِريَن * الَِّذيِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ  َن ِإَذا  الصَّ
ِ َوِإنَّا ِإلَ َأَصاَبْتُهْم  ِهْم َوَرْحمَ ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ّلِلَّ ٌة َوُأوَلِئَك ُهُم  ْيِه َراِجُعوَن * ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِ 

 اْلُمْهَتُدوَن ﴾ 
 [  157-155] سورة البقرة اآليات : 

كر  على  يجلس  صغير  ما  طفٌل   ، األسنان  طبيب  ،   يضعإن  سي  ويتحرَّك   ، يصرخ  حتى  فمه  في  شيئًا 
، وينِزع نفسه من مقعد هذا الطبيب ، لماذا ؟ ألنه ال يعلم أن هذا من أجله ، ولمصلحته ، ومن ويضطرب

، لكن الراشد يجلس هادئًا ، ويضبط أعصابه ، ويتحمل األلم ، ثم ُيصافح الطبيب ، وينقده كين ألمهأجل تس
 نه راشد . األجرة ، ويصبر على األلم أل
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وهكذا الناس مع هللا ؛ المؤمن العاقل يتلقَّى المصيبة بصبٍر جميل ، ويراها محض رحمٍة ، وحكمٍة ، وعدالٍة ، 
 كلماٍت ال تليق باهلل عزَّ وجل ، قد يكفر بالمصيبة .  وعطٍف ، والجاهل يتكلَّم

دع عباده من دون معالجة ،  وجل ال ي الناس جميعًا ، ألن هللا عزَّ أيها اإلخوة المؤمنون ؛ هذه اآلية َتَمسُّ 
عهم ، يقبض نفوسهم ، يطلقها من أجل أن يعرفوه .  يذكِّرهم ، يعلمهم ، يبيِّن لهم ، يشجِّ

 : ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ....... السنة المطهرة 

 ل :ومن السنة الُمَطهَّرة أن النبي عليه الصالة والسالم قا 

 لنفسه (( ى ُيِحبَّ ألخيه ما ُيِحبُّ )) ال ُيؤِمُن أحُدُكْم حتَّ 
 ] أخرجه البخاري ومسلم [ 

 بعض الروايات لهذا الحديث : 

 )) ال يؤمن أحٌد (( 
 حاب . وليس أحدكم أنتم أيها األص 

 )) أحٌد (( 
 على مر الزمان ، في كل البقاع ، في كل العصور ، في كل األمصار .

 حٌد (( )) ال يؤمن أ
 وفي روايٍة : 

 ه .. ((  حتى يحب ألخي)) ال يؤمن عبدٌ 
أية أخوة هذه ؟ مفسرو هذا الحديث قالوا : أخوَّة اإلسالم ، أي مسلم هو أخ ألي مسلم ولو كانا في طرفي  

 األرض .. 

 )) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه (( 
 في رواية لمسلم :

 )) ما يحب لنفسه من الخير (( 
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ل نقول  هل   ، محرمة  شهوة  إنسان  أحب  :  لو  ه 
لنفس  يحبه  ما   ، ال  ؟  ألخيك  الخير  أحبها  من  ه 

 حصرًا . 

تنصح  ، هل  أنفسنا  الحديث على  فلو طبقنا هذا 
المسلمين ؟ هل ترحمهم ؟ هل تحب لهم ما تحب  
لنفسك ؟ هل تتمنى أن يكونوا مثلك ؟ هل تبيعهم 

ٍر ترضاه  بسع  شيئًا تقبله لنفسك ؟ هل تبيعهم شيئاً 
 نفسك ؟ .لنفسك ؟ هل تحب لهم ما تحب ل

 )) ال يؤمن أحدكم (( 
 النبي عليه الصالة والسالم نفى عنه اإليمان مطلقًا . 

 )) ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير (( 
لح هذا خير اآلخرة ، الصاالخير في تعريف العلماء : منافع اآلخرة ؛ فالعلم النافع هذا خير اآلخرة ، والعمل  

ق الحالل الواسع هذا من خير الدنيا ، ونجابة األوالد ذا خير اآلخرة . وأما في الدنيا ؛ فالرز والعاقبة الُحسنى ه
فمن   ، الدنيا  المكاره هذا من خير  والسالمة من   ، الدنيا  العمر هذا من خير  ، وطول  الدنيا  هذا من خير 

تحب لنفسك من خير الدنيا  كائنًا َمن كان ، أي مسلم أن تحب له ما  سلم  عالمة اإليمان أن تحب ألخيك الم
 . واآلخرة

لو كنا كذلك ألحبنا هللا ، ولو كنا كذلك لكانت يد هللا فوقنا ؛ بالمعونة ، والرعاية ، والحفظ ، لو أحببنا بعضنا  
ذا أردنا أن نكيد لبعضنا ، ، إ   لكنا مؤمنين ، فلو كرهنا بعضنا نفى النبي عليه الصالة والسالم عنا اإليمان

جدنا على أنقاض اآلخرين ، وأن نبني غنانا  ، وأن نصعد على أكتاف بعضنا ، وأن نبني م   وأن نؤذي بعضنا 
على فقرهم ، ونبني حياتنا على موتهم ، ورزقنا على حرمانهم ، إذا كنا كذلك لسنا مؤمنين ، وإن لم نكن 

 مؤمنين ال نستحق معونة رب العالمين . 

 عليه الصالة والسالم :  قال
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 م لصاحبه ، وَخْيُر الجيران عند هللا : خيُرهم لجاره ((عند هللا : َخْيُره)) َخْيُر األصحاب 
 ] أخرجه الترمذي [ 

أنت وجارك أيهما عند هللا هو األفضل ؟ َمن كان خيره لجاره أكبر، أنتما صاحبان أيكما عند هللا أعلى ؟ من 
 عًا . ونف  كان لصاحبه أكثر حباً 

 وقال عليه الصالة والسالم :

 لى يوم القيامة : أيَن الُمَتَحابُّون بجَللي ؟ اليوَم ُأِظلُّهم في ِظلِ ي يوم ال ِظلَّ ِإال ِظلِ ي (( هللُا تعا)) يقوُل  
 ] أخرجه مسلم والموطأ [

 ويقول عليه الصالة والسالم :

  وجل عبادًا ليسوا بأنبياء وال شهداء ، يغبطهم  عز)) يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا ، واعلموا أن هلل
 ((  النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من هللا

فجثا رجل من األعراب من قاصية الناس ، وألوى بيده إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا 
لى مجالسهم وقربهم ؟ انعتهم لنا حلهم اء عناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهد

هللا عليه وسلم بسؤال األعرابي ، فقال رسول هللا   شكلهم لنا ، فُسرَّ وجه النبي صلى  -ي صفهم لنا  يعن  -لنا  
 صلى هللا عليه وسلم : 

،  )) هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل ، لم تصل بينهم أرحام متقاربة ، تحابوا في هللا وتصافوا
زع الناس عليها ، فيجعل وجوههم نورًا وثيابهم نورًا ، يفضع هللا لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم ي

 يوم القيامة وال يفزعون ، وهم أولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون (( 
 ] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير واإلمام أحمد في مسنده [

ال مصلحة ، وال خوف ، وال طمع ، وال  قرابة ، وال صداقة ، وال جوار ، وال منفعة ، و ؟ ال  أتحب أخًا في هللا
 شيٍء ليس من هذا الَقبيل ، تحبه ال تحبه إال هلل ، ألك أٌخ في هللا هكذا ؟ إن كنت كذلك فأبشر.  توقُّع ، أي

 ويقول عليه الصالة والسالم :

  ومنع هلِل ، فقد استكمل اإليماَن (( ى هلل)) من أحبَّ ّلِلَّ ، وأْبَغَض هلل ، وأعطَ 
 بو داود [ ] أخرجه أ
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أحب ماذا ؟ أطلقها النبي ، أغفلها فأطلقها ، إذا أحببت إنسانًا هلل ، أو أبغضت إنسانًا ألنه يعصي هللا ، أو 
بًا إلى هللا فقد استكملت اإليمان .   أعطيت إنسانًا تقّربًا إلى هللا ، أو منعته تقرُّ

 الصالة والسالم :ليه ويقول ع

  وتبغض في هللا (( )) إن أوثق عرى اإليمان أن تحب هلل
 ] أخرجه اإلمام أحمد في مسنده [ 

 والنبي عليه الصالة والسالم يقول : 

)) ال َتحاَسدوا ، وال َتَناَجشوا ـ بيع الضرر ـ وال َتباَغُضوا ، وال تداَبُروا ، وال َيِبْع بعضكم على َبْيِع بعض ،  
ويشير  -ا ُه ، وال َيْخُذلُه ، وال َيْحِقرُه ، التقوى ها هنباَد هللا إخوانا ، المسلُم أخو المسلم ، ال َيْظِلمُ وا عوكون

رِ  : َأن َيْحِقَر أخاه المسلم ، كلُّ المسلم على المسلم حرام :  -ِإلى صدره ثَلث مرات  ِبَحْسِب امرئ من الشَّ
 دُمه ، وماُله ، وِعْرُضه (( 

 خاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأ[الب  ] أخرجه

 ته . سمعأي 

 والنبي عليه الصالة والسالم يؤكِّد أن المؤمن الحق هو الذي يحب ألخيه ما يحبه لنفسه . 

 )) الخلق كلهم عيال هللا فأحبهم إلى هللا أنفعهم لعياله (( 
 م األوسط [ ] أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والطبراني في المعج 

عباٍس   ابن  عن  روي  ؛  المؤمنون  اإلخوة  أيها 
هللا عنه أنه كان معتكفًا في مسجد ، كان  رضي  
،  ًا في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معتكف

ابن   له  فقال   ، جلس  ثم  عليه  فسلم  رجل  فأتاه 
 عباس رضي هللا عنه : 

 يا فالن أراك مكتئبًا حزينًا !!

عم بن  يا  نعم   : ل  قال   ، الفالني  رسول هللا  فالٍن 
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 دين علي .

 ه لك في دينك ؟ فقال له : أتحب أن أكلم 

 قال نعم . فانطلق معه . 

 فقال له رجل : أنسيت أنك معتكف يا بن عباس ؟!! 

فدمعت عيناه وقال : ال وهللا لم أنس ، ولكني سمعت من صاحب هذا القبر ، والعهد به قريب وهو يقول :  
معك شكاًل ،   ؛ أي حقق المراد ، أنجز له عماًل ، هناك أناس يمشون   أخيه وبلغ فيها من مشى في حاجة  

ن أجلك ، ال يهتمون لألمر : إذا شئت وافق له ، ليس يخصني كثيرًا ،  ليرفعون عنهم الَعَتب ، يقابلون فالن م
اعتكاف عشر   له من  كان خيرًا   ... ـ  القصد  هذا هو  ليس   . يعتب علي  لئال  معه  ، ومن أنا جئت  سنين 

 . النار ثالثة خنادق كل خندٍق أبعد مما بين الخافقين   كف يومًا واحدًا ابتغاء وجه هللا جعل هللا بينه وبيناعت

لذلك قال عليه الصالة والسالم : وهللِا ـ أقسم ـ ألن أمشي مع أٍخ مؤمٍن في حاجته خيٌر لي من صياٍم شهٍر 
 واعتكافه في مسجدي هذا . 

نفعهم ، ال أن تبني   لح ، الدين ُنْصٌح للمسلمين ، الدين خدمٌة لهم ، الدينالدين عمٌل صا   هذا هو الدين ،
اك على فقرهم ، ال أن تبني أمنك على خْوفهم ، ال أن تبني حياتك مجدك على أنقاضهم ، ال أن تبني غن

 " .  أنفعهم لعياله  على موتهم ، الدين أن تنصح المسلمين ، " الخلق كلهم عيال هللا ، وأحبهم إلى هللا 

وا أن َمَلَك سبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توَزن عليكم ، واعلمأيها اإلخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحا 
بعد  لما  نفسه وعمل  دان  َمن  الكيس   ، فلنتخذ حذرنا   ، إلينا  إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا  تخّطانا  قد  الموت 

  األماني . ها وتمنى على هللا، والعاجز َمن أتبع نفسه هوا الموت 
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 مفي القرآن الكري  الصبر آيات 1.2

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 كل إنسان ممتحن فيما أعطي وفيما زوي عنه : 

أيها األخوة الكرام، الدنيا واآلخرة، الدنيا لها خصائص، واآلخرة لها خصائص، ومن مسلمات العقيدة أن يعلم 
مقيم لمن نجح في االبتالء،  خرة دار نعيم  دار جزاء، اآل خرة  المؤمن خصائص الدنيا وخصائص اآلخرة، اآل

واآلخرة دار شقاء أليم لمن لم ينجح في االبتالء، الدنيا دار عمل واآلخرة دار تكريم، الدنيا دار تكليف واآلخرة 
الدنيا   ابتالء،  دار  الدنيا  الدنيا،  في  للدنيا واآلخرة، نحن  كبيرة وصارخة  فهناك خصائص  تشريف،  دار دار 

من في كل شيء أعطاك هللا إياه، أعطاك المال والمال مادة امتحانك، منعك  تحن أيها المؤ متحان، أنت مما
من المال ومنع المال مادة امتحانك، أعطاك صحة والصحة مادة امتحانك، منعك من الصحة ولو جزئيًا وهذا 

حن حانك، أنت ممتلضعف مادة امتًا وا المنع مادة امتحانك، جعلك قويًا والقوة مادة امتحانك، وجعلك ضعيف
 فيما أعطيت وفيما زوي عنك. 

  الدنيا دار ابتَلء و اآلخرة دار جزاء :

 من أدق األدعية النبوية هذا الدعاء المتعلق بهذا الموضوع: 

)) اللَُّهمَّ َما َرَزْقَتِني ِممَّا ُأِحبُّ َفاْجَعْلُه ُقوًَّة ِلي ِفيَما 
 ُتِحبُّ اللَُّهمَّ (( 

ِ ْبِن  َعْن َعْبِد    يترمذ] ال   َيِزيَد اْلَخْطِميِّ اأْلَْنَصاِريِّ [ َّللاَّ

طاعتك،   في  الصحة  هذه  اجعل  صحة،  رزقتني 
اآلخرة،   أجل  من  المال  هذا  اجعل  مااًل،  رزقتني 
دعمًا   المكانة  هذه  اجعل  اجتماعية،  مكانة  رزقتني 

 للحق. 
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 ))....َوَما َزَوْيَت َعنِ ي ِممَّا ُأِحبُّ (( 
 ناتج عن الفقر في رضوانك: هذا الفراغ ال رًا يا رب اجعلي فقيجعلتن

ِحبُّ َفاْجَعْلُه َفَراًغا ِلي )) اللَُّهمَّ َما َرَزْقَتِني ِممَّا ُأِحبُّ َفاْجَعْلُه ُقوًَّة ِلي ِفيَما ُتِحبُّ اللَُّهمَّ َوَما َزَوْيَت َعنِ ي ِممَّا أُ 
 ))  ِفيَما ُتِحبُّ

 أْلَْنَصاِريِّ [ اْلَخْطِميِّ اْبِن َيِزيَد  ] الترمذي َعْن َعْبِد َّللاَِّ 

 لذلك قال النبي عليه الصالة والسالم:

)) َعَجبا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان  
 خيرًا له، وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر، فكان خيرًا له ((

 الرومي [   صهيب ]مسلم عن

 ين؛ يؤجر إذا أعطي ويؤجر إذا منع، يؤجر إذا اغتنى ويؤجر إذا افتقر: مرت يؤجر

)) َعَجبا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان  
 خيرًا له، وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر، فكان خيرًا له ((

 ب الرومي [ عن صهي]مسلم 

 من ممتحن في كل شيء أعطاه هللا إياه :مؤ ال

دام ما  تمهيد،  هذا  األخوة،  تكون أيها  أال  االبتالء  ومن  قويًا،  تكون  أال  االبتالء  ومن  ابتالء  دار  الدنيا  ت 
 صحيح الجسم، ومن االبتالء أال تكون آمنًا، وهذه اآلية موجهة للمؤمنين قال تعالى:

َن ا﴿ َوَلَنْبُلَونَّكُ  َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراْم ِبَشْيٍء مِ  اِبِريَن*الَِّذيَن ِإَذا  ْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِ  ِر الصَّ ِت َوَبشِ 
بِ ِهْم وَ  ِ َوِإنَّـا ِإَلْيِه َراِجعوَن*ُأوَلـِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِ ن رَّ َك ُهُم  َرْحَمٌة َوُأوَلـئِ َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ّلِلِ 

 ﴾ ونَ اْلُمْهَتدُ 
 [  157-155] سورة البقرة:  

 كامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه هللا : الصبر هو الموقف ال

 .لذلك أيها األخوة، ألن حياة المؤمن حياة ابتالء، ألن من أكبر مظاهر االبتالء الحرمان 
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يق  أن  ينبغي  الذي  الكامل  الموقف  المؤمن  ما  فه 
يبت أنت  حينما  تبتلى  ليه هللا؟  ال سمح هللا   -حينما 
قدر العافية،    -وال  هللا  تسأل  أن  النبوي  واألدب 

الدعاء المذهل في الطائف حينما مشى النبي عليه  
الطائف   إلى  مكة  من  قدميه  على  والسالم  الصالة 

مترًا،   كيلو  بثمانين  تقدر  به،  مسافة  يؤمنون  لعلهم 
يكذبونه   هم  وأغروافإذا  منه،  صبيانهم   ويسخرون 

دعا دعاء  فضربو  الشريف،  قدمه  الدم من  ه، وسال 
رب   يا  الناس،  على  وهواني  حيلتي،  وقلة  قوتي،  ضعف  إليك  أشكو  رب  يا  قال:  مسلم،  كل  يحتاجه 

ال أبالي، ولك العتبى حتى  المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى عدو مّلكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علّي ف 
ي، لذلك سلوا هللا العافية، سلوا هللا الكفاية، سلوا هللا الصحة، عافيتك أوسع ل   ا األدب المذهل، لكنترضى، أم

إن لم يكن بك غضب علّي فال أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، ألننا في دار ابتالء 
ا في  النقص  االبتالء  من خصائص  في وألن  النقص  أحيانًا،  البنين  في  موضوع    لمال،  لذلك  هذه الصحة، 

 بر.الخطبة الص

 نعمة الهدى ال تعدلها نعمة على اإلطَلق :

الصبر ورد في القرآن الكريم في ثالث وتسعين آية، 
آية   كل  عشرين،  اآليات  هذه  من  لكم  اخترت  لكن 

 . جانبًا تغطي  

آيات   مجموع  من  يؤخذ  جدًا  دقيق  موضوع  هناك 
 بر، أواًل: يقول هللا عز وجل: الص

ْبِر ﴾ِذيَن َآمَ َها الَّ َأيُّ  ﴿َيا  ُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [ 153] سورة البقرة:  
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أنت حينما تتصل تسعد، و عندئذ بعد اتصالك باهلل أنت أكبر من أكبر مصيبة، وهللا أيها األخوة، أقول هذه 
حتى  ي، ولك العتبى ل: إن لم يكن بك غضب علّي فال أبال الكلمة دائمًا: المؤمن أكبر من أكبر مصيبة، والدلي 

 ك أوسع لي. عافيتترضى، لكن  

سيدنا عمر رضي هللا عنه كان إذا أصابته مصيبة، يقول: الحمد هلل ثالث؛ الحمد هلل إذ لم تكن في ديني، 
على   تعتدي  أن  الدين  مصيبة  الحرام،  المال  تأكل  أن  الدين  مصيبة  المصيبة،  هي  الدين  حرمات  مصيبة 

ديني، أي ما دام دينك سليمًا فأنت في خير، ن في  د هلل إذ لم تكاإلنسان، الحم  الناس، مصيبة الدين أن ينافق 
ما دام الدين سليمًا، تؤدي العبادات، تتصل برب األرض والسماوات، تخاف هللا، ترجو ما عنده، محسن لمن 

أنت في نعمة ال تعدلها نعمة ألن نعمة أنت في خير،  تمام  حولك،  النعمة   الهدى ال تعدلها نعمة، بل إن 
 الهدى. 

 كل شيء له حساب إال الصبر : 

 ذلك: ل

ْبِر ﴾  ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [ 153] سورة البقرة:  

ليون، أي إن لم تحكم اتصالك باهلل وتسعد بهذا االتصال كن صابرًا، والصبر يعني أحيانًا يكتب شيك برقم م
روك لك أنت أمأله، اختر أكبر رقم، هذا تم، موقف والرقم م تقدر قيمته برقمئة مليون، لكن هناك سندًا ال

 معنى قوله تعالى: 

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ﴾   ﴿ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10] سورة الزمر:  

 كل شيء له حساب إال الصبر: 

اِبرُ   ﴾ وَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ﴿ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10] سورة الزمر:  
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 من اتصل باّلِل عز وجل كان في قمة السعادة :

 وهللا أيها األخوة، حينما أقرأ قوله تعالى: 

 ﴿ ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ﴾
 [ 44] سورة ص: 

أنا   صابر،  فهو  بمرض  هللا  امتحنه  مستقيم  مؤمن 
بمرض  أصيب  الكرام،  أخواننا  من  كريم  أخ  لي 

باهلل  زوجته  تقسم  سنخبيث،  دام  المرض  أن  تين،  
ب  باهلل  في  تقسم  منه  سمعت  ما  أنها  مغلظة  أيمان 

على   وتوفاه هللا  الحمد هلل  إال  الحالة،  السنتين  هذه 
أن قليل أن تكون صابرًا، معنى ذلك  ابنه، ال شيء  ابنه، أب كله رحمة لمصلحة  ت تعرف هللا، أب ضرب 

 مة:يفسر تأديب األب البنه إال لصالحه، لذلك اآلية الكري

بْ ﴿ َواْسَتِعينُ  ََلِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن ﴾ وا ِبالصَّ  ِر َوالصَّ
 [ 45] سورة البقرة:  

السعادة، ويا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ إذا كان أي أن تكون متصاًل باهلل أنت في قمة  
 هللا معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟

 العاقبة للمتقين : 

 اآلية الثانية: 

 ﴿ َفاْصِبْر ِإنَّ اْلعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقيَن﴾ 
 [ 49] سورة هود: 

 لعاقبة للمتقين: قد يدور الزمان يقوى الكافر، يستكبر، يتحدى، يتبجح، ولكن ا

اِر َيْضَحُكوَن ﴾   ﴿ َفاْلَيْوَم الَِّذيَن آَمُنوْا ِمَن اْلُكفَّ
 [ 34] سورة المطففين:  
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أبد قلياًل وبكى كثير ن ضحك أواًل ضحك  ك ملذل الذي يضحك آخرًا يبكي قلياًل ويضحك كثيرًا إلى  ًا، ولكن 
 اآلبدين:

 ﴾﴿ اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن 
 [ 32] سورة النحل:  

 ﴿ َفاْصِبْر ِإنَّ اْلعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقيَن﴾ 
 [ 49] سورة هود: 

يرتف أناس  تدور،  ينخفضون،  األيام  أناس  العاقبة أناعون،  النهاية  وفي  يفتقرون،  أناس  أغنياء،  يصبحون  س 
اتبعوه  فقيرة  أسر  والسالم من  الصالة  عليه  النبي  كانوا حول  الذين  الفقراء  الضعاف  الشباب  للمتقين، هؤالء 

رف في التاريخ، سادتنا، هم في لوحة الشدائمًا جائعون مجاهدون في النهاية، سيدنا بالل، سيدنا سعد، كلهم  
 ناهضوا هذه الدعوة زعماء قريش، أغنياء قريش، كبراء قريش، هم في مزبلة التاريخ: ين والذ

 ﴿ َفاْصِبْر ِإنَّ اْلعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقيَن﴾ 
 [ 49] سورة هود: 

ات، أنت محسن، مستقيم، صديق أيها األخ وال أبالغ، أنت اآلن شاب تخاف هللا، ترجو ما عنده، تقيم الصلو 
ديك، أقسم لكم باهلل عندي يقين يفوق حّد الخيال هذا الشاب قد ال يملك اآلن شيئًا، والتنصح من حولك، بار ب

ال بيت، وال زوجة وال عمل، لكنه محب هلل، أقسم لكم باهلل أن هذا الشاب له مستقبل كبير، كيف؟ ال أعلم،  
الئكة بالشاب التائب،  الم عّز و جل يباهي  هللا من شاب تائب، وهللاُ   لكن أنا أعلم أنه ما من شيء أكرم على

 يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. 

 بطولة اإلنسان أن يكون ممن وعده هللا عز وجل بالجنة : 

 أيها األخوة، آية قرآنية: 

 َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا اَل َيْسَتُووَن ﴾  ﴿
 [ 18] سورة السجدة: 
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اِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء ُحوا السَّ يَن اْجَترَ َب الَّذِ ﴿ َأْم َحِس  َئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ يِ 
 ﴾  َما َيْحُكُمونَ 

 [ 21] سورة الجاثية:  

ْنَيا ُثمَّ هُ   َمَتاَع اْلَحَياةِ ﴿ َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُهَو اَلِقيِه َكَمْن َمتَّْعَناهُ   ْحَضِريَن ﴾ َو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلمُ الدُّ
 [  61] سورة القصص: 

 ِة ﴾﴿ اَل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْلَجنَّ 
 [20] سورة الحشر: 

 ﴿ َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ﴾
 [ 9مر:  ة الز ] سور 

 ن ممن يعلم، كل بطولتك أن تكون من أصحاب الجنة، ممن وعدهم هللا عز وجل بالجنة: ك أن تكو كل بطولت 

ُ ُثمَّ اْسَتقَ  ُل َعَلْيِهُم اْلَمََلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِبالْ ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا َّللاَّ ُتْم  َجنَِّة الَِّتي ُكنْ اُموا َتَتَنزَّ
ْنَيا َوِفي اآْلَخِ ُتوَعُدون*َنْحنُ  ُعون*  َرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي َأْنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيهَ  َأْوِلَياُؤُكْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ ا َما َتدَّ

 ُنُزاًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم ﴾ 
 [ 32-30] سورة فصلت: 

 اإلحسان من خصائص المؤمن :

 يَن﴾ ِقَبَة ِلْلُمتَّقِ ِبْر ِإنَّ اْلعااْص ﴿ فَ 
 [ 49] سورة هود: 

السماوات   عرضها  جنات  في  المتقون  الشرف،  لوحات  في  المتقون  عليين،  أعلى  في  المتقون  النهاية  في 
ن من خصائص المؤمن أنه محسن، واإلحسان عطاء؛ يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، واألرض، اآل 
 من صحته: 

 َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن ﴾ ُيِضيُع   اَل َفِإنَّ َّللاََّ ﴿ َواْصِبْر 
 [ 115] سورة هود: 
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تعيش   هل  صالح،  عمل  لك  للمحسنين،  وعوده  يحقق  أال  من  هللا  على  أهون  الكون  زوال  باهلل  لكم  أقسم 

جاهك؟ من مكانتك؟ من علمك؟ من   لآلخرين؟ هل عندك قلب رقيق؟ هل تبذل من مالك؟ من وقتك؟ من
 ء الضعاف المساكين عباد هللا عز وجل ؟ خبرتك لهؤال

َ اَل يُ   ِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن ﴾ ﴿ َواْصِبْر َفِإنَّ َّللاَّ
 [ 115] سورة هود: 

 المؤمن وعده هللا بحياة طيبة :

 أيها األخوة: 

ِهْم َوأَ  ََلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا رَ ﴿ َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِ  َزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعََلِنَيًة َوَيْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة َقاُموا الصَّ
ئَ  يِ  اِر ﴾السَّ  َة ُأوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ

 [ 22] سورة الرعد:

يمضي وقته كما  قد تجد بالمثل القريب من حياتنا طالب مهمل ال يدرس، ال يداوم، ال يقرأ، ال يؤدي امتحانًا،  
، د، وطالب آخر ملتزم بالدوام والدراسة، انظر لهذين الطالبين بعد عشرين عاماً يتمنى، وكما يشتهي، وكما يري

 إنسان له مكانة في المجتمع، متألق، في بحبوحة مالية، له مكانة اجتماعية، والثاني يعاني ما يعاني: 

 ﴿ َفاْصِبْر ِإنَّ اْلعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقيَن﴾ 
 [ 49سورة هود:  ]
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للمتقي،   المستقبل  لزم  العاقبة،  الذي  هذا  تدور،  هذا األيام  العلم، طبق  دروس  بيوت هللا عز وجل، حضر 
نهج في بيته، في عمله، خاف من هللا، غض بصره، أنفق من ماله، طلب العلم، هذا يجب أن تراه بعد الم

 ر، وهو من أسعد الناس. عشرين عامًا في أعلى مكانة، وفي بحبوحة، وله عمل صالح كبي

 مل المحسن كما يعامل المسيء : لى هللا من أن يعازوال الكون أهون ع

م، هذه القوانين يشار إليها  هناك قوانين أخواننا الكرا
 بالقرآن الكريم أحيانًا: 

 ﴿ َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا اَل َيْسَتُووَن ﴾ 
 [ 18] سورة السجدة: 

 مستحيل: 

اُه  نًا َفُهَو اَلِقيِه َكَمْن َمتَّْعنَ ﴿ َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحسَ 
ْنَيا ُثمَّ ُهَو َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن  َمَتاَع اْلَحَياِة الدُّ

 اْلُمْحَضِريَن ﴾ 
 [  61] سورة القصص: 

َئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذينَ  يِ  اِلَحاِت  ﴿ َأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ اَء َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم سَ َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 َما َيْحُكُموَن ﴾

 [ 21] سورة الجاثية:  

مستحيل وألف ألف مستحيل، بل إن زوال الكون أهون على هللا من أن يعامل المحسن كما يعامل المسيء،  
ن وعده هللا  وق كل الظروف، فوق كل األنظمة، المؤمف هناك فرق كبير وهذه وعود هللا فوق المكان والزمان،  

 بحياة طيبة. 

 زوال الكون أهون على هللا من أال يحقق الحياة الطيبة للمؤمن في أي عصر ووضع : 

مرة ثانية: زوال الكون أهون على هللا من أال يحقق هذه الحياة الطيبة للمؤمن في أي عصر، بأي وضع، بأي 
 ضائقة: 
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  َيْسَتُووَن ﴾ ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا اَل  َأَفَمْن َكانَ  ﴿
 [ 18] سورة السجدة: 

 ﴿ َوَذكِ ْرُهْم ِبَأيَّاِم َّللاَِّ ﴾ 
 [  5] سورة إبراهيم: 

في  أعانك  مرة  كبيرة،  ورطة  من  نجاك  مرة  لك،  فاستجاب  دعوته  مرة  أيام،  هللا  عند  لك  المؤمن  أيها  أنت 
تسرك إن نظرت إليها، و أهل الحق، مرة جمعك مع زوجة صالحة،    االمتحان، مرة جمعك مع أهل الخير، مع

 عنها، و تطيعك إن أمرتها: تحفظك إن غبت 

 ﴿ َوَذكِ ْرُهْم ِبَأيَّاِم َّللاَِّ ﴾ 
 [  5] سورة إبراهيم: 

كيف هللا عز وجل جعلك من أبوين شريفين، كيف أعانك على طاعته، كيف جمعك مع أهل الحق، كيف 
 دلك عليه: 

 ْرُهْم ِبَأيَّاِم َّللاَِّ ﴾ ﴿ َوَذكِ  
 [  5: إبراهيم] سورة 

 التوكل على هللا حالة راقية جدًا :

ُلوَن ﴾  ِهْم َيَتَوكَّ  ﴿ الَِّذيَن َصَبُروا َوَعَلى َربِ 
 [  59] سورة العنكبوت:  

 يملك التوكل على هللا، التوكل أن تأخذ باألسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على هللا وكأنها ليست بشيء،
 ستسلمت له، وارتحت: يم بيده كل شيء، وضعت حاجتك عنده، واالتوكل حالة راقية جدًا، اإلله العظ 

ُلوَن﴾ ْل اْلُمَتَوكِ  ِ َفْلَيَتَوكَّ  ﴿ َوَعَلى َّللاَّ
 [  5] سورة إبراهيم: 

ُلوَن ﴾  ِهْم َيَتَوكَّ  ﴿ الَِّذيَن َصَبُروا َوَعَلى َربِ 
 [  59] سورة العنكبوت:  
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  عز وجل : الصبر فضل من هللا

 هو فضل من هللا عز وجل:  لكن هللا يعلمنا أن الصبر

 ﴿ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَِّ ﴾
 [  127] سورة النحل:  

 
على الصبر، سيدنا عمر ما  خلوته مع ربه، في مناجاته، يقول له: يا رب اعني  لذلك المؤمن الصادق في  
الحمد هلل إذ لم تكن أكبر منها،  ال: الحمد هلل ثالث؛ الحمد هلل إذ لم تكن في ديني، و أصابته مصيبة قط، إال ق 

 والحمد هلل إذ ألهمت الصبر عليها. 
 ينك. أعانك على أن تصبر، ولم تكن أكبر منها، ولم تكن في د

 ضعافًا وفقراء : على اإلنسان أن يكون مع المؤمنين ولو كانوا

 اآلن عندنا نوع من الصبر دقيق، قال تعالى: 

 ْلَعِشيِ  ﴾ َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َوا﴿ َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن 
 [ 28] سورة الكهف: 

هناك درس دين بالجامع، لكن في الجامع ال يوجد كراسي، وال ضيافة، يمكن أن تذهب إلى صديق، وتكون  
 تقضي للساعة الثانية عشرة، وتقول: هذهرة مختلطة، وتتمتع بمفاتن الحسناوات، وتكون مرحًا بالجلسة، و السه
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، ويمكن أن تأتي إلى بيت من بيوت هللا، وتجلس على األرض، وال السهرة ال أنساها، لكن كلها بالمعاصي
 يوجد أي ضيافة، قال تعالى:

ِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة  َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم تُ ُيِريُدوَن َوْجَههُ  وَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدعُ 
ْنَيا   َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا ﴾الدُّ

 [ 28] سورة الكهف: 

ك امنهج  مع  والتو ن  معهم،  فالسعادة  وفقراء،  ضعافًا  كانوا  ولو  الدنيا لمؤمنين  أهل  مع  تكن  وال  معهم،  فيق 
 حرفين الذين لم يعبؤوا بطاعة هللا: المن

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه ﴾   ﴿َربُّ السَّ
 [   65] سورة مريم: 

 جهد : العبادة تحتاج إلى 

شاء العبادة تحتاج إلى جهد، أنت تصلي العشاء، الناس يسهرون و ال يستطيعون أن يصلوا، أنت تصلي الع
 أربع ركعات ووتر وسنة: 

 ﴿ َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه ﴾
 [   65] سورة مريم: 

 في رمضان هناك صيام بأشهر الصيف: 

 ﴿ َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه ﴾
 [   65مريم: سورة  ]

 في الطريق حسناوات غاديات ورائحات، وكل مفاتنهم ظاهرة: 

 ِلِعَباَدِتِه ﴾ ﴿ َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر 
 [ 65] سورة مريم: 

 غض البصر، الدين فيه جهد و فيه تكليف: 

 ﴿ َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه ﴾
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 [   65] سورة مريم: 

 :يء  كل ش الجمال والكمال والنوال أساس

 ثم قال تعالى: 

﴿ َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِ ْح ِبَحْمِد َربِ َك َقْبَل  
ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آَناِء اللَّْيِل َفَسبِ ْح  ُطلُ  وِع الشَّ

 ْطَراَف النََّهاِر ﴾َوأَ 
 [   130] سورة طه:  

 قال تعالى: 

 ﴿ َلَعلََّك َتْرَضى﴾ 
 [   130] سورة طه:  

حيننأ ماذا ت  أنت  النوال،  بأصل  الكمال،  بأصل  الجمال،  بأصل  تتصل  حينما  الكاملة،  بالذات  تتصل  ما 
ت تحب الجمال، والكمال، والنوال، هذه أساسيات كل شيء، الجميل يحب، والكامل يحب، والعطاء تحب؟ أن
الجمال،يحب،   تحب  النوال،  تحب   ، ًً خيرًا فيه، جزاه هللا  تتزوج  بيتًا  أعطاك  ا  إنسان  والجمال  تحب  لكمال، 

 والكمال والنوال عند هللا:

 نَُّهْم ُهْم اْلَفاِئُزوَن ﴾﴿ ِإنِ ي َجَزْيُتُهْم اْلَيْوَم ِبَما َصَبُروا أَ 
 [  111] سورة المؤمنون: 

 في اإلسَلم ال يوجد حرمان :

م والشراب، شهوة من هو الفائز؟ الصابر، ما فلسفة الصبر؟ أنت مخلوق أودع هللا فيك الشهوات، شهوة الطعا 
محدد، شهوة  سمح لك بحيز  الجنس، شهوة العلو في األرض، هذه كلها شهوات أساسية، هذه الشهوات هللا

فقط، بالمال الكسب المشروع، بالعلو    المرأة زوجتك فقط، اإلسالم ال يوجد فيه خليلة أبدًا، وال صديقة، الزوجة
عند هللا وعند الناس، وأنت من خالل التجارة المشروعة  في األرض العمل الصالح، أنت بالعمل الصالح تعلو  

، وأنت من خالل األعمال البطولية تعلو عند الناس، الحاجة  الحالل تسعد به  أو الخدمة المأجورة يأتيك المال
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لمال، والحاجة إلى الطعام، وإلى الطرف اآلخر، هذه الحاجات موفورة بالدين لكن إلى العلو، والحاجة إلى ا
د  نظيف، من طريق شريف، من طريق تعلو به عند هللا وعند الناس، فلذلك في اإلسالم ال يوج  من طريق 

 شهوات التي أودعها هللا فيك تأخذها من جانبها الراقي.حرمان، لكن ال

 الموت عرس المؤمن : 

 خوة: أيها األ 

 ﴾﴿ ِإنِ ي َجَزْيُتُهْم اْلَيْوَم ِبَما َصَبُروا َأنَُّهْم ُهْم اْلَفاِئُزوَن 
 [  111] سورة المؤمنون: 

 ﴿ َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد َّللاَِّ َحقٌّ ﴾
 [  60] سورة الروم: 

لموت ال يدخل في حساباتهم ظم الناس ابصراحة مع
الذي   الحليب  ينسى  متى  لحظته،  يعيش  إطالقًا، 

عه من أمه؟ عندما يقترب أجله، أقول لكم وأنا  رض
لي الموت  موضوع  الناس  معظم  أقول:  ما  س  أعني 

يصاب   عندما  لكن  أبدًا،  حساباتهم  في  داخاًل 
في   القلبية  واألزمة  قلبية  بأزمة  األعّم  اإلنسان 

في    األغلب يدخل  ساعتئذ  الموت،  من  تقربه 
 متاهات، لذلك هللا عز وجل قال: 

 ْم َعَلى النَّاِر ﴾﴿ َفَما َأْصَبَرهُ 
 [ 175] سورة البقرة:  

ق الحرجة  الساعات  هذه  إلى  تصل  أن  وتتو فالبطولة  بعقلك،  إليها  تصل  أن  إليك،  تصل  أن  معها،  بل  افق 
إلى بلد غربي للمعالجة، فكان الجواب أن الموت محقق  وتتكيف معها، قبل أن تصل إليك، أعرف رجاًل ذهب  

ره وكنائنه وودعهم، ثاني يوم  خالل أيام، وتبّلغ بطريقة أو بأخرى، يقول لي قريبه: أول يوم جمع أهله وأصها 
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ا  مشاكله  و حّل  زاره،  الشام  في  شيخ  له  يوم  ثالث  باليوم لمالية،  الطبيب  توقع  وكما  األوراد،  بعض  له  عمل 
السا  من  الثالث  عمله صالح،  براحة عجيبة ألن  الموت  استقبل  قريبه:  لي  يقول  لكن  توفاه هللا،  الواحدة  عة 

ه: افتح الصندوق وخذ ما  يقول ل  -كان هناك أناس ال يقرونه على هذا  ولو  -عادته إذا جاء إنسان يريد مااًل  
م تعلمني  ما تشاء وال  افتح وخذ  للمال طبعًا مؤمن،  إنسان مضطر  للخير،  تعلمني، هذا   ن محبته  تريد وال 

 عندما جاءه الموت كان بأسعد لحظات حياته: 

 )) تحفة المؤمن الموت ((
 م، والبيهقي، عن ابن عمر [ ] أخرجه الطبراني، وأبو نعيم، والحاك

موت عرس المؤمن، فالبطولة أن تجعل هذه المصيبة العامة هي ساعة من هذه اللحظة، الكل حياتك تعد ل
 . ساعات الحب مع هللا

 الصبر نصف اإليمان : 

أيها األخوة الكرام، موضوع الصبر، مرة ثانية في القرآن ثالث وتسعين آية عن الصبر، وكل آية لها معنى  
ابحث ف الصبر  إلى  الكلمات،   رعيًا مهمًا جدًا، عندما تصل  الحاسوب عنه فيظهر عندك عدد من  تابع    في 

اإلي اإليمان،  نصف  الصبر  دقيقة،  متابعة  وبين الموضوع  شدة  بين  أنت  شكر،  ونصف  صبر  نصف  مان 
ي الشدة رخاء، في الشدة تصبر، في الرخاء تشكر، إن أردت أن تلخص اإليمان كله شقان؛ صبر وشكر، ف

 ر وصبور. تصبر، وفي الرخاء تشكر، والمؤمن شكو 

اعلموا أن ملك الموت أيها األخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، و 
الموت،  بعد  لما  نفسه، وعمل  دان  الكّيس من  فلنتخذ حذرنا،  إلينا،  إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا  قد تخطانا 

 اني، والحمد هلل رب العالمين. جز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على هللا األموالعا 

 * * * 
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 من لوازم التوحيد الصبر  1.3

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

لنا إال ما  اللهم ال علم  الوعد األمين،  العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق  الحمد هلل رب 
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما   العليم الحكيم،  علمتنا وزدنا علمًا، وأرنا الحق حقًا وارزقنا علمتنا إنك أنت 

لنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في  أرنا الباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه، واجعاتباعه، و 
 عبادك الصالحين . 

 من لوازم العقيدة الصحيحة :

مع الدرس الثاني والثالثين من الكرام  أيها األخوة   
العقيدة،   حقيقة  دروس  أن  لكم:  أؤكد  زلت  وال 
ين ما  ال  تعالعقيدة  أن  أن بغي  ينبغي  ما  بل  تقد، 

لوازم ومن  عليه،  من   تكون  الصحيحة،  العقيدة 
عز   هللا  معرفة  لوازم  من  الصحيح،  الفهم  لوازم 

 وجل، من لوازم معرفة حقيقة الدنيا: أن تصبر. 

في  شدة،  في  مدرسة،  في  أنت  األخوة,  أيها 
انتباه,   في  في  استماع،  وظائف،  في  اهتمام،  في 

لمدرسة، في الملهى شيء آخر، لى الدرس، في احترام المدرس، هكذا طبيعة اواجبات، في دوام، في تبكير إ
إذا كنت في ملهى فهذا موضوع آخر، فكل إنسان في مدرسة, يظن نفسه في ملهى, يقع في إشكال كبير،  

 أنت في مدرسة، كلمة مدرسة؛ أي إعداد لمستقبل مشرق .

ت مقرًا، ما دامت  رحلة إعدادية، ما دامت الدنيا ممرًّا وليسأنت في الدنيا معنى إعداد لآلخرة، ما دامت الدنيا م
الدنيا دار عمل، ما دامت الدنيا دار تكليف، ما دام اإلنسان أودعت فيه الشهوات، أعطي العقل والمنهج، وقد  
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من توجيه، ال بد من شدة، ال بد من دفع إلى باب هللا  يغفل، وقد يزيغ، وقد يقصر, فال بد من تأديب، ال بد  
 عز وجل، لذلك كان الصبر.

 : متى يصبر العبد؟ 

حينما تفهم على هللا سر وجودك في الدنيا تصبر، حينما تعلم علم اليقين أنك مخلوق للجنة، وأن الحياة الدنيا  
بر ، حينما تعلم أن هللا حكيم تصبر،  إعداد لها تصبر، حينما تعلم أن هللا سبحانه وتعالى كماله مطلق تص

تصبر، أنت حينما تؤمن بوجود هللا أواًل، وبعلمه، ال هللا عليم تصبر، حينما تعلم أن هللا عادل  حينما تعلم أن  
يخفى عليه شيء، وبعدله، وبحكمته، وبرحمته، خبرته بما خلق، حينئذ تصبر, أما الذي ال يصبر فهناك خلل 

 ، خلل في إيمانه، خلل في معرفته لسر وجوده .في فهمه، خلل في عقيدته 

 ؟ : الجاهلمن هو 

ر محصلة، تمامًا كما لو كنت إنسانًا راشدًا بالغًا عاقاًل، وأنت عند طبيب الصبر محصلة أشياء كثيرة، الصب
القلب   ألم مستمر،   -ال سمح هللا وال قدر-أسنان، وضعف  بالمخدر، وال بد من قلع هذا الدرس،  ال يسمح 

 بد لمقعد وتصبر، لماذا تصبر؟ ألنك تعلم أنه اللب ال يحتمل المخدر، والطبيب أقنعك، لذلك تتمسك با والق
من قلع هذا السن، ولماذا تصبر؟ ألنك تعلم أن المخدر ال يناسبك، ولماذا تصبر؟ ألن هذا الطبيب في أعلى 

سنه يبكي، ويتحرك، ويصدر حركات    مستوى، إذًا تصبر، أما لو أن طفاًل صغيرًا أردنا أن نقلع، أو أن نزيل
ه جاهل، إذًا: الذي ال يصبر جاهل، والذي تفلت لسانه بكلمات غير معقولة للطبيب، ألن غير معقولة، وقد ي

 يصبر فهو على حد أدنى من معرفة هللا . 
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 عَلمة الحب الصدق :

كل   ابتالء،  دار  الدنيا  هذه  جعل  وجل  عز  هللا 
أ لمن  قلبه  يميل  باإلكرام  متى إنسان  لكن  كرمه، 

ال يظهر  متى  الحقيقي؟  الوالء  حب  يظهر 
 . الحقيقي؟

حبهم   في  فّتتوا  وإن  حبهم وهللا  على  باق  كبدي 
 راض بما فعلوا

عالمة الحب الصدق، أما العطاء فال يوّلد محبة،  
يوّلد منفعة، لذلك هناك عبيد إحسان، وليس هناك  

 عبيد امتحان .

له مزايا كثيرة، لو أن ن ِقبَ منقطع النظير، أنت تحبه ألنه تأتيك م  لك صديق غني، وكل يوم في مطعم، إكرامه
ًا فانصرفت عنه، إذًا أنت ال تحبه، أنت تحب نفسك، فهذا اليوم الذي قطع عنك العطاء مرة لم يقدم لك شيئ

 انصرفت عنه، ألنك تحب نفسك . 

 هذا ملخص اإليمان : 

ضبط، فما   كله، معرفة باهلل، وضبط الشهوات، اإليمان  يمكن أن يلخَّص اإليمان في الصبر، ألنه هو اإليمان
ن إال جعل لها قناة نظيفة، ولكن ليس قنوات، قناة واحدة، المرأة بالزواج فقط، من شهوة أودعها هللا في اإلنسا 

ابتزاز  الناس، وال  بإيذاء  العلم، ال  العلو في األرض شهوة بطاعة هللا، وبطلب  فقط،  الحالل  بالكسب  المال 
 .  صبر ضبط، المؤمن منضبط، منضبط بمنهج هللاهم، فقضية الصبر قضية مركزية في الدين، الأموال

 اإليمان قيد الفتك ال يفتك مؤمن :

 َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
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يَماُن َقْيُد اْلَفْتِك، اَل َيْفِتُك ُمْؤِمٌن((   ))اإلِْ
 ]أخرجه أبو داود في سننه[ 

اآلن، وتسمعون   دس أن يقتلوا سبعين ألف إنسان؟ والذي ترونهالمعقول: أن الفرنجة حينما فتحوا القمن  هل  
به, قتل بال تمييز، قتل بال سبب، موت كعقاص الغنم، ال يدري القاتل لَم َيقتل، وال المقتول لَم ُقتل؟ فلذلك 

ألف مسلم ذبحوا سبعين  الفرنجة  باإليمان،  تنضبط  أن  فتح صالح ال  في  أنت مكلف  فلما  يومين،  في  قدس 
ا تعالى-أليوبي  الدين  ق  -رحمه هللا  يسفك  لم  قيَّده، القدس,  اإليمان  مقيَّد،  يستطيع،  ألنه ال  واحدة،  دم  طرة 

 اإلنسان بنيان هللا، وملعون من هدم بنيان هللا . 

 ما تعريف الصبر في اللغة؟ :

التشكي,    لسان, والقلب, والنفس, والجوارح عنس الر حبأيها األخوة، الصبر في اللغة الحبس والكف، الصب
أف إليه، وهللِا والجزع, والتسخط, والتذمر، ولو  الحاجة  أمّس  األيام في  الموضوع, ألننا في هذه  ضنا في هذا 

مصائب كالجبال، وهللِا محن ال تقوى على حملها الجبال، والمسلمون مبتلون اآلن أشد أنواع البالء، فال بد  
 صبر . ة الحقيقمن فهم 

 الصبر الثبات مع هللا . 

)وهللِا يا عم ، لو وضعوا الشمس في يميني،  )
والقمر في شمالي, على أن أدع هذا األمر ما  

 تركته، حتى يظهره هللا(( 
 قال تعالى:  

َ َعَلْيِه  ﴿ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ
 َمْن َيْنَتِظُر َوَما  ْنُهمْ ُه َومِ َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحبَ 

 ُلوا َتْبِديًَل﴾ َبدَّ 
 [ 23]سورة األحزاب اآلية: 
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الذي   بالترحيب والدعة، هذا قرار هللا عز وجل، هذه الشدة إرادة هللا عز وجل،  البالء  الثبات مع هللا، تلقي 
بس سخط، وحزع والت يحب اآلخر يحترم إرادته، الذي يحب اآلخر يحب فعله، الصبر حبس النفس عن الج

 لجوارح عن التشويش . اللسان عن الشكوى، وحبس ا

المسير من الدنيا إلى اآلخرة سهل هّين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب هللا شديد، والمسير من النفس  
 إلى هللا صعب، والصبر مع هللا أشد، هذه بعض أقوال العلماء في شأن الصبر . 

 ن تصبر :تعالى أ من لوازم العلم بأسماء هللا

لعلماء: الصبر من لوازم العلم بأسماء هللا وصفاته، تسعين موضعًا، قال بعض االصبر ورد في القرآن في  
وأنك مخلوق  قدير، وأن هللا عدل، وأن هللا خبير،  أن هللا رحيم، وأن هللا حكيم، وأن هللا  فإن علمت حقيقة 

 هللا . لها عند  للجنة، وأن الدنيا دار ممر، وأن الدنيا ال شأن

 ْبِن َسْعٍد َقاَل: وفي الحديث: َعْن َسْهِل 

ِ َجَناَح َبُعوَضٍة, ْنَيا َتْعِدُل ِعْنَد َّللاَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َلْو َكاَنْت الدُّ َما َسَقى َكاِفًرا ِمْنَها  ))َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َشْرَبَة َماٍء(( 

 ]أخرجه الحاكم في مستدركه[ 

 . أسماء هللا تعالى أن تصبرالعلم ب من لوازم

 من عَلمات اإليمان بالقضاء والقدر :

من عالمات  والقدر،  بالقضاء  العبد  إيمان  على  يدل  الصبر  وجل،  مراقبة هلل عز  على صدق  يدّل  الصبر 
 والبصير .اإليمان بالقضاء والقدر أن تصبر، الصدق توحيد هللا بأسمائه، العليم، والحكيم، والخبير، 

ب نفسك محلاًل محن والبالء كيفما يشاء، وهو يعحينما تؤمن أن هللا يقدر الت  أن لم، وأنت ال تعلم، أّي ال تنصِّ
لكل أفعال هللا، قل: ال أعلم، نحن في محنة شديدة، ما الحكمة منها؟ وهللِا ال أعلم، أنا أعلم أن المحن كلها  

 يات كثيرة . هذا هو ردي، آحتى أغيِّر،  رسالة من هللا، أن يا عبدي غيِّر، غيِّر
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 ه مهمة المصائب : ذه

تطهير،   والمصائب  هللا،  من  تقريب  المصائب 
والمصائب   تحذير،  والمصائب  تزكية،  والمصائب 
دفع إلى باب هللا عز وجل، هللا وحده يعلم ما هو  
أفضل لحال المؤمن، يوجد إنسان يسوقه هللا إليه  

إنسان   يوجد  الشدائد،  إنسفي  يوجد  ان بالرخاء، 
، فيقبل عليه، يوجد إنسان  من هللايعزه, فيستحيي  

ال هو  عليه،  تعلم، يضيق  ال  وأنت  يعلم,  خبير، 
على  كتب  ألنه  البشر،  بني  من  طبيب  مع  أنت 

ر، وال   اللوحة: بورد من دولة عظمى, تجد نفسك مستسلمًا، خذ هذا الدواء، حاضر، حلل فتحلل، صور فتصوِّ
اعتر  وال  بو كلمة،  كاتب:  ألنه  الاض،  اإلله  فهذا  كرد،  وقدرة،  عظيم,  وحكمة،  بعلم،  له  يشهد  الكون,  هذا  ل 

 وعدل، أال تستسلم له؟ أال تقول: يا رب أنا راض؟ راض كيفما فعلت بي . 

 وقفة متأنية :

 ال يمكن أن يقول إنسان دعاء أبلغ من هذا الدعاء، في الطائف قال عليه الصالة والسالم:

أنا ال أصدق أنه في تاريخ  -ي على الناس نتي، وقلة حيلتي، وهواليك أشكو إليك ضعف قو ))اللهم إ
سَلم كله مرت فترة, المسلمون هانوا على العالم كله كهذه الفترة، أبدًا، إذا ُقتل شخص منهم، مات واحد اإل

ي؟ إلى صديق يا رب المستضعفين، إلى من تكلن -اليوم، نحن بالمئات، باأللوف، ال قيمة لنا أبداً 
لك العتبى -غاضب علي  لكن يا رب، إذا كانت هذه الشدة تعني أنك-ي ر أم إلى عدو ملكته أم يتجهمني،

لكن  -وإن كانت هذه الشدة ال عَلقة لها بغضبك ورضاك, فأنا راض بهذا، لكن األدب التام -حتى ترضى
 عافيتك أوسع لي(( 
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 انظر إلى هذه الفترة التاريخية التي يعيشها المسلمون اليوم :

من   يما  المسلدعاء  على  تعو نطبق  الدعاء،  كهذا  اليوم  خمسمئة  مين  راكب  كل  راكبًا،  وسبعين  مئتين  يض 
مليون ليرة ديته، مئتان وسبعون راكبًا ضرب خمسمئة مليون، هذا الهوان على هللا، لئال تعتبوا على هللا, هان 

 هللا علينا فهنا على هللا . أمر

طة المستوردة، وقال: أراها أنا وحفيداتي، هان وسمح للبرامج الساق   يوجد بلد نحو الشرق ألغيت كلية الشريعة،
المسلمين فهانوا على هللا عز وجل، برنامج غنائي، مغنيتان يتنافسان على المرتبة األولى، ستة  أمر هللا على  

ال وزير عالم العربي واإلسالمي، وكلفت هذه االتصاالت بمليارات الليرات، لذلك ق وثمانون مليون اتصال من ال
العدو:   المسلمين، ألن حرب  الحمد هلل، مشكلتنا مع اإلسالم، وليست مع  إذًا  المسلمين،  ليست مع  مشكلتنا 

 لمسلمين انتهوا.ا

 مًا بأمره، وتعظيمًا لشرائعه؟: أضع بين أيديكم حقائق يدمى لها القلب، أال ينبغي أن يرى هللا منا اهتما 

ِ فَ   َوى اْلُقُلوِب﴾ِإنََّها ِمْن َتقْ ﴿َوَمْن ُيَعظِ ْم َشَعاِئَر َّللاَّ
 [ 32]سورة الحج اآلية:  

 من أوجه الصبر كما ورد في القرآن الكريم : 
 األمر به والنهي عن ضده :-1

 أيها األخوة، الصبر في القرآن الكريم ورد على سبعة أوجه: 

 ألول: األمر به، والنهي عن ضده:الوجه ا

بْ ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اسْ  ََلِة﴾َتِعيُنوا ِبالصَّ  ِر َوالصَّ
 [ 153]سورة البقرة اآلية:  

 ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا﴾
 [ 200]سورة آل عمران اآلية: 

 ﴿َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَِّ﴾
 [ 127]سورة النحل اآلية:  



  

من لوازم التوحيد الصبر  1.3 الفصل األول :  37 

 

 ُسِل﴾اْلَعْزِم ِمَن الرُّ ﴿َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو 
 [ 35]سورة األحقاف اآلية: 

 ﴿َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ 
 [ 139 ]سورة آل عمران اآلية:

 متى يكون الصبر؟ : 

الصبر    في  لطيف  ملمح  َيُقوُل  يوجد  َأَنٍس  َفَعْن 
 اِلْمَرأٍَة ِمْن أَْهِلِه:

ُ َعَلْيِه َنَة؟ َفِإنَّ َرسُ ))َأَتْعِرِفيَن ُفََل  وَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َوَسلََّم َمرَّ ِبَها, َوِهَي َتْبِكي َعَلى َقْبٍر, َفَقاَل َلَها: 

، َواْصِبِري، َفَقاَلْت َلُه: ِإيَّاَك َعنِ ي، َفِإنََّك  اتَِّقي َّللاََّ 
ِقيَل ُكْن َعَرَفْتُه، فَ اَل ُتَباِلي ِبُمِصيَبِتي، َقاَل: َوَلْم تَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأَخَذ  َلَها: ِإنَُّه َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
َتِجْد َعَلْيِه  ى َباِبِه، َفَلمْ ِبَها ِمْثُل اْلَمْوِت، َفَجاَءْت ِإلَ 

ِ! ِإنِ ي َلْم َأْعِرْفَك، َفَقاَل: ِإنَّ ا ْبَر ِعْنَد َأوَّ َبوَّاًبا، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل َّللاَّ  ِل َصْدَمٍة(( لصَّ
لكن بعد الصدمة األولى, ال بد من أن نصبر، شئنا أم أبينا، ماذا نفعل؟ شخص عنده ابن توفاه هللا، ماذا  

الصبر وانتهى،  مات  عند   يفعل؟  إذا صبرت  إال  تكون صابرًا  لكن ال  األولى،  الصدمة  بعد  ولكن  حاصل، 
 الشكر . لك الحمد، يا رب لك الصدمة األولى، عند أول خبر، يا رب

 قف عند هذا الملمح لهذا الحديث : 

 هناك ملمح ثان: ممنوع منعًا باتًا أن تتمنى الموت، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه قال: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل َيَتَمنََّينَّ َأَحُدُكْم اْلَمْوَت مِ  ، َفِإْن َكاَن اَل ُبدَّ َفاِعًَل ْن ُضرٍ  َأَصاَبهُ ))َقاَل رسول هللا َصلَّى َّللاَّ
 ْل: اللَُّهمَّ َأْحِيِني َما َكاَنْت اْلَحَياُة َخْيًرا ِلي، َوَتَوفَِّني ِإَذا َكاَنْت اْلَوَفاُة َخْيًرا ِلي(( َفْلَيقُ 

 ]أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح, وأبو داود والترمذي والنسائي في سننهم[ 
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ل، ضعفت ذاكراته، َفَقَد وعيه، أصبح  ركته، أصابه شلإنسان َفَقَد قدراته، َفَقَد ح ّي  الموت رحمة، أ أحيانًا يأتي  
 عبئًا، ما من شيء أرحم له من الموت . 

فأصبه   المسجد,  هذا  في  بي سوءًا  أراد  من  اللهم  يقول:  كان  توفي رحمه هللا،  لخطيب,  أسمع شريطًا  كنت 
 تمنى الموت فال يجده . ان في دمه، حتى يبعمى في عينيه، وشلل في يديه، وسرط

َياُة َخْيًرا َأَحُدُكْم اْلَمْوَت ِمْن ُضرٍ  َأَصاَبُه، َفِإْن َكاَن اَل ُبدَّ َفاِعًَل َفْلَيُقْل: اللَُّهمَّ َأْحِيِني َما َكاَنْت اْلحَ ))اَل َيَتَمنََّينَّ 
 ِلي، َوَتَوفَِّني ِإَذا َكاَنْت اْلَوَفاُة َخْيًرا ِلي(( 

 ع الحزن :صبر ال يتنافى ملا

 اآلن: 
بِ  َأنَّ  ُأَساَمَة,  َعَلْيِه َعْن  َّللاَُّ  َصلَّى  َّللاَِّ  ِلَرُسوِل  ْنًتا 

َوَسلََّم َأْرَسَلْت ِإَلْيِه، َوَمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه 
َقْد  اْبِني  َأنَّ   : َوُأَبيٌّ َوَسْعٌد,  َزْيٍد,  ْبُن  ُأَساَمُة  َوَسلََّم 

اَلَم، وَ اْحُتِضَر، َفاشْ   َيُقوُل: َهْدَنا، َفَأْرَسَل َيْقَرُأ السَّ

ِ َما َأَخَذ َوَما َأْعَطى، َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه   ))ِإنَّ ّلِلَّ
ُمَسمًّى، َفْلَتْصِبْر َوَتْحَتِسْب، َفَأْرَسَلْت ِإَلْيِه ُتْقِسُم 

ِفَع ِإَلْيِه، َعَلْيِه، َفَقاَم َوُقْمَنا َمَعُه، َفَلمَّا َقَعَد رُ 
بِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل َسْعٌد: َما َهَذا َيا َفَأْقَعَدُه ِفي َحْجرِِه، َوَنْفُس الصَّ يِ  ُجئِ ُث، َفَفاَضْت َعْيَنا َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ

ُ ِفي ُقُلوِب َمْن َيَشاُء ِمنْ  ُ ِمْن ِعَباِدِه ال ِعَباِدِه، وَ َرُسوَل َّللاَِّ؟ َقاَل: َهِذِه َرْحَمٌة َيَضُعَها َّللاَّ َحَماَء((ِإنََّما َيْرَحُم َّللاَّ  رُّ
 إذًا: الصبر ال يتنافى مع الحزن .

 َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َقاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فقال: ِإنَّ اْلَعْيَن َتْدَمُع،  َيْحَزُن، َواَل َنُقوُل ِإالَّ َما َيْرَضى َواْلَقْلَب  ))َدَخْلَنا َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َربَُّنا، َوِإنَّا ِبِفَراِقَك َيا ِإْبَراِهيُم َلَمْحُزوُنوَن(( 
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 ما موضع الشاهد في هذا الحديث؟ : 

  َقاَل: ِه َوَسلَّمَ أيها األخوة الكرام، روى اإلمام مسلم في صحيحه, َعْن ُصَهْيٍب, َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَليْ 

ُكْم، َوَكاَن َلُه َساِحٌر، َفَلمَّا َكِبَر َقاَل ِلْلَمِلِك: ِإنِ ي َقْد َكِبْرُت, َفاْبَعْث ِإَليَّ ُغََلًما ُأَعلِ ْمُه  ))َكاَن َمِلٌك ِفيَمْن َكاَن َقْبلَ 
ْحَر  هو متواطئ  ولوجًيا، أي وفي رواية: كان هذا الساحر أو الكاهن يتكهن للملك، يقدم له غطاء إيدي-السِ 

  -في طريق الغَلم إلى الساحر راهب-ًما ُيَعلِ ُمُه، َفَكاَن ِفي َطِريِقِه ِإَذا َسَلَك َراِهٌب َفَبَعَث ِإَلْيِه ُغََل  -مع الملك
ه  الراهب يمثل الدين السماوي، أما الملك متأل ه، والذي يقنع الناس بأنه إل-َفَقَعَد ِإَلْيِه، َوَسِمَع َكََلَمُه 

عبير الشعبي على هامان يا فرعون، لكنه يقنع  ن الساحر ليس مقتنعًا أن هذا الملك إله، بالتالساحر، لك
اِحَر َضَرَبُه، َفَشَكا َذِلَك  -الناس أن هذا الملك إله اِحَر َمرَّ ِبالرَّاِهِب, َوَقَعَد ِإَلْيِه، َفِإَذا َأَتى السَّ َفَكاَن ِإَذا َأَتى السَّ

اِحَر َفُقْل: َحَبَسِني ، َفَقاَل: ِإَلى الرَّاِهِب  اِحُر، َفَبْيَنَما  ِإَذا َخِشيَت السَّ َأْهِلي، َوِإَذا َخِشيَت َأْهَلَك, َفُقْل: َحَبَسِني السَّ
وحش وقف على مداخل بلدة، وحبس الناس عن  -ُهَو َكَذِلَك, ِإْذ َأَتى َعَلى َدابٍَّة َعِظيَمٍة, َقْد َحَبَسْت النَّاَس 

ِهُب َأْفَضُل؟ َفَأَخَذ َحَجًرا, َفَقاَل: اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َأْمُر الرَّاِهِب  ْوَم َأْعَلُم: الساحر َأْفَضُل َأْم الرَّاَقاَل: اْليَ فَ  -الخروج 
ابََّة, َحتَّى َيْمِضَي النَّاُس، َفَرَماَها, َفَقَتَلهَ  اِحِر, َفاْقُتْل َهِذِه الدَّ لنَّاُس، َفَأَتى  ا، َوَمَضى اَأَحبَّ ِإَلْيَك ِمْن َأْمِر السَّ

، َأْنَت اْلَيْوَم َأْفَضُل ِمنِ ي الرَّاِهَب َفَأْخَبَرُه، فَ  َقْد َبَلَغ ِمْن   -أي رأى على يديه كرامة-َقاَل َلُه الرَّاِهُب: َأْي ُبَنيَّ
، َوَكا اِوي النَّاَس  ُيْبِرُئ اأْلَْكَمَه َواأْلَْبَرَص، َوُيدَ َن اْلُغََلمُ َأْمِرَك َما َأَرى، َوِإنََّك َسُتْبَتَلى، َفِإْن اْبُتِليَت َفََل َتُدلَّ َعَليَّ

َنا َلَك َأْجَمُع ِإْن َأْنَت  ِمْن َساِئِر اأْلَْدَواِء، َفَسِمَع َجِليٌس ِلْلَمِلِك, َكاَن َقْد َعِمَي، َفَأَتاُه ِبَهَداَيا َكِثيَرٍة، َفَقاَل: َما َهاهُ 
َ َفَشَفاَك، َفآَمَن  َحًدا، ِإنََّما َيْشِفي َّللاَّ عز وجل، َفإِ  َأْشِفي أَ َشَفْيَتِني، َفَقاَل: ِإنِ ي اَل  ِ, َدَعْوُت َّللاَّ ْن َأْنَت آَمْنَت ِباّلِلَّ

ُ، َفَأَتى اْلَمِلَك، َفَجَلَس ِإَلْيِه َكَما َكاَن َيْجِلُس، َفَقاَل َلُه اْلَمِلُك: َمْن َردَّ َعَلْيكَ  ي،  َقاَل: َربِ    َبَصَرَك؟ ِبه, َفَشَفاُه َّللاَّ
ُبُه, َحتَّى َدلَّ َعَلى اْلُغََلِم، َفِجيَء ِباْلُغََلِم، َفَقاَل َقاَل: َوَلَك َربٌّ َغْيِري؟ َقاَل: َربِ   ُ، َفَأَخَذُه، َفَلْم َيَزْل ُيَعذِ  ي َوَربَُّك َّللاَّ

، َقْد َبَلَغ ِمْن ِسْحِرَك َما ُتْبِرُئ اأْلَْكمَ  ِإنِ ي اَل َأْشِفي َرَص، َوَتْفَعُل َوَتْفَعُل؟ قال: َفَقاَل: َه َواأْلَبْ َلُه اْلَمِلُك: َأْي ُبَنيَّ
ُبُه, َحتَّى َدلَّ َعَلى الرَّاِهِب، َفِجيَء ِبالرَّاِهِب  ُ، َفَأَخَذُه, َفَلْم َيَزْل ُيَعذِ  ، َفِقيَل َلُه: اْرِجْع َعْن َأَحًدا، ِإنََّما َيْشِفي َّللاَّ

اُه، ُثمَّ ِجيَء ِبَجِليِس  ، َفَوَضَع اْلِمْئَشاَر ِفي َمْفِرِق َرْأِس اْلِمْئَشارِ ِديِنَك، َفَأَبى، َفَدَعا بِ  ُه َحتَّى َوَقَع ِشقَّ ِه، َفَشقَّ
ُه ِبِه َحتَّى وَ  اُه، ثُ اْلَمِلِك، َفِقيَل َلُه: اْرِجْع َعْن ِديِنَك, َفَأَبى، َفَوَضَع اْلِمْئَشاَر ِفي َمْفِرِق َرْأِسِه, َفَشقَّ مَّ َقَع ِشقَّ
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والسَلم، والقصة تفسر آية في الكتاب أتلوها عليكم بعد  القصة رواها النبي عليه الصَلة -اْلُغََلِم ِجيَء بِ 
َذا َوَكَذا، َفِقيَل َلُه: اْرِجْع َعْن ِديِنَك، َفَأَبى، َفَدَفَعُه ِإَلى َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَقاَل: اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى َجَبِل كَ  -قليل

َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه، َوِإالَّ َفاْطَرُحوُه، َفَذَهُبوا ِبِه, َفَصِعُدوا ِبِه اْلَجَبَل،  اْلَجَبَل، َفِإَذا َبَلْغُتْم ُذْرَوَتُه،  َعُدوا ِبهِ َفاْص 
َفَقاَل َلُه اْلَمِلُك: َما َفَعَل اْلَمِلِك،  َفَقاَل: اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشْئَت، َفَرَجَف ِبِهْم اْلَجَبُل َفَسَقُطوا، َوَجاَء َيْمِشي ِإَلى

ُ، َفَدَفَعُه ِإَلى َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه، َفَقاَل: اْذَهُبوا ِبِه َفاْحِمُلوُه ِفي ُقْرُقورٍ َأْصَحابُ  أي في  - َك؟ َقاَل: َكَفاِنيِهُم َّللاَّ
ُطوا ِبِه اْلَبْحَر، َفِإْن َرَجَع َعْن ِديِنِه، َوإِ  -قارب  اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشْئَت،  ُفوُه، َفَذَهُبوا ِبِه، َفَقاَل: اللَُّهمَّ الَّ َفاْقذِ َوَتَوسَّ

ِفيَنُة، َفَغِرُقوا، َوَجاَء َيْمِشي ِإَلى اْلَمِلِك، َفَقاَل َلُه اْلَمِلُك: َما َفَعَل َأْصَحاُبكَ  ُ  َفاْنَكَفَأْت ِبِهْم السَّ ؟ َقاَل: َكَفاِنيِهُم َّللاَّ
تَّى َتْفَعَل َما آُمُرَك ِبِه، َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل: َتْجَمُع  اَل ِلْلَمِلِك: ِإنََّك َلْسَت ِبَقاِتِلي حَ َفقَ  -يقتله احتار الملك كيف-

ْهَم ِفي َكِبدِ  ِس، ُثمَّ  اْلَقوْ  النَّاَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتْصُلُبِني َعَلى ِجْذٍع، ُثمَّ ُخْذ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتي، ُثمَّ َضْع السَّ
  -الملك وقع في مأزق كبير، ولكنه لم ينتبه-اْرِم، َفِإنََّك ِإَذا َفَعْلَت َذِلَك َقَتْلَتِني  ْل: ِباْسِم َّللاَِّ َربِ  اْلُغََلِم، ُثمَّ قُ 

ْهَم ِفي َكْبِد  َوَضَع السَّ  َفَجَمَع النَّاَس ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، َوَصَلَبُه َعَلى ِجْذٍع، ُثمَّ َأَخَذ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه، ُثمَّ 
ْهُم ِفي ُصْدِغِه, َفَوَضَع َيَدُه ِفي ُصْدِغِه, ِفي َمْوِضِع  اْلَقْوِس، ُثمَّ َقاَل: بِ  اْسِم َّللاَِّ َربِ  اْلُغََلِم، ُثمَّ َرَماُه، َفَوَقَع السَّ

ْهِم, َفَماَت، َفَقاَل النَّاُس: آَمنَّا ِبَربِ  اْلُغََلِم، آَمنَّا ِبرَ  َمِلُك، َفِقيَل َلُه: ِم، آَمنَّا ِبَربِ  اْلُغََلِم، َفُأِتَي الْ بِ  اْلُغََل السَّ
ِ َنَزَل ِبَك َحَذُرَك, َقْد آَمَن النَّاُس، َفَأَمَر ِباأْلُْخُدوِد ِفي َأْفَوا ْت،  َأَرَأْيَت َما ُكْنَت َتْحَذُر؟ َقْد َوَّللاَّ َكِك، َفُخدَّ ِه السِ 

يَراَن، َوقَ  ْو ِقيَل َلُه: اْقَتِحْم، َفَفَعُلوا, َحتَّى َجاَءْت اْمَرَأٌة، ْم َيْرِجْع َعْن ِديِنِه فأقحموه ِفيَها، أَ اَل: َمْن لَ َوَأْضَرَم النِ 
((َوَمَعَها َصِبيٌّ َلَها، َفَتَقاَعَسْت َأْن َتَقَع ِفيَها، َفَقاَل َلَها اْلُغََلُم: َيا ُأمَّْه, اْصِبِري، َفِإنَِّك َعَلى ا  ْلَحقِ 

 مذي في سننه[ الصحيح, والتر  جه مسلم فيخر ]أ

 نًا يستخدم كدليل على األعمال االستشهادية: هذا الحديث أحيا 

 ُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد﴾ ﴿ُقِتَل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد * النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد * ِإْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد * َوُهْم َعَلى َما َيْفَعُلوَن ِبالْ 
 [ 7-4آلية:  ]سورة البروج ا

 تزال مستمرة إلى نهاية الدوران .  ومعركة الحق والباطل قديمة قدم اإلنسان، وال
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 أن هللا أثنى على أهله، وبّين محبته لهم، ومعيته لهم : -2

لهم،  أهله، وبّين محبته  أثنى على  الكريم: أن هللا سبحانه وتعالى  القرآن  الصبر في  الثاني من وجوه  الوجه 
  ل تعالى: ومعيته لهم، فقا 

ا اِبِريَن َوالصَّ  َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن ِدِقينَ ﴿الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا ِإنََّنا َآَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر * الصَّ
 َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر﴾ 

 [ 17-16]سورة آل عمران اآلية:  

ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوَّللاَُّ  ِبيٍ  َقاَتَل َمَعهُ ِمْن نَ َوَكَأيِ ْن ﴿   ِربِ يُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل َّللاَّ
اِبِريَن﴾   ُيِحبُّ الصَّ

 [ 146]سورة آل عمران اآلية: 

 نهاية المطاف :

 َعْن َأِبي َماِلٍك اأْلَْشَعِريِّ َقاَل:  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: الطُُّهوُر ُسوُل َّللاَِّ  رَ الَ ))قَ   َصلَّى َّللاَّ
ِ َتْمََلُ اْلِميَزاَن، َوُسْبَحا يَماِن، َواْلَحْمُد ّلِلَّ َن َشْطُر اإلِْ

َمَواِت  ِ َتْمََلَاِن، َأْو َتْمََلُ َما َبْيَن السَّ ِ َواْلَحْمُد ّلِلَّ َّللاَّ
ََلُة ُنوٌر، َوا دَ َواأْلَْرِض، َوالصَّ ْبُر لصَّ َقُة ُبْرَهاٌن، َوالصَّ

ٌة َلَك َأْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس  ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن ُحجَّ
 ا َأْو ُموِبُقَها(( ْعِتُقهَ َيْغُدو، َفَباِيٌع َنْفَسُه َفمُ 

 ]أخرجه مسلم في الصحيح, والترمذي والنسائي في سننهما[ 

 

الصبر اإليجابي ال الصبر السلبي، الصبر اإليجابي  كن إلىأيها األخوة، نحن في أمّس الحاجة إلى الصبر، ل
ًا، وال تحمل  يبلغ سعيك أقصاه، ثم حيث انتهى بك السعي فاصبر، ال أن تقعد، وال تتحرك، وال تعمل شيئ  أن

تفعل شيئًا  أال  السلبي  الصبر  أنا صابر، ال،   : المسلمين، وتقول  المسلمين، وال تسهم بشيء في خدمة  هّم 
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ر اإليجابي أن تفعل كل ما تستطيع، وحيث انتهى بك الفعل والسعي تصبر، ال يقبل منا  ا الصبوتصبر، أم 
 أن تفعل شيئًا, فهذا ليس من أخالق المؤمنين . صبر دون إال هذا الصبر الثاني، الصبر اإليجابي، أما أن ت

 وللدرس تتمة إن شاء هللا في األسبوع القادم .
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 ة الصبر هي ما:  الثانيصل الف

 أهمية الصبر 2.1

 ومعانيه  الصبر تعريف 2.2

 حكم الصبر 2.3

 مكانة الصابرين في القرآن الكريم 2.4

 1الصبر األشياء التي تعين على 2.5

 2الصبر األشياء التي تعين على 2.6

 الصبر ربع النجاة  2.7

 1حقيقة الصبر 2.8

 2حقيقة الصبر 2.9
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 أهمية الصبر  2.1

 حيـمالرحمـن الر بسـم اللـه 

بر :  تعريف الص 

صبر ، و الشيء الذي يلفت النظر أن النبي عليه الصالة و السالم في القرآن الكريم مئة آية تتحدَّث عن ال
ُسئل عن اإليمان فقال : هو الصبر . . . يا سبحان هللا أُيختصر اإليمان كله في الصبر ؟! كيف ذلك ؟ في  

 بعض األحاديث الشريفة : 

 كٌر (( نصٌف صبٌر ونصٌف شان مان نصف)) اإلي
 ]البيهقي في شعب اإليمان عن أنس[ 

 ي حديث آخر : وف

 )) الصبر من اإليمان كالرأس من الجسد ، فإذا ذهب الصبر ذهب اإليمان ..(( 
 ]ورد في األثر[ 

هو   اليوم  خطبتنا  موضوع  ؛  األكارم  األخوة  أيها 
الصبر ، ألن النبي عليه الصالة و السالم يختصر  

كلَّه في الصبر ، فقد ورد في القرآن الكريم   اإليمان
آ مئة  عن  يزيد  فما  ما   ، الصبر  عن  تتحدث  ية 

الصبر ؟ وهل هو ضرورة من ضرورات اإليمان ؟  
تعالى   شاء هللا  إن  الصبر  أهمية  تعرفون  قليل  بعد 
من خالل اآليات القرآنية التي تتحدث عن الصبر ،  

، الكف  و  الحبس  اللغة  أصل  في  قال    الصبر 
 : الىتع
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 ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهمْ 
ْنَيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواهُ    َأْمُرُه ُفُرطًا﴾َوَكانَ  الدُّ

 [ 28] سورة الكهف: 

: احبس نفسك معهم ، كن معهم ، احضر مجالسهم ، استمع منهم ، تعلم منهم ،   اصبر نفسك معهم ، أي
 اقتبس منهم ، رافقهم ، قال تعالى : 

َحَياِة ْجَهُه َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة الْ وَن وَ ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ُيِريدُ 
ْنَيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا﴾  الدُّ

 [ 28] سورة الكهف: 

يا أيها األخوة المؤمنون ؛ ماذا يقابل الصبر ؟ إن 
فلم نص يجيبنا  بر  وتعالى  نكون ؟ هللا سبحانه  ماذا 

 عالى : تعن هذا السؤال ، قال 

﴿َسَواٌء َعَلْيَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن 
 َمِحيٍص﴾ 

 [ 21]سورة إبراهيم: 

تكون  أن  إما   ، الجزع  من  بد  فال  تصبر  لم  فإن 
تكون  أن  إما  و   ، المبالغة  على  جزوعًا  أو  جازعًا 

أو تكره  صب   صابرًا  ما  النفس على  المئة هو حبس  اآليات  أراده هللا عز وجل في  الذي  الصبر  ولكن   ، ورًا 
 عز وجل ، قال تعالى :ابتغاء مرضاة هللا 

ََلَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسر ًا َوَعََلِنَيًة َويَ ﴿َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبِتَغاَء وَ  ِهْم َوَأَقاُموا الصَّ ُءوَن ِباْلَحَسَنِة ْدرَ ْجِه َربِ 
اِر﴾ َئَة ُأوَلِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ يِ   السَّ

 [ 22]سورة الرعد: 
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عبيد ، أو فالن أو عالن ، لم   صبروا ابتغاء وجه ربهم ، لم يصبروا قهرًا ، لم يصبروا ابتغاء وجه زيد أو
لم يصبروا ذكاء، لم يصبروا مداراة ،   ، لم يصبروا سياسة  ابتغاء وجه ربهم ، و ص  يصبروا حرمانًا ،  بروا 

وجه هللا ابتغاء  تكره  ما  على  نفسك  إذا حبست   ، بينهم  وأمرهم شورى   ، الصالة  هو  أقاموا  فهذا  وجل   عز 
 في كتاب هللا عز وجل .   الصبر الذي أراده هللا في مئة آية و نيف

ه الشمولي  مفهومه  وفي   ، الدقيق  تعريفه  في  الصبر  لعل  ؛  المؤمنون  األخوة  أيها  عن   ويا  النفس  حبس 
وزجرها  طاعة هللا  على  النفس  حمل   ، الهوى  مقتضيات  و  الطبع  يعنيه   مشتهيات  ما  هو  معصية هللا  عن 

 الصبر في القرآن الكريم .

بر :   فروع الص 

عليه الصالة والسالم حينما يلخِّص اإليمان كله حينما يلخصه في الصبر ، فال بد من أن الصبر   لكن النبيو 
و سمة عميقة ألخالق كثيرة ، ال بد من ذلك ، فمن صبر عن شهوة البطن والفرج ابتغاء وه  ة ،له فروع كثير 

 فهذه هي العفة ، قال عليه الصالة و السالم : وجه هللا عز وجل 

 يف عن المحارم ، اإليمان عفيف عن المطامع . . .(()) اإليمان عف
 ]الزهد البن حنبل عن بشر بن منصور [

وة الفرج ، فالذي  ن وشهالبط   شهوة  فالعفة صبٌر عن
  ، صابر  هو  إنما   ، هللا  محارم  عن  بصره  يغضُّ 
يعاكس شهوته ، يعاكس ميله الفطري إلى المرأة ،  

وا  ، صابر  فالعفيف  اإلثارة،  داعي  لذي  يعاكس 
هناك   المال  ملك  من   ، المال  مغريات  عن  يصبر 
دوافع كثيرة تدفعه إلى أماكن معينة ، وإلى مواقف  

معينة في الحياة ، فهذا الذي    طرائق وإلى  معينة ،  
بالمال   هللا  أكرمه  قد  كان  إذا  نفسه  لهوى  يستجيب 

ماه العلماء   جلس في المكان الذي تشتهي ، البطر ، بطر الغنى أن تأكل ما تشتهي ، وتفعل ما تشتهي ، وتسَّ
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طاعة هللا على  فيحملها  غني  وهو  نفسه  يضبط  الذي  لكن   ، عباد هللا  على  تستعلي  ،  وأن  على ويحمل  ها 
التواضع ، ويحملها على السخاء ، فهذا أيضًا من الصابرين ، صبر ع ن مغريات العبادة ، ويحملها على 

ي الحرب هو الشجاع ، و نقيضه الجبان ، و الشجاعة  المال ، ضبط نفسه ، ولم يكن بطرًا ، والذي يصبر ف 
البطن و الفرج صبر ، و إذا   شهوة   فة عنصبر ، الضبط في حالة الغنى صبر ، و الشجاعة صبر ، و الع

  ، لوجه هللا عز وجل  فكظمت غيظك  تسحقه  أن  وبإمكانك  إنسان  من استفزَّك  الغيظ  فكظم   ، فأنت صابر 
ت قادر على أن تكيل له الصاع صاعين ، لكنك اتَّسمت بسعة الصدر  الصبر ، وإذا جهل عليك إنسان أن

ك وهواك في إذاعته فكتمت هذا السر فأنت صابر ، ت نفسوغالبفأنت صابر ، و إذا أفشى لك إنسان سرَّه ،  
نيك ، فعففت عنها ، وآثرت هللا ورسوله فأنت صابر ، إذا وإذا عرضت لك الدنيا بزينتها ، وتراقصت أمام عي

ك هللا برزق قليل محدود ورضيت به ، وقنعت به فأنت صابر ، فالقنوع صابر ، والزاهد صابر ، وكاتم حبا 
م صابر ، وواسع الصدر صابر ، والشجاع صابر ، ومن ضبط نفسه و المال بين  الحلي، و    السر صابر

 و من صبر عن شهوة البطن و الفرج فهو من الصابرين .  يديه إنه من الصابرين ،

المؤمن أرأيت ، إن معظم أخالق  الصبر  إلى  ها  المؤمن مردُّ أيها األخوة اإليمان كيف أن معظم أخالق  يا  م 
ها إ  بر . لى الصمردُّ

 الحكمة من أن اإلنسان وحده كلف بالصبر : 

ُكلِّف المالئكة بالصبر ؟ ال ، لماذا ؟ ألن فيهم نزوعًا إلى هللا عز    العقيدة ، هل  حقيقة دقيقة من حقائق 
تعاكس  وجل أخرى  قوة  هناك  ليس   ، غير  ليس   ،

هذه القوة ، المالئكة ُركِّبوا من عقل بال شهوة ، فهم  
إلى عز    مدفوعون  بنهللا  في  فطرتهم وجل  و   يتهم 

الحيوان  و   ، حياتهم  في  وجود  له  ليس  فالصبر 
ُركِّبت فيه الشهوة ، و لم ُيكلَّف حمل األمانة ، و لم 

  ، وجل  عز  هللا  معرفة  تطهير ُيكلَّف  يكلف  لم  و 
الحيوان قوتان متعاكستان ،   نفسه ، ليس في حياة 
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ألن هللا عز وجل أودع فيه نوازع مادية ،  ف بالصبر  ن وحده كللذلك ال يكلف الحيوان بالصبر ، إن اإلنسا 
كر و العلو في األرض ، هذه دوافع أرضية ، و حمَّله  كحب الطعام و الشراب ، وحب النساء ، و حب الذ

حرية    األمانة أعطاه   ، بالشرع  كلفه   ، العقل  نعمة  منحه  و   ، الكون  له  ر  سخِّ  ، نفسه  ر  يطهِّ أن  كلَّفه  و 
، قوة تدعوه إلى األرض ، تدعوه إلى قضاء الشهوة ، تدعوه إلى االستمتاع   بين قوتينفاإلنسان  ،  االختيار 

، تدعوه إلى الرقي ، تدعوه إلى أن يكون وه إلى اللَّذة ، وقوة تدعوه إلى هللا ، تدعوه إلى السمّو  بالمادة ، تدع
، والشهوة تدعوه إلى   إلى هللا  عقل يدعوهأخالقيًا ، تدعوه لمعرفة ربه ، اإلنسان مركَّب من عقل وشهوة ، ال 

اعث الديني يغلب الباعث الشهواني ، األرض ، لذلك أنت بين قوتين ، كل أخالق المؤمن في أساسها أن الب 
ساسها أن الباعث الشهواني يغلب الدافع الديني ، فأنت في صراع بين الشهوة و بين و كل أخالق الكافر في أ

بين و  الدنيا  بين   ، ،  العقل  ال  اآلخرة  بفعل وجنود  لإلنسان  يوسوسون   ، واإلنس  الجن  شياطين  هم  شهوة 
ينالمعاصي ، و جنود الحق هم المالئك الذين  الذين يلهمون اإلنسان فعل الخيرات ، و المؤمنون  صحون ة 

لى  الناَس بطاعة الرحمن ، فهذا الصراع بين الباعث الديني و بين الباعث الشهواني ، هو في أساسه يحتاج إ 
 أن تسكت الباعث الشهواني استجابة للباعث الديني ، أن تؤثر اآلخرة الباقية على الدنيا   يحتاج إلى صبر ،  

 ان فقال : " هو الصبر " . الزائلة ، لذلك حينما ُسئل عليه الصالة و السالم عن اإليم

بر وحده مناط الفَلح في اآلخرة :   الص 

الجنة كله الصبر ، بل   في آيات ثالث جعل ثمنن الكريم  أن القرآ  يا أيها األخوة المؤمنون ؛ من منا يصِدق  
الزاهد    ، الحليم صبور   ، الواسع  بمعناه  الصبر  إن 
 ، صبور  الرحيم  و   ، صبور  القنوع  و   ، صبور 

الصبر  والعفيف صبو  إن   ، الشجاع صبور  و   ، ر 
سمة عميقة في النفس ، تظهر على ساحة السلوك  

الزهد و ط النفس و بالعفة و الشجاعة و الحلم و ضب
وحده  ا الصبَر  الكريم  القرآُن  جعل  لذلك   ، لقناعة 

 قال تعالى :  ، مناط الفالح في اآلخرة
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 ﴿َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريرًا﴾ 
 [12نسان:  ]سورة اإل 

 في آية ثانية قال تعالى :  

ْوَن فِ   َسََلمًا﴾يًَّة وَ يَها َتحِ ﴿ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُروا َوُيَلقَّ
 [ 75]سورة الفرقان: 

 في آية ثالثة قال تعالى : 

اِر﴾  ﴿َسََلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ
 [ 24]سورة الرعد: 

إًذا أنت في الدنيا بين أن ترضي نوازعك الشهوانية و بين أن ترضي نوازعك الروحية ، بين أن تكون مع هللا 
، بين أن تسعى إلى اللذة اآلنية و بين أن تسعى إلى السعادة األبدية ، أنت بين   مع الشيطان  بين أن تكون و  
 و ذاك .  هذا

بر ثبات لداعي الحق :  الص 

 يا أيها األخوة المؤمنون ؛ الصبر ثبات لداعي الحق ، و عدم الصبر انحراف عن الحق ، لذلك قال تعالى : 

ْنَساَن خُ  ُه اْلَخْيُر َمُنوعًا * ِإالَّ اْلُمَصلِ يَن ﴾ * ِإَذا ِلَق َهُلوعاً ﴿ ِإنَّ اإلِْ رُّ َجُزوعًا * َوِإَذا َمسَّ ُه الشَّ  َمسَّ
 [ 21-19]سورة المعارج: 

ذاق  ه  ، القرب  طعم  وذاق  باهلل  اتصل  الذي  ذا 
الذي   هذا   ، الرضوان  معنى  ذاق   ، اإليمان  حالوة 

أنها الدنيا ، وكيف  زائلة ، و    اتصل باهلل و عرف 
،  ، و كيف أنها دار ابتالء   نها مزرعة اآلخرةكيف أ

حقيقة   عرف  الذي  هذا   ، تكليف  دار  أنها  وكيف 
قيمتها ،  والها ، عرف تفاهة  الدنيا ، عرف سرعة ز 

عرف أنها ال تعدل عند هللا جناح بعوضة ، آثر ما  
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قلب بشر ، على   معت ، وال خطر علىيبقى على ما يفنى ، آثر الجنة التي فيها ما ال عين رأت ، وال أذن س
 دنيا المحفوفة بالهموم ، المحفوفة بالقلق ، المحفوفة بالمكاره . ال

 يا أيها األخوة المؤمنون ؛ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل : 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى اْلَمْسِجِد َوُهَو َيُقوُل ِبَيِدِه َهكَ ) ْحَمِن ِبَيِدِه  َأُبو َعْبِد الرَّ  َذا ، َفَأْوَمأَ ) َخَرَج َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُ ِمْن َفْيِح َجَهنََّم َأاَل ِإنَّ َعَمَل اْلَجنَِّة َحْزٌن ِبَرْبَوٍة َثََلًثا ، َأاَل  ِإَلى اأْلَْرِض َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو  َوَضَع َلُه َوَقاُه َّللاَّ

ِعيُد َمْن وُ ِإنَّ َعَمَل النَّاِر َسْهٌل ِبَسْهَوٍة ، وَ  ُمَها َعْبٌد  َوَما ِمْن َجْرَعٍة َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َجْرَعِة َغْيٍظ َيْكظِ ِقَي اْلِفَتَن، السَّ
ُ َجْوَفُه ِإيَماًنا ((  ِ ِإالَّ َمََلَ َّللاَّ  َما َكَظَمَها َعْبٌد ّلِلَّ

 ]أحمد َعِن اْبِن َعبَّاٍس[

د ، و لمجر   سرت في طريق النار  وتميل مع الهوى فقدأي لمجرد أن تستسلم لشهوتك ، وتسير مع رغبتك ،  
تكافح رغبتك ، وأن تعاكس شهوتك ، و أن تعصي   أن تسعى إلى هللا و رسوله ، وإلى الدار اآلخرة ، وأن 

 هواك فقد سرت في طريق الجنة ، يلخِّص هذا قوله تعالى : 

ِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن الْ   ْأَوى﴾َجنََّة ِهَي اْلمَ َهَوى * َفِإنَّ الْ ﴿َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِ 
 [ 41-40]سورة النازعات: 

وى يدعوك ، وداعي الرحمن يدعوك ، المَلك يلهم ، و الشيطان يوسوس ،  نهى النفس عن الهوى ، داعي اله
 الجسد يطلب ، و الروح تطلب ، وأنت مع من ؟

بر من لوازم النجاح في الدنيا قبل اآلخرة :  الص 

ق أن الصبر من لوازم النجاح في الدنيا قبل اآلخرة ،   شيء آخر ، منالمؤمنون ؛    األخوة  يا أيها   منكم يصدِّ
إنسان حقَّق في الدنيا نجاحًا كبيرًا إال و السبُب هو صبره على متاعب العمل في أوله ، فلوال صبر   ما من

رسه لما ال صبر الطالب على دالزارع على بذره لما حصد ، ولوال صبر الغارس على غرسه لما جنى ، ولو 
 صبر المقاتل على عدوه لما انتصر .   نجح ، ولوال
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،  كلُّ الناجحين حقَّقوا آمالهم  أيها األخوة المؤمنون ؛
وبلغوا ُمناهم بالصبر ، إذا كانت الدنيا الدنية التي  
ال تعدل عند هللا جناح بعوضة ، ال بد للنجاح فيها  

الذي ي الطبيب  جلس وراء مكتبه  من الصبر ، هذا 
ا الوصفاتليعطي  يصف  و  أنه   لمالحظات  لوال   ،

  ، الفجر  قبيل  إلى  سهر  و   ، طويلة  سنوات  درس 
الِجلسة ، وهذا   لما جلس هذه  االمتحان  وتعب من 
بتوقيع  أو  بهاتف  طائلة  أرباحًا  يحقق  الذي  التاجر 

قليل لما وص ا من  ل إلى هذه المكانة ، وم أو بإيجاب أو بقبول ، لوال أنه عمل صانعًا بجهد كبير، وأجر 
،  حقل العلم ، أو في حقل الخبرة ال ، أو في عالم التجارة ، أو في عالم الصناعة ، أو في  إنسان في عالم الم

ما من إنسان حقَّق نجاحًا إال بثمن باهظ ، أال وهو الصبر ، إذا كان هذا قانون الدنيا الدنية من أجل سنوات  
ادخلوا الجنة بما صبرتم ، و قال    اآلخرة األبدية ؟ لذلك  ا القانون مطبَّقًا علىمعدودة أفال يجب أن يكون هذ

 تعالى : 

 ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريرًا﴾ ﴿َوَجَزاُهْم 
 [12]سورة اإلنسان:  

 حقَّقوا آمالهم بالصبر ، و استمرؤوا المرَّ ، و  -كما قلت قبل قليل    -يا أيها األخوة المؤمنون ؛ كل الناجحين  
على الشوك ، و حفروا الصخور باألظافر ، و لم يبالوا    تهانوا بالصعاب ، و مشوا استعذبوا العذاب ، و اس

باألحجار تقف في طريقهم ، و لم يبالوا بالطعنات ُتغرس في ظهورهم ، و بالشراك ُتنصب لإليقاع بهم ، و لم 
 ل تعالى : يبالوا بالكالب تنبح من حولهم ، هؤالء الناجحون في الدنيا ، قا 

ُ َعِليمًا َحِكيمًا﴾ َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن وا َتْأَلُمونَ ﴿ِإْن َتُكونُ  ِ َما اَل َيْرُجوَن َوَكاَن َّللاَّ  َّللاَّ
 [104]سورة النساء:  

 أهل الباطل يصبرون على أهدافهم ؟ قال تعالى : 
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ُ عَ َتْأَلُمونَ ُهْم َيْأَلُموَن َكَما ﴿ِإْن َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفِإنَّ  ِ َما اَل َيْرُجوَن َوَكاَن َّللاَّ  ِليمًا َحِكيمًا﴾ َوَتْرُجوَن ِمَن َّللاَّ
 [104]سورة النساء:  

أُيعقل أن يصبر الكافُر ليحقِّق هدفه ؟ والمؤمن صاحب الرسالة العظمى ، صاحب الهدف الكبير ، يستمرئ 
رم هللا وجهه : " طلب مل؟ لذلك قال اإلمام علي كة ، و يطلب الجنة من غير علرخاء ، و الراحة ، و المتعا

 ز وجل ، قال تعالى : هزاء باهلل عالجنة من غير عمل ذنب من الذنوب " ذنب عظيم ، إنه است

 ﴿َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَلْم ُيَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَلَيِتِهْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا﴾
 [ 72]سورة األنفال:  

 : عالى  قال ت

 ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن﴾ ﴿
 [ 111]سورة البقرة:  

 و قال تعالى : 

اِلَحاِت َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبيُر﴾﴿ِإنَّ الَّذِ   يَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 [ 11البروج: رة ]سو 

 :   و قال تعالى

ُل َعَلْيِهُم اْلَمََلِئَكُة َأالَّ  ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ  َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا َّللاَّ
 ُتوَعُدوَن﴾ 

 [ 30] سورة فصلت: 

 و قال تعالى : 

 َعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن ﴾َدَعا ِإَلى َّللاَِّ وَ  ْحَسُن َقْواًل ِممَّنْ ْن أَ ﴿ َومَ 
 [ 33] سورة فصلت: 

 لى : و قال تعا 

ِه َأَحدًا﴾ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًَل َصاِلحًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِ   ﴿َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِ 
 [  110لكهف: رة ا ] سو 
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بر على ال   ات سبب دخول الجنة : مكاره و الشهو الص 

يحتاج إلى جهد كبير ، وإلى صبر  يا أيها األخوة المؤمنون ؛ إذا كانت الرفعة في الدنيا وتحقيق النجاح فيها  
قيقة طويل ، فما بالك باآلخرة التي تنعم بها في الجنة إلى أبد اآلبدين ؟ لذلك سئل أحد المخترعين عن ح

هد ، وواحد بالمئة إلهام ، و قديمًا قالوا : ال بد ون في المئة منه عرق ، أي بذل جاالختراع فقال : تسعة وتسع 
هد م  ، لكن الجيل الجديد يريد كل شيء من دون شيء ، من دون أن يدفع شيئًا ، يريد  ن إبر النحل  دون الشَّ

أن يصل إلى كل شيء وهو في أتّم حاالت الرخاء  
 عة ، إن هذا لن يكون .و الدَّ 

أيها  الذي    األخوة   يا  العاِلم  سيرين  ابن  ؛  المؤمنون 
ُعرف بتفسير المنام سأله رجل قال : "يا إمام رأيت  

أنن  النوم  بغير  في  وأطير   ، ماء  غير  في  أسبح  ي 
،  جناح ، فقال ابن سيرين : أنت رجل كثير األماني

لم و  بما  تحلم  و   ، يقع  ال  ما  تتمنى   ، األحالم 
خلنا الجنة ، ماذا  ، هذا الذي يقول : اللهم أد"يتحقَّق 

من   ما فعلت  ؟  عمل  من  قدَّمت  ماذا  ؟  أجلها 
شيء الذي تركته ؟ ما الشيء الذي دفعته ؟ ما الشيء الذي نة ؟ و ما الالموقف الذي وقفته من أجل الج

ماذا أعطيت وماذا من ؟  ماذا وصلت وماذا قطعت  ؟  امتنعت  لمن غضبت قبضته ؟ عن أي شيء  ؟  عت 
هو عليه ، ال يفعل شيئًا ، هذا يضيف إلى    قول : ربنا أدخلنا الجنة ، وهو على ما ولمن رضيت ؟ هذا الذي ي

  جديدًا .ذنوبه ذنباً 

يا أيها األخوة المؤمنون ؛ أحد علماء القلوب ، يقول : الصبر سبب دخول الجنة، قيل له : و كيف ؟ قال : 
َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ   ْبِن َماِلٍك َقاَل : َقاَل َرُسوُل  لسالم يقول ، كما في الحديث َعْن َأَنسِ ألن النبي عليه الصالة و ا 

 َعَلْيِه َوَسلََّم : 
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ْت اْلجَ  َهَواِت (( )) ُحفَّ ْت النَّاُر ِبالشَّ  نَُّة ِباْلَمَكارِِه َوُحفَّ
 ]مسلم َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك[ 

جنة ، وما هي دخول ال مح لك بو ان تصبر عن الشهوات ، حتى ُيس  وال بد من أن تصبر على المكاره ،
أسباب المعاصي ؟ قلة الصبر ، قلة الصبر على ما يكره ، وقلة الصبر عما يحب ، يبتعد عما يكره ، و 

 ة حينما قال : يقبل على ما يحب ، من هنا تأتي المعاصي ، و النبي عليه الصالة أصاب كبد الحقيق 

 بر (()) اإليمان هو الص
 ]ورد في األثر[ 

 طريقتين :استغَلل األشياء ب

 يا أيها األخوة المؤمنون ؛ الشيء األخير في هذه الخطبة قول هللا عز وجل : 

ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميعًا َبِصيرًا﴾   ﴿ِإنَّا َخَلْقَنا اإلِْ
 [2ة اإلنسان : ] سور 

 و في آية أخرى :

 ا َلُمْبَتِليَن﴾ ﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت َوِإْن ُكنَّ 
 [ 30] سورة المؤمنون :  

 و في آية ثالثة : 

 ﴿الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًَل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر﴾
 [  2] سورة الملك: 

،  تجعله سلمًا إلى النار   تقف منه موقفاً آلخرة ، أو أن  قفًا تجعله ُسلَّمًا لك إلى افاالبتالء أن تقف من الشيء مو 
سلمًا تنزل عليه ، ال تصعد عليه ، فالمرأة إذا تعاملت معها وفق الشرع كانت المرأة سلمًا إلى هللا عز وجل ، 

فإذا تعاملت معه خالف الشرع  جل كان المال سلمًا إلى الجنة ،  والمال إن تعاملت معه وفق ما أمر هللا عز و 
، كل شيء في الدنيا إما أن ترقى به و إما أن تهوي به ، إما أن يرفعك إلى ه إلى النار  سلمًا تهوي بكان  

كما   -أعلى عليين ، وإما أن يهبط بك إلى أسفل سافلين ، األشياء يمكن أن ُتستغل بطريقتين ، إما بالشهوة  
رة مهلكةكة نافعة ، وإما أن تكون قوة مشهوة محرِّ  -لت في األسبوع الماضي ق  . ة استعمالها ، بحسب طريق  دمِّ
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ِقَبل المولى جل وعال ، و الشيء الذي  يا أيها األخوة المؤمنون ؛ كل شيء في الدنيا مادة ُتمتحن به من 
ك هللا به مادة خاصة ، هناك مواد عامة ، و هناك مواد خاص  تخرج ة ، كل شيء ، امرأة في الطريق ،  خصَّ

كون هذه المرأة سلمًا تهوي به ، و إما أن تغضَّ ينيك منها ، فتإما أن تمأل ع  سافرة ، إنها مادة امتحان ،
 بصرك عنها فتكون هذه المرأة سلمًا . 
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هتعريف الصبر ومعاني 2.2  

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

بر :  تعريف الص 

، حينما    بر ، وننتقل إلى ما ورد عن النبي عليه الصالة والسالمالصأيها األخوة المؤمنون ؛ نتابع موضوع  
 سئل عن اإليمان فقال عليه الصالة و السالم :

 )) اإليمان هو الصبر ((
 ]ورد في األثر[ 

معنى ذلك أن النبي صلى هللا عليه و سلم لخَّص اإليمان كله بالصبر ، وإذا سألت المؤمن عن الصبر فقد 
الصبر ، إن للصبر أيها    ة من الرضا ترافق نزول المصيبة ، إنه فرع صغير من فروع حالينصرف ذهُنه إلى  

ة ، و النبي عليه الصالة و السالم حينما لخَّص به اإليمان كله فمعنى ذلك األخوة معان جليلة وحكمًا عظيم
 األهمية موضوع العبادة .أن الصبر شيء خطير ، و أنه قد يلي في 

ا األخوة  أيها  تعريفات  لمؤ يا  أبسط  في  ؛  منون 
تك ما  على  النفس  حبس  إنه   ، وهذا  الصبر   ، ره 

الصبر   لكن  و   ، الناس  عند  الشائع  المعنى  هو 
حبسها  بمع تحب،  عما  النفس  حبس  الواسع  ناه 

على ما تكره ، وحبسها عما تحب ، فتحمُّل البالء  
أيها األخوة نوع من أنواع الصبر ، لقول هللا عز 

 وجل : 
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ِر ُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمنَ َونَّ ﴿َوَلَنْبلُ  اِبِريَن * الَِّذيَن ِإَذا   اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ  الصَّ
ِ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن * ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمنْ  ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم  رَ  َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ّلِلَّ بِ 

 اْلُمْهَتُدوَن﴾ 
 [ 157-155ة البقرة:  ور س]

هذا فرع من فروع الصبر ، و لكن النوع اآلخر و األخطر هو الصبر عن مشتهيات النفس ، إن اإلنسان إذا 
ج ، إن اإلنسان  أحو توافر الماُل بين يديه فهو إلى الصبر أحوج ، إن اإلنسان إذا أصبح قويًا فهو إلى الصبر  

ن أحوج ، لماذا ؟ إذا كان اإلنسان ذا مال وفير هل يستطيع أ  إذا كان ذا وجاهة بين الناس فهو إلى الصبر
و  المتع  مع  تسترسل  يجعلها  فال  نفسه  يضبط  ؟ هل  أرادها هللا عز وجل  التي  الوجوه  في  المال  هذا  ينفق 

قات ؟ هل يضبط نفسه فال يجعلها تتيه حول من خلو الشهوات ؟ هل يضبط نفسه فال يجعلها تستعلي على الم
 حوله ؟ 

 لصبر أن تصبر و أنت قوي :نواع اأجل  أ

يا أيها األخوة المؤمنون ؛ الصبر مع الحرمان أهون و أسهل و أيسر ، و لكن أن تصبر و المال بين يديك ، 
العقاب بمن تشاء ، أما أن   نزلتستطيع أن تفعل به ما تشاء ، و لكن أن تصبر و أنت القوي ، تستطيع أن ت

ف هذه القوة لتكون في خدمة ا  لحق ، فهذا من أجلِّ أنواع الصبر .توظِّ

الدليل على ذلك ؟   يا أيها األخوة المؤمنون ؛ ما 
 يقول هللا عز وجل : 

رِ  َواْلَخْيِر ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن﴾   ﴿َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّ
 [ 35]سورة األنبياء:  

يبتلى    ، بالشر  ُيبتلى  كما  بالخير  ُيبتلــى  اإلنسان 
يبت كما  كما  بالسراء  بالغنى  يبتلى   ، بالضراء  لى 

تلى بالضعف ،  يبتلى بالفقر ، يبتلى بالقوة كما يب
يبتلى   بالذكاء و  بشيء آخر ، وهو نقيض يبتلى 
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الباطل ؟ هل وظف هذه الحق أم وظَّفه لنشر  الذكاء لنشر  لتكون في خدمة   الذكاء ، هل وظَّف هذا  القوة 
 ه يقول : ه و تعالى في آية أخرى من كتاب الحق أم لتكون في خدمة الباطل ؟ و ربنا سبحان

ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتََلُه َربُُّه َفَأْكَرمَ   ُه َوَنعََّمُه َفَيُقوُل َربِ ي َأْكَرَمِن﴾ ﴿َفَأمَّا اإلِْ
 [ 15] سورة الفجر:  

رب أكرمن ،   ، حينما نعَّمه فقد ابتاله، يقول هو : ه ، حينما كرَّمه فقد ابتاله  ابتاله ، حينما أعطاه فقد ابتال
 ى :هذه مقولته هو ، قال تعال 

﴾  ﴿َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتََلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِ ي َأَهاَنِن * َكَلَّ
 [ 16-15] سورة الفجر:  

ل ليس حرماني هوانًا إنما هو دواء ، الما ي إكرامًا إنما هو ابتالء ، و  ردع و زجر ، ليس عطائي يا عباد أداة  
، قبل أن تأخذ به قواعد الشرع ليس نعمة ، إنما هو ابتالء ، من   يصبح نعمة إذا نجحت في كسبه و إنفاقه

 ى هللا " قال تعالى : هنا قال اإلمام علي كرم هللا وجهه : " الغنى و الفقر بعد العرض عل

نْ ﴿َفَأمَّ   ُه ﴾َساُن ِإَذا َما اْبَتََلُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعَّمَ ا اإلِْ
 [ 15] سورة الفجر:  

 أكرمه بالمال ، يقول عليه الصالة و السالم :

 )) ُيحشر األغنياء أربع فرق يوم القيامة ؛ فريق جمع المال من حرام و أنفقه في حرام ، فيقال : خذوه
 في الحرام ، يقال : خذوه إلى النار ، و ريق جمع المال من حَلل و أنفقهو ف -حسابه سريع    -إلى النار 

 ل ، فيقال : خذوه إلى النار . . . (( فريق جمع المال من حرام و أنفقه في حَل 
 ] ورد في األثر [ 

لق فاسألوه ، هل تاه بماله على خ  أما هذا الذي جمع المال من حالل ، وأنفقه في حالل ، هذا يقال له : قفوه
 يته بين أظهرنا فقَصر في حقنا ؟ ض الدين ؟ هل قال من حوله يا ربي لقد أغنهللا ؟ هل أنساه ماُله فرائ

 أيُّ شيء خلقه هللا في الدنيا إنما هو مادة لَلبتَلء : 

 ل تعالى : يا أيها األخوة المؤمنون ؛ يقول هللا سبحانه و تعالى في سورة آل عمران ، قا
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َهَواِت ﴿ُزيِ َن ِللنَّاِس   َساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمقَ ُحبُّ الشَّ ِة َواْلَخْيِل الْ ِمَن النِ  َمِة  ْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ ُمَسوَّ
ُ ِعْنَدُه ُحْسُن الْ  ْنَيا َوَّللاَّ  َمَآِب﴾ َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

 [  14] سورة آل عمران:  

السموات   و  األرض  ربُّ  أودعها  الشهوات  هذه 
نستخدمها  هل   ، إليه  بها  بها    لنرقى  لنرقى  سلَّمًا 

؟   النار  إلى  بها  نهوي  دركات  نستخدمها  أم  إليه 
ا أن  هنا  إما  فيك  أودعه هللا  كل شيء   ، لمشكلة 

ترقى به وإما أن تهوي به ، إما أن تستخدمه وفق  
إما أن تستخدمه  أراده هللا سبحانه و تعالى ، و ما  

أر  ما  أيُّ  على خالف   ، تعالى  و  سبحانه  اده هللا 
في الدنيا إنما هو مادة لالبتالء ،    شيء خلقه هللا

أ به  تكون ترقى  حينما  لذلك   ، سافلين  أسفل  إلى  به  تهوي  أو   ، عليِّين  أعلى  إلى  به  تصعد   ، به  تهوي  و 
مًا ، وحينما ر أقرب ، و لكن حينما تكون مكرَّ القدرة معدومة ، فأنت إلى الصبمحرومًا فالصبر أهون ، ألن  

ًا ، وحينما تكون في المكان  يًا ، وحينما تكون صحيحًا ، و حينما تكون وجيه تكون ميسورًا ، وحينما تكون قو 
عليك ؟ هل   الذي كرَّمك هللا به ، هل تنسى ذكر هللا ؟ هل تنسى كيف كنت قبل هذا ؟ هل تنسى فضل هللا

يها إال بالء يصبر عليه المؤمن ، و العافية ال يصبر عللذلك يقول بعض العلماء : " ال  تنسى إنعامه عليك ؟
حيح ، أن تنفق المال و أنت صحيح شحيح ، تأمل الغنى و  المؤمن الصادق " أن تنضبط وأنت صحيح ش

عمر بن قوبات ، أحد الرجال سأل سيدنا  تخشى الفقر، أن تنضبط و بإمكانك أن توقع بخصمك أشّد أنواع الع
: ال وهللا ال أحبك ، قال : أو يمنعك   منين ، قال : يا أمير المؤمنين أتحبُّني ؟ قالالخطاب و كان أمير المؤ 

 ي أن تعطيني حقي ؟ قال : ال وهللا ، فقال عندئذ : إنما يأسف على الحب النساء . بغُضك ل

اإلمام   ؛  المؤمنون  األخوة  أيها  ييا  الدين  علوم  إحياء  في  أشدُّ الغزالي  السراء  على  الصبر   "  : ألنه  قول   ،  
تقدر" أال  العصمة  ومن   ، بالقدرة  منه  مقرون  الصبر  على  أقدر  الطعام  غيبة  عند  فالجائع  حضرته   ،  إذا 

 لقرآن : األطعمة اللذيذة الطيِّبة ، فلهذا عُظمت عند هللا محنُة السراء ، هللا سبحانه و تعالى يقول في صريح ا
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ُ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم﴾ ْم َوَأْواَلُدُكْم فِ ﴿ِإنََّما َأْمَواُلكُ   ْتَنٌة َوَّللاَّ
 [15بن : ]سورة التغا

أنت بالمال ُتفتتن ، قد تكون في وضع مقبول قبل المال ، و لكن بعد المال تتفتَّح أمامك أبواب الملذَّات ، 
المال لينظر كيف تعمل ، كيف ؟ هللا سبحانه و تعالى أعطاك    أبواب المباهج ، أبواب التنعُّم ، ماذا تعمل

الناس أم أنت  ف ، من تعطي ، من تمنع ، من تصل ، من تقطع ، ماذتق ا يكون موقفك ، هل أنت مع 
 ؟ فوقهم

 من معاني عدم الصبر عند العافية الركون إلى الدنيا :

 فيا أيها األخوة األكارم ، يقول هللا سبحانه وتعالى : 

 ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم﴾  اَلُدُكْم ِفْتَنٌة َوَّللاَُّ ﴿ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأوْ 
 [15]سورة التغابن : 

 ية ثانية ، يقول هللا سبحانه وتعالى : ي آو ف

﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم  
ِ َومَ   ُهُم  ْن َيْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئكَ َعْن ِذْكِر َّللاَّ

 اْلَخاِسُروَن﴾
 [ 9]سورة المنافقون:

ال بلغه  أحد أصحاب رسول هللا الذين آتاهم هللا الم
نة حبوًا ، ولن أنه قد قيل : إن فالنًا سيدخل الج

يدخلها هرولًة ، فقال هذا الصحابي الجليل : وهللِا  
 يني هللا ألفًا في المساء ؟ا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتوماذا أفعل إذ -أي عدوًا  -ألدخلنها خببًا  

 يا أيها األخوة األكارم ، قال تعالى : 

ِ َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَخاِسُروَن﴾   ِذيَن َآَمُنوا اَل ﴿َيا َأيَُّها الَّ   ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ
 [ 9]سورة المنافقون:
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ر  الصبر عند العافية أن تركن إلى الدنيا ، أن تطمئن إليها ، أن تجعلها مصد  : من معاني عدمالعلماء قالوا  
أن تعقد عليها اآلمال ، أن تظن أن و مبلغ علمك ، أن تجعلها غاية أملك ، أن تجعلها مقرًّا و ليست ممرًّا،  

كنه ليس كل شيء ، المؤمن بعد فوات األوان أن المال شيء ، و ل المال شيء ثمين ، لكن اإلنسان يكتشف  
ة ، إن هلل ما  الصادق يعل أعطى و له ما أخذ ، و هللُا سبحانه و تعالى م أن هذا الذي بين يديه عارية مستردَّ

على    هذه العارية في أيِّ وقت ، لذلك قيل : إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكَّل على هللا ، القد يستردّ 
 منك بما في يديك ، و إذا أردت أن ى الناس ، فكن بما في يدي هللا أوثقُ مالك ، و إذا أردت أن تكون أغن

الناس   أكرم  إتكون  تركن  أن  العافية  الصبر على  ، معنى عدم  أن فاتقِّ هللا   ، إليها  تطمئن  أن   ، الدنيا  لى 
ى لم يرض ، ء قيمها ، مع أن هللا سبحانه و تعال تجعلها غايَة حياتك ، منتهى أملك ، أن تقيِّم الناَس في ضو 

 لم ، فقال تعالى : لقيم التي يتفاضل الناُس بها في الدنيا إال قيمة العولم يقبل أن يعتمد على ا

 ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾ 
 [  9الزمر:] سورة 

 ع إلى ما عند الناس :من أنواع الصبر أال تتطلَّ 

ؤمنون ؛ من أنواع الصبر أال تتطلَّع إلى  نوع آخر من الصبر ، ونحن في أشدِّ الحاجة إليه ، أيها األخوة الم
عن   ن بينك و بين اآلخرين ، ممن ارتقوا في سلم الدنيا ، هللا سبحانه و تعالى يجيبكما عند الناس ، أال تواز 

ن ، وليسوا مستقيمين ، وليسوا منضبطين ،  ا في سلم الدنيا ولكنهم ليسوا مؤمنيهذا السؤال ، هؤالء الذين ارتقو 
تهم في أبَهى حلَّة ، وفي أجمل زينة ، لو لدين ظهورهم ، و جعلوا القرآن وراءهم ، هؤالء ولو رأيلقد أداروا ل 

 :   كن إليهم ، يقول هللا سبحانه وتعالىرأيتهم فأعجبتك أجسامهم، أو أعجبتك بيوتهم ال تر 

ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوَبِنيَن * ُنَساِرُع َلُهْم فِ   ي اْلَخْيَراِت َبل اَل َيْشُعُروَن﴾ ﴿َأَيْحَسُبوَن َأنََّما ُنِمدُّ
 [ 56-55]سورة المؤمنون: 
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 هذا ليس إكرامًا ، إنما هو ابتالء ، قال تعالى : 

نَّ َعْيَنْيكَ  اجًا ِمْنُهْم   ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزوَ ﴿َواَل َتُمدَّ
ْنَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربِ َك َخيْ َزْهَرَة اْلَحَياِة  ٌر  الدُّ

 َوَأْبَقى﴾
 [ 88]سورة طه:  

 و قال تعالى : 

﴿َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُهَو اَلِقيِه َكَمْن 
ْنَيا ُثمَّ ُهَو َيْوَم اْلقِ  َمتَّْعَناُه َمَتاَع اْلَحَياةِ  َياَمِة ِمَن الدُّ

 اْلُمْحَضِريَن﴾
 [ 61]سورة القصص: 

 و قال تعالى : 

ِ َخْيٌر َوَأْبَقى َأَفََل َتْعِقُلوَن﴾ ٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ ﴿َوَما ُأوِتيُتْم ِمْن َشيْ   ْنَيا َوِزيَنُتَها َوَما ِعْنَد َّللاَّ
 [ 60]سورة القصص : 

ال  آيات كريمة ، يجب أن تحملك على  ثا هذه كلها  آية  لثة ، قال صبر على أال تشتهي ما عند اآلخرين ، 
 تعالى : 

نََّك َتَقلُُّب الَّ   * َمَتاٌع َقِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلِمَهاُد﴾ِذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبََلِد ﴿اَل َيُغرَّ
 [ 197-196]سورة آل عمران: 

 ية رابعة ، هؤالء الذين حول قارون قالوا :آ

ْنَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما ُأوِتَي َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظٍ   ﴿َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزيَنِتِه َقاَل الَِّذيَن ُيِريُدوَن اْلَحَياَة الدُّ
 َعِظيٍم﴾ 

 [ 79]سورة القصص: 
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، وعرف هدفه ، وعرف ن إذا عرف هللَا عز وجل ، واستقام على أمرههذه كلها آيات كريمة تؤكِّد أن المؤم
الغنى  أحدًا أوتي خيرًا م   وسيلته ، فهذا هو  القرآن وظن أن  نه فقد حقَّر ما عظَّمه هللُا الحقيقي ، من أوتي 
 الى :تعالى ، من تال قوله تع

َ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا   ﴾﴿ َوَمْن ُيِطِع َّللاَّ
 [ 71] سورة األحزاب: 

 هللا ، وقد ُحِرم ، فهو ليس في مستوى هذه اآلية .  هل الدنيا قد أعطاهورأى أن أحدًا من أ 

بر عند وجود دواعي الش    هوة : الص 

يا أيها األخوة المؤمنون ؛ صبٌر آخر وهو الصبر عند داعي الشهوة ، هللا سبحانه و تعالى أودع في اإلنسان 
 شهوة أودعها هللُا في اإلنسان جعل لها قناةً رقى بها إلى رب األرض و السموات ، و أيَّة  بعض الشهوات لي

ة في قناة قذرة أو قناة ملتوية أو قناة غير مشروعة هلك ُتفرَّغ فيها ، لكنها قناة نظيفة ، فإذا أفرغ هذه الشهو 
رسمها  به التي  السليم  الطريق  أّي  فلينظر  الشهوة  دواعي  جاءته  فإذا   ، هللا ا  قال  هنا  من   ، بها  فليِسر  هللا 

 وتعالى : سبحانه  

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم﴾   ﴿ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
 [ 30] سورة النور: 

بر عند وجود دواعي الغضب :   الص 

و السالم شيء آخر ، نوع آخر من أنواع الصبر ، أن تصبر عند وجود دواعي الغضب، النبيُّ عليه الصالة  
 َل : نَِّبيِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْوِصِني َقا َي َّللاَُّ َعْنُه َأنَّ َرُجاًل َقاَل ِللقال ، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِض 

َد ِمَراًرا َقاَل اَل َتْغَضْب ((   )) اَل َتْغَضْب َفَردَّ
 ]البخاري َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة[

 و قال تعالى : 
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ُكْم َوَجنَّ ﴿َوَساِرعُ  َمَواُت َواأْلَْرُض أُ وا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِ  ْت ِلْلُمتَِّقيَن * الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّ ٍة َعْرُضَها السَّ رَّاِء ِعدَّ
رَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعافِ  ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾َوالضَّ  يَن َعِن النَّاِس َوَّللاَّ

 [ 134-  133ل عمران:  ] سورة آ 

ذا الصحابي الجليل إال أن قال كلمتين : إن كنت صادقًا  ل هللا ، فما كان من هرجل شتم أحد أصحاب رسو 
وإن كنت غير صادق فغفر هللُا لك ، هذا الغضب الذي يأخذ باإلنسان مأخذًا يدنيه فيما تقول فغفر هللُا لي ،  

 الحيوان ليس من أخالق المؤمن . من 

 التوحيد ينفي الغضب و الحسد و الحقد :

د ، ومالمؤمن مو  د أنه يؤمن أنه ال يقع حِّ عنى موحِّ
هللا   شاء  فما   ، هللا  بمشيئة  إال  الكون  في  شيء 

يكن ، ما أراد هللُا وقع ، و   مل، و ما لم يشأ  كان
ما لم يِرد لم يقع ، و الذي وقع أراده هللا ، وإرادة 

وجل  عز  بالحك  هللا  متعلقة  متعّلقة  وحكمته   ، مة 
 ، قال تعالى:بالخير المطلق 

﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء 
ُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ وَ َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء 

 َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر﴾ 
 [ 26] سورة آل عمران:  

اء و المنع ، في الرفع و الوضع ، في القبض و البسط ، في اإلكرام و ط في اإلعزاز و اإلذالل ، في الع 
 َب الغضب ، قال تعالى: هيل الحرمان ، بيدك الخير ، هذا اإليمان يطفئ

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفََل ُمْمِسَك َلَها َوَما ُيْمِسْك َفََل ُمْرِسَل َلُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو الْ   ِزيُز اْلَحِكيُم ﴾ عَ ﴿َما َيْفَتِح َّللاَّ
 [ 2]سورة فاطر:  

 التوحيد ، التوحيد ، التوحيد .
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 : يا أيها األخوة المؤمنون ؛ قال تعالى  

ِ ِإَلهًا َآَخَر َفَتُكوَن ِمَن اْلُمَعذَِّبيَن﴾ ََل ﴿فَ    َتْدُع َمَع َّللاَّ
 [ 213]سورة الشعراء:  

ب نفسك ، التوحيد ، قال تعالى :   تعذِّ

ُكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ اً ﴿َفِكيُدوِني َجِميع ِ َربِ ي َوَربِ  ْلُت َعَلى َّللاَّ  ِبَناِصَيِتَها ِإنَّ  َآِخذٌ ُهَو   ُثمَّ اَل ُتْنِظُروِن * ِإنِ ي َتَوكَّ
 َربِ ي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ 

 [ 56-55]سورة هود: 

، التوحيد ينفي الغضب ، وينفي   كما كان لك لن يكون لغيرك ، و ما كان لغيرك لن يكون لك ، ليستِرح قلبُ 
 الحسد ، و ينفي الحقد . 

بر على طاعة هللا عز وجل :   الص 

 ر ، إنه صبر على طاعة هللا عز وجل ، قال تعالى : وصبٌر آخمؤمنون ؛  يا أيها األخوة ال

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتهِ ﴿  َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمي ًا﴾ َربُّ السَّ
 [ 65]سورة مريم: 

 و قال تعالى : 

ُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة اِة َواْلَعِشيِ  ُيِري ِباْلَغدَ  َربَُّهمْ ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ 
ْنَيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغفَ   َنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا﴾لْ الدُّ

 [ 28]سورة الكهف: 

بر في ال  حل ثَلث : راعبادة له مالص 

 يا أيها األخوة المؤمنون ؛ قال تعالى : 

ََلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها اَل َنْسَأُلَك ِرْزقًا َنْحُن َنْرُزقُ   َك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى﴾﴿َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
 [ 132]سورة طه:  

 ل هللا عز وجل : إلخالص ، لقو تتحقَّق من االصبر في العبادة له مراحل ثالث ، مرحلة قبل العبادة ، أن 
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يَن﴾ ﴿ِإنَّا َأْنَزْلَنا إِ  َ ُمْخِلصًا َلُه الدِ   َلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِ  َفاْعُبِد َّللاَّ
 [ 2]سورة الزمر: 

 اإلخالص للعبادة كالروح للجسد ، قال تعالى : 

َباء  ﴿ َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه هَ 
 ا ﴾ مَّنُثورً 

 [ 23] سورة الفرقان: 

إخالص   ال  الذي  العمل   : المفسرين  بعض  قال 
صواب   ال  الذي  العمل   : بعضهم  قال  و   ، فيه 

ن حتى ُيقبل  ، ال بد من اجتماع شرطين أساسيفيه
ن صوابًا ، و العمل ؛ أن يكون خالصًا ، وأن يكو 

ق السنة الشريفة ، فال بًا ، أن يكون وفمعنى أن يكون صوامعنى أن يكون خالصًا أن ُيبتغى به وجُه هللا ، و  
 اإلخالص قبل العبادة ، و ال بد من اإلخالص في أثنائها حتى ُتؤدَّى على الوجه الذي أراده هللا عز بد من  

على الوجه الذي يحبه هللا و رسوله ، هذا يحتاج إلى    وجل ، حتى تؤدى على الوجه المطلوب ، حتى تؤدى 
تعلي بها على اآلخرين ، لئال تحدَّث اإلنسان عن عبادته فيسالعبادة ، لئال يبد من الصبر بعد  صبر ، و ال

بد من اإلخالص قبلها ، و ال بد من   يؤذي من أعطاه بالمن ، لئال يتحدث حديثًا يفقده ثواَب عبادته ، فال
 ا ، والبد من اإلتقان في أثنائها . الصمت بعده 

 األمر بالعدل و اإلحسان : 

يها األخ الكريم مأموٌر بالصبر على الفرائض وعلى النوافل في الوقت نفسه ، ؤمنون ؛ و أنت أأيها األخوة الم
 استمع إلى قوله تعالى : 

َ َيْأُمُر بِ   اْلَعْدِل﴾﴿ِإنَّ َّللاَّ
 [ 90]سورة النحل:  

 ل تعالى : العدل قسري ، قا 
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ْحَسانِ  َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْ  ﴾﴿ِإنَّ َّللاَّ
 [ 90]سورة النحل:  

اإلحسان طوعي ، لكن هللا سبحانه وتعالى كما يأمرك بالعدل يأمرك باإلحسان ، كما يأمرك بأداء الحقوق ، 
ي فوق الحقوق ، إنه ا م : " في المال حق  إلحسان ، من هنا قال النبي عليه الصالة و الساليأمرك بأن تؤدِّ

   كريمًا في أمس الحاجة ا وجد أن أخًا مؤمناً بالتمام و الكمال إذسوى الزكاة . . . "هذا الذي أدى زكاة ماله  
يت زكاة مالي ، وفي المال حق سوى الزكاة ، حينما ق ال هللا عز إلى المال ، ماذا يقول لربه ؟ يا رب لقد أدَّ

 وجل : 

اِئِل َواْلَمْحُروِم﴾﴿َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلهِ   ْم َحقٌّ َمْعُلوٌم * ِللسَّ
 [ 25-24ارج: ]سورة المع

 أخرى :في آية  

اِئِل َواْلَمْحُروِم﴾  ﴿َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ
 [19]سورة الذاريات: 

رها   العلماُء بأنها الصدقات .  اآلية األخرى التي خلت منها كلمة " معلوم " فسَّ

خ إلحسان ، لو أن هذا األيا أيها األخوة المؤمنون ؛ آالف القضايا ُتحلُّ بين الناس ال على العدل بل على ا
ذه اآلية التي يقرؤها  ي تحت باب اإلحسان ، لذلك هيء ال حقَّ له به ، و لكنه قد ينطو الذي يطالبك بهذا الش

 الى : الخطباُء في كل خطبة ، قال تع

ْحَساِن﴾ َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْ  ﴿ِإنَّ َّللاَّ
 [ 90]سورة النحل:  

ادم ليس من العدل ، و لكن من اإلحسان ، إذا اشترى  ي النم القيامة ، إقالة الشار من أقال نادمًا أقاله هللا يو 
ن إذا جاءك نادمًا ، وال يؤثِّر ونقد الثمن ، وتسلَّم البضاعة ، فقد لزم البيع ، لكاإلنسان شيئًا بإيجاب وقبول  

الب هذه  إرجاع  مط عليك  اآلن   ، راجيًا  جاءك  و  بعد،  ُتستعمل  لم  والبضاعة   ، قال  ضاعة   ، باإلحسان  الب 
 : ىتعال
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ْحَساِن﴾ َ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإلِْ  ﴿ِإنَّ َّللاَّ
 [ 90]سورة النحل:  

شاء هللا بعد موضوع عيد المولد النبوي إن   ألخوة المؤمنون ؛ و للصبر موضوعات كثيرة نعالجها إنأيها ا
 تعالى . شاء هللا

،  آليات إلى واقع، حينما تنقلب هذه ا عميقًا آيات هللا عز وجل  أيها األخوة األكارم ، حينما يفهم اإلنسان فهماً 
: م يقول ا كتاب هللا عز وجل ، ألن النبي عليه الصالة و السالإلى سلوك ، إلى مواقف ، عندئذ نكون قد فهمن

 " ما آمن بالقرآن من استحل محارمه" . 

، واعلموا أن ملك وا أعمالكم قبل أن توزن عليكم  أيها األخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزن
نتَّخذ حذرنا ، الكيَّس من دان نفسه و عمل لما بعد طَّانا إلى غيرنا ، و سيتخطَّى غيرنا إلينا ، فلالموت قد تخ 

  األماني ، و الحمد هلل رب العالمين . الموت ، و العاجز من أتبع نفسه هواها و تمنى على هللا

 * * * 
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 حكم الصبر  2.3

 رحيـمـن البسـم اللـه الرحم

بر أساس اإليمان :   الص 

؛    المؤمنون  األخوة  ز أيها  موضوع  ال  في  لنا 
ا ألنه   ، األهمية الصبر  في  يلي  الذي  لموضوع 

اإلنسان  وجود  غاية  العبادة   ، العبادة  موضوع 
 على وجه األرض ، قال تعالى : 

ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبدُ   وِن ﴾﴿ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
 [  56ذاريات: ] سورة ال

والسالم  الصالة  عليه  النبي  بــه  لخَّص  الصبر  و 
سئاإل حينما  أجاب  إذ   ، كله  اإليمان يمان  ل عن 

 صبر . . . " إًذا موضوٌع مهم جدًا ، موضوع يلي في األهمية موضوع العبادة .فقال : " هو ال 

ء ، أو على أن يصبر على ابتال  ن كلمة الصبر تعنييا أيها األخوة األكارم ؛ قد يتوهم اإلنسان ألول مرة أ 
الصبر بما أن للصبر فهم محدود جدًا ، إن    ألَّم باإلنسان ، هذا الفهم  ، أو على مرض ، أو على فقرمصيبة  

ر به اإليمان كله ، إًذا الصبر يحتاجه الصحيح والمريض ، والغني والفقير ،  النبي عليه الصالة و السالم فسَّ
اس نثى ، وكل مخلوق من بني البشر ، ألن الصبر أسل إنسان من ذكر وألضعيف ، ويحتاجه كوالقـوي وا
 اإليمان . 

بر :  حكم الص 

يا أيها األخوة المؤمنون ؛ تحدثنا في خطبتين سابقتين عن الصبر ، وها أنا أتابع الحديَث فأصل إلى موضوع  
 رض أم فضيلة ؟حكم الصبر ، هل الصبر واجب أم الصبر مستحب ؟ هل الصبر ف
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ي القرآن أصٌل في الوجوب ، كلُّ أمر فاألخوة المؤمنون ؛ الصبر واجب بإجماع األمة ، ألن األمر  يها  يا أ
 ب ، هللا سبحانه و تعالى يقول : الكريم يقتضي الوجو 

َ َلَعلَّكُ   ْم ُتْفِلُحوَن﴾ ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا َّللاَّ
 [ 200ة آل عمران: ور ]س

يات ة ، و قد أمرنا هللا به في آب ، فالصبر واجب بإجماع األمفعل األمر في القرآن الكريم يقتضي الوجو 
 كثيرة .

بر :  أنواع الص 

أال وهو   ، الجزع  أال وهو   ، ه  تعالى نهى عن ضدِّ و  الهب سبحانه  الصبر واجب ألن  ؛  هناك شيء آخر 
 ، فقال تعالى :  النكوص

 وُهُم اأْلَْدَباَر﴾ َفُروا َزْحفًا َفََل ُتَولُّ الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن كَ يَُّها ﴿َيا أَ 
 [ 15]سورة األنفال:  

 و التولي يوم الزحف نقيض الصبر ، و قال تعالى : 

 ﴿َواَل ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم﴾
 [ 33]سورة محمد: 

بماله فأبطل عمله ، فالذي يدلُّ بعمله ضعف صبره ، وقال   وأدلَّ  لصبر ، فمنَّ في عطائه فقَد اهذا الذي يمنُّ  
 تعالى : 

 َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴾ َتِهُنوا﴿ َواَل  
 [ 139] سورة آل عمران : 

 قال تعالى : نقيض الصبر ، و فالخنوع و الضعف و الزلزلة النفسية 

ُسِل َواَل َتْسَتْعِجْل َلُهْم﴾ ا َصَبَر ُأولُ ﴿َفاْصِبْر َكمَ   و اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
 [  35حقاف: ] سورة األ
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الزحف   يوم  التولي   ، الصبر  نقيض  االستعجال 
المن و األذى نقيض الصبر ،   نقيض الصبر ، 
الهوان والحزن نقيض الصبر ، االستعجال نقيض  

 لصبر . ا

أيها  سبحان   األخوة   يا  هللا  ؛  تعالى  المؤمنون  و  ه 
و نهانا عن نقيضه ، إًذا هو واجب    أمرنا بالصبر

 بإجماع األمة .

؛ هللا سبحانه و تعالى رتَّب على الصبر خيري الدنيا واآلخرة ، ال تنال خير الدنيا إال بالصبر ،  آخر  شيء  
ير الدنيا وخير ح في الدنيا ، خ، فاستحق النجا   ة قاسية صبر بها وما من ناجح في الحياة الدنيا إال وله مرحل

 بالمحبوب إال بالصبر . اآلخرة أساسه الصبر ، ال تنجو من مكروه إال بالصبر ، ال تفوز 

في هذا المقام واجب ، و إذا كان   ولكن يا أيها األخوة المؤمنون ؛ ما كان الصبر عنه أو عليه واجب فالصبر
صبر المندوب وبين الواجب وبين ال  فرٌق بين الصبر  فالصبر مندوب ،  أو على المكروه  الصبر عن المكروه

ده الموضوع ال ذي تصبر عنه أو عليه ، الصبر عن الحرام واجب ، بل هو الصبر المستحسن ، إن هذا يحدِّ
 ب . فريضة ، و لكن الصبر عن ترك األولى مستح

 : يا أيها األخوة المؤمنون ؛ يقول هللا عز وجل 

 ُعوِقْبُتْم ِبِه﴾ ُبوا ِبِمْثِل َماْبُتْم َفَعاقِ ﴿َوِإْن َعاقَ 
 [ 126]سورة النحل:  

 هذا من حق اإلنسان ، قال تعالى : 

اِبِريَن﴾ َلئِ ﴿وَ   ْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّ
 [ 126]سورة النحل:  

، و فرق   لة ، وليس فريضةفإذا ترفَّعت عن أن تعاقب بمثل ما عوقبت فهذا صبر ، ولكن هذا الصبر فضي 
 يلة . ين الفريضة وبين الفضكبير ب



  

حكم الصبر  2.3الفصل الثاني :   72 

 

يا أيها األخوة المؤمنون ؛ بشكل ملخص : الصبر  
الص و  الواجبات  ،  على  واجب  المحرمات  عن  بر 

على   الصبر  و   ، الفريضة  مستوى  في  هو  بل 
ستحبات أو عن المكروهات مستحب ومندوب ،  الم

الدين   علوم  إحياء  في  الغزالي  اإلمام  "  و   : يقول 
فر الصبر   المحظورات  المكاره  عن  وعلى   ، ٌض 

، و الصبر على األذى المحظـور محظور " ،  لٌ نف
يوقع   أن  أراد  إنسانًا  أن  ،  لو  األذى  بأهلك  أو  بك 
ظور ، هكذا يقول اإلمام حيث تتأذى في دينك ، أو في عرضك ، أو في مالك ، فالصبر على هذا األذى مح

ك صبر محرَّم ، وهناك هناك صبر مكروه ، وهنا لمكروه مكروه ، صبر على األذى االغزالي في اإلحياء ، و ال
الفريضة ، و لكن الشيء الدقيق هو أن اإلنسان صبر مندوب ، وهناك صبر واجب ، بل يرقى إلى مستوى  

م ، ه ، أما إذا قدرت على إزالة البالء فالصبر هنا محرَّ مأمور بالصبر على البالء الذي ال يقدر على إزالت 
خلق لكل داء دواء ، هذه مشكلة ُتحل ،    ، هللا سبحانه و تعالى ترتفع حرارته    -قدَّر  سمح هللا و ال    ال  -ابنك  

طبيب ، أعِطه الدواء المناسب ، الشيء الذي تقدر على إزالته ال أجر لك على الصبر عليه ، ألن  خذه إلى ال 
 أن تزيله . ك أن تزيله يجب  شيء الذي بإمكان إلسالم دين الفطرة ، دين الحياة ، دين الواقع ، الا

 ياة و العرض و المال :صيانة الح مهمة الدين

اإلنسان على دفعه فال ُيؤمر بالصبر    ل اإلمام الغزالي : " كل بالء يقدريا أيها األخوة المؤمنون ؛ نصُّ قو 
 : جل ، قال تعالى عليه " ، ولنضرب على ذلك مثااًل من قول هللا عز وجل ، من كتاب هللا عز و 

ا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا ُكنَّ  ِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا﴿ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمََل 
ِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها فَ   ﴾َساَءْت َمِصيراً ُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم وَ َأْرُض َّللاَّ

 [ 97]سورة النساء:  

 ك عرضك ، يسلب مالك ، قال تعالى : يع فيه دينك ، ينته إذا كنت في مكان يض
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َتُكْن ُم اْلَمََلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا َأَلْم يَن َتَوفَّاهُ ﴿ِإنَّ الَّذِ 
َساِء نَُّم َوَساَءْت َمِصيرًا * ِإالَّ اْلمُ ُأوَلِئَك َمْأَواُهْم َجهَ  َفُتَهاِجُروا ِفيَها فَ  َواِسَعةً َأْرُض َّللاَِّ  َجاِل َوالنِ  ْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرِ 

ُ َعُفو ًا َغفُ َو َعْنُهْم َوكَ  َأْن َيْعفُ  َيْهَتُدوَن َسِبيًَل * َفُأوَلِئَك َعَسى َّللاَُّ َواْلِوْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل   ورًا﴾اَن َّللاَّ
 [ 99-97]سورة النساء:  

انة العرض ، و لصيانة المال ، انة الدين ، و لصيانة الحياة ، و لصيهذه حقيقة مهمة ، إنما جاء الدين لصي
علت مناط  ، خمسة أشياء جُ   لذلك أقام هللا حدودًا على من اعتدى على الدين والعرض والمال والحياة والعقل

 في كل حركاته و سكناته .  الشرع

بر عبادة وقربة إلى هللا عز وجل : لا  ص 

المؤمنون   األخوة  أيها  لم  ؛  يا  تعالى  و  هللا سبحانه 
أثنى   بأنه  يكتف  لم  و   ، بالصبر  أمرنا  أن  يكتف 
على الصابرين ، و لم يكتف بأن ربط به كل خيري  

آجل أو  و كل خير عاجل   ، اآلخرة  و  و    الدنيا   ،
البا  أراد هللا سبحانه وتعالى أن يكون  إلى  لكن  عُث 
، و الدليل  الصبر باعًثا خالصًا لوجه هللا عز وجل  

  عز وجل : هللا قول

 ﴿َوِلَربِ َك َفاْصِبْر﴾
 [ 7]سورة المدثر: 

اصبر لربك ، ال من أجل أن تنتزع إعجاب اآلخرين ، و ال من أجل أن تكتسب َمحَمدًا ، و ال من أجل أن 
 قال تعالى : نال رفعًة ، و ال من أجل أن يتحدث الناس عليك ،  ت

 ﴿َوِلَربِ َك َفاْصِبْر﴾
 [ 7]سورة المدثر: 

  عز وجل ، قال تعالى : محمدة ، وال لنيل بطولة ، إن الصبر عبادة وقربة إلى هللاكسب ال ل



  

حكم الصبر  2.3الفصل الثاني :   74 

 

ََلةَ  ِهْم َوَأَقاُموا الصَّ اْلَحَسَنِة ِنَيًة َوَيْدَرُءوَن بِ َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسر ًا َوَعََل  ﴿َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِ 
َئَة ُأوَلئِ  يِ  اِر﴾السَّ  َك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ

 [ 22]سورة الرعد: 

ء وجه ربهم . لذلك أيها األخوة المؤمنون ، أخالق المؤمن ربَّانية ، بمعنى أن الباعث إليها أمر صبروا ابتغا 
 عز وجل ، و أن الغاية منها إرضاء هللا عز وجل . هللا

بر و المصابرة :لا  فرق بين الص 

  سبحانه و تعالى :ما هي المصابرة ؟ يقول هللا يا أيها األخوة األكارم ؛

َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحو﴿َيا َأيُّهَ   َن﴾ ا الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا َّللاَّ
 [ 200]سورة آل عمران: 

ا وبين  الصبر  بين  الفرق  المصابرة  ما  ؟  لمصابرة 
ف عدوُّ صيغة  أي   ، المشاركة  معنى  يصبر  يها  ك 

على الباطل ، و أنت ينبغي أن تصبر على الحق  
نبغي أن تتفوق عليه في صبرك على حقِّك ،  ، بل ي

إذا كان هو يصبر على باطله ، إذا كان هو يصبر 
انحرافه   ،  على  زيغه  على  يصبر  هو  كان  إذا   ،

 لحق ، قال تعالى : فينبغي أن تصبر أنت على ا

َ َلعَ  اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا   لَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾ َواتَُّقوا َّللاَّ
 [ 200]سورة آل عمران: 

ك بالصبر ، قال تعالى :   و المصابرة ، أن تغالب عدوَّ

ِ َما اَل َيْرُجوَن َوَكاَن  َتْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلمُ  َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكوُنوا اَل ﴿وَ  وَن َوَتْرُجوَن ِمَن َّللاَّ
  َعِليمًا َحِكيمًا﴾َّللاَُّ 

 [104]سورة النساء:  
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طلهم ، و الدليل أن هللا سبحانه وتعالى يقول في ينبغي أن يكون صبركم على الحق أشدَّ من صبرهم على با
 ر : الكفا ؤالء  حق ه

 ا َلْواَل َأْن َصَبْرَنا َعَلْيَها﴾﴿ِإْن َكاَد َلُيِضلَُّنا َعْن َآِلَهِتنَ 
 [ 42]سورة الفرقان: 

 الكفار صبروا على أوثانهم ، صبروا على آلهتهم ، وقال تعالى : 

 اُد﴾ٌء ُيرَ  ِإنَّ َهَذا َلَشيْ اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى َآِلَهِتُكمْ ﴿َواْنَطَلَق اْلَمََلُ ِمْنُهْم َأِن 
 [ 6]سورة ص: 

، صبرك على الحق من باب أولى ، إذا كان الكافُر صابرة بينك و بين عدوك  فالصبر مع نفسك ، و الم 
لى هللا ، وترجو  الذي ال يرجو عند هللا شيئًا ، و ال يعتمد على هللا يصبر على باطله ، فأنت الذي تعتمد ع

 أن يكون صبرك اشدَّ من صبره . مأمور  نصره ، و تأمل في اآلخرة ، أنت من باب أولى

بر عن  األولى :د الصدمة الص 

و لكن يا أيها األخوة المؤمنون ؛ الصبر الذي ُيحمد هو الذي يكون في الوقت المناسب ، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  
  : َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه َقالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبا  َعنِ ي َفِإنََّك َلْم  ِقي اللَـَّه َواْصِبِري َقاَلْت ِإَلْيكَ َأٍة َتْبِكي ِعْنَد َقْبٍر َفَقاَل : اتَّ ْمرَ ))َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ
ُ عَ  ُ ُتَصْب ِبُمِصيَبِتي َوَلْم َتْعِرْفُه َفِقيَل َلَها ِإنَُّه النَِّبيُّ َصلَّى َّللاَّ ْيِه َوَسلََّم َعلَ َليــِْه َوَسلََّم َفَأَتْت َباَب النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ

ْدَمِة اأْلُوَلى((وَّاِبيَن َفَقاَلْت َلْم َأْعِرْفَك َفقَ َفَلْم َتِجْد ِعْنَدُه بَ  ْبُر ِعْنَد الصَّ  اَل ِإنََّما الصَّ
 ]البخاري َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك[ 

لصبر عند الصدمة  ، امعرفته باهلل ، يكمن توحيده ، يكمن صبُرهبأ سيِّئًا ، هنا تكمن  حينما يتلقى اإلنساُن ن
الصحابي الجليل الذي عيَّنه النبي   بعد فوات األوان ، ولكن تضعف قيمُته ، هذااألولى ، قد يأتي الصبُر  

لسالم سيدنا زيد بن حارثة  عليه الصالة و السالم قائدًا ثالثًا في معركة مؤتة ، عيَّن النبي عليه الصالة و ا 
بن رواحة القائد الثالث ، حمل   لقائد الثاني، وعيَّن بعده سيدنا عبد هللار اقائدًا أواًل ، وعيَّن بعده سيدنا جعف

 فقاتل بها حتى ُقتل ، ثم حملها جعفر فقاتل بها حتى ُقتل ، فلما جاء دوُر عبد هللا بن رواحة قال :  الراية زيد
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 هذا ِحمام الموت قد صليت   لي تموتييا نفس إن لم ُتقت
 وإن تولَّيِت فقد شقيـــــــــــــتِ  ِت ـــ إن تفعلي فعلهما رضيــــــــ

 *** 

  ، بالراية  أمسك  ثم   ، البيتين  هذين  وأنشد   ، د  تردَّ
وقاتل بها حتى ُقتل ، استمعوا أيها األخوة المؤمنون 
قال    ، السالم  و  الصالة  عليه  النبي  قاله  ما  إلى 

 يه الصالة و السالم : عل

، و   )) أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى ُقتل
كم اية أخو إني ألرى مقامه في الجنة ، ثم أخذ الر 

جعفر فقاتل بها حتى قتل ، وإني ألرى مقامه في 
الجنة ، و سكت النبي عليه الصَلة و السَلم حتى قلق أصحاُبه على أخيهم عبد هللا ، فقالوا : يا رسول  

عبد هللا وقاتل بها حتى ُقتل و إني   ما فعل عبد هللا ؟ فقال عليه الصَلة و السَلم : ثم أخذها أخوكم هللا
 ((-هذا التردد  -ازورارًا عن صاحبيه مقامه  ألرى في 

 ]مجمع الزوائد وقال : أخرجه الطبراني عن رجل من الصحابة، وانظر حلية األولياء والسيرة النبوية وتفسير القرطبي[ 

 ل تعالى : لصبر عند الصدمة األولى ، و لكن هناك صبرًا ال قيمة له أصاًل ، قا ا ف

ِ َجِميعًا فَ  ِ ِمنْ َقاَل ﴿َوَبَرُزوا ّلِلَّ َعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبعًا َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب َّللاَّ  الضُّ
ُ َلَهَدْيَناُكْم َسَواٌء َعَلْيَنا َأَجِزْعَنا  َشْيٍء َقاُلوا َلوْ   َأْم َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيٍص﴾َهَداَنا َّللاَّ

 [ 21راهيم: سورة إب ]

ق   فأقدم على جريمة قتل ، وحوكم ، وُحكم عليه باإلعدام ، وُصدِّ الذي كان مختارًا  الصبر ؟ هذا  ما قيمة 
المشنقة ، سواء عليه إلى  ، وسيق  أم سكت ، هذا    الحكم  ل  أتوسَّ  ، أم ضحك  أبكى   ، لم يصبر  أم  أصبر 

 نفع فيه الصبُر .الموقف ال ي

رفوا هللا قبل فوات األوان ، ما من مخلوق على وجه األرض إال وسيعرف الحقيقة  ون ؛ اعيا أيها األخوة المؤمن
 كاملة ، ولكن بعد فوات األوان .
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 لتي أرادها هللا من المصائب : جزء من إيمانك أن تفهم األهداف الكبيرة ا

أخرى  موضوعات  هناك  ؛  األكارم  األخوة  ا   أيها  أن  بما   ، بالصبر  متعلقة  جدًا  و مهمة  الصالة  عليه  لنبي 
وموضو   ، دقيق  فهذا موضوع   ، بالصبر  كله  اإليمان  لخص  األهمية  السالم  في  يلي  و موضوع  ع خطير، 

 أكثر من عشرة أسابيع . موضوع العبادة الذي أمضيُت فيه بفضل هللا عز وجل 

أيها  محتا   يا  وحده  الفقيُر  ليس  ؛  المؤمنون  الغني  األخوة  كان  ربما  بل   ، الصبر  إلى  إلى جًا  احتياجًا  أشدَّ 
االصبر إلى الصبر ، ربما كان  إليه من الضعيف ، ، ليس الضعيف وحده هو محتاج  احتياجًا  أكثر  لقويُّ 

ربما   ، الصبر  إلى  محتاجًا  وحده  المريض  إل  ليس  احتياجًا  أشدَّ  الصحيُح  . كان  الصبر   ى 
 هللا عز وجل يخاطب المؤمنين :يا أيها األخوة المؤمنون ؛ يقول 

اِبِريَنبْ ﴿َولَ  ِر الصَّ َن * الَِّذيَن ِإَذا  ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 
ِ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا أَ  ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم  َن * ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواِإنَّا ّلِلَّ ٌت ِمْن َربِ 

 اْلُمْهَتُدوَن﴾ 
 [ 157-155]سورة البقرة:  

تعرف   أن  إيمانك  من  جزٌء  ؛  األكارم  األخوة  أيها 
المصائب ، ال يختلف الناُس    فلسفة المصيبة ، تقع

بشكل في   تقع   ، وقوعها  عدم  أم  وقوعها  معرفة 
قدرتظاهر   في  يختلفون  المؤمنين  ولكن  على ،  هم 

فهمها ، فمن الناس من يفهم المصيبة فهمًا ينطوي  
وبأسم  ، باهلل  كفر  من على  و   ، الحسنى  ائه 

المؤمنين من يفهم المصيبة فهمًا ينطوي على إيمان  
 ، و بأسمائه الحسنى .  بوحدانية هللا

إيمانك أن تفهم   اذا تعني المصيبة ، لذلك جزء منا األخوة المؤمنون ؛ البطولة أن تعرف بالضبط مفيا أيه 
 لى :بعمق األهداف الكبيرة التي أرادها هللا من المصائب ، قال تعا 
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 ِر َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن ﴾﴿ َوَلُنِذيَقنَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكبَ 

 [21] سورة السجدة: 

 هللا أن تتوب له قال تعالى :  ، يريديريد هللا أن تقبل عليه  يريد هللا أن ترجع إليه ،

َهَواِت َأْن َتِميُلوا َمْيًَل َعِظيمًا﴾ ُ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الشَّ  ﴿َوَّللاَّ
 [ 27سورة النساء:  ]

األخ أيها  تعيا  هللا  شاء  إن  أعالجه  سوف  موضوع  ؛  المؤمنون  الصبروة   ، القادمة  الخطبة  في  عن   الى 
الة القوة ، و أنت في حالة  المشتهيات التي تشتهيها النفس ، و الصبر وأنت في حالة الغنى ، و أنت في ح

اء ، ال أن تصبر لى أن البطولة أن تصبر على الرخ الصحة ، ربما وجدتم في األسبوع القادم إن شاء هللا تعا 
 على الشدة . 

واعلموا أن   ن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ،نفسكم قبل أمؤمنون ؛ حاسبوا أيا أيها األخوة ال
و عمل لما    ملك الموت قد تخطَّانا إلى غيرنا ، و سيتخطَّى غيرنا إلينا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكيَّس من دان نفسه

 .  ، و الحمد هلل رب العالمينز من أتبع نفسه هواها و تمنَّى على هللا األمانيَّ بعد الموت ، و العاج

 * * * 
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 مكانة الصابرين في القرآن الكريم  2.4

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 الصبر ثمن دخول الجنة : 

لنا في موضوع الصبر ، وقد بيَّن النبي عليه الصالة و السالم حينما سئل عن ة المؤمنون ؛ الز األخو أيها  
أن هللا سبحانه و تعالى جعل الصبر جزاء . . " و يكفي أهمية لهذا الموضوع  اإليمان فقال : " هو الصبر .  

أهل الجنة ، أي أن الصبر هو ثمن دخول الجنة  
كانة  كتابه الكريم بيَّن م  ، هللا سبحانه و تعالى في

 الصبر و الصابرين فقال تعالى : 

 ﴿ َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرقِ 
 َواْلَمْغِرِب ﴾

 [ 177  سورة البقرة: ]

العبادات    ، الشكلي  االنتماء   ، الشكلية  العبادات 
إلى   منها  الطقوس  إلى  أقرب  هي  التي  الجوفاء 

بالتكبير ، و تنتهي بالتسليم ، والقلب ساٍه الٍه ، هذه العبادات الشكلية ،   ، حركات و سكنات تبدأالعبادات  
 ا سبحانه و تعالى فقال : النتماء الشكلي ، عبَّر عنه الههذه الحركات و السكنات ، هذا ا

 َآَمَن ِباّلِلَِّ﴾  ِكنَّ اْلِبرَّ َمنْ ﴿َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَ 
 [ 177] سورة البقرة:  

من اقتطعته من وقتك الثمين كي تؤ   متى آمنت باهلل ؟ في أي مكان جلست كي تؤمن باهلل ؟ ما الوقت الذي
جستها مع   باهلل ؟ مع من التقيت من أجل أن تؤمن باهلل ؟ أّي كتاب قرأت من أجل أن تؤمن باهلل ؟ أي جلسة

  ؟ و لكن البر من آمن باهلل . ؤمن باهللك من أجل أن تنفس
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 من لوازم اإليمان باّلِل أن تؤمن بيوم الجزاء :

لي  ؛  المؤمنون  األخوة  بالأيها  وال  بالتمني  اإليمان  به تحلس  وأقرَّ   ، القلب  في  وقر  ما  اإليمان  لكن  و   ، ي 
قه العمل ، اإليمان عفيف عن المطامع ، اإليماناللسان  عفيف عن المحارم ، قال تعالى :  ، وصدَّ

  َمْن َآَمَن ِباّلِلَِّ﴾ َمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ ﴿َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َوالْ 
 [ 177سورة البقرة:  ] 

 و من لوازم اإليمان باهلل أن تؤمن بيوم الجزاء ، قال تعالى : 

ِ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َواْلَمََل َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبلَ ﴿ َلْيَس اْلِبرَّ َأْن تُ  ِئَكِة   اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباّلِلَّ
ِبيِبيِ يَن َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلمَ َواْلِكَتاِب َوالنَّ  اِئِليَن َوِفي  َساِكيَن َواْبَن السَّ ِل َوالسَّ

َقاِب﴾  الرِ 
 [ 177] سورة البقرة:  

وا والمالئكة  اآلخر  واليوم   ، باهلل  تؤمن  أن  العقيدة  برُّ   ، البر  هو  العملهذا  وبر  والنبيين،  تقيم    لكتاب  أن 
 الصالة ، وتؤتي الزكاة ، وأن تنفق مالك في الحالل على حبه ، قال تعالى : 

ََلَة  بِ ِه َذِوي اْلُقْرَبى وَ ﴿َوَآَتى اْلَماَل َعَلى حُ  َقاِب َوَأَقاَم الصَّ اِئِليَن َوِفي الرِ  ِبيِل َوالسَّ اْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ
 وُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا﴾َوَآَتى الزََّكاَة َواْلمُ 

 [ 177] سورة البقرة:  

مع نفسك فال تهلكها ، و أن تكون   مع ربك ، و أن تكون وفياً   ه الوفاء ، أن تكون وفّياً برُّ األخالق في قمت
مل أن تنفق مالك  كتاب والنبيين ، برُّ العوفيًّا مع الناس ، برُّ العقيدة أن تؤمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة وال 
، األوفياء لربك   ، برُّ األخالق أن تكون منعلى ذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، والسائلين، وابن السبيل  

 وللناس أجمعين ، قال تعالى :   ولنفسك ،

 ﴿َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا﴾
 [ 177] سورة البقرة:  

 لى : صبر ، قال تعا ألخالق ال و من بر ا
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رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس﴾ اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ  ﴿َوالصَّ
 [ 177البقرة:  ] سورة 

البأساء البدن ، وحين ، في الشد  في  الولد ، وفي الضراء ، في الشدة التي تصيب  ة التي تصيب المال و 
 البأس ، في الحرب ، قال تعالى : 

اِبِريَن  رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس﴾َوال ِفي اْلَبْأَساِء ﴿َوالصَّ  ضَّ
 [ 177] سورة البقرة:  

ين :   أهمية الصبر في الد 

ءت في المرتبة الثانية بعد الوفاء بالعهد ، بل إن  يتم كيف أن مرتبة الصبر جايها األخوة المؤمنون ؛ أرأيا أ
 بعض المفسرين يقولون : لماذا قال هللا عز وجل : 

 َعاَهُدوا﴾  ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ ﴿َواْلُموُفونَ 
 [ 177] سورة البقرة:  

 بالرفع ، و لم يقل : و الصابرون ؟ قال : 

رَّاِء َوِحيَن اِبِريَن ِفي اْلَبْأَسا﴿َوالصَّ   اْلَبْأِس﴾ِء َوالضَّ
 [ 177] سورة البقرة:  

وللتنويه   للتخصيص  هذا   : المفسرين  بعض  قال 
لصابرين ، بأهمية الصبر في الدين ، هذه مكانة ا

ال ،  برُّ  اآلخر  واليوم   ، باهلل  تؤمن  أن  عقيدة 
العمل وبر   ، والنبيين   ، والكتاب   ، أن   والمالئكة 

 ، ، واليتامى ، و المساكينتؤتي مالك ذوي القربى  
وابن السبيل ، و السائلين ، و في الرقاب ، و أن  
تقيم الصالة ، وأن تؤتي الزكاة ، وبر األخالق أن 

مع نفسك ، وفيًا     عز وجل، وفياً تكون وفيًّا مع هللا
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البأساء و الضراء و حين   الناس ، و ال سيما أن تكون صابرًا في  المصا مع  ئب  البأس ، أن تصبر على 
 لمرض و توابعه ، وأن تصبر في ساحات المعركة . ، و أن تصبر على اكلها 

ذه المكانة ، يقول هللا  أخرى تنوَّه بهيا أيها األخوة المؤمنون ؛ هذه مكانة الصابرين في القرآن الكريم ، آية  
 عزوجل : 

ُئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم ِللَّ  ِهْم َجنَّاٌت َتْجرِ ِذيَن اتََّقْوا ِعْنَد ﴿ُقْل َأُؤَنبِ  ي ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج َربِ 
ُ َبِصيرٌ  َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَِّ َوَّللاَّ  ﴾ ِباْلِعَبادِ ُمَطهَّ

 [ 15]سورة آل عمران: 

 هؤالء الذين استحقوا كل هذا بماذا استحقُّوه ؟ قال تعالى :

ادِ  اِبِريَن َوالصَّ  اْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر﴾ ِقيَن َواْلَقاِنِتيَن وَ ﴿الصَّ
 [ 17]سورة آل عمران: 

 هذا ثمن رضوان هللا ، و ثمن الجنة . 

 هة الدنيا وتقلق من جهة اآلخرة :ن من ج الصحيح أنك تطمئهللاات ذكر من عَلم

 آية ثالثة ، قال تعالى : 

ِر اْلُمْخِبتِ  ُ َوِجَلْت يَن * الَِّذيَن ِإَذا ﴿َوَبشِ  ُذِكَر َّللاَّ
 ُقُلوُبُهْم﴾ 

 [ 35-34]سورة الحج: 

سيكون  مما  خوفًا   ، الخوف  اضطراب  اضطربت 
ال في  الموت  بعد  اإلنسان  العليه  ، قرآن  كريم 

،  ، آية تقول لك : إذا ذكرت هللا يطمئن قلبك آيتان
ا تبدو مناقضة لآلية األولى ،  و آية أخرى و كأنه

 فِّق بين الطمأنينة و بين الوجل ؟ ا ذكرت هللا يوجل قلبك ، فكيف نو إذ

 ألخوة أنك إذا ذكرت هللا اطمأن قلبك من جهة الدنيا ، قال تعالى : الحقيقة أيها ا 
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ِ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن﴾  َأْوِليَ ِإنَّ  ﴿َأاَل   اَء َّللاَّ
 [62] سورة يونس :  

 وقال تعالى : 

ِ َرب ِ ِكي﴿فَ  ْلُت َعَلى َّللاَّ ُكْم َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو َآِخٌذ ِبَناِصَيِتَها إِ ُدوِني َجِميعًا ُثمَّ اَل ُتْنِظُروِن * ِإنِ ي َتَوكَّ   نَّ ي َوَربِ 
 َربِ ي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ 

 [ 56-55]سورة هود: 

تقصيرًا ، لعلك لست في مستوى الجنة ، لعل هناك   و إذا ذكرت هللا يوجل قلبك في شأن اآلخرة ، لعل هناك
هللا الصحيح أنك تطمئن من جهة الدنيا ، وتقلق من جهة اآلخرة ، قال  ًا متعلقة بك ، من عالمات ذكر  حقوق

 : تعالى 

اِبِريَن َعَلى َماوَ ﴿ ُ َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوالصَّ ِر اْلُمْخِبِتيَن * الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر َّللاَّ ََلِة َوِممَّا   َبشِ  َأَصاَبُهْم َواْلُمِقيِمي الصَّ
 َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن﴾ 

 [ 35-34الحج:  ]سورة

 ن الكريم : قرآمرتبة الصابرين من أسمى المراتب التي نوَّه هللا بها في ال

  ، الدين  المراتب األساسية في  بين  الصبر من  تبدو مرتبة  المؤمنون ؛ وفي سورة األحزاب  قال أيها األخوة 
 تعالى : 

اِدَقاِت وَ ﴿ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤمِ  اِدِقيَن َوالصَّ اِبِريَن اَناِت َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ لصَّ
اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصد ِ  َقاِت َواَوالصَّ اِئَماِت وَ ِقيَن َواْلُمَتَصدِ  اِئِميَن َوالصَّ اْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُهْم  لصَّ

ُ َلُهْم َمْغفِ َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّ  َ َكِثيرًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ َّللاَّ  ًة َوَأْجرًا َعِظيمًا﴾رَ اِكِريَن َّللاَّ
 [35]سورة األحزاب: 

، تتَّضح مرتبة الصابرين من أنها من أولى  في سورة البقرة ، وسورة آل عمران ، وسورة الحج ، وسورة األحزاب 
 المراتب التي نوَّه هللا بها في القرآن الكريم. ومن أعلى ، ومن أسمى
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 جزاء الصبر :
 ـ معية هللا الخاصة :  1

هللا سبحانه وتعالى بيَّن في القرآن الكريم أن خيري   وة المؤمنون ؛ شيء آخر في موضوع الصبر ،ألخا ايا أيه 
تنوه بما ينتظر الصابرين من آلخرة يتأتى من الصبر ، وها نحن أوالء نستعرض بعض اآليات التي  الدنيا وا

بيِّن القرآن ما ينتظر الصابرين ن ياآلعطاء جزيل ، في الفقرة األولى من الخطبة بيَّنا مكانة الصابرين ، و  
 ، في أربع آيات في القرآن الكريم يقول هللا عز وجل :  من عطاء

َ ﴿ ِإنَّ  اِبِريَن ﴾ َّللاَّ  َمَع الصَّ
 [153] سورة البقرة:  

وإذا كان هللا معك فمن عليك ؟ وإذا كان هللا عليك  
 فمن معك ؟

 ، خاصة  معية  هذه  ؛  المؤمنون  األخوة  أيها    يا 
ة  عام عامة ، ما الفرق بين المعية المعية    وليست

و المعية الخاصة ؟ هللا سبحانه و تعالى مع كل 
معي معيته  و  خلقه  سبحانه  هللا   ، وعلم  إحاطة  ة 

 تعالى يقول : 

 ﴿ َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم ﴾
 [  4] سورة الحديد: 

ة ، ما من فيروس ، ما من كائن من حشر   ات ، ما ما من مخلوق ، ما من إنسان ، ما من حيوان ، ما من نب
إلحاطة والعلم ، ليست مقصودة في  لسموات و األرض ، ما من جرم إال و هللا معه ، هذه معية احي في ا

 : هذه اآليات ، قال تعالى  

 ا﴾﴿َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمهَ 
 [ 59]سورة األنعام: 
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،  صة تعني الحفظ ، والرعاية ، والتأييد ، والحمايةلمعية الخا صة ، و اصود الخاهذه معية عامة ، و لكن المق
 الى : هذه هي المعية الخاصة ، قال تع

ا َ َمَع الصَّ ََلِة ِإنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ  ِبِريَن﴾ ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [153] سورة البقرة:  

 وقال تعالى : 

 
ِ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبإِ يَ  نَ الَِّذي﴿َقاَل  اِبِريَن﴾ ُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمََلُقو َّللاَّ ُ َمَع الصَّ  ْذِن َّللاَِّ َوَّللاَّ

 [ 249] سورة البقرة: 

 و قال تعالى : 

اِبِريَن﴾ ﴿َواْصِبُروا ِإنَّ َّللاََّ    َمَع الصَّ
 [ 46]سورة األنفال:  

 الى : وقال تع 

اِبِريَن﴾ ُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبَرٌة َيْغِلُبوا ِماَئَتْيِن َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف َيغْ ْن يَ ﴿َفإِ  ُ َمَع الصَّ  ِلُبوا َأْلَفْيِن ِبِإْذِن َّللاَِّ َوَّللاَّ
 [ 66]سورة األنفال: 

ظ ، معية  ة الحف ، معي  ة خاصةإذا كنت صابرًا فاهلل معك ، و معية هللا لك ليست معية عامة ، بل هي معي
 نا ؟ الرعاية ، معية التأييد ، معية النصر ، معية الحماية ، أال نطمع أن يكون هللا مع

 ـ محبة هللا عز وجل لمن صبر على ما أصابه :  2

أيها األخوة المؤمنون ؛ هذه دفعة أولى من جزاء الصابرين ، و الدفعة الثانية : أال ترضى أيها الصابر أن  
 هللا عز وجل :  ؟ يقول عز وجل ك هللايحب

ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اسْ ﴿َوَكَأيِ ْن ِمْن َنِبيٍ  َقاَتَل َمَعُه ِربِ يُّوَن َكِثيٌر َفَما وَ  ُ  َهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل َّللاَّ َتَكاُنوا َوَّللاَّ
اِبِريَن﴾   ُيِحبُّ الصَّ

 [ 146]سورة آل عمران: 
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أن   مرتبـة  تبلغ  هللاأن  و يحبك  عز  أ   هذا  على جل  إذا صبرت  وجل  عز  ، هللا  إنسان  إليه  يسعى  ما  عظم 
ا صبرت على جيرانك ، إذا صبرت على من هم دونك ، إذا صبرت ، إذا صبرت على أوالدك ، إذزوجتك

ا صبرت على ضيق ذات يد ، إذا صبرت على على من هم فوقك ، إذا صبرت على مرض عضال ، إذ
 وجل ؟ ك هللا عزأن يحبمشكلة ، أال تريد 

 ـ الهدى والرحمة :  3

ر الصابرين ، قال تع  الى : الدفعة الثالثة ، هللا سبحانه و تعالى يبشِّ

 
اِبِريَن﴾  ِر الصَّ  ﴿َوَبشِ 

 [ 155] سورة البقرة : 

 و قال تعالى : 

﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص 
اِبِريَن *  الثََّمَرا ْنُفِس وَ َواأْلَ  ِمَن اأْلَْمَوالِ  ِر الصَّ ِت َوَبشِ 

ِ َوِإنَّا ِإَلْيِه الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا  ِإنَّا ّلِلَّ
ِهْم َوَرْحمَ  ٌة َراِجُعوَن * ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِ 

 َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾ 
 [ 157-155] سورة البقرة :

ه على البعير إذا حمَّلت   -الخطاب رضي هللا عنه يترنَّم بهذه اآلية فيقول : نعم العدالن    ا عمر بنكان سيدن
 : يقول عمر رضي هللا عنه : نعم العدالن ، أي  -كل طرف ِحمل ، هذان ُيسمَّيان في اللغة العدالن 

ِهْم َوَرْحمَ   ٌة﴾ ﴿ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِ 
 [157: سورة البقرة  ]

شكل عدليــن ، عن و نعمت العالوة ، و العالوة حاجة توضع فوق العدلين ، إذا حملنا الجمل ، فحمله على  
، عرُب عالوة ، يقول عمر : نعم العدالنيمينه وعن شماله ، و إذا وضعت شيئًا فوق العدلين ، هذه يسميها ال 

 تعالى:  قوله و نعمت العالوة ، ما هي العالوة ؟ هي
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 ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾  َلِئكَ ﴿َوُأو 
 [157] سورة البقرة :

الِعدالن صلوات   الهدى ، و  أالعالوة هي  الصابرون  يكفي  أال  تعالى من ربهم و رحمة ،  ن هللا سبحانه و 
ي يصلي عليهم ؟ يتجلَّى عليهم برحمته ؟ أال يكفي أن هللا طمأنهم أنهم مهتدون ؟ بشرهم بالهدى ، هذه ه

 الدفعة الرابعة .

 ـ إيجاب الجزاء بأحسن األعمال :  4

اإل  ، أعمالهم  بأحسن  الجزاء  إيجاب   ، تليها  التي  بعضها  الدفعة   ، منوعة  أعمال  له  الدنيا  حياته  في  نسان 
و بعضها طالح ، فما قولك أن يجازيك هللا على أحسن أعمالك وكأن أعمالك كلها من هذا المستوى ؟    ، صالح

 ال تعالى : ما قولك ؟ ق

ِ َباٍق َوَلَنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُروا َأْجرَ ﴿َما ِعنْ   ُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ َدُكْم َيْنَفُد َوَما ِعْنَد َّللاَّ
 [ 96]سورة النحل:  

 هذا أيضًا من جزاء الصابرين .

 ـ األجر المفتوح :  5

إلى هللا عز وجل إال و أجرها بتقدير ة  ربالي ، قال : ما من قأما الشيء الذي ال ُيصدق كما قال اإلمام الغز 
 ا ، إال الصبر ، قال تعالى : و حساب ، الحسنة بعشرة أمثالها ، و السيئة بمثله

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب﴾   ﴿ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10]سورة الزمر: 

 ، مفتوح   ، قيمة  دون  من  توقيع   ، قيمة  دون  من 
ف هذا السند ، إنما  سيصر ، و  ضع أيَّة قيمة تريد  

يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ، لماذا ؟ ألن 
، سيعالجك  فإنه    هللا  معالجته  على  صبرت  إن 

سيحبك ، ألنه سيسعدك ، هذه الدنيا دار ابتالء ،  



  

مكانة الصابرين في القرآن الكريم 2.4الفصل الثاني :   88 

 

هذه المعالجة ،    للجنة ، فإذا صبرت على معالجة هللا ، فال بد أنك تعرفه ، و إذا تحملت  مدرسة تحضيرية
وى ، ومن من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ، ومن مرتبة إلى مرتبة ، و من مستوى إلى مست لك هللا ونق

رجة ، فهذا بسبب الصبر ،  إقبال إلى إقبال ، ومن معرفة إلى معرفة ، ومن رقيٍّ إلى رقيٍّ ، ومن درجة إلى د
المراد اإللهي من خلقك ، ل يك أجرك بغير حساب ؟ ألن يوفِّ اذا  ماذا يحبك هللا ؟ لممعنى ذلك أنك حققت 

، و ال بد لكل مرض من مشكلة تحيط باإلنسان هناك أمراًضا كثيرة في النفس ، ال بد من أن تشفى منها  
جة هللا عز وجل فقد حقَّق مراد هللا عز وجل من إسعاده ، حتى يلجأ إلى هللا عز وجل ، فإذا صبر على معال

 ير حساب ، ال يوجد حساب . ه بغأجر   ، لذلك يوفيه هللالذلك يحبه هللا 

 ـ النصر و المدد : 6

 المدد ، هللا معهم ، قال تعالى :  ه و تعالى يضمن للصابرين النصر ودفعة أخرى للصابرين ، هللا سبحان

ِميَن﴾  ِمنَ  اَلفٍ ُكْم ِبَخْمَسِة آَ ﴿َبَلى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم َربُّ   اْلَمََلِئَكِة ُمَسوِ 
 [ 125]سورة آل عمران: 

 َقاَل : ُكْنُت َرِديَف النَِّبيِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل : اْبِن َعبَّاٍس َأنَُّه هذا جزاء الصبر ، فَعِن 

ُم َأاَل ُأَعلِ ُمكَ  َ  بِ َك َّللاَُّ َكِلَماٍت َيْنَفعُ  ))َيا ُغَلـاُم َأْو َيا ُغَليِ  َ َيْحَفْظَك اْحَفْظ َّللاَّ َتجـِْدُه  ِهنَّ َفُقْلُت َبَلى َفَقاَل اْحَفْظ َّللاَّ
ِة َوِإذَ  دَّ َخاِء َيْعِرْفَك ِفي الشِ  ْف ِإَلْيِه ِفي الرَّ َ َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباّلِلَِّ َأَماَمَك َتَعرَّ   َقَلمُ  َقْد َجفَّ الْ ا َسَأْلَت َفاْسَأْل َّللاَّ

ُ َعَلْيَك َلْم َيْقِدُروا َعَلْيِه َوِإْن ُهَو َكاِئٌن َفَلْو َأنَّ اْلَخْلَق ُكلَُّهْم َجِميًعا َأَراُدوا َأْن يَ  ِبَما ْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْكُتْبُه َّللاَّ
ُ َعَلْيَك أَ  وَك ِبَشْيٍء َلْم َيْكُتْبُه َّللاَّ ْبِر َعَلى َما َتْكَرُه َخْيًرا َكِثيًرا َواْعلَ ْيِه َلْم َيْقِدُروا َعلَ َراُدوا َأْن َيُضرُّ ْم َأنَّ فـِي الصَّ

ْبِر َوَأنَّ اْلَفَرَج َمَع اْلَكْرِب َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا َوَأنَّ النَّ   (( ْصَر َمَع الصَّ
 ]أحمد َعِن اْبِن َعبَّاٍس[

 ـ اإلمامة في الدين :  7

، قال بعض العلماء : " بالصبر و اليقين تنال اإلمامة    ي الدينمامة فثمن اإل ق أن الصبر  و من منكم يصدِّ 
 مًا للناس ، ألم يقل هللا عز وجل في الدعاء الذي ورد في آخر سورة الفرقان :في الدين " تكون إما 

يَّاِتَنا   ُمتَِّقيَن ِإَمامًا﴾َنا ِللْ اْجَعلْ ُقرََّة َأْعُيٍن وَ ﴿َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِ 
 [ 74]سورة الفرقان: 
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 ين ، و الدليل على ذلك قوله تعالى :ر واليقين تنال اإلمامة في الدكن إماًما ، كن طموحًا ، بالصب

 َنا ُيوِقُنوَن﴾ َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبَآَياتِ ﴿
 [  24جدة:] سورة الس

على متاعب الدعوة ، قال  صبروا على طاعة هللا ، صبروا على معصيته ، صبروا على المصائب ، صبروا  
 تعالى : 

 ﴿َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبَآَياِتَنا ُيوِقُنوَن﴾ 
 [  24] سورة السجدة:

 عزم :تبة أولي الـ الوصول لمر  8

 العزائم ؟ ماذا قال هللا عز وجل : أال تريد أيها األخ الكريم الصابر أن يثني هللا عليك وأن يصنِّفك من أهل

 ﴿َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ 
 [17] سورة لقمان : 

 ال تعالى : ة في الدين، ق ذه مرتبة عاليأولي العزيمة ، وه إذا صبرت على ما أصابك فأنت من 

 ُسِل ﴾ ﴿ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ 
 [  35] سورة األحقاف: 

 من قدوتك في الصبر ؟ األنبياء ، أما المتفلتون فال يصبرون. 

 ز وجل : أخرى، يقول هللا عأال ترضى أن تكون من أهل أولي العزيمة ؟ ولكن في هذا الموضوع آية 

 َر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴾ ْن َصبَ ﴿ َوَلمَ 
 [ 43ى:  ] سورة الشور 

 هنا الٌم زائدة ، اآلية األولى قال تعالى : 

 ﴿َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ 
 [17] سورة لقمان : 

 ، قال تعالى : اآلية الثانية  
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 َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ َأَصاَبَك ِإنَّ  اْصِبْر َعَلى َما﴿وَ 
 [17] سورة لقمان : 

الالم الم التوكيد ، ما عالقة األولى بالثانية ؟ قال بعض المفسرين : اآلية األولى تشير إلى الصبر على  ه  هذ
يه ، ورأيت د تصبر على أذى إنسان ، فإذا صبرت علقضاء هللا و قدره ، أما اآلية الثانية فتشير إلى أنك ق

نتقم منه ، و لم تِكل له الصاع صاعين ،  ت  لم ه ، وغفرت له ، ولم تحقد عليه ، و أن هذا من قضاء هللا وقدر 
 فإن ذلك من الصبر األشّد ، من الصبر األرقى ، اآلية األولى قال تعالى : 

 ﴿َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك﴾
 تعالى:  وجل ، قال من هللا عز

 ﴾ َعْزِم اأْلُُمورِ  ﴿ِإنَّ َذِلَك ِمنْ 
لى يد في العقيدة قضاء و قدرًا ، لكن قد تأتي المصيبة عقد تأتي المصيبة من ِقبل هللا مباشرة ، هذه تسمى  

 إنسان ، هنا يظهر توحيدك ، يظهر عفوك ، يظهر حلمك ، قال تعالى : 

 َك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴾ ﴿ َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذلِ 
 [ 43  الشورى:] سورة 

 ظ من كيد األعداء :ـ الحف  9

 : من كيد األعداء ، قال تعالى دفعة أخرى للصابرين ، حفظهم 

َئٌة َيْفَرُحوا ِبَها َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُّ    ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ِإنَّ َّللاََّ ﴿ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيِ 
 ُمِحيٌط﴾  ِبَما َيْعَمُلونَ 

 [ 120]سورة آل عمران: 

 : ـ دخول الجنة   10

 و في نهاية المطاف ؛ إن أكبر دفعة ينالها الصابر هي دخول الجنة ، قال تعالى:

 ﴿َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريرًا﴾ 
 [12]سورة اإلنسان:  
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 لى : قال تعا 

ْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسََلمًا﴾َما َصَبُروا َويُ ﴿ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة بِ   َلقَّ
 [ 75 لفرقان:]سورة ا 

 وقال تعالى : 

اِر﴾  ﴿َواْلَمََلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  َباٍب * َسََلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ
 [ 24-23الرعد: رة ]سو 

المؤمنون   أيها األخوة  الدنيا يا  الحياة  الحياة    ؛   ، دار جزاء  ابتالء ، والحياة اآلخرة  تكليف ،  دار  الدنيا دار 
 ي االبتالء والتكليف أنت في أشد الحاجة إلى الصبر ، والصبر ثمنه الجنة . والحياة اآلخرة دار تشريف ، ف

 ظ بآيات هللا في األنفس و اآلفاق :ـ االنتفاع بعبر التاريخ و اإلتعا  11

اإلنسان بعبر التاريخ ، واتِّعاظه  شيء أخير هو أن هللا سبحانه و تعالى جعل انتفاع    منون ؛خوة المؤ أيها األ 
 األنفس و اآلفاق ؛ جعل هذا للصابرين ، فقال تعالى : بآيات هللا في  

ِ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت لِ  َوَذكِ ْرُهمْ َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر  ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َأْن َأْخِرجْ  ُكلِ   ِبَأيَّاِم َّللاَّ
 َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾

 [ 31]سورة إبراهيم: 

 قال تعالى : 

ٍق ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلُكل ِ   َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾  ﴿َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّْقَناُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ
 [ 19]سورة سبأ:  

 ى : و قال تعال

يَح َفَيْظَلْلَن َرَواكِ ﴿َوِمْن َآَياِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعََل  َد َعَلى َظْهرِِه ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت  ِم * ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِ 
 ِلُكلِ  َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ 

 [ 33-32]سورة الشورى:  

نيا و اآلخرة ، و لكن قمة هذا الجزاء دخول  تنوع في الدالجزاء الم  الصبر ، أحد عشر بندًا من أنواع  جزاءهذا  
 . الجنة 
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أيها األخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم ، واعلموا أن ملك 
 عمل لما بعد  ن دان نفسه وإلينا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكيَّس م  الموت قد تخطَّانا إلى غيرنا ، و سيتخطَّى غيرنا 

 ى على هللا األمانيَّ ، و الحمد هلل رب العالمين . الموت ، و العاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنَّ 

 * * * 
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 1الصبر األشياء التي تعين على 2.5

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 لى الصبر : األشياء التي تعيننا ع
 لدنيا : ـ معرفة طبيعة الحياة ا  1

المؤمنون  األخوة  مو   أيها  من  موضوعان  بقي  يتعلق ؛  اليوم  أيدينا  بين  الذي  الموضوع   ، الصبر  ضوعات 
 باألشياء التي تعيننا على الصبر . 

، إذا امتلك    يا أيها األخوة المؤمنون ؛ الكون والحياة واإلنسان ، هذه موضوعات كبرى في العقيدة اإلسالمية 
رًا صحيحاً  لحقيقةاإلنسان تصوُّ     ، الحيا   الكون  ال ولطبيعة  لجوهر  ، و  ر ة  التصوُّ امتلك  إذا   ، اإلنسانية  حياة 

، الصحيح فعرف أن هذه الدنيا ليست دار نعيم ، إنما هي دار ابتالء ، ليست دار جزاء ، إنما هي دار ابتالء
الحياةسان طبيعمستقرًا بل هي ممرٌّ ، إذا عرف اإلن  ليست دار تشريف ، إنما هي دار تكليف ، ليست  ة 

ال تلقى  جميل الدنيا  بصبر  رأى  مصائب  بل   ،
 المصائب جزءًا من طبيعة الحياة ، قال تعالى : 

﴿ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن 
 َعَمًَل ﴾ 

 [  2] سورة الملك : 

صحة تملك  ما  الحياة    بقدر  تصور  وتصور  في 
بقدر  ، فيها  وجودك  على    سبب  هذا  يعينك  ما 

 الصبر . 

يا أيها األخوة المؤمنون ؛ الحياة الدنيا دار تكليف ، ومتى كان التكليف يسيرًا ؟ ومتى كان التكليف مريحًا ؟  
هو في عيم ، والتكريم ف، والرفاه ، والنومتى كان التكليف نعيمًا ؟ الدنيا دار تكليف ، أما إذا أردت التشريف  

ت دار  الدنيا   ، ،  اآلخرة  تشريف  دار  اآلخرة  و  تختلط اكليف  حينما   ، جزاء  دار  واآلخرة   ، ابتالء  دار  لدنيا 
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األمور ، حينما يتوهَّم اإلنسان أن هذه الدنيا للتشريف ، وأنها للتكريم ، وأنها للجزاء فإذا أصابته مصيبٌة يسيرة 
هو   ة الدنيا ، لماذا هو فيها ،أن يعرف المؤمن طبيعة الحيا   ا و اآلخرة ، يجبقبيه ، خسر الدنيانقلب على ع 

أو  مروءته  لتظهر   ، الخسيس  معدنه  أو  النفيس  معدُنه  ليظهر   ، ليمتحن   ، لُيبتلى  هو   ، واحد  لشيء  فيها 
ذه الدنيا  إنما ُوجدت في ه  دناءته ، ليظهر صدقه أو كذبه ، ليظهر وفاءه أو خيانته ، ليظهر ورعه أو فسقه ، 

 ب محكُّ الرجال . ئال بد من المصائب ، و المصاأن تظهر على حقيقتك ، إًذا  من أجل

 المصائب محكُّ الرجال :

 يا أيها األخوة المؤمنون ؛ يقول هللا عز وجل : 

ْنَساَن ِفي َكَبٍد﴾  ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
 [ 4]سورة البلد :  

 :  كريم ، قال تعالىمن أدق آيات القرآن ال

ْنَساَن ِفي َكَبدٍ   ﴾﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
 [ 4]سورة البلد :  

في هذه الدنيا ليتكبَّد المصاعب ،  اإلنسان    أي خلقنـا 
و من خالل تكبد المصاعب تظهر حقيقته ، فيسعد 
، ومن خالل   الحقيقة  بهذه  يشقى  أو  الحقيقة  بهذه 
تكبده المتاعب يستحق الحياة األبدية السعيدة ، إن  

  د المتاعب ثمن للجنة ، إن تكبد المتاعب طريقة تكب
،  قه متحان لصد المتاعب الكشف حقيقتك ، إن تكبد  

امتحان لصبره ، امتحان لتوكله ، امتحان لمعرفته ،  
 امتحان لمجمل إيمانه ، قال تعالى : 

 ﴿ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًَل ﴾
 [  2سورة الملك :  ]



  

1األشياء التي تعين على الصبر 2.5الفصل الثاني :   95 

 

 ؛ يقول هللا عز وجل : يا أيها األخوة المؤمنون 

 ٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوِتْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس﴾ْسُكْم َقرْ ْن َيْمسَ إِ ﴿
 [ 140]سورة آل عمران: 

ما ، ويبتلون بالضيق ، يبتلون أن تأتي األمور ك  الناس يبتلون بالقوة ، و يبتلون بالضعف ، يبتلون بالرخاء
 ما يشتهون ، قال تعالى : ر على خالف تأتي األمو  ويبتلون بأن يشتهون ،

 ﴿َوِتْلَك اأْلَيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس﴾
 [ 140]سورة آل عمران: 

د من أن تبتلى بالغنى ، على مستوى فردي ، أنت مستقيم في حالة الفقر فكيف أنت في حالة الغنى ؟ الب
لفقر ، أنت شاكر في حالة الصحة ، أن تبتلى با    ؟ ال بد منلغنى فكيف إذا كنت فقيراً أنت مستقيم في حالة ا

فما قولك لو الح شبُح مرض ماذا تقول ؟ أتستقبله بتسليم و رضا أم يضج اإلنسان ويكفر ؟ إذا عرفت طبيعة 
في هذا االمتحان  زء منها ، ولمجرد أن يمتحن اإلنسان وأن ينجح  الحياة الدنيا تعرف أيضًا أن المصائب ج

  عز وجل. حق رضوان هللافقد است

 الدنيا دار التواء ال دار استواء ومنزل ترح ال منزل فرح : 

يا أيها األخوة األكارم ؛ اللذائذ في الدنيا اختلطت باآلالم ، والمحبوبات اختلطت بالمكاره ، فما من لذة إال و  
رها سقٌم ،يشو  من راحة إال و صه حزٌن ، وما  وما من سرور إال و ينغِّ   بها ألٌم ، وما من صحة إال و يكدِّ

خالطها تعب ، وما من اجتماع إال و يعقبه افتراق ، وما من أمن إال و يتبعه خوٌف ، ليراك في األمن و ي
ره ، في الصحة و السقم ، في الخوف ، في الصحة و المرض ، في اللذة و األلم ، في المحبوبات والمكا 

 : الصادقين فقال   لى وصف المؤمنينلذلك ربنا سبحانه و تعا  السرور و الحزن ،

َ َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتظِ  ُلوا ﴿ ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ ُر َوَما َبدَّ
 ﴾ َتْبِديَلً 

 [23سورة األحزاب: ]

 



  

1األشياء التي تعين على الصبر 2.5الفصل الثاني :   96 

 

زلوا تزلزل لزلوا تزلزلوا ، إذا ُزلأما هؤالء الذين إذا زُ 
الثقإيمان و ضاعت   ، انقلبوا  هم  زلزلوا  إذا  بربهم،  ُة 

بالشكوى  هللا  إلى  جأروا  زلزلوا  إذا   ، أعقابهم  على 
ضجرين ، إذا زلزلوا تزعزعت ثقُتهم بعدالة السماء ،  

ول لهم : بينكم و  هؤالء كأن هللا سبحانه و تعالى يق
دوا  بين اإليمان الكامل شوط طوي ل ، انطلقوا ، جدِّ

 سالمكم .يمانكم ، جددوا إإ

أيها األخوة المؤمنون ؛ ال ينبغي للمؤمن أن يسأل هللَا المصيبة ، هذا نهى النبيُّ عنه ، سلوا هللا العافية ، 
التوفيق ، و الكفاية ، سلوا هللا  إذا جاء شيٌء على خالف ما تريد ، كن   سلوا هللا الصحة ، سلوا هللا  لكن 

ه و تعالى أغنى عليك من الدنيا و ما ، و أن هللا سبحان  مستوى هذه المصيبة  ، و أظهر لربك أنك فيبطالً 
يق رضي هللا عنه أنه ما ندم عن شيء فاته من الدنيا قط ، سيدنا عليٌّ كرم  فيها ، و قد ُأِثر عن سيدنا الصدِّ

خرها وأوسطها عناء ، و آلدنيا و أولُّها بكاء ،  : " ِصف لنا الدنيا ؟ فقال : ماذا أصف لكم ا   هللا وجهه قيل له 
ة تعقبها ترحة ، ألم الفراق ، فراق الدنيا ، اإلنسان إذا وضع كل ثقته فيها ، إذا عقد كل إيمانه  فناء " كل فرح 

لينقله الموُت  يأتي   ، ، محط رحاله  آماله  منتهى  إذا جعلها   ، إذا   عليها  أما   ، إلى ال شيء  من كل شيء 
 شيء .   من شيء يسير إلى كلأتي الموُت فينقلك في اآلخرة ، وسعيت لها ي وضعت آمالك 

، أيها األخوة األكارم ؛ إذا عرفت طبيعة الحياة الدنيا هانت عليك المصائب ، لو أن إنسانًا نجا من المصائب 
 لنجا النبي عليه الصالة و السالم قال : 

 في هللا وما يؤذى أحد ... (( أوذيت )) لقد
 بن مالك[ عن أنس  ]الترمذي

رة تجد أنه صبر ة و السالم ، أليس لك  سيرة النبي عليه الصالاقرأ   به أسوة حسنة ؟ اقرأ سيرته قراءة متبصِّ
 َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه  على حكم هللا ، و استقبل الشيء الذي يريد و كأنه يريده ، فَعْن ُصَهْيٍب َقاَل : َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ 

 َوَسلََّم : 
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َس َذاَك أِلََحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه َوِإْن ُكلَُّه َخْيٌر َوَليْ ِمِن ِإنَّ َأْمَرُه َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمؤْ ))
 (َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه(

 ]مسلم َعْن ُصَهْيٍب [

الدنيا دار   سامعكم مرات كثيرة ، "إن هذهفي خطبة شهيرة ألقيتها على م، لخَّصها النبيُّ  هكذا طبيعة الحياة  
التواء ال دار استواء ، ومنزل ترح ال منزل فرح ، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ، و لم يحزن لشقاء ، قد جعلها 

خرة من بًا ، وجعل عطاء اآليا لعطاء اآلخرة سبدار عقبى ، فجعل بالء الدنهللا دار بلوى ، و جعل اآلخرة  
 " . فيأخذ ليعطي ، و يبتلي ليجزي بلوى الدنيا عوضا ،  

 ـ معرفة النفس البشرية :  2

األكارم    -شيء آخر   النفس    -أيها األخوة  ، طبيعة  البشرية  النفس  أن تعرف طبيعة   ، الصبر  يعين على 
 ة و السالم : يٌث شريف ، يقول عليه الصالالبشرية يلخِّصها حد

 وله ما أعطى((  - هذا الذي أخذه منك هو له في األصل -ما أخذ  هلل ))إن
 ] البخاري عن أسامة[ 

ه هللا عز وجل ، أي أنت عبٌد هلل ، قال تعالى :   الذي بين يديك من عطاء هللا ، والذي أخذه منك استردَّ

اُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك  ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتشَ   اْلُمْلكَ  َوَتْنِزعُ ِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ ﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُملْ 
 اْلَخْيُر ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر﴾ 

 [  26]سورة آل عمران: 

ي الذي  هو  كل شيء  يملك  الذي  ،  و  ملك وجودك 
سمعك، ويملك بصرك ،    ويملك أعضاءك ، ويملك

لَّ شيء في  تك ، يملك كويملك أجهز  ويملك عقلك ، 
يملك أه يملك مالك ،  ،  حياتك ،  بيتك  يملك  لك ، 

 قال تعالى : 

﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء 
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 ْيٍء َقِديٌر﴾ َلى ُكلِ  شَ ِإنََّك عَ  َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيرُ  َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء 
 [  26]سورة آل عمران: 

 عرفت من أنت ، أنت عبد هلل ، ال تملك شيئًا ، خلق هللا اإلنسان من عدم ، قال تعالى : ا إذ

ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ   رًا﴾ْهِر َلْم َيُكْن َشْيئًا َمْذُكو ﴿َهْل َأَتى َعَلى اإلِْ
 [ 1]سورة اإلنسان:  

لمن   وجودك  ثمن  ثمندفعت  يدفع  الذي  هذا  ث  ؟  دفعت   ، أملكه  أنا   : يقول  شيء الشيء  ال  كنت   ، منه 
يء ، منحك الوجود و منحك الحياة ، ووهبك السمع والبصر والفؤاد ، وأسبغ عليك نعمه فأصبحت به خير ش

،   منك بالرضا   إذا عرفت من أنت تستقبل الذي أخذههلل ملكًا ، وتصرفًا ، ومصيرًا ،  ظاهرة وباطنة ، فأنت  
الذي أخذه ن عطاء هللا ، أعطاني إياه بفضله ، و هذا  ا أعطى و له ما أخذ ، هذا الذي بين يديك م إن هلل م

 ز وجل :مني أخذه مني بعدله ، هكذا قل : أعطاني إياه بفضله ، وأخذه مني بعدله ، يقول هللا ع

 ٍة َفِمَن َّللاَِّ﴾﴿َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعمَ 
 [ 53]سورة النحل:  

  ، قال تعالى : ق أفراد كل نعمة ، مهما دقَّت هذه النعمة فمن هللاستغرامن ال

 ﴿َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن َّللاَِّ﴾
 [ 53]سورة النحل:  

مال و استرده ، استرد أعطاك ال  -ودائع عندك    -الودائع    وما المال واألهلون إال ودائع وال بد يومًا أن ُتردَّ 
 ها ، لك الحمد يا رب . ضًا منه ، أعطاك صحة تامة، واسترد أحد فقرات، استرد بع استرده كله  جزءًا منه ،

ثُ  ى َأُكوَن َأَنا  وا َأَبا َطْلَحَة ِباْبِنِه َحتَّ )) َعْن َأَنٍس َقاَل : َماَت اْبٌن أِلَِبي َطْلَحَة ِمْن ُأمِ  ُسَلْيٍم َفَقاَلْت أِلَْهِلَها اَل ُتَحدِ 
ُثُه ،  َما َكاَن َتَصنَُّع َقْبَل َذِلَك   َفَقاَل : ُثمَّ َتَصنََّعْت َلُه َأْحَسنَ  َبْت ِإَلْيِه َعَشاًء َفَأَكَل َوَشِرَب ،اَء َفَقرَّ َقاَل : َفجَ ُأَحدِ 

ا َعاِرَيَتُهْم َأْهَل  ا َأَعاُرو َأنَّ َقْومً َأَبا َطْلَحَة َأَرَأْيَت َلْو  َوَأَصاَب ِمْنَها ، َقاَلْت: َياَفَوَقَع ِبَها َفَلمَّا َرَأْت َأنَُّه َقْد َشِبَع 
ى  اَل : اَل ، َقاَلْت : َفاْحَتِسْب اْبَنَك َقاَل : َفَغِضَب َوَقاَل : َتَرْكِتِني َحتَّ اِرَيَتُهْم َأَلُهْم َأْن َيْمَنُعوُهْم قَ َبْيٍت َفَطَلُبوا عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبرَ  َّللاَِّ َص َتى َرُسولَ ي ِباْبِني َفاْنَطَلَق َحتَّى أَ َتَلطَّْخُت ُثمَّ َأْخَبْرِتنِ  ُه ِبَما َكاَن َفَقاَل َرُسوُل َّللاَِّ  لَّى َّللاَّ
ُ َلُكَما ِفي َغاِبِر َلْيَلِتُكَما قَ َص  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َباَرَك َّللاَّ ُ َعلَ اَل َفَحَمَلْت َقاَل َفَكاَن َرسُ لَّى َّللاَّ ْيـِه  وُل اللَـِّه َصلَّى َّللاَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َفٍر َوِهَي َمَعُه َوَكاَن َرُسوُل َّللاَِّ لََّم ِفي سَ َوسَ  ــَى اْلَمِديَنَة ِمْن َسَفٍر اَل َيْطُرُقَها ُطُروًقا  َصلَّى َّللاَّ َأت
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ ُسوُل َّللاَِّ ْنَطَلَق رَ َس َعَلْيَها َأُبو َطْلَحـَة َواَفَضَرَبَها اْلَمَخاُض َفاْحُتبِ َفَدَنْوا ِمْن اْلَمِديَنِة    َصلَّى َّللاَّ

َعُه ِإَذا َدَخَل َوَقْد َيا َربِ  ِإنَـُّه ُيْعِجُبِني َأْن َأْخُرَج َمَع َرُسوِلَك ِإَذا َخَرَج َوَأْدُخَل مَ  َيُقوُل َأُبو َطْلَحَة ِإنََّك َلَتْعَلمُ 
ــََة َما َأِجُد الَِّذي ُكْنُت أَ ٍم َيا َأبَ ُأمُّ ُسَليْ ْسُت ِبَما َتَرى َقاَل َتُقوُل  اْحَتبَ  َبَها ِجُد اْنَطِلْق َفاْنَطَلْقَنا َقاَل َوَضرَ ا َطْلحـ

لَّى  َو ِبِه َعَلى َرُسوِل َّللاَِّ َص  ُيْرِضُعُه َأَحٌد َحتَّى َتْغدُ اْلَمَخاُض ِحيَن َقِدَما َفَوَلَدْت ُغََلًما َفَقاَلْت ِلي ُأمِ ي َيا َأَنُس اَل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َفَصاَدْفُتُه َوَمَعُه   َفاْنَطَلْقُت ِبِه ِإَلى َرُسوِل َّللاَِّ َوَسلََّم َفَلمَّا َأْصَبَح اْحَتَمْلتـُهُ   َعَلْيهِ َّللاَُّ  َصلَّى َّللاَّ

ُت ِبِه َفَوَضْعُتُه ِفي َحْجرِِه َوَدَعا اَل َوِجئْ ْلِميَسَم قَ َلَدْت ُقْلُت َنَعْم َفَوَضَع اي َقاَل َلَعلَّ ُأمَّ ُسَلْيٍم وَ ِميَسٌم َفَلمَّا َرآنِ 
ُ َعَلْيِه  مَّ َقَذَفَها ِفي ِفي  َوَسلََّم ِبَعْجَوٍة ِمْن َعْجَوِة اْلَمِديَنِة َفََلَكَها ِفي ِفيِه َحتَّى َذاَبْت ثُ َرُسوُل اللَّــِه َصلَّى َّللاَّ

ِبي ِ  ِبيُّ َيَتَلمَّظُ  الصَّ ُ َعَلْيِه َوَسلَّ َقاَل َرسُ َها َقاَل فَ َفَجَعَل الصَّ ْمَر َقاَل  َم اْنُظُروا ِإَلى ُحبِ  اأْلَْنَصاِر التَّ وُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
 َفَمَسَح َوْجَهُه َوَسمَّاُه َعْبَد َّللاَِّ (( 

 ] مسلم َعْن َأَنٍس[ 

لو اطَّلعت  لغة ،  كمة باسترد فبعدله ، و في كال الحالين هناك حإن صاحب الفضل إذا منـح بفضله ، وإذا ا
 ما أخذ ، ففهم ل شعارك في الحياة الدنيا ، إن هلل ما أعطى ، و هللعليها لذابت نفسك حبًا هلل عزوجل ، اجع

 ن على الصبر . طبيعة اإلنسان يعين على الصبر ، فهم طبيعة الحياة الدنيا يعي

 : ـ اليقين بحسن الجزاء  3

وقن ك ليرة ، وأنت مالصبر ، اليقين بحسن الجزاء ، إذا ُطلب منأيها األخوة األكارم ؛ شيء ثالث يعين على  
ًا أنك ستأخذ مقابلها عشرًا ، تعطيها بيسر ، اليقين بالعوض ، اليقين بحسن الجزاء ، هذا شيء  يقينًا قطعي

 قين أن ن مصابه عند هللا ؟ ألنـه يعلم علم الياذا يصبر الصابرون ؟ لماذا يحتسب المؤمثابت في الدين ، لم
هؤالء    -أن أهل العافية    -قِّقوا في هذا الحديث  د  -سيعوِّضه عن مصيبته خيرًا ، لذلك ورد في الصحيح  هللا  
خل كبير ، عاشوا  ين عاشوا في بحبوحة ، عاشوا في صحة تامة ، عاشوا في زواج سعيد ، عاشوا في دالذ

يتفي مكانة اجتماعية ، و  العافية  القمنون يرد في الحديث الصحيح أن أهل  يامة لو أن أجسامهم كانت  وم 
نك تقف أمام إنسان ، جاء  لما يرون من عظيم ثواب هللا ألهل البالء ، أي لو أ  ُتقرض بالمقاريض في الدنيا

هذه المئة مليونًا ،   نت لم يأخذ منك ، بعد أيام أُعِطي مكانإنسان و أخذ منه مئة ليرة بالقوة ، دفعها له ، و أ
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ة ؟ إن أهل العافية يتمنون هذا الرجل أن يكون قد ُأخذ منه هذا المبلغ مرة ثاني أمام    ذي يقفأال يتمنى هذا ال
 . هم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من عظيم ثواب هللا ألهل البالء يوم القيامة لو أن أجسام

مقو  له  عمر  عن  هللا  رضي  عمر  شهيرة  سيدنا  لة 
كن في  إذ لم ي" الحمد هلل  يقول كلما أصابه البالء :

و الحمد    دينــي ، و الحمد هلل إذ لم يكن أكبر منه ،
به   الرضا  ُأحرم  لم  إذ  بال  -هلل  ترضى  مصاب  أن 

و إني ألرجـو   -هذا علم كبير ، و هذا يقين شديد  
 . ثواب هللا عليه "

نُ حين  ، المصيبة  هذه  ثواب  اإلنسان  يرجو  قلت  ما 
، فإن شكر  لذلك إذا أحبَّ هللُا عبده ابتاله ، فإن صبر اجتباه    لنعم ،ائرة ا هذه المصيبة من دائرة البالء إلى د

 اقتناه . 

فانقطع ظفُرها ، وفي هذا من األلم ما فيه ، و لكنها حمدت هللَا عز   امرأة صالحة كانت تمشي فتعثَّرت ، 
ال تنسوا عه ، و ارة وج جع ؟ فقالت : إن لذة ثوابه أزالت عن مر ، و ضحكت ، فقيل لها : أما تجدين الو لوج

 َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِن اْبِن ُعَمَر َقاَل : َقلََّما َكاَن َرُسوُل َّللاَِّ دعاء النبي عليه الصالة و السالم الشهير ، فعَ 
َعَواِت أِلَ  َيُقوُم ِمْن َمْجِلٍس َحتَّى  ْصَحاِبِه :َيْدُعَو ِبَهؤاَُلِء الدَّ

ا ِبِه َجنََّتَك ، َوِمْن اْلَيِقيِن ِمْن َطاَعِتَك َما ُتَبلِ ُغنَ َنَنا َوَبْيَن َمَعاِصيَك ، وَ ْن َخْشَيِتَك َما َيُحوُل َبيْ ))اللَُّهمَّ اْقِسْم َلَنا مِ 
ْنيَ  ُن ِبِه َعَلْيَنا ُمِصيَباِت الدُّ ِتَنا َما َأْحَيْيتَ ا ، َوَمتِ ْعَنا ِبَأْسَماِعَنا َوَأبْ َما ُتَهوِ  ْلُه اْلَواِرَث ِمنَّا  َواْجعَ َنا ، َصاِرَنا َوُقوَّ

ْنيَ  َظَلَمَنا ، َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا ، َواَل َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَلى َمنْ  ا َأْكَبَر  َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي ِديِنَنا ، َواَل َتْجَعْل الدُّ
َنا َواَل َمْبَلَغ عِ   َحُمَنا (( َيرْ ْن اَل ْلِمَنا ، َواَل ُتَسلِ ْط َعَلْيَنا مَ َهمِ 

 ]الترمذي َعِن اْبِن ُعَمَر[ 

بالعوض   بالاليقين  اليقين  و  أن ،  تحدثت عن  الماضي حينما  األسبوع  نسيتم  ، وهل  بالثواب  واليقين   ، جنة 
ما   ، حساب  بغير  أجرهم  يوفون  معلوم    الصابرين  رزق  ولها  إال  إلى هللا  قربة  بغير  من  فإنه  الصبر  إال   ،
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صر و الحفظ ،  ية هللا عز وجل ؟ تلك المعية الخاصة ، معية التأييد و النتحق معأن تس  ، أال ترضىحساب 
 إن هللا مع الصابرين . 

  

ض :  العبد يصبر ليأخذ العوض و ينظر إلى المعوِ 

 قال هللا عز وجل :في أربعة مواضع من القرآن الكريم 

َ َمعَ  اِبِريَن ﴾ ﴿ ِإنَّ َّللاَّ   الصَّ
 [153] سورة البقرة:  

اأح الصبر  د  قلة  أصل   "  : يقول  باهلل  لعارفين 
 في الجنة " أصل قلة  ضعف اليقين بحسن جزاء هللا

  ، له  بحسن جزاء من صبر  اليقين  الصبر ضعف 
،  أل كالعاجل  عندك  اآلجُل  كان  يقينك  قوَي  لو  نــه 

ك لإذا  مبلغًا  وضعت  إذا   ، الواعُد صادقًا  تأخذه  ان 
وعدك الذي  وهذا   ، مضاعفة  صادق    أضعافًا 

في    ،عندك تضعه   ، الكبير  المبلغ  أخذت  كأنك 
سيأتيني  : تقول   ، هذا    حساباته  مقابل  كذا  مبلغ 

عز وجل عز وجل يقينًا قطعيًا فإن اآلجل سيغدو عاجاًل ، فاهلل  الذي دفعت ، أي إذا كان يقينك بعوض هللا  
ال يصبر العبد إال بأحد اء ، و بالعط   من هللا ، إًذا يحسن الصبر لقوة الثقة  أصدق القائلين ، ومن أوفى بعهده

 ، وهذا مقام أصحاب اليمين ، قال تعالى :  معنيين ، المعنى األول أن يشاهد العوض 

 ﴿َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َما َأْصَحاُب اْلَيِميِن﴾ 
 [ 27]سورة الواقعة: 

العوض ، اليمين أن يشاهد  المعوِّض فهذا مقام    هذا مقام أصحاب  إلى  إما أن ينظر  إما أن    قين ،الساب و 
ن تنظر إلى ثواب هللا الجزيل ، فهذا يجعلك من تنظر إلى العوض ، وإما أن تنظر إلى المعوِّض ، أي إما أ
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فهذا يجعلك من السابقين السابقين ، لذلك اآلية الشهيرة قال   ما أن تنظر إلى هللا الجليل ،أصحاب اليمين ، وإ
 تعالى : 

ِ َوِإنَّا ِإَلْيِه رَ   اِجُعوَن﴾﴿ِإنَّا ّلِلَّ
 [ 156]سورة البقرة:  

 مصيبة، قال تعالى : عليه الصالة والسالم أن يقولها عند الهذه الكلمة ، هذه اآلية سنَّها النبي 

ِ َوِإنَّا ِإَلْيهِ   َراِجُعوَن﴾ ﴿ِإنَّا ّلِلَّ
 [ 156]سورة البقرة:  

عون ، راجعون لنأخذ ه ، و إنا إليه راجإياه ، فالحقُّ حق   عز وجل ، أخذ شيئًا منحنا   إنا هلل ، أي نحن ملٌك هلل
 العوض و ننظر إلى المعوِّض . 

 لما سبق : يص تلخ

؛    األكارم  األخوة  تعرف أيها  أن  األول  الشيء 
طبيعة الحياة الدنيا ، و الشيء الثاني أن تعرف من  

أن الثالث  الشيء  و   ، هلل  عبد  أنت   ، تتيَّقن    أنت 
ال األشياء  هذه   ، المعوِّض  و  تعينك بالعوض  ثالثة 
إن شاء هللا  على الصبر ، وهناك في خطبة أخرى  

أ أخرى تعالى  على  شياء  ،    تعين  أيضًا  الصبر 
كبي علم  المصيبة  الصبر  حكمة  عرفت  فإذا   ، ر 

تلقَّيتها بصبر جميل ، و هللا سبحانه و تعالى أمرنا  
 سالم ونحن بالتبعية أن نصبر صبرًا جمياًل .أو أمر النبي عليه الصالة وال
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 2الصبر عين علىاألشياء التي ت 2.6

 يـمـن الرحبسـم اللـه الرحم

 األشياء التي تعين على الصبر : 
 حياة الدنيا : ـ معرفة حقيقة ال  1

أيها األخوة المؤمنون ؛ في الخطبة السابقة تحدثت بفضل هللا تعالى عن أن الذي يعين على الصبر ، أن 
فيتعرف حقيق لماذا خلقك هللا   ، الدنيا  الحياة  ؟ وم ة  النبيُّ عتها  ا طبيها  لخَّصها  وقد  ؟  وما جوهرها   عليه  ؟ 
 لسالم بأنها :  الصالة و ا 

استواء ، ومنزل ترح ال منزل فرح ، فمــن عرفها لم يفرح لرخاء، و لم يحزن لشقاء ، ))دار التواء ال دار 
عطاء   و جعلًا ، خرة سببار عقبى ، فجعل بَلء الدنيا لعطاء اآلقد جعلها هللا دار بلوى ، و جعل اآلخـرة د

 ...((  ، فيأخذ ليعطي ، و يبتلي ليجزي  اآلخرة من بلوى الدنيا عوضـاً 
 ]ورد في األثر[ 

 ـ معرفة حقيقة عبودية اإلنسان : 2

تعرف    أن  الصبر  على  تعين  التي  األشياء  ومن 
 من هو اإلنسان ؟ إنما هو عبد،  طبيعة اإلنسان  

الن لخَّص  قد  و   ، وجل  عز  عليه  هلل  الصالة  بي 
هللا   عبوديتهالم  والس وأن   ، هلل  ملك  أنه  و   ، هلل 

َّللاَُّ َعْنُهَما مالك الملك ، فَعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي  
 َقاَل :  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلْيِه  ))َأْرَسَلْت اْبَنُة النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
 ََلمَ  السَّ ُقِبَض َفْأِتَنا َفَأْرَسَل ُيْقِرئُ  ِإنَّ اْبًنا ِلي 

ِ َما َأَخَذ وَ  ى َفْلَتْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب َفَأْرَسَلْت ِإَلْيِه ُتْقِسُم َعَلْيِه  َما َأْعَطى َوُكلٌّ ِعْنَدُه ِبَأَجٍل ُمَسمًّ َوَلهُ َيُقوُل : ِإنَّ ّلِلَّ
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ــَى َرســُوِل َّللاَِّ َوَزْيُد ْبُن َثاِبٍت َوِرَجاٌل فَ   ْعٍب  كَ يُّ ْبنُ َباَدَة َوَمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوُأبَ َلَيْأِتَينََّها َفَقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْبُن عُ    ُرِفَع ِإل
ُ َعلَ  ِبيُّ َوَنْفُسُه َتَتَقْعَقُع َقاَل : َحِسْبُتُه َأنَُّه َقاَل َكَأنََّها َشنٌّ َفَفاَضْت َعْينـَاَصلَّى َّللاَّ ُه َفَقاَل َسْعٌد : َيا ْيِه َوَسلََّم الصَّ
ُ ِفي ُقُلوِب ِعَباِدِه َفَقاَل : َهِذِه َرْحَمٌة َجَعَلهَ  ا ؟َهذَ   َماَرُسوَل َّللاَِّ  َحَماَء(( َوِإنََّما َيْرَحُم ا َّللاَّ ُ ِمْن ِعَباِدِه الرُّ  َّللاَّ

 ]لبخاري عن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما[ 

 هذا يعين على الصبر . 

 ـ اليقين بالعوض :  3

عوض ، فإذا صبرت ابتغاء وجه هللا فالبد من أن يعوِّضك هللا ليقين باللصبر اعلى ا  تي تعينومن األشياء ال
إلى هذا  نوَّه  السالم  و  الصالة  النبي عليه   ، فقدته  الذي  فقدته خيرًا من  الذي  عز وجل جزاء صبرك على 

 المعنى فقال : 

 ه ((دينه ودنيا  ال عوضه هللا خيرًا منه في )) ما ترك عبد شيئًا هلل إ
 ر عن ابن عمر [ الصغي  الجامع] 

اليوم نتابع الموضوع ، يعين على الصبر أن تعرف طبيعة الحياة الدنيا ، يعين على الصبر أن تعرف حقيقة  و 
 عبودية اإلنسان ، يعين على الصبر أن توقن بالعوض .  

 الفرج :ـ اليقين ب 4

قول عامة كما ي  -ق  بعد الضي   آٍت ، وما الفرج    ، فنصر هللا قريب ، وأن توقن بالفرج    و يعين على الصبر
إال السعة ، و بعد العسر اليسر ، و أن ما وعد هللُا المؤمنين من النصر ، و ما وعد المبتلين من   -الناس  

كل مؤمن ، كل وة بمجيء الفرج على مستوى  العوض و اإلخالف ال بد أن يتحقق ، هذا اليقين أيها األخ
أو خالف ذلك يجب أن يوقن بالفرج ، وهذا اليقين من مرض ،  كلة ، أو  و من مش ن ضائقة ، أ مؤمن يعاني م

 ليس من عندي ، من عند هللا عز وجل ، بنص القرآن الكريم ، ربنا سبحانه و تعالى يقول :  

 ﴿ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴾
 [ 6شرح: ] سورة ال

 :    ، قال: إن بعد العسر يسراً   عز وجل لم يقلعظمة اآلية أن هللا
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 اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴾  َمعَ ﴿ ِإنَّ 
 [ 6] سورة الشرح: 

نفسك  في  ليبثَّ   ، ليطمئنك   ، العسر  مع  اليسر 
 . الرضا ، ليبث في نفسك األمل ، اليسر مع العسر

على أيها األخوة المؤمنون ؛ سيدنا يعقوب عليه و  
 :  لسالم حينما فقد ابنه قال نبينا أفضل الصالة و ا

ُ َأْن َعَسى  ﴿َجِميلٌ   ْأِتَيِني ِبِهْم َجِميعًا﴾يَ َّللاَّ
 [ 83] سورة يوسف : 

 هذا اليقين بالفرج ، قال تعالى :  

ُسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه َواَل   ﴿ َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ
ِ ِإالَّ  ِإنَُّه اَل َيْيَئُس َتْيَئُسوا ِمْن َرْوِح َّللاَِّ   ِفُروَن ﴾اْلَكا   اْلَقْومُ ِمْن َرْوِح َّللاَّ

 [ 87وسف : رة ي] سو 

أصابته   من  فكل  اإليمان،  لوازم  من  والتفاؤل  االستبشار   ، الكفر  لوازم  من  القنوط   ، الكفر  لوازم  من  اليأس 
د الضيق  ن نصر هللا قريب ، و أن بعمصيبٌة عليه أن يوقن بناء على وعد هللا عز وجل أن الفرج آت ، وأ 

  -ين من النصر ، وما وعد به المبتلين من العوض  ؤمنما وعد هللا الم، و أن  لعسر اليسر  السعة ، وأن بعد ا
 ال بد من أن يتحقق .  -اإلخالف 

د ظالم القلق ، هذا اليقين يطرد شبح اليأس ، هذا اليقين يض يء الصدر أيها األخوة األكارم ؛ هذا اليقين يبدِّ
  ، والظفر  اباألمل  النفس  في  يبث  اليقين  بالغد  هذا  كلثقة  هذا  يتم،  كبير  نفسي  الثقة    تعسب   ، المؤمن  به 

بالمستقبل ، الثقة بأن فرج هللا آت ، الثقة بأن هللا سبحانه و تعالى ال يخلف وعده ، الثقة بأن هللا ناصر عبده  
 المؤمن . 

 ال . يل قتَّ فهو داء وب  عة إلى األمام ، أما اليأسمحّركة كبيرة ، و شحنة دافيا أيها األخوة األكارم ؛ األمل قوة 
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 نا سبحانه و تعالى يقول :  األكارم ؛ ربأيها األخوة 

 ﴾  ﴿َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد َّللاَِّ َحقٌّ
 [ 60] سورة الروم : 

 من باإلمداد ، هذا وعد من أي وعد المؤمن بالنصر ، وعد المؤمن بالفرج ، وعد المؤمن بالتيسير ، وعد المؤ 
  هللا عز وجل ، قال تعالى : 

  ﴾ يثاً دِ  ِمَن َّللاَِّ حَ َأْصَدقُ ﴿ َوَمْن 
 [87] سورة النساء : 

 قال تعالى :  

 ﴿ َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن َّللاَِّ ﴾
 [ 111] سورة التوبة: 

يخ  الناس  من  صنفان   ، الكاذب  إنه   ، العاجز  إنه  ؟  وعده  يخلف  الذي  من  ؛  األكارم  األخوة  أيها  لفان يا 
ن يتَّصف بالعجز أ  ه ، و تعالت أسماؤه عنبحانه و تعالى جلَّ شأن وهللا س ، العاجزون و الكاذبون ،  وعدهما 

 وما سوى ذلك .

 معاني ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا :

 وة األكارم ؛ عودة ثانية إلى قوله تعالى :  يا أيها األخ

 ﴿ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ﴾
 [ 6 ] سورة الشرح:

 عالى :  في القرآن آيتان ، األولى قوله ت

ُ َبعْ   َد ُعْسٍر ُيْسرًا﴾﴿َسَيْجَعُل َّللاَّ
 [7] سورة الطالق : 

 و اآلية الثانية قال تعالى :  
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 * ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا﴾﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا 
 [ 6  -5] سورة الشرح :

ر واختلف قال هناك لفتة بالغية ، هو أن اليسر إذا    الى :  ع تجاء غير معرَّف و تكرَّ

 
 ُعْسِر ُيْسرًا﴾ُيْسرًا * ِإنَّ َمَع الْ ﴿َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر 

 [ 6  -5] سورة الشرح :

الكل ، ألن  الثاني  اليسر  غير  األول  فهي شيء  اليسر  وتكررت  ُعرِّفت  الكلمة  إذا  أما   ، متكررة  و  منكَّرة  مة 
 والسالم : ، لذلك قال عليه الصالة واحد

 ))لن يغلب عسر يسرين(( 
 ان . ما الغالبران هيسال

نه و تعالى أراد من خالل اآلية الثانية أن يبين لعباده المؤمنين قرب تحقق  ية ، ربنا سبحا شيء آخر في اآل
 لعسر ، حتى كأنه معه ، لم يقل : إن بعد العسر يسرًا ، قال :  اليسر بعد ا

 ﴾﴿ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً 
 [ 6] سورة الشرح :  

مه اليسر ، هذا هو لو دخل ايقول :    خل اليسر معه ، و بعضهم حرًا لدفلو دخل العسر ج لعسر جحرًا لتقدَّ
المعنى األول ، فإذا ألَّمت باإلنسان ضائقة ، فإذا نزلت به نازلة ، فإذا شعر بضيق نفسي ، فإذا شعر بقلق 

لية الرفعة ، و  هذه البالفرج ، وأن مع  اليسر ، وأن مع الضيق  كبير يجب أن يعلم علم اليقين أن مع العسر  
ة إلى هللا عز وجل ، و أن هذه المحنة تعقبها منحة ، و أن كل شيء وقع أراده هللا ،  قبها َشدَّ الشدة تعأن هذه  

 متعلقة بالخير . و أن إلرادة هللا حكمًا بليغة ، و إن حكمته البليغة 
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؛ المؤمنون  األخوة  أيها  لقوله    يا  الثاني  المعنى 
 تعالى :  

 رًا﴾ْلُعْسِر ُيسْ اَمَع  ﴿ِإنَّ 
 [ 6  ] سورة الشرح :

و    ، األول  المعنى  هذا   ، يسرين  عسر  يغلب  لن 
هذا   ، معه  جاء  حيث   ، اليسر  بعد  اليسر  تحقق 

 المعنى الثاني .

باللطف اإللهي ، قد يقع حادث ، اليسر في هذه اآلية  العلماء  ر  الثالث فسَّ و لكن الركاب ينجون   والمعنى 
كن هللا سبحانه و تعالى  ت خطيرة ، وللــه مضاعفا   لطف ، قد يأتي المرض و  ، فهذا  لطف هللا عز وجلب

يحمي هذا المؤمن من هذه المضاعفات الخطيرة ، قد تأتي البلية فينجو منها المؤمن ، قد تأتي البلية بشكل  
ردَّ القضاء ،  نسألك    ون : يا ربنا الالمسلمون ربَّهم فيقولمخفَّف ، المعنى الثالث هو اللطف ، من هنا يدعو  

نس لكن  فيو  اللطف  الذيألك  هذا   ، وعد   ه  تعالى  و  سبحانه  هللا  و   ، بالفرج  اليقين   ، الصبر  على  يعين 
المؤمنين باليسر بعد العسر ، و ما جعل هذا العسر إال دافعًا لهم إلى باب هللا تعالى ، ما جعل هذا العسر 

لهم على طاعة ربإال محرِّ  ، ما جعل هذاضًا  بمهمتالعسر    هم  لهم  الحياةإال مذكِّرًا  ا ، ما جعل هذ  هم في 
، ما أخذ إال   ليعز  أذل إال  ليرفع ، ما  ، ما خفض إال  ليبسط  إال  اليسر ، ما قبض  إلى  العسر إال طريقًا 

مل في ، و لو أن اإلنسان تأ   ليعطي ، فيأخذ ليعطي ، و يبتلي ليجزي ، و لو ُكشف الغطاء الخترتم الواقع
ة بالغة ، ويد رحيمة ، وربٌّ كريم ، وأن هللا به وراءه حكمهذا الذي أصا يقن يقينًا قاطعًا أن  أصابه ألهذا الذي  

 سبحانه وتعالى سيجعل هذه المحنة ذكرى ، و يجعل العسر من بعده يسرًا . 

،  نظره "  دره فذلك لقصور  ن ظن انفكاك لطفه عن ق أيها األخوة األكارم ؛ يقول ابن عطاء هللا السكندري : " م
 ى يقول :  و هللا سبحانه و تعال

 َربِ ي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء﴾ نَّ ﴿إِ 
 [ 100] سورة يوسف : 
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يشاء شيئًا و يأتي معه اللطف ، يشاء بلية و تأتي معها النجاة ، يشاء أمرًا ، ويأتي معه التيسير ، آية دقيقة 
 م ، يقول هللا عز وجل :  من آيات القرآن الكري

 ُرُه ِلْلُعْسَرى﴾َنى * َفَسُنَيسِ  َكذََّب ِباْلُحسْ َل َواْسَتْغَنى * وَ ْن َبخِ ﴿َوَأمَّا مَ 
 [ 10-8]سورة الليل

هذه آيـــة التيسير ، و آية التعسير ، و للتيسير قانون ، و للتعسير قانون ، و التيسير والتعسير ليسا جزافًا ،  
اث التي تجري هذا الفهم رضيت ، إذا  ت األحد يم ، خبير قدير ، رحمن رحيم ، إذا فهمإنهما بيد حكيم عل

افهم أن  ليدت  تعالى  و  سبحانه  هللا  يسوقها  عباده  لمصائب  الذين  فع  هؤالء  إن   ، بابه  إلى  يحبهم  الذين 
 الى : ، ويأكلون كما تأكل األنعام ، هؤالء خارج المعالجة ، هؤالء خارج الحماية ، قال تعيتمتعون 

اُهْم َبْغَتًة َفِإَذا ُهْم ْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذنَ شَ  َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكل ِ  وا ِبهِ ﴿ َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكِ رُ 
 ُمْبِلُسوَن ﴾ 

 [ 44] سورة األنعام : 

 المؤمن موعود بحسن العاقبة : 

يتعلق باليقين  ؛  شيء آخر يا أيها األخوة المؤمنون  
نه و تعالى وعد المؤمن   سبحابالفرج ، وهو أن هللا 
 تعالى : بحسن العاقبة فقال 

ِ َواْصِبُروا ِإنَّ ﴿َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِ  اّلِلَّ
ِ ُيوِرُثَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة   اأْلَْرَض ّلِلَّ

 ِلْلُمتَِّقيَن﴾
 [ 128عراف:  ] سورة األ

ك كتاب هللا  في  يكن  لم  إال  لو  لكفت  له  اآلية  هذه 
 بيده كل شيء يقول :   األرض، ومنالسماوات و المؤمنين ، خالق 
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 ِلْلُمتَِّقيَن﴾ ﴿ َواْلَعاِقَبُة 
 [ 128] سورة األعراف:  

 قال تعالى :  

نََّك َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبََلِد * َمَتاٌع قَ  بَُّهْم اتََّقْوا رَ  اْلِمَهاُد * َلِكِن الَِّذينَ  ِبْئَس ِليٌل ُثمَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم وَ ﴿اَل َيُغرَّ
ِ َخْيٌر ِلَْلَْبَراِر﴾ ْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَهاَلهُ  ِ َوَما ِعْنَد َّللاَّ  اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزاًل ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 [ 198-196]سورة آل عمران: 

 و قال تعالى : 

  َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا َفاْصِبْر ِإنَّ اْلَعاِقَبَة ِلْلُمتَِّقيَن﴾ْعَلُمَها َأْنَت َواَل َلْيَك َما ُكْنَت تَ اْلَغْيِب ُنوِحيَها إِ  ْنَباءِ ﴿ ِتْلَك ِمْن أَ 
 [ 49] سورة هود: 

 أال تكفي هذه اآلية ؟ 

 و رحمته :   انحَلل العقد بعد اشتدادها من فضل هللا

أيها   المؤمنون  يا  تشاألخوة  قد  الفت؛  وتتفاقم   ، المحن  كأمو تد  الشدائد  وتقبل   ، بخناقن  وتأخذ   ، البحر    اج 
المؤمن ، تزيغ األبصار ، تبلغ القلوب الحناجر ، يظن الناُس باهلل الظنونا ، ُيبتلى المؤمنون ؛ ُيزلزلون زلزااًل 

 بعد ذلك اليسُر .شديدًا ، ويأتي بعد ذلك الفرج ، ويأتي 

 قال بعض العارفين :    ؤمنون ؛أيها األخوة الم يا 

 ذرعا و عند هللا منها المخرجُ  فتىولُربَّ نازلة يضيق بها ال
 ُفِرجت ، وكنت أظنها ال ُتفَرجُ  نزلت فلما استحكمت حلقاُتها 

 *** 

 أيها األخوة األكارم ، ربنا سبحانه و تعالى نوَّه بهذا المعنى فقال :  

ُسُل وَ ى ِإَذا اْسَتْيئَ تَّ ﴿حَ  َي َمْن َنَشاُء َواَل ا َجاَءُهْم َنْصُرَنا فَ َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبو  َظنُّواَس الرُّ  ُيَردُّ َبْأُسَنا َعِن اْلَقْوِم  ُنجِ 
 اْلُمْجِرِميَن﴾

 [ 110] سورة يوسف : 
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ئب ، قد تأتيه المصائُب من كل  هذا على المستوى الفردي ، قد تحيط باإلنسان المحن ، قد تتَّفق عليه المصا 
 فضل هللا و رحمته .  ًة َواحدًة ، وهذا من تنحلُّ ُعقَدًة عقدًة ، واحدإذا هي جهة ، ف 

 يقين المؤمن بحسن العوض عما فات واإلخَلف عما فقد يخفف من وقع المصيبة : 

رًا منحرفًا ، لو أن له جارًا األخوة المؤمنون ؛ النبي عليه الصالة و السالم يطمئن المؤمن لو أن له جا   أيها 
ْنُه َقاَل : َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  وَسى َرِضَي َّللاَُّ عَ لمؤمن ، فَعْن َأِبي مُ له صديقًا كافرًا ، يطمئن ا   ، لو أنفاسقًا  

 َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :  

َ َلُيْمِلي ِللظَّاِلِم َحتَّى ِإَذا َأَخَذُه َلْم ُيْفلِ  نَّ َأْخَذُه ى َوِهَي َظاِلَمٌة إِ َربِ َك ِإَذا َأَخَذ اْلُقرَ َأْخُذ ْتُه َقاَل ُثمَّ َقَرَأ َوَكَذِلَك ))ِإنَّ َّللاَّ
 ِديٌد(( َأِليٌم شَ 

 ] البخاري َعْن َأِبي ُموَسى[ 

 ال تعالى :  ق

 ِديٌد﴾ بِ َك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم شَ ﴿َوَكَذِلَك َأْخُذ رَ 
 [102] سورة هود : 

ات ، واإلخالف عما فقد ، و هللا مصيبة يقين المؤمن بحسن العوض عما فيخفِّف من وقع ال، مما    مرة ثانية
تلك الصحابية الجليلة كان لها زوج من    انه و تعالى ال يضيِّع أجر عامل ، وال مثوبة محسن ، أمُّ سلمةسبح

أبو سلمة ، صحابي ج الميادين ، وتوفِّ أفضل األزواج ،  ق في كل  فالنبي عليه  ي هذا  ليل و متفوِّ  ، الزوج 
 َوَسلََّم :  مِّ َسَلَمَة َقاَلْت : َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه ام مسلم علَّمنا فَعْن أُ و السالم فيما رواه اإلمالصالة 

َأْبِدْلِني  ُب ُمِصيَبِتي َفْأُجْرِني ِفيَها ، وَ َدَك َأْحَتِس مَّ ِعنْ َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن اللَّهُ ))َمْن َأَصاَبْتُه ُمِصيَبٌة َفْلَيُقْل : ِإنَّا ّلِلَِّ 
َوَمْن   َما َبَلْغُت َوَأْبِدْلِني ِبَها َخْيًرا ِمْنهـَا ُقْلُت فــِي َنْفِسي َفَلمَّا َماَت َأُبو َسَلَمَة ُقْلُتَها َفَجَعْلُت ُكلَّ  ِبَها َخْيًرا ِمْنَها ،

ُتَها َبَعَث ِإَليْ ْلُتَها َفَلمَّا اْنَقَضْت مَّ قُ َخْيٌر ِمْن َأِبي َسَلَمَة ثُ  ْجُه َفَبَعَث ِإَلْيَها َرُسوُل  َها َأُبو َبْكٍر َيْخطُ ِعدَّ ُبَها َفَلْم َتَزوَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى َفَقاَلْت : َأْخِبْر َرُسوَل َّللاَِّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َيْخُطُبَها َعَلْيِه َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ  َأنِ ي   َّللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَذَكَر  ْصِبَيٌة َوَلْيَس َأَحٌد ِمْن َأْوِلَياِئي َشاِهًدا ، َفَأَتى َرُسولَ ى َوَأنِ ي اْمَرَأٌة مُ اْمَرَأٌة َغْيرَ  َّللاَِّ َصلَّى َّللاَّ
ُب َغْيَرَتِك ، َوَأمَّا َقْوُلِك َعزَّ َوَجلَّ َفُيْذهِ  ْيَرى َفَأْدُعو َّللاََّ ْوُلِك ِإنِ ي اْمَرَأٌة غَ مَّا قَ  : اْرِجْع ِإَلْيَها َفُقْل َلَها أَ َلُه َذِلَك َفَقالَ 
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ِلَياِئِك ْن َأوْ ِلَياِئِك َشاِهًدا َفَلْيَس َأَحٌد مِ َفْيَن ِصْبَياَنِك ، َوَأمَّا َقْوُلِك ِإنَُّه َلْيَس َأَحٌد ِمْن َأوْ ِإنِ ي اْمَرَأٌة ُمْصِبَيٌة َفَسُتكْ 
 اِئٌب َيْكَرُه َذِلَك(( َشاِهٌد َواَل غَ 

 ] أحمد عن أم سلمة[

ثم كانت المفاجأة ، لقد طلبها النبي عليه الصالة و السالم ، و كانت زوجة رسول هللا ، ورسول هللا صلى هللا 
 :  ت بالمؤمن مصيبٌة فليدُع بهذا الدعاء عليه و سلم أفضل من أبي سلمة ، فإذا ألَّم

َراِجُعوَن اللَُّهمَّ ِعْنَدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبِتي َفْأُجْرِني ِفيَها َوَأْبِدْلِني ِبَها   َوِإنَّا ِإَلْيِه َصاَبتــُْه ُمِصيَبٌة َفْلَيُقْل ِإنَّا ّلِلَِّ ْن أَ ))مَ 
 ْلِني ِبَها َخْيًرا ِمْنَها ..(( َأْبدِ ُتَها َفَجَعْلُت ُكلََّما َبَلْغُت وَ َخْيًرا ِمْنَها َفَلمَّا َماَت َأُبو َسَلَمَة ُقلْ 

 ] أحمد عن أم سلمة[

ه الصالة و السالم ، والحديث صحيح رواه اإلمام مسلم ، وما ينطق عن الهوى ، إن هو هذا كالم النبي علي
 إال وحي يوحى . 

 ـ االستعانة باهلل :  5

 ال هللا تعالى :  هلل ، ق تستعين با  آخر يعين على الصبر ، هو أنأيها األخوة األكارم ؛ شيء 

 
اِبِريَن ﴾  َ َمَع الصَّ  ﴿ َواْصِبُروا ِإنَّ َّللاَّ

 [ 46] سورة األنفال:  

 و قال تعالى : 
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 َك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا ﴾ ﴿ َواْصِبْر ِلُحْكِم َرب ِ 
 [  48] سورة الطور: 

بيَّنت في خطبة سابقة أن  قد    ، و   مصحوبًا كان بعين هللا محفوظاً ة هللان : من كان بمعيالعارفيقال بعض  
، المعية التي وردت أربع مرات في القرآن للصابرين هي معية خاصة و ليست معية عامة ، إنها معية الحفظ

 لتأييد ، والنصر :  والرعاية ، وا

 أمانُ  وف كلهنَنم فالمخا  وإذا العناية الحظتك جفونها 
 *** 

 التوكل : الصبر باقتران 

ي دقيقًا  شيئًا  هللالكن  أن  هو  النظر  سبحانه  لفت   
  ، ل  بالتوكُّ الصبر  قرن  اآليات  بعض  في  وتعالى 
القرآن   في  موسى  فقال  إسرائيل  بني  د  هدَّ فرعون 

 الكريم :  

ِ َواْصِبُروا ِإنَّ  ﴿َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباّلِلَّ
ِقَبُة  َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعا ُيوِرُثَها ْرَض ّلِلَِّ اأْلَ 

 ِلْلُمتَِّقيَن﴾
 [  128] سورة األعراف:  

قد تأتي المصيبُة و تخاف منها ، ليس لك إال هللا ملجأ تستعين به ، فينقذك مما أنت فيه ، تعرف ربوبيته ، 
م  ال تعالى :  ك بهذه الطريقة ، ق إيمانُ  تعرف أنه سمع دعاءك ، تعرف أن األمر بيده ، يتقدَّ

ُلو﴿الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلَ  ِهْم َيَتَوكَّ  َن﴾ ى َربِ 
 [  59:  ] سورة العنكبوت 

 و قال تعالى : 
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ُلوَن﴾  ِل اْلُمَتَوكِ  ِ َفْلَيَتَوكَّ  ﴿َوَلَنْصِبَرنَّ َعَلى َما َآَذْيُتُموَنا َوَعَلى َّللاَّ
 [  12] سورة إبراهيم : 

ل بالتوحيد ، إذا كو لى ربط الصبر بالته و تعا هللا سبحان  دا تتوكل ، و إذا كنت ألَّمت  وحِّ نت مكل ، وربط التوكُّ
عن مصيبة  . بك  أخرى  جهة  من  بالتوحيد  و   ، جهة  من  بالصبر  يرتبط  فالتوكل   ، تتوكل   دها 

واعلموا أن ملك ليكم ، أيها األخوة المؤمنون ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن ع 
نفسه ، وعمل لما بعد   دان  رنا إلينا ، فلنتَّخذ حذرنا ، الكيَّس منوت قد تخطَّانا إلى غيرنا ، وسيتخطَّى غيالم

 الموت ، و العاجز من أتبع نفسه هواها ، وتمنَّى على هللا األمانيَّ ، و الحمد هلل رب العالمين . 

 *** 
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 الصبر ربع النجاة 2.7

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 ا محمد الصادق الوعد األمين.دنسيلصالة والسالم على مين, وا الحمد هلل رب العال

 أنت مكلف بالصبر : 

الكرام    األخوة  اإلمام :  أيها  عقده  الصبر  باب 
تعالى -النووي   هللا  المبارك    -رحمه  كتابه  في 

رياض الصالحين, فكما تعلمون يبدأ الباب ببعض  
الصحيحة. األحاديث  ببعض  يثني  ثم   اآليات, 

 وجل: يقول هللا عز  

 وا﴾ َآَمُنوا اْصِبرُ نَ يَأيَُّها الَّذِ  ا﴿يَ 
 [ 200]سورة آل عمران اآلية:

ف أن تصبر, ما معنى  أنت بادىء ذي بدء, مكل 
أن تصبر لشيء, أو على شيء, أو عن شيء؟ عن, أو على, أو ِل؛ تصبر عن شهوة, وتصبر على طاعة,  

, وتصبر هللا  شهوة محببة ال ترضيصبر عن  وتصبر لقضاء وقدر, تصبر لقضاء وقدر قدره هللا عز وجل, وت 
 على طاعة متعبة, فأنت مكلف أن تصبر, والصبر ربع النجاة. 

 األدلة من الكتاب على تكليف اإلنسان بالصبر : إليكم

 قال تعالى: 

 ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا﴾ 
 [ 200]سورة آل عمران اآلية:

  قال تعالى: 
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 َواْلَعْصِر﴾﴿
 [ 1ة: ]سورة العصر اآلي

ْنَساَن نَّ ﴿إِ   ُخْسٍر﴾ي َلفِ  اإلِْ
 [ 2]سورة العصر اآلية: 

 ﴾  ﴿ِإالَّ
 [ 3]سورة العصر اآلية: 

 :-خاسر, إال-

ْبِر﴾ اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِ  َوَتَواَصْوا ِبالصَّ  ﴿الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 [ 3]سورة العصر اآلية: 

 فأنت مكلف أن تصبر, وأن تصبِّر: 

 ﴾َوَصاِبُرواوا ِبرُ ﴿اْص 
 [ 200مران اآلية:آل ع  ]سورة

كره بحكمة هللا, وبرحمة هللا, وبفضل هللا, وبأن الدنيا  مكلف أن تصبر, وأن تحمل أخاك على الصبر؛ أن تذ
فانية, وأن اآلخرة هي الباقية, وأن المطيع هو الفائز, وأن الذي يصبر هو الفائز, مكلف أن تصبر, وأن تحمل 

 يصبر. أخاك على أن 

 : الدنيا ان في االمتحلوازم االبتَلء و  نم

 قال تعالى: 

 ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا﴾
 [ 200]سورة آل عمران اآلية:

ابتالء, وفي دار امتحان, وأن من لوازم االبتالء واالمتحان: أن  الثاني: يجب أن تعلم أنك في دار  الشيء 
 ب. ر ما يحتأتي األمور على غي
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 يات؟ : ما وراء هذه اآل

 حصرًا: قال تعالى يخاطب المؤمنين 

 ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم﴾ 
 [ 155]سورة البقرة اآلية:

 : -نبلونكم أيها المؤمنون -

 ﴿ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف﴾
 [ 155]سورة البقرة اآلية:

 : -ليس خوف دائمًا, تخاف أحياناً -

 اأْلَْنُفِس﴾اِل وَ ﴿َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْموَ 
 [ 155ية:رة اآل البق ]سورة

 : -أحيانًا: يموت ابنه-

 ﴿َوالثََّمَراِت﴾
 [ 155]سورة البقرة اآلية:

 : -يأتي سقيع قاس, ذهب المحصول كله-

اِبِريَن﴾  ِر الصَّ  ﴿َوَبشِ 
 [ 155]سورة البقرة اآلية:

أن الصابر ن طريق الصبر, إال  ى بنا عإذًا: ربنا عز وجل شاءت حكمته: أن يمتحننا, وأن يعالجنا, وأن يرق
 يب. جزاء عجله 

أحيانًا: تعطي شيكًا مفتوحًا, توقع, والرقم فارغ؛ تضع مئة ألف, تضع مئتي ألف, سبعمئة ألف, ثالثة ماليين, 
 ثمانية ماليين, مئة مليون, الشيك مفتوح. قال: 

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب﴾   ﴿ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10اآلية:الزمر  ]سورة 

 على طاعة, وصبر عن شهوة, وصبر على قضاء هللا, لقضاء هللا وقدره.صبر  ط الصابر؛ الذيقف
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 ويقول هللا عز وجل: 

 ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ 
 [ 43]سورة الشورى اآلية:

 ما الفرق بين هاتين اآليتين؟ : 

 البنه:  نصيحة سيدنا لقمانيمة في اآلية الكر 

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُ  أَ ﴿يا ُبَنيَّ   ُموِر﴾ ِقِم الصَّ
 [ 17]سورة لقمان اآلية:

 أما هنا: 

 اأْلُُموِر﴾ َعْزِم ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن 
 [ 43اآلية:  الشورى ]سورة 

فرق بين اآليتين؛ حينما يأتي الفعل من هللا مباشرة: عليك أن تصبر, والصابر له أجر كبير, أما حينما يأتي  لا
الفعل من اإلنسان: عليك أن تصبر, وأن تغفر, أن تصبر ألن هللا شاءت حكمته أن يبعث لك هذا الشيء؛ 

  جل جالله. هللا على أن يصل إليه؟  يصل إليك؟ من قواه  ح له أنمن سلطه عليك؟ من سم

 فأنت عالقتك مع هللا, ولئال ينشأ حقد على هذا اإلنسان الذي هو عصا, قال لك: اصبر: 

 ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ 
 [ 43]سورة الشورى اآلية:

 هذا توكيد.

 سَلمية؟ : مقتضيات الشريعة اإلثة وفق كيف نفسر هذه الحاد

, لو وقع ابنه من الشرفة فنزل ميتًا, ال يوجد -هللا وال قدر, ال أفجعنا هللا جميعًا بهذا  : ال سمحمثالً –إنسان  
إنسان يقيم دعوى عليه, ال يوجد إنسان يخاصمه, وقع ابنه, هذا قضاء من هللا وقدر, أما لو سائق دهسه,  

 ه. ه, ممكن تقتلضيه, ممكن تحقد عليمكن تقا أنت أمامك إنسان؛ م
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ولو عن طريق -قد أن الذي أصابه  ن: يعتفالمؤم
إذا    -البشر ُيعالج,  لكن  يحقد,  ال  به,  هللا  سمح 

ال  نردعه,  غرامة,  ندفعه  نوقفه,  مستهتر,  إنسان 
 يوجد سذاجة في الدين: 

َئٌة ِمْثُلَها﴾  َئٍة َسيِ   ﴿َوَجَزاُء َسيِ 
 [ 40]سورة الشورى اآلية:

 ُيصلحه.   أن عفوك عنه إذا غلب على ظنك,ا أم

 : قال 

 ﴿َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى َّللاَِّ﴾ 
 [ 40]سورة الشورى اآلية:

 وقال تعالى: 

اِبِريَن﴾  َ َمَع الصَّ ََلِة ِإنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ  ﴿اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [ 153]سورة البقرة اآلية:  

 صادق.  جد أجمل من إنسانن بالحفظ, وال يو ومع الصابري ع الصابرين بالنصر,فيق, وممع الصابرين بالتو 

 الرضا بمكروه القضاء, أرفع درجات اليقين : 

 : الرضا بمكروه القضاء, أرفع درجات اليقين. -كرم هللا وجهه-يقول سيدنا علي 

 يعني أعلى درجة باليقين: أن ترضى بقضاء هللا وقدره.

 أرفع درجات اليقين.لقضاء, الرضا بمكروه ا
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 ع هللا : تتفاوت الناس م عند الشدائد

 وفي آية أخرى:

﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم  
اِبِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾   َوالصَّ

 [ 31]سورة محمد اآلية:

النزول,   في  ال  الصعود  في  ُتمتحن  السيارة  دائمًا 
اوت, نحن مع هللا  نحب هللا, لكن نتف  ء: كلنا بالرخا

 ل: ي على الشدائد تتفاوت الناس. قا في الشدة, يعن 

ُ ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َأْنُتْم َعَلْيِه  ﴿َما َكاَن َّللاَّ
 َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِ ِب﴾ 

 [ 179ورة آل عمران اآلية:]س

ي إسمنت,  طبخة  تطبخ  علضعونها  أحيانًا:  يضعونها  ثا مكعبات,  طرف  من  ممسوكة,  طرف  من  آلة,  ن ى 
نًا, على أي وزن تقطع, هذا قوة تماسك اإلسمنت, كل طبخة لها ترتيب, وكل واحد منا  سائدة, يضعونها أوزا

  يصبر, في إنسان يصبر أحيانًا. له قوة تماسك, في إنسان يصبر, أما على مصيبة واحدة ال

 قدره : هللا و  واقعة اعتراض على قضاء

إنسان كان يحضأعرف  ماتًا  كثيرًا,  يع  ر دروس علم  الصالة,  فترك  بقضاء هللا ابنه,  لم يرض  يقبل,  لم  ني 
 وقدره, مع أن النبي مات ابنه. قال: 

 لمحزونون((  -يا إبراهيم-))إن العين لتدمع, وإن القلب ليحزن, وال نقول ما يسخط الرب, وإنا عليك 

 مضامين هذه اآليات : 

 : يات إذاً هذه اآل

 ِبُروا﴾وا َوَصا﴿اْصِبرُ 
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 [ 200ية:]سورة آل عمران اآل 

ِر الصَّ   اِبِريَن﴾ ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 
 [ 155]سورة البقرة اآلية:

اِبرُ   ِحَساٍب﴾ ِبَغْيِر  ْجَرُهمْ وَن أَ ﴿ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10]سورة الزمر اآلية:

 َمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ لَ ﴿وَ 
 [ 43]سورة الشورى اآلية:

ََلِة﴾ ْبِر َوالصَّ  ﴿اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [ 153]سورة البقرة اآلية:  

ابِ ْنُكْم ِديَن مِ ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاهِ   ْبُلَو َأْخَباَرُكْم﴾ ِريَن َونَ َوالصَّ
 [ 31سورة محمد اآلية:]

 الصبر ضياء :

األحاديث:  أما  اآليات,  هذه  الكرام,  األخوة   أيها 
 قال عليه الصالة والسالم: 

))الطُّهور َشْطُر اإليمان، والحمُد هلل تمَُل  
ن  الميزان، وسبحاَن هللا والحمد هلل تمآلان ما بي

صدقُة  نور، والض، والصَلةُ ات واألر السمو 
 ياء. ُبْرَهان، والصبُر ِض 

ق. -  التعبير الحديث: الحزن خالَّ

يعني: إنسان مريض, وهو راض عن هللا, إنسان معه مال ضيق ذات اليد, وهو راض عن هللا, لن تتألق, ولن 
 تشعر أنك مؤمن ورب الكعبة, إال إذا جاءك شيء تكرهه, وأنت راض به. 

 .-حجة لك أو عليك ة من ثمراتها الضياء, والقرآن , هذه الصل صلة باهلل  لكيجعل  فالصبر
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 أنت مخير : 

 ))كلُّ الناس يغدو، فبائع َنْفَسُه فمعتُقها، أو ُموِبقها(( 
 ]أخرجه مسلم في الصحيح, والترمذي والنسائي في سننهما[ 

وسيارات, كل شخص في ية ظهرًا؛ ازدحام,  ة الثانانظر حركة سوق الحميدية, الساعة الثامنة صباحًا, الساع
 باله شيء. 

 فبائع َنْفَسُه فمعتُقها، أو ُموِبقها((  ناس يغدو،))كلُّ ال
يسعى   المريض,  والده  لمعالجة  يسعى  الحالل,  لطلب  يسعى  رزق,  لكسب  يسعى  علم,  لدرس  يسعى  إنسان 

لإليقاع بيوت دعارة, يسعى    يبحث عنشخص لهفان, يسعى لخدمة الناس, وفي إنسان يسعى للزنا,    لخدمة
 لجنة, إما إلى النار.ناس, فأنت مخير تخرج من بيتك؛ إما إلى ابين الناس, إنسان يسعى إليذاء ال

َل هللُا لُه طريقًا إلى الجنة((  ))َمن سلَك طريقًا َيْلَتِمُس فيه ِعْلمًا, َسهَّ
 خرجه أبو داود والترمذي في سننهما[ ]أ

 يرها؟ : ا بحذافمن الذي يملك الدني

 :-رضي هللا عنه -ي عيد الخدر وعن أبي س

فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, حتى نفذ ما  -صلى هللا عليه وسلم-ا النبي األنصار سألو  ))أن ناسًا من
: ما يكن عندي من خير, فلن أدخره عنكم؛ وَمْن َيْسَتِعفف  -حين أنفق كل شيء بيده-عنده, فقال لهم 

 وأوسع من الصبر((  حد عطاء خيراً وما ُأْعِطي أمن يتصبَّر ُيَصبِ ره هللا، ِن ُيْغنِه هللا، و يسَتغْ  ُيِعفُّه هللا, وَمن
 الصابر ملك الدنيا, صغيرة أمامه, أما الطمع: أذل رقاب الرجال. 

 استغن عن المرء تكن نظيره :

 .قال: استغن عن المرء تكن نظيره, احتج إليه تكن أسيره, أحسن إليه تكن أميره
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مأن نداً ت  تكون  أن  العالممكن  في  غني  ألكبر     ,
ن تكون ماله فقط, يمكن أإذا استغنيت عن    متى؟

أن  عن  استغنيت  إذا  العالم,  في  رجل  ألقوى  ندًا 
عزيز   المؤمن  باهلل,  غني  أنت  بقوته,  تستعين 
إنسان,   أقوى  يساوي  إنسان,  أغنى  يساوي  النفس, 

 ألنه مستغن عنهما, انتهى. 

ضعضع له, ذهب ثلثا غني فت ))من جلس إلى
 ينه(( د

 ال يكفيك عشرة أيام, تكون من أغنى الناس. الشهر خمسة آالف, قد يكون دخلك في   -أيها األخوة-وهللا 

 ما موطن الشاهد من هذه القصة؟ :

بناء  , يعني يبحث عن أرض ل-يمكن القصة سمعتموها مني سابقاً -أنا مرة قال لي شخص مهندس, له قريب  
ها مستخدم ة ونصف مليون, صاحبحياء, تفاوض مع صاحبها ثالث مناسبة في بعض األجد أرضاً مسجد, و 

من مدرسة, ع ورثها  األرض  مدقع,  فقر  فقير  آالف,  أربعة  من  أقل  دخله  أوالد,  أو خمسة  أوالد,  ثمانية  نده 
 شهر, شهرين, فاألرض مناسبة للجامع. 

ر مناسب, ووافق الطلب,  , بمئتي مليون السعبير جداً جمه المالي كالذي يريد إنشاء المسجد, يعني شخص ح
وحفساو  العقد,  وكتبا  بمليونيمه,  شيكًا  له  المليون  رر  لك  أدفعهم  لألوقاف,  التنازل  بعد  الباقي  له:  قال  ن, 

 ونصف. 

قال له:  قال له: ما األوقاف؟ هذا المستخدم الذي عنده خمسة أوالد, الذي معاشه أربعة آالف, ما األوقاف؟  
 الرصيد.  رض واألمر يتم, أعطيكتنازل لألوقاف عن ملكية األنعملها مسجد, لما ت نريد أنهذه 

قال له: مسجد؟ قال له: نعم, قال له: أعطني الشيك, أخذه, ومزقه, ما هذا؟ ماذا حصل لك؟ قال له: أنا أولى  
 منك تقدمها هلل, هذه لبيت هللا. 

 له: أنا أولى منك.  جد. قالن أرقى المسا واآلن: مسجد مبني في نهر عيشة, م
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كما صغرت أمام هذا   صغرت, صغرت أمام إنسان,  : في حياتي ما -ئتي مليون أبو الم-يقول الرجل الغني  
 المستخدم, رأيته أعظم مني كثيرًا. 

ده خمسة هذا غني, هذا إنسان ال يملك من الدنيا إال هذه األرض, وأربعة آالف ليرة, ال يكفيه خمسة أيام, وعن
 أنت. دمها للمسجد, لست أفضل مني له: أنا أولى منك أقد, قال  أوال

 عز وجل. ن أنت غني عند هللا فقد تكون فقيرًا, لك

 إن الغنى غنى النفس. 

 ))من جلس إلى غني فتضعضع له, ذهب ثلثا دينه(( 

 هذه مقولة يعقوب يوم أن فقد ابنه :

 ماذا قال سيدنا يعقوب؟: 

 َلى َّللاَِّ﴾ ْزِني إِ َبثِ ي َوحُ  ﴿ِإنََّما َأْشُكو
 [ 86]سورة يوسف اآلية:

 
أنما اشتكى إلى هللا, ومن اشتكى إلى كافر, فكأنما اشتكى فك   -وضع ثان, قال-طبعًا: من شكا إلى مؤمن  

 على هللا. 
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مل ويلومك على تدينك, أما المؤمن يتألم, واألك  شمت بك, إياك, ثم إياك, ثم إياك, أن تعرض همك لكافر, ي
 منهما: أن تشكو إلى هللا وحده. 

 من العيب : 

 قال: وُيعاب من يشكو الرحيم إلى الذي ال يرحم. 

  يرى, يعرف وضعك.ألن هللا

 قال له: 

 ))ابن آدم! كن لي كما أريد, وال تعلمني بما ُيصلحك((
م لي  تقول  تكلف خاطرك,  ترييعني: ال  أاذا  كما  لي  كن  لكن  تريد,  الذي  ما  أعرف  بما  ريد,  د؟  تعلمني  وال 

 يصلحك. 

 عوة رجاء : د

رجائي: أن تنعقد مع هللا صلة, أن تتعامل مع هللا مباشرة, أن تخلص له, أن ترجوه, أن تخافه, أن    كل  أنا 
 تتقيه, وأهل أن ترجو رحمته. تخدم عباده, وال تعبأ بأحد, وهللا وحده أهل أن 

 ة والسالم:عليه الصالقال  لكلذ

ِخَرُه عنكم؛ وَمْن َيْسَتِعفف))ما يكن عندي من خير  ، ومن يتصبَّر  ُيِعفُّه هللا, وَمن يسَتْغِن ُيْغنِه هللا فَلْن أدَّ
 ُيَصبِ ره هللا، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر(( 

 هذا حال المؤمن مع هللا : 

 يقول: , -وسلمصلى هللا عليه -وعن رسول هللا 

إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان خيرًا  لَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن؛ ))َعَجبًا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره كُ 
 وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر، فكان خيرًا له(( له،

 ]أخرجه مسلم في الصحيح[ 
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 ى الحالتين راض, على الحالتين يسعد باهلل في السراء والضراء. لع

 رضى بقضاء هللا وقدره :مًا لكنها معبرة عن كلمات يتأسى لها القلب أل 

 قال:  -رضي هللا عنه -وعن أنس 

رضي  -, فقالت فاطمة -يعني سكرات الموت–جعل يتغشاه الكرب  -عليه الصَلة والسَلم-))لما ثقل النبي 
بًا  : واكرب أبتاه! فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم, فلما مات, قالت: يا أبتاه أجاب ر -ا عنههللا

جنة الفردوس مأواه, يا أبتاه إلى جبريل ننعاه, فلما دفن قالت: يا أنس, أطابت أنفسكم أن  دعاه, يا أبتاه
 التراب؟((  -صلى هللا عليه وسلم-تحثو على رسول هللا 

 الصحيح, والنسائي في سننه[  اري في ]أخرجه البخ 

 كانت أقرب الناس إليه, وأحب الخلق إليه.

 ده :تعالى في قلوب عباهذه رحمة جعلها هللا 

 قالت:  -رضي هللا عنهما -عن أبي زيد, أسامة بن زيد بن الحارثة, مولى رسول هللا, وحبه, وابن حبه 

فأرسل ُيقرىء   -تعال إلينا–فاشهدنا  د احتضر: إن ابني ق-صلى هللا عليه وسلم-))أرسلت بنت النبي 
أخذ وله ما أعطى,  هلل ماإن   -ي األساس لهالذي أخذه ف–ما أخذ وله ما أعطى السَلم ويقول: إن هلل 

وكل شيء عنده في أجل مسمى, فلتصبر, ولتحتسب, فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها, فقام معه؛ سعد 
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فرفع إلى النبي   -رضي هللا عنهم-د بن ثابت, ورجال عب, وزيبن عبادة, ومعاذ بن جبل, وأبي بن ك 
سعد: يا رسول هللا, ما هذا!؟ قال:  فقال  قع, ففاضت عيناه,الكريم الصبي, فأقعده في حجره, ونفسه تقع

 هذه رحمة جعلها هللا تعالى في قلوب عباده(( 
 وفي رواية: 

 (لرحماء( ))في قلوب من شاء من عباده, وإنما يرحم هللا من عباده ا
 ]أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح, والنسائي في سننه[ 

 ثيرة.في شخص رحيم, وقد تبدو رحمته بأشياء ك

 ؟ : الصبر متى يكون 

 , قال: -رضي هللا عنه -آخر حديث: عن أنس 

 بامرأة تبكي عند قبر, فقال: اتقي هللا واصبري, قالت: إليك عني, فإنك  -صلى هللا عليه وسلم-))مر النبي 
فأتت باب النبي, فلم تجد  -صلى هللا عليه وسلم-بمصيبتي, ولم تعرفه, فقيل لها: إنه النبي  لم تصب

 عرفك, فقال عليه الصَلة والسَلم: إنما الصبر عند الصدمة األولى((: لم أبوابين, قالت عنده
 أول خبر,  بأ, عندكل أصحاب المصائب بعد ساعتين يصبر, ال بد من أن يصبر, أما البطولة عند سماع الن

 أن تقول: يا ربي لك الحمد, هذا فعلك, وأنا راض عن فعلك. 

 بشرى لك يا مسلم :

 : يقول عليه الصالة والسالم:-ل قليلت قبكما قل - آخر حديث

–))ما يصيب المسلم من نصب, وال وصب, وال هم, وال حزن, وال أذى, وال غم, حتى الشوكة يشاكُّها 
 ها من خطايا(( إال كفر هللا ب -شوكة

ليه المؤمن وع ))ما لك يا بنيتي؟ قالت: حمى لعنها هللا, قال: ال تلعنيها, فو الذي نفس محمد بيده, ال تدع 
 ن ذنب(( م
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ش كل  أخوان؛  يا  شيء  استبشروا  كل  متعب,  يء 
شكة دبوس, أحيانًا: يكون في -مزعج, حتى الشوكة  

 مسمار, 

  .ال تنتبه, يعمل خطًا أحمر, حتى هذا الشطب 

والمعنوية,   المادية,  المصائب  أنواع  جميع  المؤمن 
الهم: حتى  والكبيرة,  بالعمل,    والصغيرة,  قصر  من 

  بالهم.ابتاله هللا

 من: المصائب عقوبات. الهم: مكفر للمؤمن, أما غير المؤ  حتى
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 1حقيقة الصبر 2.8

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 ن, والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين.رب العالميالحمد هلل 

 ما حقيقة الصبر؟ : 

ه رياض الصالحين, بابًا عن الصبر ُسمي  د في كتابعق  -هللا تعالىرحمه  -النووي    أيها األخوة الكرام, اإلمام
 الباب: باب الصبر, بدأه ببعض اآليات الكريمة, وهي قوله تعالى: 

 َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا﴾ا الَِّذيَن ﴿َيا َأيُّهَ 
 [ 200]سورة آل عمران اآلية:

 .حقيقة الصبر, تعني: اإليمانهذه الحقيقة:  

 ن الذي قبلها, وما هي األمانة؟األمانة؟ مات قبلت حمل ل كل المخلوقه

السموات,   على  األمانة  عرض  وجل  عز  هللا 
في   المخلوقات  كل  على  أي  والجبال,  واألرض, 

 الم الذر, وعالم الذر قبل عالم الصور: ع

ِمْنَها َوَحَمَلَها ﴿َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن 
نْ   َساُن﴾اإلِْ

 [ 72زاب اآلية:]سورة األح 

حمل    يعني: قبلت  المخلوقات:  هذه  من  جزء 
لكن   أبدية,  سعادة  متميز,  األمانة عطاء  األمانة؛ 

 لها ثمن, في تكليف. 
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ًا, أما إن أردت دخاًل غير محدود, هذا يحتاج إلى جهد كبير, إلى شهادة عالية جد  سان له دخل,يعني: كل إن
 انة: لوقات: أبت حمل األموإلى مغامرة, فأكثر المخ

 ِمْنَها﴾ ﴿َوَأْشَفْقنَ 
 [ 72]سورة األحزاب اآلية:

 ؟ نفسك التي بين جنبيك. لكن اإلنسان حملها, فألنك إنسان, معنى ذلك: أنك قبلت حمل األمانة, ما األمانة 

 : هللا لإلنسان   الدليل من الكتاب على أن النفس البشرية هي األمانة التي أوكلها

 الدليل: 

 كَّاَها﴾َقْد َأْفَلَح َمْن زَ ﴿
 [ 9لشمس اآلية: ]سورة ا 

اَها﴾  ﴿َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
 [ 10سورة الشمس اآلية: ]

في    نفسك أمانة بين يديك أوكلت لك, ُأطلقت يدك
تبقيها جاهلة,  نفسك؛ فإما أن تعرفها باهلل, وإما إن  

إما أن تحملها على طاعة هللا, وإما أن تسمح لها  
إ للخلق, وإما  ما أن تنطلق من اإلحسان  بالتفلت, 

تجعلها    أن أن  إما  إليهم,  اإلساءة  من  تنطلق 
خائنة أو  مخلصة  كاذبة,  أو  أو  صادقة  محسنة   ,

تقودها, وإما أن    مسيئة, فنفسك بين يديك؛ إما أن
تحابي أنك  إما  هي,  تحابيك,  تقودك  هي  أو  ها, 

 موت. ونفس اإلنسان ذاته, وهذه النفس ال تموت, لكنها تذوق ال 

 نفس البشرية أم تذوق الموت؟ : حة: هل تموت الاختر اإلجابة الصحي

 قال تعالى: 
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 ْوِت﴾﴿ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلمَ 
 [ 185]سورة آل عمران اآلية:

 ت. ال تمو 

 : نفخة من روح هللا: -كما قال العلماء, استنباطًا من قوله تعالى-النفس 

 َن﴾ ْم َماِكُثوَنا َربَُّك َقاَل ِإنَّكُ ﴿َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَليْ 
 [ 77]سورة الزخرف اآلية:

 ية: النفس ال تموت, لكنها تذوق الموت, في النها 

جنة يدوم نعيمها, أو في نار   يا من دار إال الجنة أو النار؛ إما في ))فو الذي نفس محمد بيده, ما بعد الدن
 ال ينفد عذابها((

 هذا مقياس الفَلح عند هللا :

وفق؟ من هو الفالح؟ من هو الفائز؟ الذي زكى نفسه بمقاييس من هو المفمن هو العاقل؟ من هو الذكي؟  
 س آخر: الناس, في مقيا 

صار   حر,  ألف  بثالثين  أرضًا  ثمنها  اشترى 
يعدونه الناس  مليون,  وفالحًا    ثالثون  جدًا,  ذكيًا 

جدًا, عنده أوالد, وكلهم أطباء, ومهندسون, لكن ال 
فيهم يم  يوجد  المجتمع,  في  قمم  لكن  شي دين, 

صار  بالعرض ألف,  بثالثين  أخذوه  بيت,  عنده   ,
حصري  وكالة  عنده  مليون,  ثالثون  ربحه  ثمنه  ة, 

 اليومي نصف مليون. 
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زوج امرأة جميلة, عنده أوالد نجباء, بيته فخم, مركبته رائعة, له شركة اتصاالت مع  لناس؛ يعني تهذا مقياس ا
يعيش عصره رجل  جميلة,  الناس,  أماكن  في  يجلس  يسافر,  مقي,  مقياس  هذا  لكن  الناس,  عند  الفالح  اس 

 الفالح عند هللا:

 كَّاَها﴾﴿َقْد َأْفَلَح َمْن زَ 
 [ 9]سورة الشمس اآلية: 

 
اَها﴾ اَب َمنْ ﴿َوَقْد خَ   َدسَّ

 [ 10]سورة الشمس اآلية: 

 ألن الحياة ....... 

ارجي, الموت  لم الخع, يقول لك: كنت مقطوعًا عن العا الذي عنده خط هاتف في البيت, وُقطع هذا الخط يضي
 ليس يسحبون خط الهاتف منك, يسحبون منك كل شيء, هو خط هاتف لو سحب منك ال تحتمل.

بيت,   ممتاز,إنسان يسكن في  الدعوة نجحت   يعني في موقع  يوجد عليه دعوة إخالء,  أجرة,  لكن  ونظيف, 
أغراضه ليضعوا  المسؤولون  وجاء  ج  وبالتنفيذ,  كبيرة  المصيبة  يعني  الطريق,  ذلك؛ دًا,  في  من  أبلغ  الموت 

لحياة الدنيا,  , كل شيء جمعته في االموت ال بيت, وال سيارة, وال تجارة, وال زوجة, وال ولد, وال مال, وال شيء
 في ثانية واحدة إلى القبر, تحت األرض, ماذا في القبر؟ في القبر عمل اإلنسان.  تخسره

 ة : من مقومات األمان

التي بين جنبيك, ؛ ألنك إنسان, أنت قبلت حمل األمانة, واألمانة نفسك  جداً   فلذلك: درس الصبر اليوم: دقيق 
 سخره لك: ماتها, أعطاك كونًا مقو انة, أعطاك هللا أنت حينما قبلت حمل األم

َمَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميعًا ِمْنُه﴾ َر َلُكْم َما ِفي السَّ  ﴿َوَسخَّ
 [ 13ة الجاثية اآلية: ]سور 
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حمل   قبلت  إدراكية  األألنك  قوة  أعطاك  مانة, 
العقل, مبادىء العقل تنطبق على مبادىء الكون,  

 ار: ة, أعطاك حرية االختيألنك قبلت حمل األمان

 ﴿َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت﴾ 
 [ 286]سورة البقرة اآلية:  

  َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾﴿َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمنْ 
 [ 29ية:آل]سورة الكهف ا 

ألنك قبلت حمل األمانة, أودع هللا فيك الشهوات  
 قوى محركة: 

َهَواِت ِمَن ال﴿ُزيِ َن ِللنَّاِس ُحبُّ  َساِء َواْلَبِنينَ الشَّ َمِة  نِ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ  َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
 اأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث﴾ وَ 

 [ 14مران اآلية:ع ]سورة آل 

ثير؛  قوة فيما يبدو, شيء كأعطاك الكون, أعطاك عقاًل, أعطاك شهوة, أعطاك اختيارًا, أعطاك إرادة, أعطاك  
 م, تؤسس مشروعًا, تتزوج, أعطاك قوة, ثم أعطاك منهج شريعة.تقف, تتحرك, تنا 

 زبدة القول :

ثمن, الثمن: ضبط الشهوات, ضبط    خص: ألنك إنسان مخلوق للجنة, الجنة لها فاآلن ملخص ملخص المل 
 الشهوات هو الصبر, اإليمان هو الصبر. 

 لكل إنسان حب النساء, حتى األنبياء.  يعني: هللا عز وجل أودع

,  قال لك: تزوج, مسموح لك أن ترى زوجتك, أن تستمتع بها, وأن ترى أمك, وأختك, وابنتك, وخالتك, وعمتك
المحارم الصبر؛  ما  , و وابنة أخيك, وابنة أختك, هذه  البصر, شيء جميل, هذا  سوى ذلك: عليك أن تغض 

 الصبر: غض البصر. 
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وال مااًل,  إلى أعطاك  يحتاج  جهد,  إلى  يحتاج  المال  إنفاق  وجه هللا,  ابتغاء  منه  أنفق  لك:  قال  محبب,  مال 
  ه يحتاج إلى صبر, أن تضبط اللسان يحتاج صبر, غض البصر يحتاج إلى صبر, أن تصلي الفجر في وقت

 , أن تخوض معركة في سبيل احتمال الموت كبير جدًا يحتاج إلى صبر, فالصبر هو اإليمان. صبر  إلى

 الدليل من الكتاب على أن الصبر هو اإليمان : 

 الدليل: 

ِه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى﴾   ﴿َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِ 
 [ 40نازعات اآلية:]سورة ال

 ْأَوى﴾ اْلمَ ِهَي ﴿َفِإنَّ اْلَجنََّة 
 [ 41]سورة النازعات اآلية:

 الجنة ثمنها: أن تنهى النفس عن الهوى.

 هذا الدين :من روائع 

الشيء اللطيف جدًا بهذا الموضوع: هو أن هللا عز وجل, ما من شهوة أودعها في اإلنسان, إال وجعل لها قناة 
 لى: قال تعا , لذلك ال يوجد في الدين حرمان, لكن في تنظيم نظيفة تسري خاللها,

 تََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن َّللاَِّ﴾ ﴿َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن ا
 [ 50سورة القصص اآلية:]
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 المعنى المخالف: لو أنك اتبعت الهوى وفق هدى هللا عز وجل, ال شيء عليك. 

 : ن تصبرة ثمنها أجنة والجنلأنت مخلوق ل

م الليل, أما لو نظرت إلى امرأة ال تحل إنسان اشتهى المرأة تزوج, ال شيء عليه, يقارب امرأته, ويصلي قيا 
لك, ال تستطيع أن تصلي صالة متقنة, تشعر بحجاب, هناك صار في اتصال كامل, وصار في بكاء بقيام  

إليمان صبر, اإليمان صبر, صبر  ؛ فا لفرق رمة, هذا ا أما هذه محالليل, هنا صار نظرة فقط, تلك مسموح بها,  
 في الكالم. 

وأنت تجلس في جلسة بنزهة, وإن حكيت عن إنسان, ضحكوا, وانقلبوا على نصفهم,   تعرف قصة ممتعة جدًا,
لكن هذه فيها غيبة, فعاكست هوى نفسك وسكت؛ ضبط اللسان يحتاج إلى صبر, ضبط العين يحتاج إلى  

تاج إلى صبر, أن تكظم غيظك تحتاج إلى صبر, هو الدين كله  ن تحقا ت الخمس بإتتصلي الصلواصبر, أن  
 الصبر ثمن الجنة, أنت في األصل مخلوق للجنة, والجنة ثمنها أن تصبر: صبر, هو

 ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا﴾
 [ 200]سورة آل عمران اآلية:

 ﴿َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِ َك﴾ 
 [ 48آلية: ورة الطور ا ]س

 للصبر؟ :  وضوعكم م

طاعات, تكاليف, إنفاق؛ المال يحتاج إلى   موضوع الصبر ثالثة موضوعات, يجب أن تصبر على الطاعة,
جهد, المال محبب, أداء الصلوات يحتاج إلى جهد, صيام رمضان يحتاج إلى جهد, أداء الحج يحتاج إلى 

إلى جهد, تكليف, ذو كلفة, عمل    حتاج...... كله ي د, معاملة  الجهد, ضبط اللسان, غض البصر, تربية األو 
 مكلف. 

 وإن عمل النار سهل بربوة((  ))إن عمل الجنة حزم بربوة,
 فلذلك: أنت مخلوق للجنة, والجنة ثمنها ليس الحرمان, ولكن االنتظام, ليس الحرمان, ولكن الضبط. 
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 ما هو الشرع؟ : 

 م بمنظومة قيم, يوجد عنده حرية: محكو ن المؤمن أخالقية, أل  رجةقلت البارحة في خطبة: أن اإليمان د

 ))اإليمان قيد الفتك((
شيء    كحركت مسموح,  شيء  في  برنامج,  وفق 

 غير مسموح, ما هو الشرع؟.

كل شيء بحياتك له حكم شرعي, ال يوجد شيء  
مباح, تحب أن تأكل فاصولياء اليوم, ال بامية, ال  

  شيء مستحب,   اح؛ فيباذنجان, ال كوسا, هذا مب
في    في شيء مؤكدة,  سنة  في  مؤكدة,  غير  سنة 

تن كراهة  مكروه  وفي  فرض,  في  زيهية, واجب, 
 مكروه كراهة تحريمية, وحرام.

تى تنام, كل شيء بحياتك له حكم شرعي, واإلنسان بعد أن يؤمن باهلل عز وجل, وال فأنت منذ أن تستيقظ, ح
هللا, ينبغي أن تعبده, القضية منطقية,  عرفت    ألنك بعد أنلشرعي,  شيء يعلو في حياته على معرفة الحكم ا

التقر  طور  في  اآلن  هللا,  بمعر عرفت  تطيعه؟  كيف  كطاعته,  من هللا  يقربك  شيء  يوجد  ال  إليه,  أمره ب  فة 
 ونهيه. 

 لذلك: معرفة األحكام الشرعية: فرض واجب على كل مسلم, ألنه بهذه األحكام تتقرب إلى هللا. 

 م : نظومة قياإليمان م

باليوم ك يوجنا  الشرك,  الباب حبلة طرف, هذه حرام, هذه من  أناس يضعون زيارة مريض, موضوع على  د 
أناس يضعون عينًا وفيها سهم, أناس   يضعون خرزة زرقاء, هذا كله شرك, ليس إال هللا؛ هو حبلة بطرف, 

حتى أن تقرأ   شرك,من أنواع الافض, نوع  وحده النافع, هو الضار, هو المعطي, هو المانع, هو الرافع, هو الخ 
 حظك هذا األسبوع في المجلة حرام, محرم.



  

1حقيقة الصبر  .82الفصل الثاني :   137 

 

َلة أربعين صباحًا, وال دعاء  نًا فصدقه فقد كفر, من أتى ساحرًا فلم يصدقه, لم تقبل له ص))من أتى كاه 
 أربعين ليلة(( 

لك:  أ يقول  يلهون,  النجمة  تأتي  بالسيران:  حيانًا 
ق  نعطيها  منزعجون,  فقيرةلهو,  لنا: رشين,  تكلم   ,  

 رام؟ فقيرة: أعطها مااًل فقط. ح

ال فنجان  بالبيت:  بالجلسات,  أيضًا  أحيانًا:  قهوة, 
اإليمان  محرمة,  أشياء  عنده  يوجد  فالمؤمن    حرام, 

 منظومة قيم. 

األخوة-فلذلك   أيها  الصبر,  -يا  يعني  اإليمان   :
 الصبر فقط, الصبر: ضبط الشهوات بمنهج هللا:

 َواُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن َّللاَِّ﴾ اتََّبَع هَ لُّ ِممََّن ﴿َوَمْن َأَض 
 [ 50]سورة القصص اآلية:

ي يتبع هواه وفق هدى هللا, ال شيء عليه, ألنه ما من شهوة أودعها هللا في اإلنسان, إال وجعل لها قناة أما الذ
 نظيفة تجري خاللها. 

 تعليق : 

 فاآلية األولى: 

 ﴾ُنوا اْصِبُروا﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآمَ 
 [ 200عمران اآلية:ل ]سورة آ 
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ن  المسلمو لي تعليق على هذه اآلية: ما الذي جعل  
مليون   ومئتا  مليار  اليوم  المسلمون  لماذا  متفلتين؟ 
ليست كلمتهم هي العليا؟ أمرهم ليس بيدهم؟ للكفار  
وجل   عز  هللا  أن  مع  وسبيل؟  سبيل  ألف  عليهم 

 يقول: 

 ِمِنيَن َسِبيًَل﴾ ُمؤْ َلى الْ ِلْلَكاِفِريَن عَ  ﴿َوَلْن َيْجَعَل َّللاَُّ 
 [ 141]سورة النساء اآلية: 

  عنا؟: دافع هللالماذا ال ي

َ ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن َآَمُنوا﴾   ﴿ِإنَّ َّللاَّ
 [ 38]سورة الحج اآلية: 

َ َيْنُصْرُكْم﴾   ﴿ِإْن َتْنُصُروا َّللاَّ
 [ 7]سورة محمد اآلية:

ُ الَِّذيَن آَ  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض﴾وا الَعِملُ َمُنوا ِمْنُكْم وَ ﴿َوَعَد َّللاَّ  صَّ
 [ 55اآلية:  ]سورة النور

 :-أين االستخالف؟-

 ﴿َوَلُيَمكِ َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم﴾ 
 [ 55]سورة النور اآلية:

 :-أين التمكين؟-

 ِفِهْم َأْمنًا﴾َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخوْ ﴿َوَلُيَبد ِ 
 [ 55ية:نور اآلة ال]سور 

 أين التطمين؟ هذا سؤال كبير, جوابه صغير.

منهج كامل, يعني تجاوزًا مئة ألف بند؛ صلى, صام, حج, زكى, كم بند قدم؟ أربعة بنود, بقي عليه  فاإلسالم  
يصلي, الذي  ذلك:  معنى  بند,  ألف  وتسعين  وأربعة  إس  تسعمئة  تجارته  تكن  ولم  فقط,  وبيته يصوم  المية, 
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و  إسالم طع إسالمي,  إسامه  وفرحه  إسالمي,  وحزنه  إسالمية,  ونزهته  إسالمي,  وكالمه  ليس  ي,  هذا  المي, 
 مسلم.

أساس تخلف المسلمين: أن هذا المنهج العظيم, الذي هو مئة ألف بند, ضغطوه, ضغطوه, صغروه, عملوه 
أضافو  بنود,  أربعة  بنود,  أضافوا  خمسة  انطرب,  األناشيد  له  مض ا  فشيء  حضرات,  الرقص  ك ح له 

 ..... الميلوية
 م هو الحياة, اإلسالم منهج كامل. اإلسالم أعظم من هذا؛ اإلسالم منهج الحياة, اإلسال

 لذلك العلماء قالوا: أي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. 

 يجب أن تصبر وتعين اآلخرين على الصبر : 

 آية: اآلن: أول

  َآَمُنوا اْصِبُروا﴾﴿َيا َأيَُّها الَِّذينَ 
 [ 200اآلية:ة آل عمران ور ]س

 يجب أن تصبر:

 ﴿َوَصاِبُروا﴾
 [ 200ن اآلية:]سورة آل عمرا 

 يجب أن تعين اآلخرين على الصبر؛ تصبر وُتصبِّر اآلخرين, ذكرهم باآلخرة, باإليمان .... 

 : إذ لم تكن في ديني.الحمد هلل ثالثًا, أول حمد هللسيدنا عمر قال: كان إذا أصابته مصيبة قال: 

ن, بناتك صالحات, أوالدك أطهار, ؛ لم تخرق االستقامة, لم تقع في حرام, أهلك مستورو بيتك سليماً ا دام  م
 ذهب المال, يأتي المال مرة ثانية, عليك أن تصبِّر اآلخرين.

 االبتَلء من خصائص المؤمن : 

 ل تعالى: االبتالء من خصائص المؤمن. قا اآلية الثانية: يبدو أن 

 



  

1حقيقة الصبر  .82الفصل الثاني :   140 

 

اِبِريَن﴾ َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِبَشْيٍء مِ ُكْم ﴿َوَلَنْبُلَونَّ  ِر الصَّ  ِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 
 [ 155]سورة البقرة اآلية:

 
ِ ْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّ ﴿الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ   َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعوَن﴾ ا ّلِلَّ

 [ 156:آلية]سورة البقرة ا

 معنى من خصائص الحياة الدنيا: االبتالء. 

 ))أشد الناس بَلء األنبياء, وأشدهم بَلء أنا, ثم األمثل فاألمثل(( 

 :حديث يكشف لنا حقيقة الحياة الدنيا 

 فقال:  -يه الصالة والسالمعل-من هنا خطب النبي 

 ر التواء ه الدنيا دا))إن هذ
صحة, الزوجة يوجد فيها مرضين, ثالثة, الزوجة صحيحة, األوالد   ملة, ليس من الممكن أن تأتي الدنيا كا -

يوجد عندهم بعض المشكالت, األوالد جيدون, والزوجة جيدة, أنت معك مشكلة, الصحة كلها طيبة, الدخل  
 .-مشكلة  ي دائمًا فيال يوجد أوالد, الزوجة عقيمة, يعن قليل, الدخل كثير

اء, ومنزل ترح ال منزل فرح, فمن عرفها لم يفرح لرخاء, ولم يحزن استو إن هذه الدنيا دار التواء ال دار 
لشقاء, قد جعلها هللا دار بلوى, وجعل اآلخرة دار عقبى, فجعل بَلء الدنيا لعطاء اآلخرة سببًا, وجعل  

 جزي((, ويبتلي لي من بلوى الدنيا عوضا, فيأخذ ليعطي  عطاء اآلخرة
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 بر أجره مفتوح : الص

 محدود, أجره مفتوح. قال: ا الذي صبر, ليس له أجر ا هذأيها األخوة, أم

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب﴾   ﴿ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10]سورة الزمر اآلية:

معاش لها  الدنيا  في  وظيفة  كل  في  اآلن:  إال   ,
,  مفتوحش, معه شيك  بريطانيا, القاضي ليس له معا 

يعني هذا ون,  أحب أن يأخذ خمسين ألف جنيه, ملي
محدود,   غير  دخله  محدود,  دخل  له  ليس  القاضي 

 ليس له أجر محدود:  -أيضاً -والصابر 

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب﴾   ﴿ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10]سورة الزمر اآلية:

 ربي لك الحمد. يا  يها, وقال: حسبي هللا ونعم الوكيل,ر علمصيبة, وصب هنيئًا لمن كان مؤمنًا, وساق هللا له

 قف هنا : 

 اآلية التي بعدها: 

 ﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ 
 [ 43]سورة الشورى اآلية:

 لى يد إنسان. وأحيانًا اإلنسان: يأتيه قضاء وقدر ع

 : حادث قضاء وقدر. ل لك رفة, يموت, ال يوجد خصم أمامه, يقو يقع من الش  -ال سمح هللا-أحيانًا: ابنه 

أحيانًا: سائق يدهس ابنًا, أنت أمامك شخص, هو متسبب بالقتل, هنا اإلنسان يحتاج إلى صبر أشد؛ يجب  
 على يده هذا القضاء, إن كان العفو يقربه إلى , وأن يعفو عن هذا الذي أجرى هللا  أن يرى أن هذا فعل هللا

 هللا: 
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َئٌة ِمْثلُ ﴿َوجَ  َئٍة َسيِ   َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى َّللاَِّ﴾  َهاَزاُء َسيِ 
 [ 40]سورة الشورى اآلية:

 هذا حال المؤمن : 

 واآلية التي بعدها: 

اِبِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَركُ َحتَّى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنْ ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم   ْم﴾ ُكْم َوالصَّ
 [ 31محمد اآلية:]سورة 

 لسالم:ة وايقول عليه الصال

 
شكر فكان خيرًا ))َعَجبًا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاُء 

  له, وليس ذلك لغير المؤمن(( خيراً ر فكان له، وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصبَ 
 ه مسلم في الصحيح[ ]أخرج 

بالسرا  المنشار؛  المؤمن مثل  المؤمن,  المصيبة يصبر, في هذا  يرقى, وفي  بالخير  يرقى,  يرقى, وبالضراء  ء 
 الرخاء شكور, وفي البالء صبور. 

 في مناسبات الوفاة:  -الصالة والسالمعليه -ومن أقوال النبي 

 ا أعطى(( وله م أخذ, ))إن هلل ما
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 دعوة رجاء : 

نعيشه, المؤمن صابر؛ لكن يصبر   سبحانه وتعالى: أن تنقلب هذه اآليات, وهذه األحاديث واقعاً   وأرجو هللا
 هلل:

 ﴿َوِلَربِ َك َفاْصِبْر﴾
 [ 7]سورة المدثر اآلية: 

 : يصبر, ويستعين على الصبر باهلل

 ﴿َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَِّ﴾
 [ 127اآلية: سورة النحل  ]

بغير حساب, والحمد  ويصابر, ويستعين بالصبر باهلل, ويصبر هلل عز وجل, والجزاء    يصبر ويصابر؛ يصبر,
 هلل رب العالمين.
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 2حقيقة الصبر 2.9

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 مقدمة :

 المذيع: 
ى حلقة جديدة من :"عطر السنة" ، في هذه  بكم إل حباً أعزائي المشاهدين السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، مر 

ركة نتفيأ حدائق النبوة العطرة ، ونستنشق من عبيرها الكريم ما ييسر هللا عز وجل من فم أستاذنا الحلقة المبا 
 األستاذ . راتب النابلسي ، أرحب بكم فضيلة  الكريم الدكتور محمد

 لدكتور راتب :ا

 بارك هللا بكم ونفع بكم . 

 : ذيعالم
 ي صلى هللا عليه وسلم :المشاهدين حديثنا اليوم عن الصبر ، وعن حديث النب أعزائي

 ))الصبر شطر اإليمان (( 
 ] صحيح عن عبد هللا بن مسعود[ 

 يه وسلم :يد الخدري يقول النبي صلى هللا علوفي حديث آخر متفق عليه ، عن أبي سع

 )) ومن يتصبر يصبره هللا (( 
 يد الخدري[ ع]متفق عليه عن أبي س

دي على صاحبه أفضل الصالة والتسليم ، أقام النبي صلى أستاذنا الكريم نريد أن نستنشق هذا العطر المحم
دين ، ما  العظيمة ، وهذا مبدأ من مبادئ التهللا عليه وسلم بنيان اإلسالم على الصبر ، وعّظم هذه الشعيرة  

 هو الصبر ؟ 
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بر :  حقيقة الص 

 الدكتور راتب :

ريض ال يسمح له بالمخدر ، وأقنع و من أسنانه عند طبيب األسنان ، وكان سن هذا الملس مريض يشكلو ج
هذا األلم البد   الطبيب مريضه بهذا ، اآلن هناك ألم ما الذي يحمل هذا المريض على الصبر ؟ قناعته أن

مته يفهم على هللا  على هللا حكن قلبه ال يتحمل المخدر ، فأنا أفهم أن اإلنسان حينما يفهم  منه ولصالحه ، أل
وا : الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين . فأحيانًا اإلنسان تقتضي الحكمة  أفعاله وقد تكون سلبية ، وقال

أو إلى صحة تسعده ، تكون و أن يكون بحاجة إلى مال يكفيه ،  أن يكون في وضع معين قد ال يرضيه ، أ
، ويفهم أي إنسان ، لكن ألن المؤمن يفهم على هللا حكمته  كما يتمنى    األحوال التي يمر بها اإلنسان ليست

قة أن كل شيء وقع أراده هللا ، وكل شيء أراده هللا وقع ، وإرادة هللا متعلقة بالحكمة المطلقة ، والحكمة المطل
  نرى أنه ال   نوحد نصبر ، حينما نرى أن يد هللا تعمل وحدها نصبر ، حينما  متعلقة بالخير المطلق ، فحينما 

 ظلم اليوم نصبر .

 المذيع: 
 ى هللا عليه وسلم : لذلك قال النبي صل

 ))الصبر شطر اإليمان (( 
 الدكتور راتب :

 لذلك : 

ْل َعَلْيِه ﴾﴿ َوِإَلْيِه ُيْرَجُع اأَلْمُر ُكلُُّه َفاْعبُ   ْدُه َوَتَوكَّ
 [  123ورة هود: ] س

كله  األمر ، ال الجنس أي أمر من دون استثناء ،  
فاع  ، أن  توكيد  بعد  ؟  تعبده  أن  أمرك  متى   ، بده 
ف   ، كاماًل  طمأنك  واحدًا  باهلل  يؤمن  حينما  اإلنسان 

العال   وصفاته  الحسنى  بأسمائه  ويؤمن   ، موجودًا 
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بأمره وبعلمه ، لذلك قالوا هذه المقولة :    كاملة ، ال يقع شيء في الكون إال  يؤمن بكماله المطلق ، هو ذات
أي سمح به ، أريد أن أوضح   الخمس من آدم إلى يوم القيامة أراده هللا ،  في القارات  وقع  التوحيد ، كل شيء

اكتشف األب   كلمة سمح به ، طبيب تزوج وأنجب لكن هذا الطفل آية في الجمال تعلق به تعلقًا مذهاًل ، ثم
نه ،  بشق بطن اب  يسمحل الزائدة ، فهذا الطبيب على الرغم من محبته المفرطة البنه  أنه بحاجة إلى استئصا

 وقع أراده هللا ، وكل شيء أراده هللا وقع . وتخديره ، واستئصال الزائدة ، وكل شيء  

 المذيع: 
 أستاذنا هذا صبر مع إدراك لحقيقة سبب الصبر . 

 لصبر يدفع اإلنسان إلى اإليمان العميق باّلِل : إدراك حقيقة ا

 الدكتور راتب :

 أصابه :  فهم حكمة ما قد ال ي مع إدراكه لحقيقة الصبر ، أما 

ِ يَ   ْهِد َقْلَبُه﴾﴿ َوَمْن ُيْؤِمْن ِباّلِلَّ
 [ 11]سورة التغابن: 

 
له ،  أؤمن أنه ال فعال إال هللا ، وال شيء يقع إال بأمره ، وبحكمته ، وبرحمته ، وبعد  ، أنا حينما   لى حكمتها إ

 يق والعميق ، هذا يحملني على أن أرضى ، لذلك الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إليمان الدقهذا ا
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 المذيع: 
، وأحيانًا يكون شاقًا ، وأحيانًا يكون يسيرًا ، لماذا هذا ا أحيانًا يكون الصبر ملكة ، وأحيانًا يكون تكلفًا  أستاذن

 ؟ التفاوت في وجود الصبر بين الناس 

 س :بر عند الناتفاوت الص

 الدكتور راتب :

حده هو المتصرف ، وال يد هللا و وهللا أنا مضطر أن أعزو هذا التفاوت إلى تفاوت اإليمان ، الذي آمن بأن  
 تعمل إال يد هللا عز وجل :

َ َرَمى ﴾   ﴿ َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ َّللاَّ
 [  17] سورة األنفال : 

ال أالذات  شيء ناقص ، كمال الخلق يدل على كمال التصرف ، لو فرضنا    ن يصدر عنها كاملة ال يمكن 
بيرة ال يمكن ألف كومبيوتر ، صفقة كبيرة لدولة ، هذه الصفقة الك   ، مئة  اشترينا من شركة عمالقة كمبيوترات

اء ، معقدة ، أمر شر   أن تجري كما يجري شراء بطيخة ، تعطيه مبلغًا يعطيك البطيخة ، يكون هناك إجراءات
أؤمن أن هللا عظيم مواصفا أنا حينما   ، التصرف  يدل على كمال  الخلق  تعليقات ، كمال   ، ت ، ضمانات 

معطي إال هللا ، وال مانع إال هللا ، وال معز إال هللا ،   ادل ، وال يد إال يد هللا، وال فعال إال هللا ، والكيم وعوح
بهذ أؤمن  حينما   ، هللا  إال  مذل  أفهم وال  اإليمان  ا 

 ًا آخر . المصائب فهم 

مصائب   مصائبهم   ، األنبياء  مصائب  هناك  لذلك 
ال كمال  على  النبي  هذه  ينطوي   ، يبدو   كشف 

بالحالة العادية ، أنت تركب سيارة ، مئة وعشرون 
في  حصا  وال   ، الهابطة  بالطريق  تبدو  ال  هذه   ، نًا 

فهناك    ، الصاعدة  بالطريق  المستوية،  الطريق 
سان يمشي  لمصائب ، إن ال تظهر إال عند ا صفات  
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في الدنيا واآلخرة ،    عادتهمعلى قدميه إلى الطائف ، يمشي ثمانين كيلو مترًا ليدعوهم إلى هللا لهدايتهم ولس 
منه ، وأغروا صبيانهم أن يضربوه ، حتى سال الدم من قدميه الشريفتين . ألنه فبالغوا بتكذيبه ، وبالسخرية  

يبه ، وفي السخرية منه ، بل تفننوا في ضربه ، حتى سال ننوا في تكذشر هؤالء الذين تفيتألم على بني الب
بال قال :  يرينا من هو النبي ، فأرسل له ملك الجبال ، ملك الجل سوف  الدم من قدمه الشريف ، هللا عز وج

 يا أخي : يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك ، لو شئت ألطبقت عليهم األخشبين ، فقال: ال 

 ، فإنهم ال يعلموَن (( اغفر لقومي  )) اللهم
 ] متفق عليه عن عبد هللا بن مسعود [ 

أما ص  ، األنبياء  صبر  الم هذا  أو  بر  فدفع  ؤمنين 
م  ، آخر  نوع  من  المؤمنين  ، مصائب  صائب  رفع 

األنبياء من نوع الكشف ، أما المؤمنون فدفع ورفع  
أراد هللا أن   ، هو يمشي إلى هللا بسرعة بطيئة ، فإذا

يل  يسعده فيضاعف  باآلخرة  مصيبة  شبح  له  وح 
غضًا   بصره  غض  الليل،  قيام  صلى   ، السرعة 

ضب لسانه  ضبط   ، شدحازمًا  مصائب  طًا   ، يدًا 
طاعة   من  مزيد  إلى  دفع  مصائب  ،  المؤمنين  هللا 

ل عماًل كبيرًا إلى مزيد من الورع ، إلى مزيد من العمل الصالح ، دفع ورفع ، قد يستطيع اإلنسان أن يعم
تأتي مصيبة للمؤمن يرفع مستوى عمله ، مصائب األنبياء كشف ، مصائب المؤمنين   بعمل قليل ، رضي  

 :لعله يرتدع بها إن لم يرتدع يقصم الطرف اآلخر فردع وقصم تأتي مصيبة إلنسان كفر باهلل، أما دفع ورفع 

 ى ِإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبْغَتًة﴾َشْيٍء َحتَّ ْم َأْبَواَب ُكلِ  ﴿ َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكِ ُروا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيهِ 
 [44] سورة األنعام: 

 ئب مصائب خاصة باألنبياء ، ومصائب للمؤمنين : المصا  لذلك
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َن اأَلَمَواِل َواألنُفسِ ﴿ َولَ  َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِ  اَوالثََّمَراِت َوَبشِ   َنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِ  ِبِريَن*الَِّذيَن ِإَذا  ِر الصَّ
ِ َوِإنَّـا ِإَليْ  ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلـِئَك ُهُم   م ِ ِه َراِجعوَن*ُأوَلـِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواتٌ َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ّلِلِ  بِ  ن رَّ

 ﴾ اْلُمْهَتُدونَ 
 [  157-155] سورة البقرة:  

 ، الطرف اآلخر ردع أو قصم .  ألنبياء كشفب المؤمنين دفع ورفع ، امصائ

 لمذيع: ا
إذا   رب األشياء ، وال يهون على من تعلق باألشياء ،أستاذنا هناك من يقول : إن الصبر يهون لمن تعلق ب

برب األشياء    تعلق باألشياء اشتدت حاجته وعالقته بها فيفقد صبره إذا فقدها ، أو إذا فاتته ، بينما من تعلق 
 ء لحكمة هللا عز وجل ، أو لعالج نفسه ، أو لغير ذلك . هذه األشيا   علم أن فوات

 هللا :  األخذ باألسباب و االعتماد على

 الدكتور راتب :

انتقل من مكة المكرمة  وسلم  النبي صلى هللا عليه  
البصر   بلمح  براق  على  المقدس  بيت   إلى 

إلى   مكة  يغادر  أن  هللا  أراد  بالطريقة  لكن  المدينة 
سباب ، أواًل ذهب مساحاًل ،  فأخذ بكل األالعادية ،  

ذلك وصلوا   ومع   ، ثالثة  أيامًا  ثور  غار  في  وأقام 
ال له  إلى  يقول  ؟  إليه  وصولهم  حكمة  ما   ، غار 

 الصديق : 

ظنك باثنين   ت قدميه . فقال : يا أبا بكر، ما. يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر ِإلى َقَدْميه أْبَصَرَنا تح))..
 (( هللا ثالثهما ؟ 

 يه عن أنس بن مالك [ ]متفق عل
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ره ، إنه يعتمد على مسبب األسباب ، هو أي لو أن النبي صلى هللا عليه وسلم اعتمد على األسباب لفقد صب
ذ باألسباب وكأنها كل شيء ، ه باألخذ باألسباب وعلى هللا الباقي ، ولذلك قيل: المؤمن يأخأدى الذي علي

ه بطولة الغرب أخذ باألسباب ، واعتمد عليها ، وألهها ،  ت بشيء ، هذكل على رب األرباب وكأنها ليسويتو 
والشر   ، الشرك  وادي  في  أما  فوقع   ، بالمعصية  فوقع  أصاًل  بها  يأخذ  لم  اإلسالمي  تأخذ ق  فأن  البطولة 

 وكأنها ليست بشيء . باألسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على هللا 

 ديع : خاتمة و تو 

 المذيع: 
يبق من هذه الحلقة إال أن أشكرك جزيل الشكر ، وأسأل هللا عز وجل أن يجازيك    ستاذنا ، لمأحسن هللا إليك أ

سن المتابعة ، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء هللا  ًا على صبرك معنا ، وأشكركم أعزائي المشاهدين على حخير 
 حمة هللا وبركاته . :"عطر السنة" ، السالم عليكم ور  من برنامجكم
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 1الصبر ومعرفة هللا  3.1

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 مقدمة :

 المذيع: 
لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، أرحب بكم أجمل ترحيب إلى حلقة جديدة من :"عطر زائي المشاهدين اأع

بكم إلى حديقة النبوة العطرة وأفيائها وعطرها الفواح من فم أستاذنا الكريم الدكتور محمد راتب السنة" أرحب  
  . جمل ترحيب ، أكرمكم هللاالنابلسي ، أرحب بك أستاذنا أ

، ل الحديث متصاًل حول الصبر ، والقيمة الكبيرة للصبر الذي هو أحد جواهر اإليمانالمشاهدين ال زائي  أعزا
نبي صلى هللا عليه وسلم :" الصبر شطر اإليمان "، أستاذنا ال زال الناس يعانون كثيرًا من جراء  كما سماه ال

في حديث آخر : "   هللا عليه وسلمصلى  النبي    إن العجلة والضجر كما قالتراجعهم في مستويات الصبر ، و 
آثار ت الذي يملك نفسه عند الغضب " ال زالت  الشديد  إنما  بالصرعة  الشديد  رك الصبر أو بعدنا عن  ليس 

ي الصبر ال زالت تأكل حسناتنا ، وال زالت تهدد استقرارنا النفسي ، ربما تصنع الكثير من المشكالت ، وتؤد
 ًا صعبًا في حياة الناس ؟ بح الصبر أحيانا يص، لماذ إلى الكثير من المعضالت

 اإليمان شطران ؛ نصف صبر ونصف شكر :

 الدكتور راتب :

أوالً  ونصف   وهللا  صبر  نصف   ، شطران  اإليمان   :
أن   إما  ؛  حالتين  إحدى  من  البد  فاإلنسان   ، شكر 

ما أن تأتي األمور كما يريد ، فينبغي أن يشكر ، وإ
 . رفعليه أن يصبريد ، ما ي تأتي األمور على خالف

 لمذيع: ا
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 وهذا ما فسره النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله : 

أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان  )) َعَجبا ألمر المؤمن! إنَّ  
 كان خيرًا له ((خيرًا له، وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر، ف

 لرومي [ ب ا ]مسلم عن صهي

 تب :الدكتور را

شكر ، بخالف وهذا مما يتميز به المؤمن ، قبيل الصبر والشكر األمور تأتي هكذا ، إن جاءت كما يتمنى ي
 ما يتمنى يصبر ، لذلك ورد في بعض اآلثار القدسية الصحيحة : 

لكم وآخَركم ، وإنَسكم وجِ   إنسان طيُت ُكلَّ وني ، فأعألنَّكم ، قاموا في صعيد واحد فس)) يا عبادي لو أنَّ أوَّ
ك ألن عطائي كَلم ، وأخذي  مسألَتُه ، ما نقص ذلك مما عندي إال كما َيْنُقص الِمْخَيُط إذا ُأِدخَل البحَر ، ذل

 كَلم ، فمن َوَجَد خيرًا فلَيْحَمِد هللا ، ومن وجد غير ذلك فَل َيُلوَمنَّ إال َنْفَسُه (( 
 م والترمذي عن أبي ذر الغفاري[ ]مسل

ي الذي  الدهرهذا  الواحد    سب  الفعال  ليس هناك إال هللا هو   ، إطالقًا  لها  كلمات ال معنى   ، ، يسب حظه 
فلذلك األحد حكيمة    ،  قوية  مع جهة  محكمة  بأزمة  مربوطة  كاسرة  : وحوش  يلي  كما  الحياة  نفهم  أن  يمكن 

فأنا عالقتي ليست مع الوحو  الذي يمرحيمة عالمة ،  أحد ى زمام  لكها لو أرخش بل مع من يملكها ، ألن 
 الوحوش الفترسني ، فلذلك :

ِ َربِ ي َوَربِ ُكم مَّا ِمن َدآبٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإنَّ ﴿ َفِكيُدوِني َجِميًعا ُثمَّ اَل ُتنِظُروِن * ِإنِ ي َتَوكَّ  ْلُت َعَلى َّللا 
 ْسَتِقيٍم ﴾ َربِ ي َعَلى ِصَراٍط مُّ 

 [  56-55] سورة هود: 

العلية أن   ث تأتيتحدي ، وحي  الجاللة تعني معنى دقيقًا جدًا ، تعني أن هللا ألزم ذاته  كلمة على مع لفظ 
 مؤمن :ينصر ال

ِبيِل ﴾  ِ َقْصُد السَّ  ﴿ َوَعَلى َّللاَّ
 [  9] سورة النحل :  
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 المذيع: 
 هذا قانون رباني . 

 داية الخلق : إلزام هللا ذاته العلية به

 الدكتور راتب :

 ُهَدى ﴾ َللْ َعَلْيَنا  ﴿ ِإنَّ 
 [  12] سورة الليل: 

جاءه   لو  أالسكا  شمال  أقصى  في  يسكن  إنسان 
إله ؟ مثاًل هذا الخاطر رغبة  خاطر هل لهذا الكون  

في معرفة هللا ، قد يرى في الجريدة مسابقة لوظيفة  
خليج في واشنطن مثاًل فيسافر ويقبل ، يفرز إلى ال

قي  تان داعية يلالعربي مثاًل ، يسكن إلى جوار إنس 
لخاطر الذي جاءه وهو معه ، يدعوه إلى هللا ، هذا ا

 في أالسكا . 

 المذيع: 
 ته . رآه واقعًا في حيا 

 الدكتور راتب :

 فلذلك : 

ِبيِل ﴾  ِ َقْصُد السَّ  ﴿ َوَعَلى َّللاَّ
 [  9] سورة النحل :  

 ﴿ ِإنَّ َعَلْيَنا َلْلُهَدى ﴾ 
 [  12سورة الليل: ] 

 ية بهداية الخلق . أن هللا عز وجل ألزم ذاته العلي جاللة تعنحيث جاءت على مع لفظ ال
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 المذيع: 
ل في مسألة الصبر ، وربما هذا التطبيق يكون نافذة خير على المعذبين ولذلك أستاذنا نرى تطبيقات للرسو 

 ق األرض ومغاربها .في األرض ، التي تنزف دماؤهم وتسفك دماؤهم ظلمة في مشار 

الص بن  عبادة  حديث  عندهناك  عليه  ما ج امت  النبي صلى هللا  إلى  تحت ظل  اء  بردته  متوسد  وهو  وسلم 
 تدعو لنا ؟ أال تستنصر لنا ؟ في آخر الحديث ولكنكم تستعجلون : الكعبة يقول : يا رسول هللا أال

ِ َلُيِتمَّنَّ َهَذا اأْلَْمَر َحتَّى َيِسيَر  َ ، َأْو اَيخَ َت اَل الرَّاِكُب ِمْن َصْنَعاَء ِإَلى َحْضَرَموْ )) َوَّللاَّ ْئَب َعَلى  اُف ِإالَّ َّللاَّ لذِ 
 َغَنِمِه ، َوَلِكنَُّكْم َتْسَتْعِجُلوَن (( 

 ] البخاري عن عبادة بن الصامت[ 

تع أو  تناقض  هل  الخاطئة  األوضاع  أو  الخاطئ  الواقع  هذا  تغيير  في  الجامحة  الرغبة  أحيانًا  ارض هل 
 ؟ الصبر

 خاطئ مع الصبر :لواقع الر اعدم تعارض الرغبة الجامحة في تغيي

 راتب : لدكتورا

ولكنه يعني أنك رأيت يد هللا تعمل وحدها ، لو فرضنا    ال ، ال تعارض ، ولكن الصبر ال يعني أنك ال تتألم ،
عصا يكون أحمق ، يحقد على من إنسانًا تلقى ضربة بعصا من أبيه ، ارتكب خطأ كبيرًا هو ال يحقد على ال

 الفهم الدقيق قد ينقذه من األلم الذي ال يحتمل .  وه أرحم الناس به ، هذاسك بها أبيميمسك بالعصا ، الذي 

 المذيع: 
 ستاذنا هل للصبر أجر ؟ أ

 لكل  شيء أجر محدد إال الصبر فأجره غير محدد : 

 الدكتور راتب :

 مفتوح : األجر شيك  الحقيقة كل شيء له أجر إال الصبر ، 
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اِبرُ   ﴾  ْم ِبَغْيِر ِحَساٍب وَن َأْجَرهُ ﴿ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [10] سورة الزمر :  

ألن    ، الصبر  إال  محدد  أجر  له  شيء  هذا  كل 
الصابر لم يعبأ باآلالم التي أصابته بل رأى مسبب 
هذه اآلالم ، حكمتها ، فاإلنسان حينما يؤمن بحكمة  

ا انتهى  وجل  عز  انتهت  هللا   ، القهر  انتهى  لحقد، 
يب إنسانًا لم  تلة التي تصا هذه األمراض النفسية الق

 باهلل . يؤمن 

 المذيع: 
العقل ربما  أحيانًا قد يعبر الصبر عن واقعية في إدراك   الثقافة وكبر  الحياة ، ولذلك كلما ازدادت  مجريات 

في المراحل األخيرة للصبر عند العاقل   زادت التجربة ، وكلما زادت التجربة كلما سهل الصبر ، هل يا ترى 
فاصيلها ومراحلها ال بد من أن تصفو مرة وتتكدر مرات ؟  ويدرك أن الحياة وتل يقل أجره  ه  المثقف الفطن

 ص ذلك من أجره ؟ هل شرط الصبر الحساسية من الوقائع ؟هل ينق

 ارتباط الصبر بمعرفة هللا عز وجل : 

 الدكتور راتب :

ول بنته اليابان ، ، في استانبجلوس  ر حادثة غريبة ؛ أطول جسر في العالم بعد جسر لوس أنأنا أريد أن أذك
في افتتاحه ، فلما قّص الشريط ألقى بنفسه في  والمهندس الياباني الذي بنى الجسر كان مع رئيس الجمهورية  

جد لها طعمًا ، أردت أن في الحياة فلم أالبوسفور ، ذهبوا إلى غرفته في الفندق كتب ورقة : ذقت كل شيٍء  
 أذوق طعم الموت . 
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و أقل من عادي أي يؤمن مؤمن عادي أ:    تعليقي
صالح   عمل  له   ، والنار  بالجنة  يؤمن   ، باآلخرة 

إلى  متواضع ، س به  إلى هداية صديقه ، جاء  عى 
فهذا    ، الدين  بهذا  أقنعه   ، هدية  له  قدم   ، المسجد 

هذ  ، هللا  إلى  تاب  الفقيالصديق  اإلنسان  ر  ا 
الدرجة   في  االجتماعية  درجته  في  الذي  الضعيف 

ينما يرى أن هللا تقبل منه هذا  سعد إنسان حا أالدني
من   ، أواًل  هللا  تعرف  أن  قضية  فالقضية   ، العمل 

دون معرفة هللا ال شيء يحتمل ، مثاًل بيت فيه ثالجة ، غسالة ، مروحة ، كل أدوات الكهرباء موجودة ، لكن 
 وجد كهرباء . ال ي

 مذيع: ال

 ال فائدة . 

 الدكتور راتب :

ال جاءت  إذا  لكهربا أما  فكل شيء  لها  ء  ليس  إيمان  دون  من   ، اإليمان  مع  معنى  لها  المصيبة   ، معنى  ه 
 : معنى

ِ َيْهِد َقْلَبُه﴾﴿ َومَ   ْن ُيْؤِمْن ِباّلِلَّ
 [ 11]سورة التغابن: 

 يهدي قلبه إلى حكمتها . 

 المذيع: 
السن أص الناس بسبب علمهم وثق لكن نحن نرى أن كبار  جربتهم افتهم وت حاب حكمة ، ونرى أن كثيرًا من 
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زادت ثقافة اإلنسان كلما  عليهم تصاريف الدنيا ، وال سيما ما كان منها على غير هواهم ، فنرى كلما    تهون 
 ص أجره ؟كان مؤهاًل أكثر للصبر ، هل تأهيله هذا يساعده في إدراك الحكمة أم ينق

 الصبر ألنه أصل الدين :  التوحيد يعين على

 لدكتور راتب :ا

ى ، الكلمة الواحدة التوحيد ، يقدم لإلنسان قوة على الصبر ، أنا حينما أر   كلمة واحدة  ي أن أبدلهل تسمح ل
ذا الفعل الذي أن هللا هو الفعال ، هو الحكيم ، هو الرحيم ، هو العادل ، هو العليم ، األسماء الحسنى وراء ه 

يننا ، هل يمكن توحيد أصل دوحيد ، الحيد يعين على الصبر ، وما تعلمت العبيد أفضل من التأصابني ، التو 
واحدة ؟ طبعًا إنها الربح ، والدين كله يضغط    أن تضغط مليار نوع من التجارة ومليار مستوى منها في كلمة 

 بالتوحيد ، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد . 

 اتمة و توديع : خ

 المذيع: 
بق من وقت حلقتنا إال أن أشكر شاهدين لم ي، أعزائي المكرمكم هللا أستاذنا ، نسأل هللا أن يعلمنا التوحيد  أ

هذه النفحات العطرة ، وأشكركم أعزائي على هذه المتابعة الكريمة ،  فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي على  
 سنة " ، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . هللا من برنامجكم : " عطر الألقاكم في حلقة قادمة إن شاء 
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 2ومعرفة هللاالصبر  3.2

 اللـه الرحمـن الرحيـم بسـم

 مقدمة :

 األستاذ بالل :

العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  بس الحمد هلل رب  م هللا الرحمن الرحيم ، 
 . جمعين أ

المشاهدي أوقاتكم  أخوتي  هللا  أسعد  كنتم  أينما  ن 
بحر في  ركات والطاعات ، ومعًا نبالخير واليمن والب

درر بحر   من  جديدة  درة  لنلتقط   ، الغراء  الشريعة 
ون   ، هللا  تناإلسالم  كتاب  خالل  من  بالبحث  اولها 

تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ، واسمحوا  
م الدكتور  أستاذنا  بفضيلة  أرحب  أن  بداية  حمد لي 

 راتب النابلسي ، مرحبًا بكم سيدي .

 ب :الدكتور رات

 بكم . ارك هللا بكم ونفع ب

 اذ بالل :األست

ق إسالمي رفيع ، وعمر رضي هللا عنه كان يقول : " وجدنا خل أستاذنا الكريم درة اليوم هي الصبر ، والصبر  
ع أنه يصبر ربما على مّر الحياة خير عيشنا في الصبر " . وكأن اإلنسان يحيا بالصبر حياة طيبة كريمة م

 لصبر وما هي مستوياته ؟ وبالئها كيف نفهم ا
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 و المخلوق األول و المكرم :اإلنسان ه

 الدكتور راتب :

الرح  هللا  بيته    منبسم  آل  وعلى   ، محّمد  سّيدنا  على  والسالم  والصالة   ، العالمين  رب  هلل  الحمد   ، الرحيم 
عّنا وعنهم يا رّب    الميامين ، أمناء دعوته ، وقادة ألِوَيِته ، وارَض   الطّيبين الطاهرين ، وعلى صحابته الغر 

 عالمين . ال

لقوله  ا األول  المخلوق  هو  اإلنسان  أن  لحقيقة 
 : تعالى

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ ِإنَّ  ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَلى السَّ
ا َوَحَمَلَها َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنهَ 

نَساُن ﴾  اإلِْ
 [  72] سورة األحزاب: 

ك األمانة  حمل  قِبل  المخلوق  فلما  هذا  ان   ، األول 
  ، تعاريفه  بأدق  اإلنسان  هو  األول  المخلوق 

أيام ، كلما انقضى يوٌم انقضى الو  ِبْضَعُة  تعريف لإلمام الجليل والتابعي الجليل الحسن البصري : اإلنسان 
 ِبْضٌع منه . 

فإذا تحرك رض وارتفاع  ياء ، فأي شيء له طول وعزمن ، والزمن عند الفيزيائيين هو البعد الرابع لألشإذًا هو  
بِ  َعُة أيام ، كلما انقضى يوٌم انقضى ِبْضٌع منه ، وألنه زمن ، ْض كان الزمن بعدًا رابعًا له ، فاإلنسان زمن 

 وألنه بضعة أيام أقسم هللا له بمطلق الزمن ، مطلق الزمن:

 العصر ﴾﴿ و 
 [ 1] سورة العصر: 

 خاسر :القسم أيها اإلنسان أنت  والواو واو القسم ، جواب  
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ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ﴾ ﴿و ا  لعصر* ِإنَّ اإلِْ
 [  2-1 ] سورة العصر:

لماذا يا رب هو خاسر ؟ قيل : ألن مضي الزمن وحده يستهلك اإلنسان ، أبدًا تمامًا كإنسان ركب قطارًا ، 
، فهو لقطار اقترب من النهاية  معروفة وكلما مضى دقيقة أو ساعة أو يوم على ركوب ا  والمحطة النهائية

الزمن فقطبضعة   ينتهي مع مضي  لذلك قال   ،  أيام ، فلذلك اإلنسان خاسر ألنه  الزمن يستهلكه ،  مضي 
 تعالى : 

 ﴿ و العصر ﴾
 [ 1] سورة العصر: 

 والواو واو القسم ، جواب القسم :

ْنَسانَ    َلِفي ُخْسٍر ﴾﴿ ِإنَّ اإلِْ
 [  2] سورة العصر: 

في إال ، إال اإلمام الشافعي قال : ما بعد إال أركان  رحمة هللا    وحده يستهلك اإلنسان لكنألن مضي الزمن  
 اة . النج 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا ﴾  ﴿ ِإنَّ اإلِْ
 [ 3-2] سورة العصر: 

 منهج هللا : يقة و فهم اإلنسان خاسر إال إذا بحث عن الحق 

الحق عن  عنبحثوا  بحثوا   ، ، عن    يقة  وجودهم  سّر 
وا عن حقيقة هذا الكون ، بحثوا  جودهم ، بحثغاية و 

بحثوا في الموت ، بحثوا ما  عن حقيقة الحياة الدنيا ،  
تلقوا القرآن بالقبول ، فهموا حقيقة الجنة  ،  بعد الموت  

 ، وحقيقة الموت ، فهموا منهج هللا :

 الَّ الَِّذيَن آَمُنوا ﴾﴿ إِ 
 [ 3صر: ] سورة الع
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،  وراه جامعات ثالثين سنة ، وتقديم عدة كتب مؤلفة يمنح درجة الدكتوبقاء في ال أحيانًا بعد عمر مديد    اإلنسان
أي يضيف على اسمه دال ، وجنة عرضها السموات واألرض ، فيها ما ال عين رأت ، وال أذن سمعت ، وال 

  ترك المالهي والمعاصي ؟ انضباط ؟ بال    ه الجنة بال ثمن ؟ بال بذل جهد ؟ بالخطر على قلب بشر ، هذ 
 على الطاعات والمكارم ؟بال إقبال 

 إذًا :  

ْنسَ   اَن َلِفي ُخْسٍر ﴾ ﴿و العصر* ِإنَّ اإلِْ
 [  2-1] سورة العصر: 

ألن مضي الزمن يستهلكه ، أستاذ بالل تعلمنا في  
،  اء بحث طويلالجامعة أن الذكاء هو التكيف، الذك 

تعري رأيت  ما  لكن  التعاريف،  مئات  للذكاء  وله  فًا 
مانعاً  التعجامعًا  كهذا  التكيف     ، التكيف  إنه  ريف، 

، هو مغادرة مع ماذا ؟ مع أخطر حدث مستقبلي  
، على وجه األرض أن ينكر حدث الموت ؟ ما من حدث واقعي كحدث الموت الدنيا ، أي هل يستطيع إنسان  

 :  حي ، كل مخلوق يموت وال يبقى إال ذو العزة والجبروتفالموت مصير كل 

 والعمر مهما طال فَلبد من نزول القبر   فجرمن طلوع ال والليل مهما طال فَلبد
 *** 

 محمول يومًا على آلة حدباء نثى و إن طالت سَلمتهو كل ابن أ
 ــــول فإذا حملـــــــت إلى القبـــور جنـــــــــازة فاعلم بأنك بعدهــا محمـــ

 *** 

  : الخسارة باتباع ما بعد إالإذًا اإلنسان خاسر ، بإمكانه أن يتالفى 

  الَِّذيَن آَمُنوا ﴾﴿ ِإالَّ 
 [ 3] سورة العصر: 
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 يمان باّلِل و معرفة حقيقة الوجود :أركان النجاة اإل

كي تعرف الحالل تطعت أيها األخ الكريم وقتًا من وقتك الثمين كي تعرف هللا ؟ كي تعرف منهج هللا ؟  هل اق
 رف ما بعد الموت ؟جوز ؟ كي تعينبغي ؟ ما يجوز وما ال يوالحرام ؟ كي تعرف ما ينبغي وما ال 

 ﴿ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا ﴾
طلب العلم حتم واجب على كل مسلم ، وطلب  إذًا  

علم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، من أجل أن ال
تعر  وأن   ، وجودك  وغاية   ، وجودك  سر  ف تعرف 
؟ لالحركة التي أنت فيها هل تقبل عند هللا أم ال تقب

عنده حاجة ع اإلنسان  وي أي  يأكل  شرب حفاظًا  ليا 
نوع  على بقاء شخصه ، ويتزوج حفاظًا على بقاء ال

الذكر ،    دون أن يشعر ، ويتفوق حفاظًا على بقاء
بقاء   أجل  من  حركة  يتحرك  حينما  اإلنسان  هذا 

افعل وال تفعل ؟ هناك لذكر ، هل أدخل في حسابه أن هناك منهجًا إلهيًا أي  وجوده، وبقاء النوع ، وبقاء ا
و فر   أمر  ، و  الذي هنهي  اإلنسان  هذا   ، مباح و محرم  ، و مكروه و  قمم ض و سنة   ، أرقى مخلوق  و 

 ، هذا اإلنسان أوكله هللا بنفسه ، قال تعالى : المخلوقات هو اإلنسان 

 ﴿ َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها ﴾
 [7رة الشمس : ] سو 

 وقد :أوكله بنفسه وهي األمانة بين يديه ، 

اَها﴾َزكَّاَها* ﴿ َقْد َأْفَلَح َمنْ   َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ
 [ 10-9] سورة الشمس: 
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 ذًا ماذا ينبغي أن يفعل ؟ إ

نَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ ﴾  ﴿ ِإنَّ اإلِْ
 [ 3-2] سورة العصر: 

التي هي المحققة  الخسارة  إذا   يتالفى  القسم  جواب 
وجو  وغاية  وجوده  سر  عرف   ، إذا  عرف هللا   ، ده 

ى مناٍد في السموات  لى هللا نادرجع العبد العاصي إ
فقد اصطل هنئوا فالنًا  أن  ، أي    حواألرض  مع هللا 

هل اقتطعت يا أخي المشاهد وقتًا لمعرفة هللا ؟ هل 
؟ هل أصغيت إلى خطبة جمعة ؟ هل قرأت   أردت أن تقرأ القرآن قراءة متأنية ؟ هل استمعت إلى درس علم

إيمانية مع األهل واألصحاب؟ هل كان جلست جلسة    هل اطلعت على كتاب حديث ؟ هلكتاب تفسير ؟  
تعرف هللا ؟ ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل    هناك طموح إلى أن

 معرفة هللا ،  شيء وأنا أحّب إليك من كل شيء . إذًا ال بد من

 ﴿ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا ﴾
جود ، ولذلك أقول : ما كل ذكي بعاقل ، يدرس اإلنسان ف حقيقة الو كان النجاة أن تؤمن ، أن تعر أحد أر 

 حمل أعلى دكتوراه في الفيزياء النووية ، فإن لم يعرف ربه فهو ذكي غير عاقل ، ألن ما كل ذكي بعاقل . ي
 األستاذ بالل :

 كن األول ؟ هذا الر 

 :الدعوة إلى هللا فرض عين على كل مسلم 

 الدكتور راتب :

اِلَحاِت ﴾ِذيَن َآمَ ﴿ ِإالَّ الَّ   ُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 ركة في اليوم والليلة وفق منهج هللا ،حينبغي أن تأتي ال 

اِلَحاِت ﴾  ﴿ َوَعِمُلوا الصَّ
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 ها ، اعمل وال تعمل ، افعل وال تفعل ، اآلنأركان النجاة أربعة آمن ، عرف الحقيقة ، اآلن تحرك وفق

 اَصْوا ِباْلَحقِ  ﴾﴿ َوَتوَ 
اآليات إذ تؤكد أن الدعوة إلى ية من أدق  وهذه اآل

مسلم ، نقول لمسلم معين   لهللا فرض عين على ك
: لماذا تصلي ؟ يقول : ألن الصالة فرض من هللا  
 ، وأنا أقول مؤكدًا بالدليل القطعي : إن الدعوة إلى

التي  الدعوة  ولكن  مسلم  كل  على  عين  فرض  هللا 
تع  هي فرض ما  في حدود  لم عين على كل مسلم 

ت من  تأثرت  ومع  جمعة  خطبة  حضرت   ، عرف 
تأثرًا   الخطيب  األثر ب بخطبة  هذا  انقل   ، الغًا 

لزوجتك ، لشريكك ، لصديقك ، في اليوم التالي جاءت أختك إلى البيت حدثها ، ذكرها بهذه ، هذه الدعوة 
 فرض عين على كل مسلم : 

اِلَحاِت َوَتوَ ﴿ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا   ْلَحقِ  ﴾اَصْوا ِباَوَعِمُلوا الصَّ
 [ 3] سورة العصر:

ض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف ، أما فرض الكفاية فتحتاج إلى تفرغ ،  ر لكن أؤكد أن الدعوة كف
ى أي سؤال ، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن وإلى تعمق ، وإلى تبحر ، وإلى قدرة على اإلجابة عل

 لكل و يؤكد هذا اآلية الكريمة : ا

 ْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر ﴾﴿ َوْلَتكُ 
 [   104] سورة آل عمران:  

، وإلى   تفرغ  إلى  تحتاج  كفاية  تعلم ومع من تعرف ، و دعوة فرض  ما  هناك دعوة فرض عين في حدود 
 نحن في الحديث عن :إلى تعمق ، وإلى القدرة إلى أن تجيب عن أي سؤال ، ف، و تبحر

  ﴾ا ِباْلَحقِ  ﴿ َوَتَواَصوْ 
 [ 3] سورة العصر:
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 األستاذ بالل :

 ع الذي هو موضوع الصبر . الركن الراب

 الصبر على معرفة هللا و تطبيق أمره و الدعوة إليه : 

 الدكتور راتب :

 ﴿ َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِ  ﴾
 [ 3] سورة العصر:

ينبغي    ، الطيب  اللقاء  هذا  على  محور  تصبر  أن 
لس علم ، ال بد من حضور مجا معرفة هللا ، ال بد  

ذا القرآن ، ال بد من قراءة القرآن ، ال بد من فهم ه
من قراءة السنة ، ال بد من فهمها ، ال بد من فهم 
سير الصحابة ، ال بد من فهم هذه السيرة بعمق ،  

ينبغي من    أي  وقتًا  تقتطع  لمعرفة أن  الثمين  وقتك 
 هللا . 

 تاذ بالل :األس

 هذا يحتاج صبرًا . 

 :دكتور راتب  ال

أ تطبيق  ، وتصبر على  معرفة هللا  على  يتناول طبعًا تصبر  الصبر  هذا   ، إليه  الدعوة  ، وتصبر على  مره 
و  وأغنتهم،   ، لكفتهم  الناس  تدبرها  لو  السورة  هذه   ، والدعوة  والعمل  الكاإليمان  النبي  أصحاب  ال كان  ريم 

 ورة .يتفرقون إال على هذه الس

 األستاذ بالل :
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هللا   أستاذنا بارك  الص  بكم  وفهمنا  العصر  سورة  في  أبحرنا  الحقيقة  في الكريم  شيء  بقي   ، خاللها  من  بر 
 الصبر ، وهو الصبر على الطاعة ، والصبر عن المعصية ، والصبر على قضاء هللا وقدره . 

 ر :أنواع الصب

 الدكتور راتب :

ة ، و استيقاظ عند ضوء ، و صالعة تحتاج إلى جهد ، تكليف ، هناك و أواًل : ينبغي أن تصبر على الطا 
 ان :الفجر ، و غض بصر ، و ضبط لس

 )) وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ال يلقي لها بااًل يهوي بها في جهنم سبعين خريفًا(( 
 ] الترمذي عن أبي هريرة [ 

اف  هناك صبر   ، و  على طاعة هللا   ، تفعل  عل وال 
معاصي هللا ،  صبر عن   ، صبر في وصبر عن 

ال على  والقدروصبر  ،    قضاء  بصره  فقد  إنسان   ،
،هذ  عضال  بمرض  أصيب  على  إنسان  صبر  ا 

هذا   في  أقولها  مقولة  وأروع   ، القدر  و  القضاء 
درجات   أرفع  القضاء  بمكروه  الرضا   "  : الموضوع 

 اليقين ". 

أ  ينبغي  معرفة هللافأنت  تصبر على  وواحن   ، موجودًا  معرفة هللا   ، أسماء هللا   معرفة  وعلى   ، وكاماًل   ،  دًا 
فعل وال تفعل ، هناك غض بصر ، و هناك  وصفاته الفضلى ، وينبغي أن تصبر على طاعته ؛ االحسنى  

ي عمل تصبر على ضبط لسان ، وهناك كلمة ال تلقي لها بااًل يهوي بها اإلنسان في جهنم سبعين خريفًا ، فف
 إليه : ته ، وعلى طاعته ، وعلى الدعوة معرف

 )) بلغوا عني ولو آية (( 
 ي والترمذي عن ابن عمرو [خرجه البخار ] أ
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إلى خطبة جمع  إلى  استمعت  تنقله  أن  ينبغي  فهمته  الذي  هذا   ، رائعًا  كتابًا  قرأت   ، تلفزيونية  ندوة  إلى   ، ة 
، ي األعياد ، زميلك في الوظيفة ، أقاربك ف  دك ، شريكك في العملاآلخرين ، أقرب الناس لك ؛ زوجتك ، أوال

لتعريف باهلل يرتقي الد ، وهكذا ، فاإلنسان حينما يقضي وقته في او أهل و أو   هناك قريب و زميل و شريك
 عند هللا ، لذلك : 

ِ ِإالَّ َتفَ  ُقوا َعْن َغْيِر ِذْكِر َّللاَّ ُقوا َعْن ِمْثلِ ))َما َجَلَس َقْوٌم َمْجِلًسا َفَتَفرَّ   ِجيَفِة ِحَماٍر((رَّ
 أبي هريرة[ ] أحمد عن 

 ف باهلل : وصدق وتعري أما الذي يجلس مجلس إيمان

 ﴿ َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم ﴾ 
 [152سورة البقرة:  ] 

  ، إنكم يا عبادي إن ذكرتموني أذكركم ، إن ذكرتموني أديتم واجب العبودية ، لكنني إن ذكرتكم منحتكم الحكمة 
هللا ستقرار ، و ذكرتكم منحتكم السكينة ، اليقين ، اال  ، إن ذكرتكم منحتكم الرضا ، إن  وهي أثمن عطاء إلهي

 ، لذلك ورد في بعض األحاديث :  الحديث عن آثار الصبر والطاعة ال تنتهي

 ))استقيموا ولن تحصوا (( 
 ] أحمد و ابن ماجه عن ثوبان [ 

 أي و لن تحصوا الخيرات .

 ل :األستاذ بال

 األعداء كبير ، قال تعالى : أستاذنا الكريم في دقيقة واحدة نختم بها ؛ مكر 

 ْكَرُهْم ﴾ َمَكُروا مَ ﴿ َوَقْد 
 [ 46] سورة إبراهيم: 

 ية :ثم تأتي اآل

 ﴿ َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا ﴾
 [   120] سورة آل عمران:  

 ما عالقة هذا الصبر بهذا المكر الكبير الذي يمكرونه ؟ 
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 بر يمتلك زمام األمور و يتخذ القرار الصحيح :ن يصم

 لدكتور راتب :ا

ًا وهو في غضب ، وهو في صية ، يمتلك زمام األمر ، حينما يتخذ قرار يمتلك النا  وهللا اإلنسان حينما يصبر
 قلق ، وهو في ألم ، في األعم األغلب لن يكون القرار سليمًا ، فالبطولة أال تتخذ القرار بسرعة .

 توديع :  مة وخات

 األستاذ بالل :

 َتتَُّقوا ﴾﴿ َوِإْن َتْصِبُروا وَ 
 [   120] سورة آل عمران:  

نتم أخوتي المشاهدين لم يبق لي في ختام هذه الحلقة  أستاذنا الكريم ، وجزاكم عنا كل خير ، وأ   رك هللا بكمبا 
راجيًا هللا متابعتكم  لكم حسن  أشكر  أن  إال  درر  برنامجكم  المباركة من  ،   الطيبة  والعافية  الصحة  دوام  لكم 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .  م أعمالكم ،ء آخر أستودع هللا دينكم وأمانتكم وخواتوحتى نلتقيكم في لقا 
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 منزلة الصبر  3.3

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

إال ماعلمتنا سيدنا محمد الصادق الوعد األمين، اللهم العلم لنا    الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على
وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه،  علمتنا وزدنا علما،    وانفعنا بما إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا  

برحمتك في عبادك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا    وأرنا الباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه، واجعلنا 
 الصالحين. 

 منزلة اليوم :

األ  اأيها  مدارج  دروس  من سلسلة  واألربعين  الخامس  الدرس  مع  الكرام,  فيخوة  نعبد    لسالكين,  إياك  منازل 
 ياك نستعين, ومنزلة اليوم هي: منزلة الصبر. وإ

 ل: الصبر في القرآن في تسعين موضعًا. يقو  -رحمه هللا تعالى-اإلمام أحمد 

 لجنة الصبر.إليمان هو الصبر، وألن اإلنسان مخلوق للجنة, وثمن األن ا

 هذا الفرق بين المؤمن والكافر :

ا  كافر متفلت يفعل م والمؤمن؛ الالفرق بين الكافر   
يشاء   من  مع  يجلس  يشاء،  ما  يأكل   يشاء، 

، يعتدي  يذهب ألي مكان يشاء، يأخذ أي مال يشاء
استر  تفلت،  هكذا  يشاء،  مخلوق  أي  خاء،  على 

هللا،   بمنهج  منضبط  المؤمن  عشوائي,  تحرك 
ت واسعة، القنوات النظيفة محددة، أودع في  الشهوا

ال  المرأة,  حب  النظيفاإلنسان  التي  قناة  المشروعة  ة 
رضي هللا, أن تنظر لزوجتك، وإلى محارمك، وما  ت
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هو الذي يرضي هللا ، هناك ألف مصدر ألخذ المال، الكسب المشروع سوى ذلك تفلت، كسب المال واسع جداً 
 عزوجل. 

الجنة، أحياناً فإذًا: عملية الصبر عملي انتقاء، عملية اختيار، عملية دفع ثمن  إنسان يدخة ضبط, عملية  ل   
في بحبوحة  ادة عليا، ويحمل لقبًا علميًا عاليًا، يتعين بمنصب رفيع، يأتيه دخل كبير، يعيش  جامعة ويأخذ شه

المكانة, وتلك ال  وكرامة، ما ثمن هذه  آثروا  الكبير؟ هو أن رفاقه  الدخل  النزهات، الكرامة, وهذا  آثروا  لعب، 
البيت, و  الجلوس في األزقة، هو قبع في  الآثروا  ا انكب على  الدنيا كتاب, وصبر على  لدراسة، حتى مراتب 

 تحتاج للصبر.

 ما معنى الصبر؟ : 

 ة والسالم في بعض األحاديث:فحينما قال عليه الصال

 ن؛ نصف صبر، ونصف شكر(( ))اإليمان نصفا
 وفي حديث آخر: 

 و الصبر(())اإليمان ه 
باهلل آمنت  بمنهج هللا، حينما  نفسك  قيدت  باهلل  آمنت  نفسفعندما  قيدت  بما يرضي هللا  للجنة،  ك  ، وسعيت   

حالل، تركت كل شهوة ومارست كل  تركت كل طريق واتبعت طريق الجنة, تركت كل مال وأخذت المال ال
ترضي هللا مشهوة  فالمؤمن  الضبط،  يعني  الصبر  كله صبر،  هذا  وعينه,   عزوجل،  لسانه,  ضبوط، ضابط 

 ويده, ودخله, وإنفاقه, وحركاته, وسكناته. 

 صبر : من مواضع ال 
  أمر به : أن هللا-1

يقول لك: اصب الكريم حينمــا  القرآن  بإجماع األمة, ألن  الكريم الصبر واجب  بالقرآن  أمر  فهذا أمر، وكل  ر 
 كمؤمن ليس لك خيار,لوجوب، كالم هللا منهج، وسلسلة أوامر ونواٍه، وأنت يقتضي ا 

 ن أمرهم﴾ لهم الخيرة مًا أن يكون ﴿ما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمر 
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 فأول موضع من مواضع الصبر أن هللا أمر به. 

 الصبر وسيلة :

ََلِة﴾ِعيُنوا ِبال﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْستَ  ْبِر َوالصَّ  صَّ
 [ 153]سورة البقرة اآلية:  

عند طبيب األسنان, وقال لك: إن قلبك ال يحتمل المخدر, أنا مضطر    نفسك إن كنتسيلة, راقب  الصبر و 
لخلع الضرس دون مخدر فتحمل، هذه القناعة تجعلك تتمسك بيد الكرسي, وأن تشد عليه من أجل الصبر،  

 .ك ازداد صبركفكلما ازداد علم

يتحرك بقوة, ألن در, يصيح و ة إبرة المخ أما لو أن الطفل الصغير وضع على كرسي الطبيب, وشعر بوخذ
 إدراكه غير إدراك الراشد، فكلما ازداد عقلك ازداد صبرك، كلما ضعف إدراكك قل صبرك. 

 ﴿يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصَلة﴾

 هذا المؤمن الصادق :

 تعالى: وقال 

 ُروا َوَصاِبُروا﴾بِ ﴿اْص 
 [ 200]سورة آل عمران اآلية: 
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ا أستمع لبعض لصبر، أنأخاك على ا   اصبر وأعن
الكلمات من وسوسة الشيطان، يطرح أخوك عليك 
مشكلته تجيبه, لو كنت مكانك النتحرت! هذا كالم 
عزوجل   فاهلل  أخي,  يا  اصبر  له:  قل  الشيطان، 

هللا الفرج،  الصبر  بعد  وال  رحيم,  من مؤ يمتحنك، 
فيه  الكالم  هذا  بالًء،  الناس  أشد  والنبي  يبتلى، 

وصابر  مصابرة, الاصبر  لكن  الصادق  ،  مؤمن 
 يصبر ويستعين باهلل على الصبر، قال: 

 ﴿َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَِّ﴾
 [ 127]سورة النحل اآلية:  

بين ذاته, قد يتكلم كالمًا قبيحًا, قد يتحرك و   ما فيما بينهفالصبر بقوة اإلرادة كالم فارغ، يتماسك أمام الناس، أ
ن بالصبر باهلل عز وجل, أمرنا بالصبر، أمرنا أن نصبر, وأن نصابر، لم يستعخجلة, ألنه  حركة عشوائية م 

 وأن نستعين باهلل على الصبر.

 النهي عن ضده :-2

إياك أن تقول: أين هللا؟ ،  إياك أن تضجرالبند الثاني من موضوع الصبر: النهي عن ضده، إياك أال تصبر،  
 تعني أنك لست صابرًا:  كلمات ياك أن تقولإياك أن تقول: دعوت فلم يستجب لي، إ

ُسِل َواَل َتْسَتْعِجْل َلُهْم﴾   ﴿َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
 [ 35]سورة األحقاف اآلية: 

 ث، يتألم, يستعجل لهم الهالك، وقوله: حرموه الميرايقال: أماتهم هللا, له أقرباء ظالم 

 َباَر﴾ ﴿َفََل ُتَولُّوُهُم اأْلَدْ 
 [ 15ألنفال اآلية: ة ا]سور 
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قدرك؛  حياتك هي  في  أشياء  هناك  الصبر،  بعدم  أعمالكم  تبطلوا  الصبر، وال  دليل عدم  الزحف  من  التولي 
هم قدرك، فإما أن تصبر عليهم،    هم, كل هؤالءالذين ليس لك خيار في االنتماء إلي  ابنك، وزوجتك، وأقرباؤك

 وإما أن يصبروا عليك، لذلك:

 كم﴾بطلوا أعمال﴿وال ت
إنسان خدم والدته كما ذكرت من أيام عشر سنوات,  
فبكت،   في وجهها  الضجر، فصاح  أشد  ثم ضجر 
عند  ماتت  يومين  بعد  لبيته،  ونقلها  أخوه  فجاء 

عمل  أخيه، كل  أبطل  اإلنسان؟  هذا  فعل   ه.ماذا 
تفقد    أحيانًا:   ثم  مستمرًا،  إحسانًا  إلنسان  تحسن 

، اإلنسان   بنيته سابقاً الصواب فجأة فتهدم كل الذي 
 إذا كان مبتلى، قال: 

 ﴿َواَل َتِهُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ 
 [ 139]سورة آل عمران اآلية: 

عمل صالح متعب دليل قلة الصبر، التولي من الزحف دليل قلة  بر، الضجر منفالوهن والحزن من عدم الص 
 لألعداء دليل قلة الصبر.   بتعجال العذاالصبر، اس

 أن هللا عز وجل أثنى على أهله : -3

 , وثناء هللا على أهله شيء كبير! . البند الثالث في موضوع الصبر: هللا جل جالله أثنى على أهله 

 أقرأها: آية قرآنية حينما 

 ا َوَجْدَناُه َصاِبرًا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب﴾﴿ِإنَّ 
 [ 44اآلية:   ]سورة ص
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األمر  ويعرف  شدة،  لك  ساق  أنه  يعرف  هللا 
بالضبط، والظروف الصعبة والمشقة التي تتحملها,  

والت قلبك،  يأكل  الذي  ضحيت  واأللم  التي  ضحية 
 بها، وكم هذا يؤلمك؟: 

 إنه أواب﴾ ًا نعم العبد﴿إنا وجدناه صابر 
أن  عظيمًا؛  مكسبًا  هذا  أليس  عليك  هللا  أثنى  إذا 

 ن؟ . واخالق األكيثني عليك 

إنا وجدناه صابرًا لوجه هللا في صبر القهر، أما في صبر المعرفة: أحيانًا يكون إنسان أقوى منه مقهور صبر 
يلالقهر،   الصبر,  يلجمه  لكن  شيء،  كل  فعل  على  قادر  أحيانًا  المو أما  خوف  هللا جمه  رضاء  يلجمه  ت, 

 ، ألنهم صادقون كانوا صابرين:قينن والصادعزوجل، يلجمه طلب اآلخرة، يلجمه خوف العقاب، الصابري

رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَِّذي اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ  َن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن﴾ ﴿َوالصَّ
 [ 177بقرة اآلية:  ]سورة ال

ًا قبيحًا, تطاول, أعلن كالم, تكلم  هللا عز وجل يحب العبد الصابر، في إنسان أقل شيء تجده انتهى، انهار
 عن ضجره، أعلن عن عدم صبره، هناك إنسان صابر:

 ئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾ ﴿والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أول
ما الذي يكشف عدم الصبر والصدق؟ قلة الصبر، الصادق صابر، األقل    تين اآليتين؟ماذا نستنتج من ها 

 الصادق ضجر، ال يعد صابرًا.  ، غيرصبراً   صدقًا أقل

 هللا يحب الصابرين : -4

 سان, أعظم مكسب أن يحبك هللا عز وجل،البند الرابع: وهللا يحب الصابرين, لو حققت كل مكاسب وصلها إن

 رين﴾ ﴿وهللا يحب الصاب
 يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾  إنما﴿

 سبحان هللا! يقول: إن الحزن خالق. 
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ى النعيم, ال مشكلة مالية عنده،  ذا ربي علإ  اإلنسان
المستمرة والقوة   السالمة  ال صحية، وال أي قضية, 
الشدة   أما  هللا،  عن  مستغٍن  كأنه  القلب،  تقسي 

الصاب هذا  وكأن  القلب،  يرققان  قريب  واالبتالء  ر 
 عز وجل، هذا شيء مالحظ، عندما يصاب  من هللا

م  هناك  يكون  عندما  بمرض،  ت اإلنسان  ه  جدشكلة, 
بكاء، نفسه شفافة، نفسه قريبة من هللا عز  سريع ال

وجل، لذلك وجد أن الحزانى في كنف هللا، إن هللا  
بطوالت    صائب قد تخلق يحب كل قلب حزين، الحزانى معرضون للرحمة، هذا إنسان قريب من هللا, لذلك الم

جدًا، أحيانًا يكون    مشها صغيرها ة, هذا  باإلنسان، إنسان معه ألف مليون, تبرع بمليون أو مليونين أو خمس
المؤمن معه ألف ليرة آلخر الشهر, مدة سبعة أيام, فهو في أمس الحاجة إليها, يأتيه أخ بحاجة أللف ليرة,  

 ه. يقع في صراع, ثم يدفعها له, ينتصر على نفس

 ر يوجب معية هللا لك : أن الصب-5

 ء ثمين جدًا، قال تعالى: ية هللا شيع لك، ومالبند الخامس في الصبر: أن الصبر يوجب معية هللا

اِبِريَن﴾  َ َمَع الصَّ  ﴿َواْصِبُروا ِإنَّ َّللاَّ
 [ 46]سورة األنفال اآلية: 

 كل هذه األشياء. بالصبر ضمنت هذه المعية الخاصة، معية النصر والتأييد والحفظ والتوفيق، أنت 

 هللا عز وجل يخبرنا أن الصبر خير ألصحابه : -6

برنا أن الصبر خير ألصحابه، أنت أمام مشكلة؛ لك أن تصبر ولك أن ال  عز وجل يخالبند السادس: هللا
 تصبر، أيهما خير؟ أن تصبر، ألنك إن لم تصبر, ماذا تفعل؟ 

سماء ثم ليقطع ثم لينظر هل يذهبن يمدد بسبب إلى الا واآلخرة فل﴿من كان يظن أن لن ينصره هللا في الدني
 كيده ما يغيظ﴾
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امت  الذي  حسدًا  أل  هذا  هل  قلبه  هللا,  رسول  من 
بإمكانه أن يمنع عنه الوحي؟ لم يؤمن به, بدل أن  
تغضب منه وتحقد عليه، جاءت مصيبة, أنت أمام  
خيارين: تصبر أو ال تصبر، إن صبرت لك الدنيا  

بار هللا عز صبر سوف تقهر, إخرة، وإن لم تواآلخ
 وجل بأن الصبر خير ألصحابه، كقوله: 

اِبِريَن﴾ ْم َلُهَو خَ تُ ﴿َوَلِئْن َصَبرْ   ْيٌر ِللصَّ
 [ 126]سورة النحل اآلية:  

 ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ 
خالص، يضجر أحيانًا موظف بدائرة, جالس من الساعة الثامنة للساعة الواحدة والربع, بعمل دؤوب, شديد بإ 

ف أنه بشر, ما عر   مديرعلى النافذة دقيقة، يأتي المدير العام, ويقول له: أهذا عملك؟ اليذهب للمشي، يقف  ف
كان  ما  بأسوأ  نقول: هذا جوزي  والربع، رآه في ساعة راحة،  الواحدة  الثامنة حتى  الساعة  من  بعمل دؤوب 

نتقي لك أجمل عمل ا عز وجل كريم, يالدقيقة، ربنيعمل كل الساعات دوام دقيقة راحة شاهده المدير في هذه  
 ويكافئك عليه، هو دعاء: 

 سنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر. سوء, إن أح  إماماللهم إني أعوذ بك من 

 أو: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء, إن رأى خيرًا كتمه، وإن رأى شرًا أذاعه. 

 قف هنا : 

 تضح لكم: يوجد نقطة بالفقه اإلسالمي, أتمنى أن ت

 كاة في القمح والشعير والتمر والزبيب.نبي قال: تجب الز ال

نبي ذكر أربعة فقط, العلماء قالوا: تجب الزكاة في علة هذه كاة, لكن الفيه الز   اآلن يوجد ألف محصول تجب 
 المحاصيل ال في عينها. 
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غالي محاصيل  هناك  القمح حّمص عدس،  وبدل  التفاح  من  دونمًا  يملك عشرين  وثمينة جداً رجل  فتجب  ة   ,
 ي علة هذه العناصر ال في عينها. الزكاة ف

 بان. ال يقض القاضي حين يقضي وهو غض

ى الغضب ثالثًا وثالثين حالة، إذا ابنه مريض, ومرض مخيف, القاضي ممنوع أن يقضي, اء حملوا علالعلم
أق  صعب  أمر  أمام  أكون  أحيانًا  عبارة  استخدم  األيام  بعض  صاٍف،  غير  لست  فذهنه  أنا  فأنا  ول:  معك, 

التفاصي   مشغول, إعطاء  يريد  البال,  مرتاح  هو  فتوى,  سوء  اآلن  موعد,  فالقاضي  عندي  الح ل,  يملك  ق  ال 
 بالقضاء, إذا كان غضبان, أو جوعان, أو تعبان, أو يوجد مشكلة في حياته. 

 ماذا نفهم من هذا الحديث؟ :

 ْيِه َوَسلََّم: اللَّهم َعلَ النبي الكريم قال: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى  

 آَخَر(( ْنَها خلقاً ا, َرِضَي مِ ))ال َيْفَرُك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة, ِإْن َكرَِه ِمْنَها ُخُلقً 
 ]أخرجه مسلم في الصحيح[ 

عن  تبحث  جهة  كل  منصفًا,  كن  مبدأ،  اجعلها  وإيجابيات,  سلبيات  له  كل  صديقك,  أبوك,  أخوك,  جارك, 
جابيات ذكرت السلبيات، فهذا الذي يقوله النبي عليه الصالة والسالم، إن ذكرت اإلياإليجابيات والسلبيات، ف

 ه تعالى: مالهم، كقوللهم بأحسن أع   إيجاب الجزاء

 يَن َصَبُروا َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾﴿َوَلَنْجِزَينَّ الَّذِ 
 [ 96]سورة النحل اآلية:  

 غير حساب : إيجابه سبحانه الجزاء لهم ب-7

 بغير حساب البند السابع في الصبر: إيجابه سبحانه الجزاء لهم 

 حساب﴾ ن أجرهم بغير ﴿إنما يوف  الصابرو
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في  هللا   اإلنسان  يسير  مرٍب،  وجل  الصحراء,  عز 
يتعب يجد واحة فيرتاح, هللا حكيم, يسوق الشدة ثم 
إليه،   شدة  بعدها  ومن  الشدة  يسوق  الرخاء،  بعدها 

المحن  بعدها  يسوق  ومن  الشيء  ة  يسوق  منحة، 
 المتعب ومن بعده شيء مريح.

خ وجد  إذا  بالطائف,  هللا  رسول  بياني  سيدنا  ط 
ب كذبللدعوة  وبدعوته,    الحضيض،  به  واستهزئ 
األذى من أبنائهم، قال: يا رب, إن لم يكن    وقد ناله 

 بك غضب علي فال أبالي, ولك العتبى حتى ترضى, لكن عافيتك أوسع لي. 

ة  ف؟ اإلسراء والمعراج، وصل النبي عليه الصالة والسالم إلى سدرة المنتهى, عندها جن اء بعد الطائماذا ج 
لقد رأى آيات هللا  المأوى،  أنمن  أطلعه هللا  لقد  الكبرى،  متى جاء    والمرسلين،  األنبياء  ، سيد  الخلق  ه سيد 

 اإلسراء والمعراج؟ بعد الطائف.

منا, عنده طائف, وعنده إسرا با وكل شخص  الرمزي: ساعات شدة ومحنة، وساعات فوز ء ومعراج،  لمعنى 
عز وجل, الفقر الغنى، هذه حكمة هللا  القوة، بعد  الفرج، بعد الضعف    وتكريم، بعد العسر اليسر، وبعد الضيق 

  وهذه تربيته، أنت عندما تبشر إنسانًا بماذا تبشره؟ أتبشره بإتالف المال؟ هذا مستحيل، تبشره بالقتل؟ مستحيل, 
 استعارة تهكمية، على كل؛ البشرى للشيء الطيب. وهذه اسمها 

 هذه وظيفة المصيبة : 

 قال تعالى: 

اِبِريَن﴾  َن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ ِبَشْيٍء مِ  ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكمْ  ِر الصَّ  َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 
 [ 155]سورة البقرة اآلية:  
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مكرمًا عند هللا والفقير مهانًا، قد تجد  د تجد الغني  ق
الوسيم مكالقوي مك قد تجد  رمًا والدميم رمًا ومهانًا، 
ب من الجمال معززة مكرمة، رأة على جانمهانًا، ام

امرأة تواجه مشكلة, تجدها غير مرغوبة, فهذه المرأة  
 من الدرجة الثانية تتألم، لكن هللا عزوجل يقول: 

َمُه َذا َما اْبَتََلُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعَّ ْنَساُن إِ ﴿َفَأمَّا اإْلِ 
 ِن﴾َفَيُقوُل َربِ ي َأْكَرمَ 

 [ 15]سورة الفجر اآلية:  

 ا ِإَذا َما اْبَتََلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِ ي َأَهاَنِن﴾﴿َوَأمَّ 
 [ 16]سورة الفجر اآلية:  

 ال ليس ذلك. 

 رمانًا.  وال منعي حفليس عطائي إكراماً 

معدة, , شكا له ابنه ألمًا في اله يهينك، أجمل مثل: األب الطبيب إذا هللا عز وجل منعك من شيء ال يعني أن
التنظير, فوجد التهابًا حادًا، طهو من الطعام الكوسا, فمنعه من تناولها بقسوة، وإذا فكرت األم إعطاءه قام ب

 ا حرم هذه األكلة الطيبة, هل يشعر أن أباه يهينه؟ ا الطفل عندمنصف قطعة, يصب عليها جام غضبه, فهذ
 نجحت. تفهم أن هذه المصيبة حفظ  هذه ليست إهانة بل حفظ، فعندما 

 نى هذه اآلية: أولئك عليهم صلوات من ربهم؟ : ما مع

 اآلية الكريمة: هللا عز وجل يخاطب المؤمنين:

والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا  وال واألنفس ﴿ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من األم
 ولئك عليهم صلوات من ربهم﴾ قالوا إن هلل وإن إليه راجعون أأصابتهم مصيبة 

لدعاء، الدعاء لمن بيده القوة، فإذا صلى هللا عليك, هللا بيده كل شيء, الصالة من هللا رحمة  الصالة هي ا 
 وعطاء، من العبد دعاء، قال تعالى: 
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ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾ َك َعَلْيِهمْ ﴿ُأوَلئِ    َصَلَواٌت ِمْن َربِ 
 [ 157البقرة اآلية:  ]سورة 

 ر؟ : يحتاج النص إلى ماذا

 النصر يحتاج للصبر، قال تعالى: 

ِميَن﴾ ِبَخْمَسِة  ﴿َبَلى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرِهْم َهَذا ُيْمِدْدُكْم َربُُّكمْ   َآاَلٍف ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُمَسوِ 
 [ 125]سورة آل عمران اآلية: 

 
 والنبي عليه الصالة والسالم يقول: واعلموا أن النصر مع الصبر. 

 إلى ماذا يحتاج الصبر؟ : 

 إيمان، أما عدم الصبر دليل ضعف اإليمان، والدليل: قال تعالى: شيء آخر: الصبر يحتاج لقوة

 وِر﴾  َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُمُ َر َوَغَفَر ِإنَّ ﴿َوَلَمْن َصبَ 
 [ 43الشورى اآلية: ]سورة 

 ﴿َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ 
 [ 17]سورة لقمان اآلية:  
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شرة عليه  ا وفي صبر وغفر، المعنى الذي تعرفونه: هو أن اإلنسان إذا جاءه من هللا مصاب مبالفرق في الالم 
يد  بالصبر  المصاب على  هذا  إذا جاء  أما  ويغفر، يصبر على قضاء هللا وقدره،    إنسان, عليه،  أن يصبر 

 ويغفر لمن ساق هللا هذه المصيبة على يديه، أوضح مثل: 

 ميتًا, عليه بالصبر، ألن هذا قضاء هللا وقدره، أو لو أن سائقًا دعس ابنك ال  إنسان وقع ابنه من الشرفة, فنزل
إيمانك قويًا جدًا, ترى أن هذا الذي ساق هللا حينما يكون  فعل؟ هنا أنت بحاجة لصبر ومغفرة, و سمح هللا ماذا ت

 المصيبة على يديه, إنسان قدر هللا عليه هذه المصيبة، فال تحقد إذا كنت مؤمنًا. 

 عند هذه الكلمة : قف 

  هذا كله يحتاج إلى الصبر، إن أردتة، قمم النجاح، ياآلن المراتب العالية، المواقف الجليلة، البطوالت التاريخ 
عامة الناس فال تصبر، وإذا كنت من أعالم األمة والنوابغ والعباقرة وكبار الدعاة والمصلحين،    أن تكون من

 هناك مضائق ال بد أن تمر فيها، 

ال: إني جاعلك قنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴿وجعل
 لناس إماما﴾ ل

وة: لن نشم ريح الجنة إال إذا مررنا في المضائق التي رسمت لنا ونجحنا  ة أيها األخاسمحوا لي بهذه الكلم
, والصبر على قضاء هللا وقدره، الحياة  فيها، في مضائق الصبر، الصبر عن الشهوة، والصبر على الطاعة

من مضائق    تاعب أبدًا, هذا شيء مستحيل, ال بدهات جميلة، ال مز مريحة؛ مال، جاه، مكانة، طعام لذيذ، ن
 مر فيها، مر فيها النبي, ويمر فيها كل مؤمن صادق: ت

 ﴿فاصبر كما صبروا أولو العزم من الرسل﴾ 
 ﴿فاصبر وما صبرك إال باّلِل﴾

 وغفر إن ذلك لمن عزم األمور﴾ ﴿ولمن صبر 
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 الصبر دليل العظمة :

حم سيدنا  قتل  الذي  بالوحشي  هند  وأمرته  كبزة,  يستخرج  وأن  يشق صدره,  أن  عتبة  كنت  فمضغت  بده ده, 
تحقيقًا لحقدها، وكان النبي عليه الصالة والسالم يحب سيدنا الحمزة حبًا ال حدود له، أليس بإمكانه أن يقتله؟  

ل العظمة، قية كما يبدو, فالصبر دلييعذبه؟ أعلن الشهادة انتهى، دخل في اإلسالم دخلة ت  أن يمثل به؟ أن
 م الغيظ: تبطش, لكن البطولة أن تصبر، أن تكظ  سهل أن

ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن﴾ ﴿وَ   اْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َوَّللاَّ
 [ 134]سورة آل عمران اآلية: 

ِ َخْيٌر ِلَمْن َآَمَن َوَعِملَ ﴿َوْيَلكُ  ا ْم َثَواُب َّللاَّ  اِبُروَن﴾ َها ِإالَّ الصَّ َصاِلحًا َواَل ُيَلقَّ
 [ 80]سورة القصص اآلية: 

 

 ليا تحتاج إلى صبر : المراتب الع

بابي  طرقتا  فتاتان  الليل  في  الشرقية،  أوربا  مدن  بعض  في  فندقًا  دخال  بسيارتين,  أوربا  من  قادمان  رجالن 
ن حت حياته سلسلة مشام، الذي فتح الباب, أصب تين، رجل فتح الباب واآلخر طردها، وتابعا المسير للالغرف

م يجد ما يأكل، والثاني صعد هكذا, هذا العطاء لمن صبر، ق متجره، ولالعذابات, إلى أن طلق زوجته، وأغل 
 قال: 

ِ ِإنَُّه َربِ ي َأْحَسَن َمْثَواَي ِإنَُّه اَل  ُيْفِلُح   ﴿َمَعاَذ َّللاَّ
 الظَّاِلُموَن﴾ 

 [ 23]سورة يوسف اآلية: 

قدوة شاهد  أكبر  يوسف  طاع  سيدنا  آثر  ة  للشباب, 
ن شيء أكرم هللا ورضوانه على شهوته, لذلك ما م

 لى هللا من شاب تائب. ع

انظرو  يقول:  المالئكة،  ليباهي  ترك إن هللا  عبدي  ا 
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 شهوته من أجلي: 

اَها ِإالَّ الَِّذيَن  اَها ِإالَّ ُذو َحظٍ  َعِظيٍم﴾ ﴿َوَما ُيَلقَّ  َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ
 [ 35]سورة فصلت اآلية: 

 ذ الدنيا غاليا .تمني، ولكن تؤخ ا تحتاج إلى صبر، وما نيل الطالب بالالمراتب العلي 

 ا َسْعَيَها﴾﴿َوَمْن َأَراَد اآْلَِخَرَة َوَسَعى َلهَ 
 [ 19]سورة اإلسراء اآلية: 

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنكُ ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن تَ  اِبِريَن﴾ ْم َوَيْعَلَم الْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلِم َّللاَّ  صَّ
 [ 142]سورة آل عمران اآلية: 

 : نقطة هامة

 اآليات الدالة على عظمة هللا، العبر ال يستنبطها إال الصابرون, قال تعالى: 

ِ َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذكِ ْرُهْم ِبأَ ﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا  ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلُكلِ   يَّاِم َّللاَّ
 ﴾َصبَّاٍر َشُكورٍ 

 [ 5]سورة إبراهيم اآلية: 

ٍق ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت لِ   ُكلِ  َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ ﴿َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث َوَمزَّْقَناُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ
 [ 19]سورة سبأ اآلية: 

ي  ُكلِ  َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ لِ َذِلَك آَلََياتٍ َرَواِكَد َعَلى َظْهرِِه ِإنَّ ِفي َح َفَيْظَلْلَن ﴿ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الرِ 
 [ 33]سورة الشورى اآلية: 

 التكوينية. الصبار هو كثير الصبر, وهو الذي يكتشف اآليات، في اآليات الكونية و 

 قد ال تصدق :

 هذا المقام الرفيع عند هللا عز وجل:  وعد بها المتقون, قد ال تصدقون: هذه الجنة العظمى, ودار الخلد التي 

 يَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر﴾﴿ِإنَّ اْلُمتَّقِ 
 [ 54]سورة القمر اآلية:  
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 ﴿ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر﴾
 [ 55ة:  ]سورة القمر اآلي

الفوز   وهذا  المقيم،  والنعيم  األبدي،  العطاء  هذا 
ا والمقام  رضواالعظيم،  ظل  في  هذا لرفيع  هللا،  ن 

الق يوم  هللا  لوجه  هذا  النظر  كل  قال:  منه ثيامة, 
فإذا   نظيفة،  وقنوات  شهوات  فيها  الدنيا  الصبر، 
إذا   للجنة،  هذه  القنوات  هذه  في  الشهوات  سلكت 

 اة للنار. أفرغت الشهوات في أي قن 

))إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل 
 بثروة(( 

 يمة تقول: اآلية الكر 

 ِمْن ُكلِ  َباٍب﴾ َمََلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم  ﴿َوالْ 
 [ 23سورة الرعد اآلية:  ]

اِر﴾  ﴿َسََلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ
 [ 24]سورة الرعد اآلية:  

 ُيوِقُنوَن﴾ وا ِبَآَياِتَنا َعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَكانُ ﴿َوجَ 
 [ 24]سورة السجدة اآلية: 

 هم أوصلنا إلى دار السالم بسالم، فثمن هذه الدار الصبر: فأنتم في سالم, الل

 ﴿سَلم عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار﴾

 مامة :الصبر يورث صاحبه اإل

 الصبر يورث صاحبه اإلمامة: 

 يوقنون﴾  ا وكانوا بآياتنا﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبرو 
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سالم؛ كاإليمان والتقوى والتوكل والشكر والعمل الصالح يقترن بكل مقامات اإلر  الشيء قبل األخير: أن الصب
وال إيمان لمن ال صبر له, كما أنه ال جسد والرحمة، لذلك كان الصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد,  

 لمن ال رأس له. 

 خير عيش أدركناه بالصبر. ب رضي هللا عنه:  وقال عمر بن الخطا 

 روط الدنيا التي تعارف عليها الناس إنها عالية :دة ال عَلقة لهما في شعا الشقاء والس

معيشته، قد يسعدك وأنت في الكوخ، وقد   عندما هللا عز وجل يسعد إنسانًا, هذه السعادة ال عالقة لها بنوع
فقير وأنت  يسعدك  وقد  أعزب,  وأنت  وأنتيسعدك  يسعدك  وقد  أخشن   ،  تأكل  وأنت  يسعدك  وقد   ، مريض 

خشن الثياب، وقد يشقيك هللا عز وجل وأنت في قمة النعيم، الشقاء والسعادة ال ام, يسعدك وأنت ترتدي أطع ال
ف عليها الناس إنها عالية، هللا عز وجل قد يحجب رحمته عن القوي عالقة لهما في شروط الدنيا التي تعار 

والد أوالده عليه، عن إنسان عنده أ  ءوسامته بالء عليه، وعن الغني غناه بالليه، وعن الوسيم  فقوته بالء ع
 أعداء له، وقد يفتح رحمته على من حجبت عنه الدنيا, فإذا فراشه الخشن أجمل فراش. 

ذنوبك,   تبوا على السرير: إن بت أرقًا, فابحث عن ذنوبك, فالعلة ليست في فرشنا, بل فيفي فندق بألمانيا ك
 نسان أحيانًا وال ينام. يتألم اإل

 وردت في موضوع الصبر : تياألحاديث ال

 يقول سيدنا عمر: خير عيش أدركناه بالصبر. 

 والنبي الكريم أخبر في الحديث الصحيح: أن الصبر ضياء، نور في القلب. 

قالوا-الصبر   قل -كما  في  محبة  البدن،  في  والوجه صحة  القلب،  في  نور  الحسنة  في :  سعة  الخلق،   وب 
 الرزق. 

 ويقول عليه الصالة والسالم:
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، ُثمَّ َقال: َما اِر, َسَأُلوا النَِّبيَّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْعَطاُهْم، ُثمَّ َسَأُلوُه َفَأْعَطاُهمْ )َأنَّ َناًسا ِمَن اأَلْنَص )
ِخَرُه َعْنُكمْ  ُ، َوَمْن َيْستَ , َوَمْن َيْسَتغْ َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر َفَلْن َأدَّ ُ، َومَ عْ ِن ُيْغِنِه َّللاَّ ُه َّللاَّ ْرُه  ِفْف ُيِعفَّ ْن َيَتَصبَّْر ُيَصبِ 

ْبرِ  ُ، َوَما ُأْعِطَي َأَحٌد َشْيًئا ُهَو َخْيٌر َوَأْوَسُع ِمَن الصَّ  ((َّللاَّ
 يا رب ارزقني الصبر، افتقر إلى هللا بالصبر. 

 َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرُسوُل َّللاَِّ   وفي الحديث الصحيح: َقالَ 

ْتُه َسرَّاُء َشَكَر , ِإنَّ َأْمَر اْلُمْؤِمِن ُكلَُّه َلُه َخْيٌر, َلْيَس َذِلَك أَلَحٍد ِإال ِلْلُمْؤِمِن, ِإْن َأَصابَ )َعِجْبُت أَلْمِر اْلُمْؤِمنِ )
 ( َوَكاَن َخْيًرا(َوَكاَن َخْيًرا، َوِإْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء َصَبَر 

أمرنا   والسالم  الصالة  عليه  البا النبي  وعند  العدو،  مالقاة  عند  وأمر  لصبر  األولى,  الصدمة  وعند  مصيبة، 
هللا ونعم الوكيل, ونهانا    لمصاب أن يحتسب مصيبته عند هللا عز وجل, فإن هذا يخفف من مصيبته، حسبيا

خبر النبي عليه الصالة والسالم: أن ويذهب األجر، وأ  عن الجزع والتسخط والتشكي, فإن هذا يزيد في اإلثم
 السالم:بر خير كله، فقال عليه الصالة و لصا

 ما أعطي أحد عطاء خيرًا له وأوسع من الصبر. 

 ملخص الدرس :

ر، وإن لم تصبر فهذا ضعف شديد في إيمانك، فإن ضجرت فهذا ملخص الدرس: إذا كنت مؤمنًا فأنت صاب
 . ال إيمان له، والحمد هلل رب العالمين، ومن ال صبر له  يدل على عدم اإليمان
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 فضل الصبر  3.4

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

لى سيدنا محمد الصادق الوعد األمين، اللهم ال علم لنا إال ما الحمد هلل رب العالمين، و الصالة و السالم ع
علمتنا و زدنا علمًا و أرنا الحق حقًا و    اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما   ت العليم الحكيم،علمتنا، إنك أن

، و أدخلنا  به واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهلباطل باطاًل و ارزقنا اجتنا ارزقنا إتباعه، و أرنا ا
 برحمتك في عبادك الصالحين.

 أيها األخوة المؤمنون: 

ي القرآن الكريم عشرات المرات بل  قد يسأل سائل لماذا ذكر هللا الصبر ففي موضوع الصبر و الحديث اليوم  
الناس أ مئات المرات أال يمكن وهللا على ك الناس أجمعين  ل شيء قدير أن يؤتي  جمعين سؤلهم، فإذا أتى 

مادام هللا عزسؤلهم ف قدير،  مادام هللا على كل شيٍء  دقيق  للصبر، سؤال  يقول في   ال حاجة عندئذ  وجل 
 ديث القدسي: الح

ِ َتَباَرَك َوَتَعا    النَِّبيِ  َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما َرَوى َعنِ )) َعْن َأِبي َذرٍ  َعنِ  َلى َأنَُّه َقاَل:... َيا ِعَباِدي َلْو َّللاَّ
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكاُنوا َعَلى َأْتقَ أَ  ي ُمْلِكي َشْيًئا َيا ِعَباِدي  َواِحٍد ِمْنُكْم َما َزاَد َذِلَك فِ ى َقْلِب َرُجٍل نَّ َأوَّ

َلُكْم َوآِخَركُ  ِحٍد َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا َيا ِعَباِدي   َكاُنوا َعَلى َأْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكمْ َلْو َأنَّ َأوَّ
ْسَأَلَتُه َما َنَقَص ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسَأُلوِني َفَأْعَطْيُت ُكلَّ ِإْنَساٍن مَ   ْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُمواَلُكْم َوآِخَركُ َلْو َأنَّ َأوَّ 

 ِمْخَيُط ِإَذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر (( َك ِممَّا ِعْنِدي ِإال َكَما َيْنُقُص الْ َذلِ 
 ي [ ] الترمزي ـ ابن ماجة ـ أحمد ـ الدارم

المخيط بما يرجع ؟ وماذا نقص من ماء البحر، قال هللا   برة اغمسها في ماء البحر وارفعها هذايعني مخيط إ
 ن عطائي كالم وأخذي كالمعز وجل: ذلك أل

  َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذِلَك َفَل َيُلوَمنَّ ِإال (( ))... َفَمْن َوَجَد َخْيًرا َفْلَيْحَمِد َّللاََّ 
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ؤلهم ما نقص ذلك في ملكه، لماذا و الغني، لو أن الناس جميعًا آتاهم سى كل شيء قدير وهمادام هللا عل
فإذا  الحرمان ؟ هذه كلها أسئلة تتعلق بالعقيدة،    صائب، لماذا المآسي، لماذا الدنيا محفوفة بالمكاره ؟ لماذا الم

 صحت عقيدة اإلنسان صبر وإن لم تصح عقيدته لج وكفر. 

 :أيها األخوة األكارم

الدن  في  مقرًا  نحن  وليست  مدرسة  الدنيا  وهذه  يا 
ئمًا إنها ممر وليست مقر فإذا فهمناها على أنها  دا

نا  نا وأسعدنا وسعدنا، وسألمقر شقينا بها وشقيت ب
وص  الدنيا  حقيقة  عرفنا  إذا  أما  حت  وتساءلنا، 

مصائب،   من  لنا  هللا  يسوقه  ما  قبلنا  عقيدتنا 
ي خلقت في الدنيا كالشيء الذي أتمناه عليكم أنه  

اآلخرة في  ترقى  وال  اآلخرة  في  إذا    ترقى  إال 
على  مفطور  أنت  يعني  نفسك،  هوى  عاكست 

د تضطر لى الراحة هذا الجسد يميل إلى الراحة فأنت قأنت عليه مطبوع، مطبوع عفطرة والتكليف يخالف ما  
علي النبي  أن  النظر  يلفت  الذي  الشيء  صبر  إلى  تحتاج  جهدًا  تبذل  أن  والسالمإلى  الصالة  عن   ه  سئل 

، اب بكلمة واحدة قال الصبر والسماح، الصبر تلقي الشدائد، تلقي التكاليفاإلسالم وسئل عن اإليمان فأج
الطاعة، الص البذل، أنت بين حالتين بين بر عن المعصية، الصبر على قضاء هللا والسماح الصبر على  ة 

كله وهذا هو   الدين  بذل وحالة صبر، هذا هو  أما حالة  كله،  الراحة، هناك    اإليمان  هناك  باآلخرة  اإلنسان 
يسعد بها   ان أنه خلق في الدنيا كياالسترخاء، هناك التمتع، هناك اللذائذ، هناك السعادة فحينما يظن اإلنس

 ياة الدنيا ركبت على االبتالء، هللا عز وجل يقول: فقد أخطأ خطًا كبيرًا ألن هذه الح

 (﴾ 30ِليَن )﴿َوِإْن ُكنَّا َلُمْبتَ 
 ة المؤمنون( )سور 

أنس الشافعي سئل  تبتلوا، البد من االاإلمام  أن  قبل  تمكنوا  لن  فقال:  أم االبتالء،  التميكن  قال أل هللا  بتالء، 
  تعالى:
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 (﴾ 24ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبَآَياِتَنا ُيوِقُنوَن )   ﴿َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدونَ 
 رة السجدة [ ] سو 

أف قلبي  كل  من  عليكم  أتمنى  الفكرة  تكون  هذه  ن 
في   المؤمن  يمر  أن  يمكن  ال  عندكم،  واضحٌة 

امتحان   فإذا كان للصبر  طريق اإليمان من دون 
شر ولإليمان مؤشر فاعلم علم اليقين أن مؤشر مؤ 

زاد   فكلما  الصبر،  مؤشر  مع  يتحرك  اإليمان 
أنا   سائل  يسأل  قد  زاد صبرك،  أصبر  إيمانك  ال 

شيء   ودخلي  على  جيدة  وقوتي  جيدة  صحتي 
و  ولي  يكفيني  أملكه  وبيتي  وأوالد  زوجة  عندي 

بل إن الغني الصحيح ألشد حاجًة إلى الصبر ه معنى واسع جدًا  عمل أين الصبر ؟ أيها األخ الكريم الصبر ل
ت  لما ضاقت الخيارا الفقير المريض لماذا ؟ هذا الموضوع إنشاء هللا سوف نعالجه في دروس عديدة، ك  من

ات اتسع مجال الصبر، يعني أنت حينما تكون قادرًا على أن تفعل ضاق مجال الصبر وكلما اتسعت الخيار 
المؤمنون   وكلها معاصي ولزمتكذا وكذا وكذا   الطيبون هذا صبر،    أمر هللا عز وجل ولزمت ما هم عليه 

رة جدًا أما موضوعات ، آيات الصبر كثيفلذلك ربنا عز وجل ذكر الصبر في أكثر من خمسة عشر موضوعاً 
 تزيد عن خمسة عشر موضوعًا.  الصبر في القرآن

 األمر األول قال هللا عز وجل: 

ََلِة ِإنَّ  ِذيَن َآَمُنوا﴿َيا َأيَُّها الَّ  ْبِر َوالصَّ اِبِريَن )اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ َ َمَع الصَّ  (﴾ 153 َّللاَّ
 ] سورة البقرة [ 

 وقوله تعالى:  لصالة آية ثانية،واستعينوا بالصبر وا

ِ َواَل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّا﴿َواْصِبْر َوَما َص   ﴾127َيْمُكُروَن ) ْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَّ
 ] سورة النحل [ 
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هذا تضي الوجوب أنت إذًا مأمور أن تصبر، مادمت قد آمنت باهلل عز وجل وأنت مؤمن فواألمر في القرآن يق
خالق الكون العظيم الغني يقول لك اصبر أفال تصبر،   وما صبرك إال باهلل، ك يقول لك واصبر  القرآن يخاطب 

ه إال هللا، وقوله ان ألمر هللا عز وجل يشعر ببرٍد وسكينٍة وسروٍر ال يعلم يعني أحيانًا حينما يستجب اإلنس
  تعالى:

 ﴾ (48ِبَحْمِد َربِ َك ِحيَن َتُقوُم )ِنَنا َوَسبِ ْح  ﴿َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِ َك َفِإنََّك ِبَأْعيُ 
 ] سورة الطور [ 

أنت وعلى كرسي الطبيب األسنان    لو أن حكم هللا عز وجل واضٌح وضوحًا جليًا لما أمرك أن تصبر لماذا
األلم رسي وتكتم ألمك ؟ ألنك قانع قناعًة تامة أن هذا  كمخدر لماذا تمسك بأطراف الكلماذا إذا أعطاك حقنة  

وال داعي أن يقال لك يا أخي اصبر، األمر واضح جدًا لو أن   ة وأن هذا األلم البد منه، إذًا تصبرسيتبعه راح 
تصبر، قد ال يبدو لك لما كان هناك معنًى للصبر ولكن هللا عز وجل يأمرك أن  األمر واضٌح وضوحًا تامًا  

  واضحًا، قد ال تبدو لك حكمة هللا واضحة. حكم هللا

مو وا إلى  أنتقل  عليه  آلن  وأعلق  جدًا  دقيق  ضوع 
كبرى  واضحة  أهمية  كلها  هللا  أوامر  كانت  إذا   ،

وحكم األوامر كلها واضحة واألمور وحكم األوامر 
واضحة واألمور مجلوة فما قيمة إيمانك، لو  كلها  

الكاف وهرأى  مصلحته  في  هذا  أن  باهلل  في ر  ذا 
أ  دون  من  كلها  هللا  أوامر  التبع  ن  مصلحته... 

أنت لكن  بالخالق    يعبده،  آمنت  باهلل،  آمن  مؤمن 
م، برب حكيم، آمنت بمنهج قويم هذا المنهج  العظي

رف، جل فهمت حكمتها أو لم تفهمها، عرفت المراد أو لم تعيأمرك أن تصبر إذًا حينما تطبق أمر هللا عز و 
ني أقوى دليل  خالق الكون، يعأنت مؤمن يكفيك قناعًة أن هللا أمرك بهذا، وهللا  أدركت المغزى أو لم تدرك

ن هذا أمر هللا، أنت يوجد عندك مشكلة أو حركة يجب أن تتحرك من خاللها فقط على طاعة اإلنسان هلل أ
، تبحث عما  عن أمر هللا تبحث عن حكم هللاأمر هللا ؟ نعم انتهى األمر إذًا أطيعه، إنك تبحث    هل هذا األمر
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مني، هذا كل كذا تفسيرها، هكذا يريد هللا عز وجل  حيح، هذه اآلية هيرضي هللا، لك أن تسأل هذا الحديث ص 
ه وأن هذا توجيهه وأن هذا ما في األمر لكن إذا ثبت أن هذا أمر هللا عز وجل وأن هذا حكمه وأن هذا نهي 

،  باهلل عز وجل هو علة مبادرتك إلى تنفيذ أمر هللاد آمنت باهلل عز وجل إيمانك  يرضيه ماذا تنتظر مادمت ق 
إلى تنفيذ أمر هللا، إذًا أواًل هللا عز وجل أمرنا أن نصبر ز وجل هو العلة الوحيدة على مبادرتك  إيمانك باهلل ع 

 . د أن يسأل وال أن يستفهم وال أن يعلق وال أن يقررونحن عبيد وليس من شأن العب

سمه بشر، كان غارق في ملذاته، مسرف على نفسه في كل المعاصي ا  كان رجل كما تروي بعض القصص
ق الباب فذهب خادمه ليرى من الطارق، الطارق رجل قال له: قل قر الخمرة بين القيان ومع المغنين طر يعا 

غالم عاد إلى سيده وقال له  يشاء وإن كان عبدًا فما هكذا تصنع العبيد، هذا ال  لسيدك إن كان حرًا فليفعل ما 
نحو الباب فلم يجد أحدًا بحث    ض من شرابه واتجهرق الباب رجل وقال لي كيت وكيت، يقال هذا بشر نهط 

حا  الحافي.عنه  بشر  واسمه  األولياء  كبار  من  وصار  يديه  على  وتاب  عليه  عثر  أن  إلى  القدمين   في 
يس من شأن العبد أنا  العبد أن يطيع أو ال يطيع، لسؤال أنت عبد ولست حرًا، أنت عبد هلل وليس من شأن  ال 

كمة إال المساوي، إذا ًا إذًا، إذًا أنت ند ال يسأل عن الحكمة، أنت لست عبدال أطيع يا رب حتى أفهم الح
يعك وهذا ليس من شأن العبد ولكن كنت في مستوى الخالق اسأله لماذا أمرتني بهذا إن لم تبين لي لن أط 

لى  مأمور بالصبر والصبر أنواع كثيرة جدًا، الصبر ع  شأنك أن تطيعه، فأنت أول شيء شأن هللا عز وجل و 
وأنت   مأمو الطاعات  أنت  عتيد،  غني  قوي،  معافى،  الخمس،  صحيح  الصلوات  وجل  عز  هللا  تطيع  أن  ر 

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الغيبة    والصيام، والحج، والزكاة، وغض البصر، وكظم الغيظ،
يف معنى هللا عز وجل تكالرة جدًا أكثرها تعاملي وبعضها شعائري وكل أوامر  النميمة، أنت عندك أوامر كثيو 

صراعًا مع شهوتك، تقتضي أخذًا و ردًا مع نفسك، تقتضي أن تفعل شيئًا   تكاليف أي تقتضي جهدًا تقتضي
ضي أن تنصرف عن هذا الشيء تقتضي أن تبذل شيئًا نفسك تأمرك أن تحتفظ به، تقت   نفسك تأمرك بخالفه،

هللا، وهللا عز وجل لحكمٍة أرادها  والصبر عن معصية  سك تميل إليه، هذا الصبر، الصبر على طاعة هللا،  نف
الحياة مغرية جدًا، يوجد مال يغري، ونساء تغري، مناصب، بيوت، رحالت،  يو  ولذائذ، جد أشياء كثيرة في 

لدنيا العاجلة على اآلخرة اآلجلة، ليمتحننا بها، هل تؤثر هذه اومناظر هللا عز وجل جعل الدنيا خضرة نضرة  
نان، إذًا أنت مأمور أن تصبر على لملذات على حياة أبدية تقضيها في الجعديدة تقضيها با  هل تؤثر سنوات



  

فضل الصبر .43الفضل الثالث :   193 

 

أمر ونهي افعل وال تفعل، لكن هللا عز وجل له    الطاعات وأن تصبر عن المعاصي هذا هو أمر هللا التكليفي
أنت مًا في قلق شديد  ًة، موقفًا حرجًا، قد يحرمك من رزق، قد تعيش أيا تكويني قد يسوق لك شدًة ضائق أمر  

 ه وعلى قضائه وقدره، ألنك عبد له. مأمور أن تصبر على أمره وعلى نهي

عز  هللا  أن  الصبر  موضوع  في  الثاني  الشيء 
ن ضد الصبر، نهانا عن ضده، قال  وجل نهانا ع 

 تعالى: 

ُسِل َواَل  ْر َكَما َصَبَر ُأوُلو الْ ﴿ َفاْصبِ  َعْزِم ِمَن الرُّ
ْوَم َيَرْوَن َما ُيوَعُدوَن َلْم  َكَأنَُّهْم يَ َتْسَتْعِجْل َلُهمْ 

ْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمْن َنَهاٍر َبََلٌغ َفَهْل ُيْهَلُك ِإالَّ يَ 
 (﴾ 35ُقوَن )اْلَقْوُم اْلَفاِس 

 ] سورة األحقاف [ 

ليل نفاذ الصبر،  تعالى وال تولوهم األدبار، التولية يوم الزحف د  ماذا ؟ دليل نفاذ الصبر، قالاالستعجال دليل  
متابعة عدم  النكوص  أعمالكم  تبطلوا  أنت    ال  ؟  إنسانًا  عاهدت  أنت  وجل،  عز  هللا  عاهدت  أنت  المسير، 

ف تمشي  أن  على  األكوان  خالق  الطري عاهدت  هذا  في  تسير  أن  فالبطولة  اإليمان  طريق  السراء ي  في  ق 
ل، في فراغك وفي شغلك،  العمل وبعد العم  ل الدنيا وإدبارها، قبل الزواج وبعد الزواج، قبلوالضراء في إقبا 

إلنسان  ربيعًا وخريفًا، صباحًا ومساًء، قويًا وضعيفًا، غنيًا وفقيرًا هكذا عاهدت خالق الكون لما ا  صيفًا وشتاًء،
عد فترة هذا التألق يخبو يعني مليت، هل جميلة جدًا يتألقون تألق وب   مالحظ أنه يوجد أخوان كثيرون لهم بداية

هللا عز وجل ؟ هل انتهت معاني    سئمت من هللا عز وجل ؟ هل ألفت كالم  هللا عز وجل ؟ هلمللت من  
بادرة ليست مريحة وليست رضية كلما    كالم هللا عز وجل ؟ لذلك موضوع السأم والضجر في طريق اإليمان

ي  وأنا واثق من قولاهلل عز وجل زاد بذلك وعطاؤك لذلك أنا أؤكد لكم  اد إقبالك، كلما زاد تعلقك بزاد صدقك ز 
؟ الحيوية والتدفق والنشاط الزائد واالندفاع الشديد والتفجر، يقول لك  المؤمن شـاب حتى الموت، ما الشباب  

يرة جدًا، ضجر، أما إذا كانت أهدافك كبا كانت أهدافك ماديًة وحققتها تصاب بالسأم والفالن يتفجر حيويٍة، إذ
دا شباب  في  أنت  إذًا  نهائية  ال  التقيأهدافك  لو  لذلك  فيئم  الثمانين،  في  التسعين،  في  بمؤمن  السبعين   ت 
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لكن ليس هناك سأم   تعجب ألمره في كامل تدفقه وحيويته، ونشاطه حيوية نفسه أعني الجسد له قوانين ثابتة،
فظناها في الصغر فحفظها هللا علينا بالكبر، شتت أو هوان إطالقًا، لذلك حأو ضجر أو ملل أو ضياع أو ت

 ًا. اش تقيًا عاش قويمن ع

اليوم في الطريق    البطولة أن تعمل لخريف العمر،
يعني في مقتبل حياته كان يحتل   وجدت شخص 

مشية وضع،  الجامعة  في  علمي  منصب  ،  أعلى 
 تهاون، خمول، ضياع، قلت سبحان هللا كان في 

شه يحمل  جدًا  متألقًا  ويحتل  شبابه  عليا  ادات 
خ في  رأيته  جدًا  رفيع  علمي  العمر  منصب  ريف 

ه ال يرضي لماذا ؟ من تعلم القرآن متع  في وضع
هللا بعقله حتى يموت، المؤمن ال يشيخ وال يشيب 

النهي عن    الشيخوخة ال يتأثر بها كغيره من الناس، إذاً بمعنى أن ال تضعف نفسه، هو يشيب، يعني عالئم  
 ضده.

  عالى: أن هللا سبحانه وتعالى أثنى على الصابرين قال ت الشيء الثالث 

ابِ  اِدِقيَن َواْلَقاِنتِ ﴿الصَّ  (﴾ 17يَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر ) ِريَن َوالصَّ
 ] سورة آل عمران [ 

ْتُهُم اْلَبأْ ا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّ ﴿َأْم َحِس  رَّ َن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َساُء َوالضَّ
ِ َقِريبٌ َيُقوَل الرَّ  ِ َأاَل ِإنَّ َنْصَر َّللاَّ  (﴾ 214) ُسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر َّللاَّ

 ] سورة البقرة [ 

ناء من  تكون مع هللا عز وجل، أال تحب أن تكون في موضع ثهللا عليهم يعني أال تحب أن  هذا كله من ثناء  
ثناء الناس جهللا عز و  الثناء أن تكون جل كل شيء يفنى ما قيمة  ميعًا ؟ أما إذا أثنى هللا عليك ثمن هذا 

 عرف هللا عز وجل وترضى بحكمه. صابرًا ومعنى أن تكون صابرًا يعني أنك ت
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 عن هللا ل يا رب هل أنت راٍض عني قال له رجل: هل أنت راضٍ  إنسان يطوف حول الكعبة يقو قلت لكم مرةً 
ـ قال: كيف  ضى هللا عنك، قال: من أنت يرحمك هللا حتى ير  ـ اإلمام الشافعي  ، قال: أنا محمد بن إدريس 

النعمة فقد رضيت عن ـ دققوا ـ إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بأرضى عنه وأنا أتمنى رضاه ؟ قال: يا هذا  
 هللا. 

هل أنت راض عن هللا ؟ سؤال دقيق، هل رضيت 
ك، في شكلك، طولك،  يما أعطاك في جسم عنه ف

أجهزت الصحي،  عنه  وضعك  راض  أعضاءك  ك 
فيها، هل أنت راض عن زوجتك هذه اختارها هللا  
هللا  عن  ترضى  ولكن  عنها  ترضى  ال  قد   لك، 

عنده الصالحين  أحد  لك،  اختارها  زوجة    الذي 
طل  له  قالوا  جدًا  ال سيئة  وهللا  قال:  أخي،  يا  قها 
ال فيها  فينغش  خمسينأطلقها  لها  عيبًا   مسلمين 

ك وعن أجهزتك وعن زوجتك، يعني أن ترى حكمة هللا عز وجل، أن أعرفهم، يجب أن ترضى عن أعضائ
 عادة أن ترضى عن هللا.ترى أن هللا يعطي بحكمٍة بالغة، سر الس

  ن الكريم: هللا يحب الصابرين بنص القرآاآلن هل تعلم أن 

ُ  َن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَص َمَعُه ِربِ يُّو﴿َوَكَأيِ ْن ِمْن َنِبيٍ  َقاَتَل  ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوَّللاَّ اَبُهْم ِفي َسِبيِل َّللاَّ
اِبِريَن   (﴾ 146)ُيِحبُّ الصَّ

 ] سورة آل عمران [ 

لك، كلكم   صابرين، وأحبهم أما الشيء الخامس يوجب معية هللا، ونهاك عن ضده، وأثنى عن الأمرك بالصبر 
  عية خاصة، المعية العامة مستنبطة من قوله تعالى:ن معية هللا على نوعين، معية عامة وميعلم أ

ُ بِ   (﴾4َما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر )﴿َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم َوَّللاَّ
 الحديد(   )سورة
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ومع العاصي،  ومع  المنحرف،  ومع  الملحد،  ومع  الكافر،  ومع  المؤمن،  ال  مع  ومع  ومع  الحيوان،  مخلوق، 
  عكم أينما كنتم، لكن هللا عز وجل قال:الشجر، ومع كل شيء، وهو م

َ َوَرُسوَلُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشلُ  اِبِريَن )وا ِإنَّ وا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصِبرُ ﴿َوَأِطيُعوا َّللاَّ َ َمَع الصَّ  (﴾ 46َّللاَّ
 ] سورة األنفال [ 

التفس جداً لعلماء  دقيق  فهم  معير  هذه  المعية،  هذه  غير  المعية  هذه  المعية ،  عامة،  معية  وتلك  خاصة  ية 
ك بالتوفيق، معك باإلرشاد، العامة لكل مخلوق أما المعية الخاصة أي أن هللا عز وجل معك بالرعاية، مع

 يدافع عنك يعني بيت الشعر يقول: لحفظ، معك معك با 

 لمخاوف كلهن أمانوإذا العناية الحظتك جفونها نم فا 

وني بها ألنني أحبها، أقول دائمًا إذا كان هللا معك فمن عليك، من يستطيع  يوجد كلمات أنا أرددها كثيرًا اعذر 
ن أحيانًا من أقرب األقربين  لقى اإلنساوإذا كان هللا عليك فمن معك، يت  أن يقترب منك، من أقوى قوى األرض

له، إذا    ول له اآلن نظفتك، وهي من أقرب الناس عرة من زوجته وتقله، يتقدم بالسن ال يلحق نفسه فيأكل ن
 رضي هللا عنك سخر لك أعداءك وإذا غضب عليك أهانك أقرب بالناس إليك. 

 أيها األخوة األكارم:

ال ينسى والديان ال يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان،   بلى والذنبت لكم كما تدين تدان، البر ال يكما قل 
كان قريب  إ   لي  يسافر  أن  قاليجمع  حلب،  إلى  سوريا  شمال  إلى  بلدة  سيارات    لى  مكتب  إلى  ذهبت  لي 

أتحب   لي  وقال  كتفي  يده على  أحدهم وضع  لي:  قال  ازدحام شديد،  قديمة، ويوجد  إلى والقصة  تسافر  أن 
نعم له:  فقال: تعحلب، فقلت  إ،  يريد أن يسافر  السيارة فخمة جدًا وصاحبها مهندس  قال لي:  لى ال معي، 

، قال لي: في الطريق حدثني قصته، قصته عجيبة  في المسافرين واختار منهم هذا الرجل  حلب فجاء ونظر
لى ي الجريدة كان يوجد تعهد فذهب إإنسان أخذ شهادة هندسة وعصامي وناشئ اشتغل في التعهدات فنظر ف

فقابله، والمدير  مدير العام فدخل  الذي يجب أن يقدم األوراق وإذا يوجد ورقة ناقصة فقالوا له قابل الالمكان  
وعانقه وصار يبكي وهو ال يعرفه ما القصة ؟ قال: القصة هذا المدير العام كان يركب  العام قام من مكتبه  

ه رآه في هذه الحالة فوضعه في الطريق نفسجريح وهذا المهندس كان في هذا    سيارة فوقع معه حادث وكان
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لمدير  ف مصاب ووضعه في المستشفى، أما هذا اإلى شكل وجهه أسعسيارته وأسعفه حتى نجا هو لم ينتبه  
العام بقيت صورة المهندس الذي أنقذه في مخيلته، يعني ساعده مساعدة إلى أن وقف على قدميه وأصبح في  

 ي عليه الصالة والسالم:بقول النب  ع مقبول وجيد، هذه القصة تذكرنيوض

 شئت كما تدين تدان((  ال يموت، اعمل ما))البر ال يبلى والذنب ال ينسى والديان 
خير  من   معية هللا  لك  خير  كل شيء،  من  لك 

الذهب والفضة، خير لك من الدنيا وما فيها، أن 
وال والحفظ  بالتوفيق  معك  هللا  والتأييد  يكون  رعاية 

اآلن   الصبر  والتثبيت،  أن  أخبرنا  وجل  عز  ربنا 
خير،   هذا  لك  يقول  الخبير  لما  ألصحابه،  خير 

  قول له انصحني، يقول لك أمام بائع عادي تأنت  
لك بائع  وما    هذه،  قرابة  ويوجد  ومؤمن  به  ثقة 

يغشك، سألته ماذا أشتري أي قطعة أشتري، ماذا  
 بنا عز وجل ينصحك: الناصح وتشكره على ذلك، اآلن ر   أفعل، أنت تنساق إلى نصيحة هذا

اِبرِ َصَبْرُتْم َلُهَو َخيْ  ِبِه َوَلِئْن ﴿َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتمْ   (﴾126يَن )ٌر ِللصَّ
 ] سورة النحل [ 

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

 (﴾96وا َيْعَمُلوَن )َباٍق َوَلَنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُروا َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكانُ  ْنَفُد َوَما ِعْنَد َّللاَِّ ﴿َما ِعْنَدُكْم يَ 
 ] سورة النحل [ 

ال كثيرة أحسن أعماله يجزيه هللا بها، العمل النموذجي، بينما أهل الشرك هللا عز وجل يجزيهم إلنسان له أعما
معلم أحد األيام تحضيره وسط أو ليس محضر في هذا اليوم   انًا كمثل مقرب يكون اإلنسانبأسوأ أعمالهم أحي 

أحواله وأفضل أوضاعه يأتيه الذي  إلنسان بأجمل  أسوأ أعماله، أحيانًا اكأن هللا جازاه ب العصيب يأتيه المفتش  
  سيحاسبه، فربنا عز وجل يحاسب المؤمن بأحسن أعماله، وربنا عز وجل قال:
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رِ َن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثَّمَ ْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِ ﴿َوَلنَ  اِبِريَن )  َراِت َوَبشِ   (﴾ 155الصَّ
 [  ] سورة البقرة 

إذًا هللا عز وجل أمرنا بالصبر ألن طبيعة الحياة الدنيا تقتضي االبتالء وألن سعة الحياة الدنيا تقتضي أن 
وتكاليف هللا كلها تتناقض مع طبائع اإلنسان، طبيعته تميل إلى الراحة وإلى    عل أشياء على خالف طباعنا،نف
إللهية تأمرك أن تغض بصرك وأن تمسك لسانك  ان واألوامر اطالق البصر وإطالق اللسخذ المال، وإلى إأ

 وأن تعطي وأن تفعل ما أمرك هللا به. 

ن تذكر أيام اآلن عندنا شيء يعين على الصبر أ
يعني هللا، ال أع تاريخ،  إال وله مع هللا  تقد مؤمن 

هللا فعامله  كذا  فعل  الفالني  اليوم  وكذا،    في  كذا 
فأكرمآثر ر  بكذا و ضوان هللا عز وجل  كذا، ه هللا 

وقف   وكذا،  كذا  هللا  فوهبه  هللا  حدود  عند  وقف 
موقفًا مشرفًا فدافع هللا عنه، وقف موقفًا مع الحق  

يكرمه ويدافع    لنتائج فأرسل هللا له منوال يبالي با 
عنه، هذه سماها هللا عز وجل أيام هللا، أليس لك  

س لك مع هللا تاريخ ؟ كل واحد منا له مع  معاناة، ألي تجربة، أليس لك مع هللا   أليس لك مع هللا  مع هللا خبرة،
، هذه أيام هللا دميه شاكرًا فأكرمه هللا هللا تاريخ فعل كذا ففعل هللا كذا، يعني زلت قدمه فعاقبه هللا، وقف على ق

  وجل قال لسيدنا موسى:  ضى، لذلك ربنا عزدائمًا تذكر منها ما يلي: هللا عودك الجميل فقس على ما قد م

ِ ِإنَّ ِفي ذَ ْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذكِ ْرُهْم ِبَأيَّامِ ﴿َوَلَقْد أَ  ِلَك آَلََياٍت ِلُكلِ    َّللاَّ
 (﴾ 5َصبَّاٍر َشُكوٍر )

 ] سورة إبراهيم [ 

يوجد   حاآلن  الصبر  في  تصبعندنا  وأن  هللا  قضاء  على  تصبر  أن  بين التان  الفرق  ما  المقضي،  على  ر 
أن يأتيك القضاء والمقضي ؟ القضاء أن يأتيك الشيء من هللا مباشرًة من دون تدخل بشري، أما المقضي  

ا جاءك من  المقضي وإذى يد إنسان، إذا جاءك قضاء هللا على يد إنسان سماه علماء العقيدة  هذا الشيء عل
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لقدر، اإليمان بالقدر يذهب الهم والحزن، يبدو أن اإلنسان مع هللا باشرًة سماه علماء العقيدة القضاء واهللا م
إذا ساق هللا   ؟  الحقد  ينشأ  متى  ولكن  سهلة،  إنسانالقضية  يد  على  قضاًء  المصيبة    له  هذه  يرى  فالموحد 

المصيبة بل يحاسب نفسه لماذا سمح    على يديه هذهالذي ساق هللاعصًى بيد هللا عز وجل فهو ال يأبه لهذا  
   لزيد أو عبيد أن يناله، ألنه تعلمون جميعًا أن هللا عز وجل يقول:هللا

 (﴾ 55 ُتْنِظُروِن )﴿ِمْن ُدوِنِه َفِكيُدوِني َجِميعًا ُثمَّ اَل 
 سورة هود [  ]

 فإذا أرخى العنان لها أزمة بيد هللا   ها، أو كأنفكل من على األرض من مخلوقات هللا عز وجل أخذ بناصيت
 ك وإذا شد العنان أبعدها عنك، عالقتك مع هللا وليس مع هذه المخلوقات، قال تعالى: لبعضها وصلت إلي

اَثا( َوِمْن َشرِ  ال3( َوِمْن َشرِ  َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )2َلَق )( ِمْن َشرِ  َما خَ 1﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِ  اْلَفَلِق )  ِت ِفي اْلُعَقدِ نَّفَّ
 (﴾ 5َد )( َوِمْن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحسَ 4)

 ] سورة الفلق [ 

  فربنا عز وجل يقول:

 (﴾ 43﴿َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر )
 ] سورة الشورى [ 

بعيدًا عن الحقد ، المؤمن دائمًا  لقضاء هللا صبر على قضاء هللا وغفر لهذه اليد التي سحرها هللا لتكون وسيلًة  
ن ال يحقد ؟ ألنه موحد والموحد ال يحقد، ألن األمر أمر هللا عز وجل ومادام األمر قد لماذا ؟ لماذا المؤم

ًا أراده، وما دام هللا أراده إرادته متعلقٌة بالحكمة وما  قد سمح به إذوقع فإن هللا سمح به ببساطة ومادام هللا 
إله إال هو هذه القاعدة وحدها تبث    متعلقة بالخير المطلق، وهللا الذي البالحكمة، حكمته    ادته تعلقتدامت إر 

أ إلهي  ذاقه،  يعلمه إال من  إيمانًا وطمأنينًة وثقًة وتسليمًا وتوكاًل ال  المؤمن   نت مقصودي ورضاكفي قلب 
 مطلوبي. 

يَّاِتِهْم َواْلَمََلِئَكُة يَ َأْزَواِجِهْم وَ اِئِهْم وَ ﴿َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَ  ْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  َباٍب  ُذرِ 
اِر )23)   (﴾24( َسََلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

 رة الرعد [ سو  ]
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ثمنه صبركمهذ بسبب صبركم،  المقيم  النعيم  هذا  يعني  للمعاوضة،  الباء  الكاله  هذا  وأنت،  أنك  يفيد  في   م 
اس أو في رفاه شديد أو في بحبوحة كبيرة، هذه لو أن الدنيا تعدل عند هللا الدنيا ال تشتهي أن تكون فوق الن 

ه في معصية هللا، سيدنا عمر كان  على عدوك أنجناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، كفاك نصراً 
نك من ن في ديني، شيء عظيم جدًا أن ينجو ديحمد هلل إذ لم تكثالثًا، الإذا أصابته مصيبة قال: الحمد هلل  

 الخلل والتلف، الحمد هلل الذي لم تكن أكبر منها، الحمد هلل إذ ألهمت الصبر عليها. 

لى  نت مدعوًا إيعني أنا قبل أن آتي إليكم اليوم ك
دار   ـ  العجزة  دار  في  المولد  عيد  في  احتفال 

أم كان  من  ـ  كراسالكرامة  ؟  أكثرهم  امي  كلها  ي 
سان على  لولين أو مقطعة أيديهم أو أرجلهم، إنمش

نعمة   البناء،  هذا  في  حياته  طوال  الكرسي  هذا 
يعني   بيتك،  من  وتخرج  وتمشي  تقوم  أن  الحركة 

ا كنت  شاكرًا، إذ  الذي يحبه هللا من عبده أن يكون 
كنت   إذا  جدًا،  كبيرة  نعمة  هذه  بقوتك  متمتعًا 

بأعضائ تنسى  متمتعًا  قلت مر ك ال  لو أن هللاأن طبيبًا  قلت  الدروس،  إلينا    ًة في درس من  أوكل  عز وجل 
موضوع التنفس أو ضربات القلب ما الذي يحدث ؟ يحدث أن اإلنسان ال يستطيع أن ينام أبدًا، إذا نام مات  

ذلك  باإلضا إلى  أوفة  قلبك  إحكام ضربات  في  الوقت  كل  تستهلك  أن  يجب  يعمل  أن  يستطيع  وجيب   ال 
المسجد زرت أحد األك، هكذا خطر في برئتي لهذا الي خاطر خرجت من  خوة األكارم وله ابن طبيب قلت 

لي  الطبيب هكذا قلت اليوم قال: هذا كالم حق أستاذ ذاك مرض نادر هذا المرض يصيب مركز التنفس اآل 
عضالت الرئتين  عن طريق  سان فإذا أصيب هذا المركز بعطب اإلنسان ال يستطيع إال أن يتنفس إالفي اإلن

اإلنسانوا إرادي،  وزفير  شهيق  يعني  يعمل   لصدر  أحيانًا  أما  اآللي  الوجيب  طريق  عن  يتنفس  مرتاح  وهو 
العجالت فإذا لم   بوط أن تنزلشهيق ويعمل زفير هذا تنفس إرادي، حدثني طيار قال لي: أخطر شيء في اله

اك جهاز آخر فإذا تعطل  الت فإذا تعطل هنك هذه العجتنزل الكارثة محققة إذًا هناك جهاز هدروليكي يحر 
ـ قلت سبحان هللا ألن القضية خطيرة جدًا أواًل يوجد لولب في أرض ا ـ مانويل  لطائرة يحرك العجالت باليد 
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تعطل إذا  ثاني  جهاز  تعطل  إذا  أول  ا  جهاز  النوبي الجهازان  التنفس  مركز  أن  لو  اإلنسان  يدوية،  لحركة 
هذا الطبيب األخ   ر هذا في النهار وأما في الليل يموت،يق الشهيق والزفيتنفس عن طر تعطل، يستطيع أن ي

الكريم قال لي: يوجد طبيب في الشام وذكر لي اسمه أصيب بهذا المرض قال لي بعد البحث والدراسة وجد  
خذ يجب أن تأ  جاء به بالطائرة هذا الدواء من أجل أن يبقى التنفس ال إرادي نوبي  ء حديث جداً أن هناك دوا

أكل ساعة حبة و  اشترى  يموت،  الحبة  يأخذ  أن  نسي  األربع إذا  العاشرة  الساعة  ينام  أن  أحب  منبهات  ربع 
انية عشر الساعة الث  منبهات الساعة الحادي عشر يستيقظ ويأخذ حبة الساعة الثانية عشر يأخذ حبة وينام،

النوبي، تالفي تعطل مركز  دواء صنع ليأخذ حبة وينام، الساعة الثانية،.... كل ساعة وهذا أحدث   التنفس 
أن هذا الطبيب له ابن في دولة أجنبية كان مسافر وحضر وقت حضوره من فرحهم به  فقال لي هذا الطبيب:  

 . جدوه ميتًا أربع منبهات وما استيقظ استيقظوا فو األب ف طبعًا سهروا معه، الساعة الواحدة ما استيقظ 

أن تنام والتنفس    ا داوي قليلة هذه من نعم هللا الكبرى يا داوي ـ هذه ي  ل لك ـ رحتنحن نتنفس ونأخذ راحتنا يقو 
يعمل، تنام والقلب يعمل واألمعاء تعمل، الهضم،  
والرئتين،  والكظر،  والصفراء،  والكبد،  والبنكرياس، 

يواواألوردة،   نحن  لشرايين،  جدًا  دقيق  شيء  وجد 
ن لعابه،  أثناء النهار كل دقيقة دقيقتين يبلع اإلنسا 

ني عملية تتم في أدق األجهزة،  لع هذا اللعاب يعب
ان المزمار شبهوه بشرطي سير يعمل عمله  هذا لس

سنة،  ثمانين  ملل  أو  كلل  دون  من  نهارًا  لياًل 
يكون   أيام  لكن  القصبة  فوق  وضع  وله  موضوع 

يمعم الغسالل غساالت  قعر  في  يكون محور  أن  يجب  ؟  مانعة  معنى  ما  مانعة  هذه  لك  يدورقول   ة حتى 
ماء الغسالة والماء شديد النفوذ إذًا نحتاج إلى شيء    نحفر قعر الغسالة يخرج المحور، وفيها الفراش، يجب أن  

لعاب يأتي لسان ما تبلع المطاطي يمنع الماء ويحرك المحور، هذه قضية معقدة جدًا اسمها مانعة، أنت عند
قطة تسعل مائة سعلة أنت  ماء أو أقل من ن  و دخل نقطةالمزمار يغلق الرئة بإحكام مائة بالمائة والدليل ل

تبلغ ريقك لسان المزمان بحركة آلية سكر القصبة الهوائية اآلن تريد أن تتنفس لسام المزمار    اآلن تشرب أو
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واعي أما الشيء الذي ال يصدق وأنت نائم، أحيانًا عند طبيب لنهار أنت  أغلق المري، يعمل لياًل نهارًا، في ا
لع ريقك، فلذلك بالليل وأنت نائم لفترة طويلة ويضع لك شراقة حتى ال تبيب أن يفتح الفم  يضطر الطب  األسنان

مر للسان وأنت ال تدري كلما تجمع الريق يأتي أمر من الدماغ أنه كثروا هؤالء الريقات ماذا نفعل ؟ يعطي أ
آية مشا ا نائم، يوجد عندنا  القصبة وأنت  المري ويغلق  يفتح  المزمار أن  لهذه  لمبهة  اإلنسان  له  آلية،  ينام  ا 

تحت الجهاز العظمي نائم عليهم وعضالت فوق الجهاز العظمي وضعوا  جهاز عظمي وله عضالت تكون  
في المنتصف العظام  ك، عضالت و ثقلهم على الجهاز العظمي، يعني يوجد عندك لحم وعظم ولحم أليس كذل

العظمي تضغط على  التي فوق هيكله    ت اإلنسانوفوق العظام يوجد عضالت فما الذي يحصل ؟ أن عضال
ال تحت  التي  ولما  العضالت  تنضغط  مرنة  مطاطية  أنابيب  عن  عبارة  واألوردة  والشرايين  العظمي  هيكل 

ويلة يقول لك نملوا قدمي، ما معنى  ته لفترة طتنضغط التروية تضعف ـ تنمل القدمين ـ إذا جالس على ركب
التروية، نقص تر  ن نملوا؟ أي ضعفت  ن أودع في اإلنسان مجموعة كبيرة جدًا م ائم هللا عز وجل  وية وأنت 

نهايات عصبية متخصصة في اإلحساس بالضغط هذه تنبه الدماغ، الدماغ يعطي أمر للعضالت وأنت نائم 
 : يساري باستمرار لقوله تعالى  يميني وأمرتقلب قلبة، ولكن األمر عجيب أمر 

َمالِ َوُنَقلِ ُبُهْم  ُرُقوٌد ﴿َوَتْحَسُبُهْم َأْيَقاظًا َوُهمْ  َوَكْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت  َذاَت اْلَيِميِن َوَذاَت الشِ 
 (﴾ 18 ) ُرْعباً َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمْنُهمْ 

 ] سورة الكهف [ 

و  تدري  ال  وأنت  السرير  على  من  تقع  ال  آيا حتى  من  علهذه  الدالة  الوزن ت هللا  هذا  نائم  وأنت  عظمته  ى 
والتروية ضعفت    العضالت واللمعة ضاقت  انضغطت  واألوعية  السفلة  العضالت  على  العظم ضغطوا  مع 

لضغط أخبرت الدماغ، الدماغ أعطى أمر وأنت حساس باالعضالت نملت أجهزة نهايات العصبية المتعلقة باإل 
بعين مرة، وهذه في الليلة الواحدة ثماني وثالثين ألر نسان نائم يتقلب  لص، تصور إ نائم لهذه العضالت بالتق

 اآلية أساسًا من إعجاز القرآن الكريم وربنا قال 

 )) نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال((
ات، قال لي طبيب أول أمر لمريض مصاب بالثبات التقليب، فواحد عد سنو لوال تقليبهم لتفسخت عضالتهم ب

بد خمسة آالف وظيفة يعمل، والهضم البنكرياس يفرز، والصفراء تفرز، والكقلب وريقه ينزل و هو نائم يتمنا و 
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تفرغ أنت  لك  وقال  األعمال  آالف  من  أراحك  وجل  والرئتين، هللا عز  بانتظام،  يعمل  والقلب  والكظر،   يتم، 
لصدلعباد يقول  الطعام  يهضم  الذي  هو  كان  لو  وينام،  ويذهب  يأكل  إنسان  أعذرنيتي،  ثالث    يقه  عندي 

رغ، والبنكرياس فرغناه أم لم نفرغه، أنت ال يوجد عندك علم  هضم الطعام وأنا ال يوجد لدي وقت فا   ساعات
معين أفرز أنت ال ه اسم  ماذا يحدث كل الطعام وامشي، الصفراء تعمل، كلور المار اشتغل، يوجد عامل ل

مائة عصارة هاضمة،    سنتمتر مربع ثمانبمعدة كل    تدري، خمسة وثالثين مليون عصارة هاضمة في المعدة 
بقين بكاملها تخرج من والمعدة تفرز ما   قنينة  بعد الطعام يعني  الماء  لتر ونصف من حمض كلور  يعادل 

 جدار المعدة. 

ال وثقبوا  بكرة  ووضعوه  لحم  أحضروا  كرة،  مرة 
فارغة   الكرة  ما خرجت هذه  بعد  لحيوان  أطعموها 

لي  الهضم  أن  هذا  معنى  اللحم،  مكيانيكيًا  من  س 
من يوج دخلت  العصارات  كيميائي،  هضم  د 
اإلنسان الث زود  اللهم، هللا عز وجل  وأذابت  قوب 

أيام   أنت  تصور  آلي،  وبهضم  ميكانيكي  بهضم 
آبو  ـ  لحم  تأكل  أساسًا  هذه  كذلك  أليس  ـ  ات 

المعدة   لحم،   ومعدتك تهضم  أكبر سؤال كيف ال 
من  فعالية كبيرة جدًا لهضم الطعام وهي    زودها بسوائل ذاتنفسها ؟ هذا السؤال حتى اآلن محير، كيف هللا  

قوام   لحم، ممكن اآلن أنت مثاًل أن يكون جهاز الطحن لين، إذا عندك مطحنة كبة يكون الجهاز قوامه من
 اللحم ال يعمل معك. 

 الجسم بأشياء تأخذ باأللباب. جهز   هللا عز وجل

في جدًا فصار من الممكن أن نصور الجنين  م تقدمًا كبيرًا  قلنا لكم يوم الجمعة بالخطبة أن علم الجنين تقد
وق رأسه  رحم األم يوجد صور التقطت بالجنين باألسبوع الرابع، الخامس، بأول السادس الصورة كما يلي مخل

جدًا كزعانف السمك، وعيناه مع أنفه وفمه متصلة، بعد سبعة أيام   صغيرة ملتصق بجذعه، وأطرافه نتوءات  
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راف نتوءات األصابع هذه في آخر فم ويبتعد الرأس عن الجذع وتظهر لألط ن عن األنف عن التنفصل العينا
في الحديث الشريف الصحيح الذي   األسبوع السادس، األسبوع كم يوم سبعة أيام ستة في سبعة، كيف ورد

  مسلم، واإلمام أحمد، وخرجه معظم المحدثين كيف ورد أنه: إلمامرواه ا

ِقيُّ َمْن َشِقَي  ْبَن َمْسُعو )) عن َعْبَد َّللاَِّ  ِعيُد َمْن ُوِعَظ ِبَغْيرِِه َفَأَتى َرُجًَل ِمْن  ٍد َيُقوال: الشَّ ِه َوالسَّ ِفي َبْطِن ُأمِ 
َثُه ِبَذلِ َم ُيَقاُل َلُه ُحَذْيَفُة ْبُن َأِسيٍد اْلِغَفاِريُّ فَ َسلَّ َأْصَحاِب َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه وَ  ْبِن  َك ِمْن َقْوِل اَحدَّ

ُجُل َأَتْعَجُب ِمْن َذِلَك َفِإنِ ي َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصلَّى َمْسُعوٍد َفَقاَل َوَكْيَف َيشْ  َقى َرُجٌل ِبَغْيِر َعَمٍل َفَقاَل َلُه الرَّ
َرَها وَ ًة َبَعَث َّللاَُّ َأْرَبُعوَن َلْيلَ َوَسلََّم َيُقوُل ِإَذا َمرَّ ِبالنُّْطَفِة ِثْنَتاِن وَ ِه اللَّهم َعَليْ  َخَلَق َسْمَعَها  ِإَلْيَها َمَلًكا َفَصوَّ

َشاَء َوَيْكُتُب اْلَمَلُك ُثمَّ َيُقوُل َيا   َما َوَبَصَرَها َوِجْلَدَها َوَلْحَمَها َوِعَظاَمَها ُثمَّ َقاَل َيا َربِ  َأَذَكٌر َأْم ُأْنَثى َفَيْقِضي َربُّكَ 
َيا َربِ  ِرْزُقُه َفَيْقِضي َربَُّك َما َشاَء َوَيْكُتُب اْلَمَلُك ُثمَّ َيْخُرُج َوَيْكُتُب اْلَمَلُك ُثمَّ َيُقوُل  بَُّك َما َشاَء ُلُه َفَيُقوُل رَ َربِ  َأجَ 

ِحيَفِة ِفي َيِده فَل َيِزيدُ   َلى َما ُأِمَر َوال َيْنُقُص ((  عَ اْلَمَلُك ِبالصَّ
 مسند أحمد [  داود ـ ابن ماجة ـ] بخاري ـ الترمزي ـ أبي 

بي الكريم قلت سبحان هللا أكان متاح في عهد الن
مادة   طبقي،  تصوير  أكان  للرحم  تصوير  آالت 

الجنين ويشاهد  عمليات  غرفة  ُمنظر،  ،  ظليلة، 
ى  فكيف عرف النبي ذلك هذا من دالئل نبوته صل

  عليه وسلم.هللا

ِهْم  َلَح ِمْن َآَبائِ ﴿َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن َص 
يَّاِتِهْم َواْلَمََلئِ َوَأْزَواجِ  َكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن  ِهْم َوُذرِ 

( َسََلٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم 23ُكلِ  َباٍب )
اِر )  (﴾ 24ُعْقَبى الدَّ

 د [ ] سورة الرع

  قوله تعالى:اآلن لن تكون إمامًا إال إذا صبرت على أمر هللا والدليل 
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 (﴾ 24َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبَآَياِتَنا ُيوِقُنوَن ) ْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َجَعْلَنا ِمْنهُ ﴿وَ 
 )سورة السجدة(

يعني هللا عز وجل يسمح لك أن تدعو إليه ولست  
مرتبة اإلمامة بالدين إال إذا   ىصابرًا، لن تصل إل

وجل وتعرف حكمته  كنت صابرًا، وتعرف هللا عز  
من اإليمان كالرأس من الجسد ن أفعاله، الصبر  م

 الصبر ذهب اإليمان.  فإذا ذهب

بالصبر،   أدركناه  عيش  خير  يقول:  عمر  سيدنا 
حديث   معي  مر  بمصيبة،  يكون  اإلنسان  لما 

 معروف عندكم:

َ َعزَّ ِه َوَسلََّم: إِ َة َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصلَّى اللَّهم َعَليْ ْيرَ )) َعْن َأِبي ُهرَ  ِة: َيا اْبَن  َوَجلَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَيامَ نَّ َّللاَّ
 َعْبِدي ُفَلًنا َمِرَض  َأنَّ آَدَم َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدِني َقاَل: َيا َربِ  َكْيَف َأُعوُدَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن، َقاَل: َأَما َعِلْمَت 

َتْطَعْمُتَك َفَلْم ُتْطِعْمِني، َقاَل: َيا َربِ  َوَكْيَف  َتِني ِعْنَدُه َيا اْبَن آَدَم اسْ ُعْدَتُه َلَوَجدْ َت َأنََّك َلْو َفَلْم َتُعْدُه َأَما َعِلمْ 
َأْطَعْمَتُه َت َأنََّك َلْو ْطَعَمَك َعْبِدي ُفَلٌن َفَلْم ُتْطِعْمُه َأَما َعِلمْ تَ ُأْطِعُمَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن، َقاَل: َأَما َعِلْمَت َأنَُّه اسْ 

َم اْسَتْسَقْيُتَك َفَلْم َتْسِقِني، َقاَل: َيا َربِ  َكْيَف َأْسِقيَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن، َقاَل  َجْدَت َذِلَك ِعْنِدي َيا اْبَن آدَ َلوَ 
 (( َت َذِلَك ِعْنِديَفَلْم َتْسِقِه َأَما ِإنََّك َلْو َسَقْيَتُه َوَجدْ   نٌ اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفَل 

 [  مسند أحمد ]

ي ِعْنَدُه يعني هذا الذي ابتليته بهذا المرض أنا قريب منه أنا معه، لذلك الصابر النقطة الدقيقة وهي َلَوَجْدَتنِ 
  ر حديث:اء، آخ دائمًا قريب من هللا عز وجل، بل إن المرض نافذة إلى السم

ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَُّه َخْيٌر َوَلْيَس َذاَك لََّم: َعَجًبا ألْمِر اْلُمْؤِمِن هم َعَلْيِه َوسَ  َصلَّى اللَّ )) َعْن ُصَهْيٍب َقاَل: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ 
 ُه َضرَّاُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه (( َصاَبتْ ألَحٍد ِإال ِلْلُمْؤِمِن ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه َوِإْن أَ 

 ي [ سند أحمد ـ الدارمم ]

 رة قال تعالى: اآلية األخي
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ِل اْلُمْؤِمُنوَن )﴿ُقْل َلْن ُيِصيَبنَ  ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ َلَنا ُهَو َمْواَلَنا َوَعَلى َّللاَّ ِإالَّ  ( ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن ِبَنا 51ا ِإالَّ َما َكَتَب َّللاَّ
ُ ِبَعذَ ْم َأْن ُيِصيَبكُ ى اْلُحْسَنَيْيِن َوَنْحُن َنَتَربَُّص ِبكُ ِإْحدَ  ا َفَتَربَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم ُمَتَربِ ُصوَن  اٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو ِبَأْيِدينَ ُم َّللاَّ

َل ِمْنُكْم ِإنَُّكْم ُكْنُتمْ 52)  (﴾ 53اِسِقيَن ) َقْومًا فَ ( ُقْل َأْنِفُقوا َطْوعًا َأْو َكْرهًا َلْن ُيَتَقبَّ
 ] سورة التوبة [ 

 ا فهذه حسنة. هذه حسنة وإن صبرنإن انتصرنا ف
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 مواطن الصبر  3.5

 سـم اللـه الرحمـن الرحيـمب

لمات  لحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين، اللهم أخرجنا من ظ ا
 قربات. ، ومن وحول الشهوات إلى جنات الالجهل والوهم، إلى أنوار المعرفة والعلم

 بر :حقيقة الص

موضوعٍ  مع  الكرام،  األخوة  من أيها  جديد   
ال وعالمات  الوصول  قبول"،  موضوعات:"سبل 

أجلَّ  من  بصدده  نحن  الذي  والموضوع 
الموضوعات، إنه الصبر، أما حقيقة الصبر أن هللا 

 وتعالى قال:   سبحانه

َماَواِت َواأْلَرْ  ﴿ ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنةَ  ِض َعَلى السَّ
ْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوأَ  َواْلِجَبالِ 

ْنَسانُ    ﴾اإلِْ
 [   72] سورة األحزاب اآلية: 

تها بربها، وحمَّلتها على طاعته، وتقربت إلى  األمانة نفسك التي بين جنبيك، جعلها هللا عندك أمانة، فإن عرَّف
 بك باألعمال الصالحة كانت لك: ر 

َمَواُت َواأْلَْرُض ﴾﴿ َجنٍَّة َعرْ   ُضَها السَّ
 [   133سورة آل عمران اآلية: ] 

 ين، إال أن هذه الجنة ثمنها الصبر. إلى أبد اآلبد
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 مقومات التكليف :

مات التكليف،  هذا الكون دلياًل عليه، فهذا الكون أحد أكبر مقو الصبر هو اإليمان، كيف؟ هللا عز وجل جعل  
ة هللا، مبادئ العقل متوافقة مع مبادئ  ته الفضلى، أعطاك عقاًل هو أداة معرفهللا الحسنى وصفا مظهرًا ألسماء  

  أعطاك شهوًة:ون، السببية، والغائية، وعدم التناقض، اآلن الك

هَ  َساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيرِ ﴿ ُزيِ َن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّ َمِة الذََّهِب َواْلفِ  اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن َواِت ِمَن النِ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ ضَّ
 اأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث ﴾ وَ 

 [  14سورة آل عمران اآلية:  ]

أعطاك فطرًة متوافقًة توافقًا تامًا مع منهج هللا، فكل  
اح نفسك إذا طبقته، وأي أمٍر أمٍر أمرك هللا به ترت

نف تتضايق  عنه  هللا  أعطاك  نهاك  ارتكبته،  إذا  سك 
 فطرًة، وشهوًة، أعطاك اختيارًا: كونًا، وعقاًل، و 

 ْن َشاَء َفْلَيْكُفْر ﴾َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َومَ ﴿ 
 [  29] سورة الكهف اآلية: 

ليثمن عملك، أعطاك منهجًا افعل وال تفعل، أعطاك  
المقومات  وقتًا،   التكليف عالقتنا بهذه  هذه مقومات 

أمرك أن تنفقه،   اختيارًا، الشهوة ميل إلى جمع المال،ك شهوًة، وأعطاك  نه وتعالى حينما أعطا أن هللا سبحا 
لكسب المال مشروعة، وهناك آالف الوسائل الغير مشروعة، سمح لك بالمرأة زوجًة فقط، سمح لك بوسائل  

مئة وثمانين درجة،    ك الشهوات لكن المدى الذي تستطيع أن تتحرك به في الشهوةوحرم عليك الزنا، أودع في 
 . سمح لك بمئة درجةو 

 ل فَل شيء عليه :من اتبع هواه وفق هدى هللا عز وج

يز مسموح به، ما هو الصبر؟ اإليمان هو الصبر، أن توقع حركتك في الدنيا في الحيز الذي مثاًل: هناك ح 
  ه تعالى:حركتك في الحياة في الحيز الذي سمح هللا به، والدليل قول سمح هللا به، أن توقع



  

مواطن الصبر  .53الفضل الثالث :   209 

 

 َن َّللاَِّ ﴾  اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُهًدى مِ  َأَضلُّ ِممَّنَ ﴿ َوَمنْ 
 [  50ية: ] سورة القصص اآل 

المخالف عند علماء األصول   أو  المعاكس  المعنى 
أن الذي يتبع هواه وفق هدى هللا عز وجل ال شيء  

ه، اإلنسان ال يخجل إذا تزوج أبدًا، وفي الزواج  علي
إذا جمعتحقيق شهوة يخجل  من طريق    ، ال  المال 

ام في  أودعها هللا  فما من شهوٍة  إال شروع،  إلنسان 
خالل تسري  نظيفًة  قناًة  لها  ال  جعل  باإلسالم  ها، 

شهوٍة  من  ما  تنظيم،  يوجد  لكن  حرمان،  يوجد 
لها   جعل  إال  اإلنسان  في  هللا  نظيفًة  أودعها  قناًة 

 اٌت نهوي بها. تسري خاللها، فالشهوات سلٌم نرقى بها، أو درك

 معظمهم من حفاظ كتاب هللا، وعدد كبير منهم   ، قال لي: عندي ثمان وعشرون حفيدًا،م جليل دعاني مرةً عال
له أوالد، أطباء، أنا فكرت بكالمه، أي هذا الجمع الغفير من حفاظ كتاب هللا، من األطباء، والمهندسين، أي  

ج والبنات  بنات،  وله  الكنائن،  له  جلبوا  األصهار،  واألوالد  له  حفيلبوا  وثالثون  وكنائنه،  ثمان  أوالده  غير  دًا 
الكبير من األشخاص المتفوقين علمًا ودينًا، أساس  وأصهاره، معنى هذا هناك كم كبير، هذا الكم  وغير بناته  

دعارة هناك عالقة جنسية، هذه الشهوة سلٌم ترقى بها إلى   هذا الكم عالقٌة جنسية، أليس كذلك؟ وفي أي بيت 
 سفل سافلين. ت تهوي بها إلى ألى عليين، أو دركا أع

 : عَلقة الصبر باإليمان 

اإليمان هو الص باإليمان؟  الصبر  المؤمن ما عالقة  منهج هللا،  الشهوة وفق  بدافع  الحركة  إيقاع  بر، عملية 
كل المال، ويتألق، لكن كل حركته وفق منهج هللا، وغير المؤمن يأ   يأكل، ويشرب، ويتزوج، ويعمل، ويكسب 

  وتسمعون كل يوم. ويزني، ويكذب، ويقتل، ويبطش كما ترون ، ويشرب الخمور، من ماٍل حرام 
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 نًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا اَل َيْسَتُووَن ﴾ ﴿ َأَفَمْن َكاَن ُمْؤمِ 
 ] سورة السجدة [

َكاْلُمْجِرِميَن * َما َلُكْم َكْيَف ﴿ َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن 
 َتْحُكُموَن ﴾ 

 القلم [ ] سورة 

َئاِت َأْن ْم َحِسَب الَّذِ أَ  ﴿ يِ  َنْجَعَلُهْم يَن اْجَتَرُحوا السَّ
اِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم  َكالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِملُ  وا الصَّ

 َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْحُكُموَن ﴾
  

 ة [ ] سورة الجاثي

ْنَيا ُثمَّ ُهَو َيوْ َناُه َمَتاَع الْ َمْن َمتَّعْ ﴿ َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُهَو اَلِقيِه كَ   َم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضِريَن ﴾ َحَياِة الدُّ
 ] سورة القصص [ 

طبيبًا متألقًا، كون  يمكن أن يضغط الدين كله بكلمة واحدة إنها الصبر، أوضح مثل بين أيدينا، من أجل أن ت
طبيبًا متألقًا، لو لم يصبر  الكتاب حتى أصبح  ون سنة وراء  يقول لك: سبع وثالثون سنة دراسة، سبع وثالث

من   يكون لكان  أن  يمكن  بالحياة هل  استمتع  إنسان  لو  مستقبلي،  أثر  لها  ليس  الحسية  المتع  األزقة،  أوالد 
ستحيل! البد من الصبر حتى من أجل الدنيا، حتى من أجل أن ؟ معالمًا كبيرًا؟ طبيبًا متألقًا؟ صناعيًا كبيراً 

 أن تصبر.الدنيا البد من  ن متألقًا فيتكو 

 الصبر ثمن الجنة : 

 ذا قلنا: إن الدين كله يضغط بكلمة واحدة ما بالغنا، وال تجاوزنا المعقول، إنه الصبر. لذلك إ
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الصبر   ورد  يقول:  ـ  تعالى  ـ رحمه هللا  أحمد  ااإلمام  هو في  اإليمان  تسعين موضعًا، ألن  في  الكريم  لقرآن 
اإل وألن  مخلو الصبر،  انسان  وثمن  للجنة،  لجنة  ٌق 

نى سيدنا يوسف؟ الصبر أبدًا، سيدنا يوسف، ما مع
 نبٌي كريم، قيمته في عفته: 

ِ ِإنَُّه َربِ ي َأْحَسَن َمْثَواَي ﴾  ﴿ َقاَل َمَعاَذ َّللاَّ
 [ 23سورة يوسف اآلية:  ]

  شهوته، سيدنا أيوب: على أي صبر

 ﴿ ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبرًا ﴾
 [  44  اآلية:] سورة ص 

 لجنة هو الصبر. إذًا ثمن ا

 غير المؤمن :الفرق بين المؤمن و 

غير المؤمن متفلت يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، من حالل، من حرام، يجلس مع من يشاء، إنسان صالح،  
اٍن يشاء، إلى ملهى، إلى ناد، يأخذ أي ماٍل يشاء، يعتدي على أي ي مكطالح، سيئ، مجرم، يذهب إلى أ

 ن، أما المؤمن فمنضبط: سمعون في العالم كله، هكذا غير المؤمشاء، كما ترون وت ٍق يمخلو 

 )) اإِليماُن َقيََّد الَفْتَك ال َيْفِتُك مؤِمن (( 
 ] أخرجه أبو داود عن أبي هريرة [ 

القدس ذ في يومين سبعين   بحواعندما فتح الفرنجة 
فتح صالح   فلما  الطرقات،  في  تمشي  الدماء  ألفًا، 

 دٍم واحدة.قدس لم ترق قطرة ال الدين

 ْتَك ال َيْفِتُك مؤِمن (( )) اإِليماُن َقيََّد الفَ 
والمسلم ال يستطيع أن يقر مبدأ المعاملة بالمثل، ال  
وسام   القيد  وهذا  له،  القيد شرٌف  وهذا  مقيد،  يقدر، 
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 لى صدره، يقول عليه الصالة والسالم:عه عشرٍف يض

 كٌر ((  ش)) اإليمان نصفان نصٌف صبٌر ونصفٌ 
 في شعب اإليمان عن أنس[ ]البيهقي 

  تتمناها فكن شاكرًا، وبين حالٍة تؤلمك فكن صابرًا: أنت بين حالةٍ 

ابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان  )) َعَجبا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أص
  له ((يراً خيرًا له، وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر، فكان خ

 مسلم عن صهيب الرومي [ ] أخرجه 

 عن غير المؤمن بأنه شاكر صابر. المؤمن يتميز 

 فإذا ُضغط إلى عباداٍت شعائرية أصبح المسلمون ال وزن لهم: اإلسَلم منهج تفصيلي 

 ذه المعاني: الحديث اآلخر الذي يؤكد ه 

 )) اإليمان هو الصبر ((
 ]ورد في األثر[ 

طعامك،    فق منهج هللا، في فقط، أن توقع الحركة و 
في   شرابك،  في  التوجيهات،  عملك،  في  في  بيتك، 

الحل،    في طريقك، في المصائب، في األفراح، في
في الترحال، في اإلقامة، في الغضب، في الرضا،  

قد   أبالغ  وال  تفصيلي  منهج  من هناك  يقترب 
فراش   من  يبدأ  المنهج  هذا  بند،  ألف  خمسمئة 

بالعالقات  وينتهي  ك  الزوجية  منهج  امل،  الدولية، 
توه أنهم  الكبرى  المسلمين  أن مشكلة  الدين  أن  موا 

ئات بل ألوف التوجيهات في كل مناحي الحياة، أي أنت تقدر أن تذبح تؤدي هذه العبادات الشعائرية، هناك م
واحدة   ن تخرج أحشاءه؟ وهللا مرة رأيت في سوق يبيع الدجاج، يذبح الدجاجة وبعد ثانيةحيوانًا وقبل أن يسك



  

مواطن الصبر  .53الفضل الثالث :   213 

 

نتف ريشها، هناك   يغمسها في  يغلي حتى يسهل  النبي    ماٍء  أختها فغضب  أمام  ذبح شاًة  إنسان  توجيهات، 
 : "هال حجبتها عن أختها، تريد أن تميتها مرتين".وقال 

بحياتك، الدين منهج كامل، فلما اقتصر المسلمون على فهم الدين    هناك مئات ألوف التوجيهات في كل شيء
كلمتهم هي العليا، للطرف اآلخر مؤخرة األمم، ليس أمرهم بيدهم، ليست  ائرية أصبحوا في  أنه عبادات شع

وسبيل سبيٍل  ألف  غير، صلى، وصام،  عليهم  ليس  شعائرية  عباداٍت  الدين  فهموا  ألنهم  وتسمعون،  ترون   ،
ية، بناته،  أما في كسب أمواله، في بيته، في عمله، في أفراحه، في أتراحه، في حركته اليوموحج، وزكى،  

مصالزوجته وفق  مزاجه،  وفق  والديه،  أهله،  فإ،  تفصيلي،  منهج  اإلسالم  أن  المشكلة  المشكلة،  هنا  ذا حه، 
 ُضغط إلى عباداٍت شعائرية أصبح المسلمون ال وزن لهم في األرض. 

 وهللا من أعوام طويلة ما عدت ألقيته إطالقًا خشية أال ُأصدق، الحديث: وهللا حديٌث شريف، 

 َنا َعَشَر َأْلفًا ِمْن ِقلٍَّة (( ْن ُيْغَلَب اثْ )) َولَ 
 ] أخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك [ 

 ام كيف أن عشرة آالف مقاتل وقفوا أمام أعتى جيش، هناك مقاييس دينية دقيقة جدًا. لكن شاهدنا قبل أي

 صبر واجب بإجماع األمة :ال

 أيها األخوة: 

 )) اإليمان هو الصبر ((
 ألن القرآن الكريم حينما يقول:  بإجماع األمة، جباآلن الصبر وا

 اْصِبْر ﴾ ﴿ 
 [  17] سورة ص اآلية:  

 فهذا أمر، وكل أمٍر يقتضي الوجوب، 

 ﴿ اْصِبْر ﴾ 
األوامر   من  سلسلٌة  وجل  منهج هللا عز  منهج هللا،  تطبيق  أن على  من  البد  تؤمن  أن  بعد  فأنت  والنواهي، 

  عما نهيت، واآلية الدقيقة جدًا: ت، وأن تنتهيأمر  تتحرى األحكام الشرعية، أن تأتمر بما 
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 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن ﴾ ﴿
 [   36] سورة األحزاب اآلية: 

أنت   هللا،  مع  إيماني  عقد  هناك  أي  مؤمن،  كلمة 
أ خالقًا،  به  آمنت  ربًا،  باهلل  إلهًا،  آمنت  به  منت 

آمنت به موجودًا، آمنت به واحدًا، آمنت به كاماًل،  
قال  طاعة، هناك عقال  عاهدته على فإذا  إيماني،  د 

 هللا لك: 

 َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ﴾  ا﴿ يَ 
 [ 153] سورة البقرة اآلية:  

  أي يا عبدي بحسب العقد اإليماني بيني وبينك:

ُ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم ا ﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل   َأْمِرِهْم ﴾َرُة ِمْن ْلِخيَ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى َّللاَّ
 ] سورة األحزاب [ 

مر والنواهي ليست خاضعًة للبحث، أحيانًا بالمعاهدات، بالمؤتمرات، هناك بنود في جدول األعمال يقال ااألو 
ت، فالمؤمن يختار هذه المرأة ليتزوجها أو هذه، مخير، يختار أن عنها: إنها ليست خاضعًة للبحث هذه مسلما 

أ  تاجرًا  موظف يكون  يختار  و  الًا،  هذا  في  أو  المكان  هذا  في  يقيم  يوجد مأن  ال  والنواهي  باألوامر  أما  كان، 
 اختيار، 

ُ َوَرُسوُلُه َأْمرًا َأْن يَ   ُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم ﴾﴿ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى َّللاَّ

 واآلخرة : الدنياالصبر وسيلة لتحقيق السعادة في 

 خلقت من أجله:  ياآلن الصبر وسيلة لتحقيق الهدف الذ

ْبِر ﴾  ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [   153] سورة البقرة اآلية:  

 صبر، هل تصدقون أن هللا عز وجل حينما يقول: اآلن ما من أمة تتقدم إال بال 
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 ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل ﴾  َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهمْ  َوِعْنَد َّللاَِّ ﴿ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم 
 ] سورة إبراهيم [ 

 ومع ذلك يقول هللا عز وجل:

ُكْم َكْيُدهُ   ْم َشْيئًا ﴾ ﴿ َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُّ
 [   120] سورة آل عمران اآلية: 

تلغي   هللا  وتطيع  تصبر  حينما  كيد أنت  كّل 
كل  افرينالك بطشهم،  كل  قوتهم،  كل  تلغي   ،

 هم، كل مكرهم، كل أموالهم، كل إعالمهم،أسلحت

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ﴾   ﴿ َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُّ
ا لتحقيق  وسيلة  الصبر  الدنيا  إذًا  في  لسعادة 

يق الهدف الذي خلقت  واآلخرة، الصبر وسيلة لتحق 
 من أجله، 

ْبرِ ِذينَ يَُّها الَّ ﴿ أَ   ﴾  َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

 كلما ازداد علم اإلنسان ازداد صبره :

راشد  إنسان  صبرك،  يزداد  علمك  ازداد  كلما  اآلن 
جلس على كرسي طبيب األسنان، قال له: قلبك ال  

تجده  يتحم تصبر،  أن  إلى  تحتاج  المخدر،  ل 
قلبه صابرًا،   يؤذي  المخدر  القصة  عرف  ، ألنه 

ألم، على عند  وهناك  شّد  صبر،  القصة  عرف  ما 
م يتكلم بكلمة، أما الطفل فال يوجد عنده الكرسي ول

يضرب  وقد  يصيح،  الحقيقة،  يدرك  أن  إمكان 
الطبيب إذا كان صغيرًا، فالصبر يتناسب مع العلم،  
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 اد علمك ازداد صبرك .كلما ازد

معك حق، فلما قلت له: أنت معك   أنت   ـ، قلت له: ال أخاف من هللا ـ هو يبدو ملحداً مرة قال لي طالب: أنا  
داد غضبه، قال لي: لماذا؟ قلت له: ألن الفالح أحيانًا يأخذ ابنه إلى الحقل إلى الحصيدة، يضعه بين حق از 

يخاف، من يخاف من ال يخاف منه، ألنه ال يدرك ، و بالتالي ال    سنابل القمح، يمر ثعبان طوله عشرة أمتار
 د.الثعبان؟ الراش 

الطبيب أحيانًا يعقم الفاكهة مرات عديدة، حتى   باإلدراك، كلما ضعف إدراكك ضعف خوفك،علق  فالخوف مت
بالعدوى، فكلما ازداد   علمك ازداد أنت تضجر منه، ألنه يرى الجراثيم، واألوبئة، واألمراض العضالة، تأتي 

 صبرك. 

 اّلِل على الصبر :على اإلنسان االستعانة ب

  لكن قال تعالى:

 َما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَِّ ﴾وَ ﴿ َواْصِبْر 
 [   127سورة النحل اآلية: ] 

 استعن باهلل على الصبر، 

 ﴿ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَِّ ﴾
شر، لكن هللا سبحانه  عونة إلهية، وهللا الذي أصابهم فوق طاقة البوالذي رأيناه من صبر أخوتنا وهللا هناك م

 ، اهم على أن يصبرو وتعالى أعان

 ِباّلِلَِّ ﴾ ﴿ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ 
 لكن أحيانًا اإلنسان يكون ضعيفًا، لكنه مضطر أن يصبر، والصبر عنده هو القهر، قال تعالى: 

ثِ ُر* قُ  ْجَز ْم َفَأْنِذْر* َوَربََّك َفَكبِ ْر * َوِثيَ ﴿ َيا َأيَُّها اْلُمدَّ ْر * َوالرُّ  َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر* َوِلَربِ كَ  َفاْهُجْر* َواَل اَبَك َفَطهِ 
 َفاْصِبْر ﴾

 ] سورة المدثر [ 

 المؤمن يصبر هلل، أما إذا كان هناك تجاوز:
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 ﴾  ﴿ َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبُهُم اْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِصُرونَ 
 سورة الشورى [  ]

عن  وال  قهٍر،  عن  وال  ال عن ضعٍف،  يصبر هلل، 
يف متوهجة،  الف سوهو قوي، عشرة آ  ذلٍة، يصبر

فم من  بكلمٍة  والسالم   مؤتمرة  الصالة  عليه  النبي 
 قال: 

يم وابن  )) ما تظنون أني فاعٌل بكم؟ قالوا: أٌخ كر 
 أٍخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء(( 

 ية[ ] السيرة النبو 

 

ويًا، ن قهو الصبر، أن تكو الصبر وأنت قوي، نحن الضعاف صابرون شئنا أم أبينا، أي مقهورون، ليس هذا  
عل صبرك هلل، اجعل صبرك بطولًة، عماًل صالحًا، أما كل إنسان ضعيف  وأن تعفو عمن ظلمك، و أن تج

إنسان اشتكى لك همه،    ر شاء أم أبى، رضي أم لم يرَض، وأنت مهمتك أن تصبر، وأن تصابر،يصبر، يصب
 يضاعف المصيبة: مه ك إنسان يجعل كالأعنه على الصبر، ال تقل له: أنا لو مكانك النتحرت، هنا 

 اِبُروا ﴾﴿ اْصِبُروا َوَص 
 [   200] سورة آل عمران اآلية: 

ُسِل ﴾ ﴿ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو   اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
 [  35] سورة األحقاف اآلية: 

 تك في الصبر؟ األنبياء أما المتفلتون فال يصبرون.من قدو 

 من عدم الصبر :العذاب الزحف واستعجال  الوهن والحزن والتولي من

 لكرام، يقول هللا عز وجل: أيها األخوة ا

ُسوَل َواَل ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ  َ َوَأِطيُعوا الرَّ  ﴾  ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا َّللاَّ
 ] سورة محمد [ 
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اآلخر، وجاء  ت بابنها  يحًا، فبكت واتصلإنسان خدم والدته عشر سنوات ثم ضجر، وغضب، وتكلم كالمًا قب
 ثاني، ال تبطل عملك: وم الثاني ماتت عند ابنها الوأخذها، في الي

ُسِل ﴾   ﴿ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
من عدم الصبر، والضجر من عدم الصبر، والتولي من الزحف من عدم الصبر، أيها األخوة، الوهن والحزن  

  : الصبرل العذاب من عدم واستعجا 

 َزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴾َواَل َتِهُنوا َواَل َتحْ  ﴿
 ] سورة آل عمران [ 

 للموضوع تتمة إن شاء هللا في لقاٍء آخر. 
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 1الصبر مع الشهوات 3.6

 الرحمـن الرحيـم بسـم اللـه

الصادق الوعد األمين، اللهم أخرجنا من ظلمات    محمد  مين، والصالة والسالم على سيدنا حمد هلل رب العالال
 الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. 

 حركة اإلنسان في النطاق المسموح به من الشهوات :  الصبر هو إيقاع

ال   الكرام،  األخوة  دقيزلأيها  موضوٍع  في  وعالمنا  الوصول  "سبل  بـ:  متعلٍق  الق  وهو موضوع  ات  أال  قبول" 
 الصبر. 

لها   اإلنسان إال جعل  ما من شهوٍة أودعها هللا في 
قناًة نظيفًة تسري خاللها، فالصبر هو إيقاع حركة  

ف إذًا  اإلنسان  الشهوات،  به من  المسموح  النطاق  ي 
هذه في  لندقق  اآلن  صبر،  كله  آليات،  ا  اإليمان 

 ولى قال تعالى: اآلية األ

ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه  َنا﴿ َوَلِئْن َأَذقْ  اإلِْ
 ِإنَُّه َلَيُئوٌس َكُفوٌر ﴾ 

 ] سورة هود [ 

 عرفة بأل تعني اإلنسان قبل أن يؤمن:بالمناسبة حيثما وردت كلمة اإلنسان م

يِ   َضرَّاَء َمسَّ دَ ﴿ َوَلِئْن َأَذْقَناُه َنْعَماَء َبعْ   اُت َعنِ ي ِإنَُّه َلَفِرٌح َفُخوٌر ﴾ئَ ْتُه َلَيُقوَلنَّ َذَهَب السَّ
 ] سورة هود [ 

 أي في الرخاء ينسى فضل هللا عليه، يفرح بهذا العطاء، وفي الشدة ييئس، يائٍس متبجح. 

اِلَحاِت ُأوَلِئَك َلُهْم مَ  ﴿  َكِبيٌر ﴾ ِفَرٌة َوَأْجٌر غْ ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِمُلوا الصَّ
 ] سورة هود [ 
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 رخاء شكور وفي الضراء صبور : في ال المؤمن 

 أي المؤمن متميز، في الرخاء شكور، وفي الضراء صبور، وقد قال عليه الصالة والسالم:

كر، فكان  ش  أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاءُ )) َعَجبا ألمر المؤمن! إنَّ 
 خيرًا له ((  فكان ه، وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر،خيرًا ل

 ] أخرجه مسلم عن صهيب الرومي [ 

 آيٌة ثانية: 

ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتََلُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َوَنعََّمهُ  ِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِ ي َأْكَرَمن* َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتََلُه َفَقَدَر َعَليْ  ﴿ َفَأمَّا اإلِْ
 ُقوُل َربِ ي َأَهاَنِن ﴾ َفيَ 

 فجر [ رة ال] سو 

توهم يتوهم اإلنسان أن نعم هللا في الدنيا إكرامًا، وي
الجواب   فجاء  إهانًة،  الحرمان  أن  أيضًا  اإلنسان 

 اإللهي: 

 ﴿ َكَلَّ ﴾ 
 [  17لفجر اآلية: ] سورة ا 

 ﴿ َكَلَّ ﴾ 
،  أداة ردٍع ونهي، أي يا عبادي ليس عطائي إكراماً 

 ًا، عطائي ابتالء، وحرماني دواء: وال منعي حرمان

نْ ))إ َ َلَيْحِمَي َعْبَدُه اْلُمْؤِمَن ِمْن الدُّ َراَب (( نَّ َّللاَّ  َيا َوُهَو ُيِحبُُّه َكَما َتْحُموَن َمِريَضُكْم الطََّعاَم َوالشَّ
 ]الحاكم عن أبي سعيد الخدري[ 

 وفي رواية ثانية: 

 ((لكة الراعي الشقيق غنمه من مراتع الهالمؤمن كما يحمي ))إن هللا عز و جل يحمي عبده 
 ] شعب اإليمان عن حذيفة [ 
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ندري: "ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في  لذلك قال ابن عطاء هللا السك
 لمنع عين العطاء." المنع عاد ا

 دائدس وبين ربهم، وبالٌد أخرى فيها شحجابًا بين النا   أحيانًا البالد التي فيها رخاٌء كبير، هذا الرخاء قد يكون 
عك وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في كثيرة، هذه الشدائد تدفعهم إلى باب هللا، ربما أعطاك فمن

 المنع عاد المنع عين العطاء. 

 الخصائص التي منحت لإلنسان ابتَلٌء يقي م في ضوء التعامل معه :كل 

 اآلن:

ْنَسانُ ﴿ َفأَ   ْكَرَمُه ﴾أَ  ِإَذا َما اْبَتََلُه َربُُّه فَ مَّا اإلِْ
أعطاه   وسامًة،  أعطاه  صحًة،  أعطاه  مااًل،  أعطاه 
رفيعًا،   منصبًا  أعطاه  وأوالدًا،  أهاًل  أعطاه  ذكاًء، 

 أعطاه بحبوحًة ماديةً 

 َيُقوُل َربِ ي َأْكَرَمن ﴾﴿ فَ 
وليس   نعمًة  ليس  العطاء  هذا  ال،  له:    نقمًة،نقول 

ان، يقّيم في ضوء استخدامك له،  هذا العطاء امتح
ُأنفق المال في طاعة هللا كان المال نعمًة وأية    فإذا

است إن  أعطاك صحًة،  نقمة،  وأية  نقمًة  المال  كان  واآلثام  المعاصي  في  المال  أنفق  وإذا  في  نعمة،  خدمتها 
وأية نقمة، كل نعم   ثام الصحة نقمةٌ صي واآلطاعة هللا الصحة نعمٌة وأية نعمة، أما إذا استخدمت في المعا

الحظو  وكل  هي   ظ هللا،  إنما  نقمًة،  وليست  نعمًة  ليست  لإلنسان،  منحت  التي  الخصائص  وكل  الدنيا،  في 
 اعة هللا، فالنبي عليه الصالة والسالم يقول: ابتالٌء يقّيم في ضوء التعامل معه، المال نعمة إن أنفق في ط

ُ ماال، َفهَو  ل القرآَن فقام به آناء اللَّي: رجٌل آَتاُه َّللاَُّ َنتْينِ )) ال َحَسَد إال على اثْ  َوآَناَء النَّهاِر ورجٌل أْعطاُه َّللاَّ
 ُيْنِفِقُه آَناَء اللَّيِل وآناَء النَّهاِر (( 

 عن عبد هللا بن عمر [ ] أخرجه البخاري ومسلم والترمذي  



  

1واتالصبر مع الشه .63الفضل الثالث :   222 

 

 .الء وحرماني دواءئي ابت إذًا : ليس عطائي إكرامًا وال منعي حرمانًا، عطا 

 الصبر طريق الجنة :

كما تعلمون لكل حسنٍة ثواب، إال الصبر، التعبير المعاصر معه شيك مفتوح، اآلن أي سند فيه    أيها األخوة،
 ك شيكًا موقعًا والرقم فارغ، اكتب أي رقم: رقم، مليون، خمسة ماليين، ألف مليون، إال أن هنا 

اِبُرونَ   ْيِر ِحَساٍب ﴾  َأْجَرُهْم ِبغَ ﴿ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 الزمر [ ] سورة 

 طريق الجنة، اآلن اإلله العظيم يقول لعباده:   رالصب

اِبِريَن ﴾   ﴿ َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّ
 [   126] سورة النحل اآلية: 

أي هناك شهوات، و هناك ضبط، غض البصر صبر، ضبط اللسان صبر، ضبط الدخل صبر،    خير لكم، 
صبر، ضبط الحركة صبر، ضبط اليد صبر،   ـاءات مختلطة  ضبط اللقاءات ـ هناك لق  ضبط اإلنفاق صبر،

 ضبط األذن صبر، لذلك، 

اِبِريَن ﴾   ﴿ َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّ

 اون و التنازل : من عَلمة اإليمان التع

 اآلن دقق: 

َ َوَرُسوَلُه َواَل َتَنازَ   ا ﴾ُعوا َفَتْفَشُلو ﴿ َوَأِطيُعوا َّللاَّ
 [  46ة: ] سورة األنفال اآلي

 ا، وهذه مشكلة المسلمين:و تضعف

 ﴿ َوَتْذَهَب ِريُحُكْم ﴾ 
 [  46] سورة األنفال اآلية: 

 تذهب قوتكم: 
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 ﴿ َواْصِبُروا ﴾ 
 [  46] سورة األنفال اآلية: 

إذا   أي  اآلية؟  بهذه  الصبر  عالقة  ما  ماذا؟  على 
من   افسوا، لذلك ينشأ كنتم في مهمة تطاوعوا وال تن

اسم فضيلة  اآلية  التهذه  فضيلة  أنا  نا ها  مثاًل  زل، 
وأخي بوفد تكلم فانطلق لسانه، أنا ينبغي أن أسكت  
لست   أنني  أثبت  أن  ينبغي  أما  بالمهمة،  قام  ألنه 

وأتكلم،   فأقاطعه  منه  تحققت  أقل  المهمة  إذا  ال، 
 ينبغي أن أسكت، أن أتنازل له، لذلك: 

 َهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا ﴾ ذْ ْفَشُلوا َوتَ َواَل َتَناَزُعوا َفتَ   َوَرُسوَلهُ ﴿ َوَأِطيُعوا َّللاََّ 
 [  46] سورة األنفال اآلية: 

التعاو  اإليمان  من عالمة  فأنت صابر،  العامة  للمصلحة  تحقيقًا  أخاك  تطيع  ومن عالمة ضعف حينما  ن، 
أحيانًا، ومن ع التنازل  التنافس، من عالمة اإليمان  البعد عن اإلاإليمان  الذات، اآلنالمة  تأكيد  أنت   يمان 

صبر، لكن ال تنسى أنك مكلٌف أيضًا أن تصابر، أن تحمل الناس على الصبر، أحيانًا يشكو لك  ت  مكلف أن
أن الحمد هلل  ال،  له:  تقول  بزوجته،  مشكلًة  اآلن أحدهم  هو  األدب،  من سوء  هذا  رائعة، ال،  عندي زوجة  ا 

 ا. ه على تطليقهه على الصبر، ال أن تحملمته، يجب أن تعينمتضايق، يشكو لك قضيًة آل 

َ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ﴾   ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا َّللاَّ
 [ ] سورة آل عمران 

 نظام الدنيا نظام جهد و بذل و نظام اآلخرة نظام إكرام و جزاء : 

 شيء ليس سهاًل:   اآلن الصبر

  َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴾ نَّ ﴿ َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َفإِ 
 ] سورة آل عمران [ 
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رؤيا صحيحة،   يملك  الذي  قوية،  إرادة  يملك  الذي 
هللا مرضاة  إلى  تطلعًا  يملك  يصبر، ك  الذي  بير 

والحياة تحتاج إلى صبر، نحن في دار عمل ال في 
دار تشريف،  دار تكليف ال في  دار جزاء، نحن في  

 تكريم، في الدنيا:  نحن في دار كدح ال في دار

ْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى َربِ َك َكْدحًا  ﴿ َيا َأيَُّها اإلِْ
 َفُمََلِقيِه ﴾ 

 ] سورة اإلنشقاق [ 

 أما في اآلخرة:

 َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها ﴾  ﴿
 [  35] سورة ق اآلية: 

 ا نظام جهد يبذل، إذًا،كرام، نظام الدنينظام اآلخرة نظام إ

 ِبُروا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴾ ﴿ َوِإْن َتْص 

 ما من دعوٍة إلى هللا إال وتواجه معارضة فشأن الدعاة إلى هللا شأن الصبر :

 ن دقق في هذه اآلية: اآل

ُ  بِ ا َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي سَ وَن َكِثيٌر َفمَ ﴿ َوَكَأيِ ْن ِمْن َنِبيٍ  َقاَتَل َمَعُه ِربِ يُّ  ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوَّللاَّ يِل َّللاَّ
اِبِريَن ﴾   ُيِحبُّ الصَّ

 ] سورة آل عمران [ 

  يحبك؟ما قولك أنك إذا كنت صابرًا فإن هللا

اِبِريَن ﴾  ُ ُيِحبُّ الصَّ  ﴿ َوَّللاَّ
 على كلمة  لو تتبعت آيات القرآن الكريم

  ُيِحبُّ ﴾﴿ َوَّللاَُّ 
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المتطهرين،   هلوجدت أن هللا سبحان  التوابين، يحب  الذي يحب؟ يحب  آية ذكر من  وتعالى في بضع عشرة 
  شيء سهل: يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، أي أن تصل إلى محبة هللا

اِبِريَن ﴾  ُ ُيِحبُّ الصَّ  ﴿ َوَّللاَّ
 آلية يقشعر بدني:وهللا حينما أقرأ هذه ا

 اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب ﴾ مَ ﴿ ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبرًا ِنعْ 
 ] سورة ص [ 

والتكاليف   قلياًل  الدخل  يكون  يقدر صبرك،  أي هللا 
الحرا المال  لكسب  كثيرة  طرائق  عندك  و  م،  كثيرة، 

 تقول: 

َ َربَّ اْلَعاَلِمي  َن ﴾ ﴿ ِإنِ ي َأَخاُف َّللاَّ
 ] سورة الحشر [ 

ن مبادئك تمنعك أن تأكل المال الحرام، وهللا يقدر  لكبإمكانك أن تملك الماليين المملينة،   يقدر أنه أنت  هللا
 شأن الصبر، سيد  هذا الموقف، اآلن ما من دعوٍة إلى هللا إال وتواجه معارضة أحيانًا، فشأن الدعاة إلى هللا

 ، وسخر منه، وضرب، فقال: ، في الطائف ُكذبوالذي أقسم هللا بعمره الخلق، وحبيب الحق، وسيد ولد آدم،

أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من ي )) يا رب إن
الي ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك  تكلني؟ إلى عدٍو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضٌب علي فَل أب

 أوسع لي (( 
 جعفر[ طبراني عن عبد هللا بن ] ال 

 دب؟ ما هذا الصبر؟ما هذا األ

 ض على دينه كالقابض على الجمر :لقابفي آخر الزمان ا

 اآلن:
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 )) َبَدَأ اإِلسَلُم غريبًا، وَسَيُعوُد غريبًا كما بَدَأ، فُطوَبى للغرباِء (( 
 ن أبي هريرة [ ] أخرجه مسلم ع

ون في آخر الزمان أحبابي أناس يأت  ك؟ قال: ال أنتم أصحابي ))اشتقت ألحبابي، قالوا: أو لسنا أحباب
اِبُر ِفيِهمْ  ى ِديِنِه َكاْلَقاِبِض َعَلى اْلَجْمِر، أجره كأجر سبعين، قالوا : منا أم منهم؟ قال : بل منكم،  َعلَ  الصَّ

 ى الخير معوانًا و ال يجدون (( قالوا: و لَم؟ قال : ألنكم تجدون عل
 ] الترمذي عن أنس[ 

في  ي المؤمن  قلب  يذوب  والوم  يرى  مما   جوفه 
وإن قتلوه،  تكلم  إن  يغير،  أن  سكت   يستطيع 

 استباحوه، موٌت كعقاص الغنم:

)) َيْوٌم اَل َيْدِرى اْلَقاِتُل ِفيَم َقَتَل، َواَل اْلَمْقُتوُل ِفيَم  
 ُقِتَل (( 

 ة []مسلم عن أبي هرير 

 لذلك: 

َبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبِلكَ  ُبوا َوُأوذُ َفَصَبُروا َعَلى َما  ﴿ َوَلَقْد ُكذِ  ِ َوَلَقْد   ُمبَ وا َحتَّى َأَتاُهْم َنْصُرَنا َواَل ُكذِ  َل ِلَكِلَماِت َّللاَّ دِ 
 َجاَءَك ِمْن َنَبِإ اْلُمْرَسِليَن ﴾

 ] سورة األنعام [ 

 لذلك قال عليه الصالة والسالم:

ثون من يوم وليلة، قد أتى عليَّ ثَل ُأِخْفُت في هللا ما لم ُيَخْف َأحٌد، وُأوِذيت في هللا ما لم ُيؤَذ أحد، ول)) لقد 
  شيء ُيواريه ِإبُط بَلل ((  ِإالومالي ولبَلل طعامٌ 

 ] أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك [ 

 الصبر طريٌق البد من أن يسلكه اإلنسان ليصل إلى الجنة : 

 خوة: الطرف اآلخر له مكر مخيف، قال تعالى: أيها األ اآلن 
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 ْكُرُهْم ﴾ ِعْنَد َّللاَِّ مَ ﴿ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم وَ 
 [  46] سورة إبراهيم اآلية: 

منه   تزول  بأنه  مكرهم  يصف  عظيم  إله  تصور 
الجبال، هل تستطيع قوى األرض مجتمعة أن تنقل  

الدول كل  طاقة  فوق  درعا؟  إلى  قاسيون  ،  جبل 
 مكر هؤالء أعداء الدين بأن مكرهم تزول  وصف هللا 

 منه الجبال: 

ِ َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن ْكَرُهْم َوِعْندَ ﴿ َوَقْد َمَكُروا مَ   َّللاَّ
 ْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل ﴾ْكُرهُ مَ 

 ] سورة إبراهيم [ 

 استمع إلى اآلية الثانية: 

 ْيُدُهْم َشْيئًا ﴾ ُكْم كَ ﴿ َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُّ 
 [   120] سورة آل عمران اآلية: 

لف فورًا معهم، على  ة تتحاة، اإلعالم الذي يملكونه، ثالثون دول، أموالهم الطائلأسلحتهم، أقمارهم الصناعية 
معهم  طائلة،  أموال  معهم  أقمار صناعية،  معهم  الفيتو،  حق  معهم  تحالفات،  معهم  عدوان،  على  ضالل، 

 إعالم، قال: 

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ﴾ ﴿ َوإِ   ْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُّ
 بكلمتين في هذه اآلية:  أن خالص المسلمينهل تصدقون 

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ﴾ ِبُرو ﴿ َوِإْن َتْص   ا َوَتتَُّقوا اَل َيُضرُّ
ل: لن تمكن قبل أن تبتلى"، أي بسم وقا بالمناسبة اإلمام الشافعي ُسئل: "أندعو هللا بالتمكين أم باالبتالء؟ فت

 ، تبتلى ثم ُتمكن، اآلية:  من دون ابتالءمستحيل وألُف ألِف مستحيل أن تنال عطاًء من هللا

اِبِريَن ﴾ْبُتمْ ﴿ َأْم َحِس  ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم الصَّ   َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلِم َّللاَّ
 [  ل عمران] سورة آ 
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 إذًا البد من أن تصبر، فالصبر طريٌق البد من أن تسلكه. 

 الفَلح و التفوق : المؤمن بالنجاح وهللا عز وجل مع 

 لمة: اآلن ماذا تعني ك

اِبِريَن ﴾  ﴿ ُ َمَع الصَّ  َوَّللاَّ
 ] سورة البقرة [ 

اِبِريَن ﴾  ُ َمَع الصَّ  ﴿ َوَّللاَّ
 لى: بالتأييد، بالتوفيق، بالحفظ، بالنصر، قال تعا 

ُ  ﴿ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن َّللاَِّ   َوَّللاَّ
اِبِريَن ﴾َمعَ    الصَّ

 ] سورة البقرة [ 

كأ إذا  عليك  ي  كان  وإذا  عليك؟  فمن  معك  ان هللا 
 فمن معك؟ آيٌة دقيقٌة جدًا قال تعالى: 

 ﴿ َلْيَس اْلِبرَّ ﴾
 [   177] سورة البقرة اآلية:  

 نجاح، الفالح، التفوق: أي ال

ِ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َواْلَمََلِئَكِة  َآَمَن  ْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمنْ اْلَمْشِرِق َوا ﴿ َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبلَ  ِباّلِلَّ
اِئِليَن َوِفي ا َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِ يَن َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرَبى ِبيِل َوالسَّ َقاِب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَّ لرِ 

ََلَة َوَآَتى الزََّكاَة َوَأقَ   ُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا ﴾اْلُمو وَ اَم الصَّ
 [   177] سورة البقرة اآلية:  

 الصبر إشارٌة على صدق اإلنسان : 

 اآلن دققوا: 
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اِبِريَن    ِفي اْلَبْأَساِء ﴾﴿ َوالصَّ
 [   177] سورة البقرة اآلية:  

ال  والبأساء،  النعماء  وفير،  هناك  مال  بيت  نعماء 
األطع من  ألوان  طيبة،  صحة  هذه مجميل،  ة؛ 

والدخل  ا صغيرًا،  البيت  يكون  قد  والبأساء  لنعماء، 
 قلياًل، و المعاناة كثيرة: 

رَّاِء ﴾ اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ  ﴿ َوالصَّ
 [   177سورة البقرة اآلية:   ]

واألنفس،   المال  في  النقص  التفسير:  علماء  قال 
بدخل   يرزق  ولم  المال  قليل،  في  النقص  أوالد، 

 : واألنفس، قال 

رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ﴾﴿ َوالصَّ   اِبِريَن ِفي اْلَبْأَساِء َوالضَّ
 [   177] سورة البقرة اآلية:  

 الشدة:

 وا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن ﴾ ﴿ ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدقُ 
 ] سورة البقرة [ 

 ية المتعلقة بالمؤمنين: صدق اإلنسان، اآل  فصار الصبر إشارٌة على

اِبِريَن ﴾َونَّكُ ﴿ َوَلَنْبلُ  ِر الصَّ  ْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 
 رة البقرة [ ] سو 

ِهْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلِئَك ْم َصلَ ْيِه َراِجُعوَن* ُأوَلِئَك َعَلْيهِ  َوِإنَّا ِإلَ  َقاُلوا ِإنَّا ّلِلَِّ ﴿ الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبةٌ  َواٌت ِمْن َربِ 
 ُهُم اْلُمْهَتُدوَن ﴾

 ] سورة البقرة [ 
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 الدعوة إليها :الصبر يشمل البحث عن الحقيقة والعمل وفقها و 

شافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم  ل عنها اإلمام العي، بل السورة التي قا اآلن اآلية التي قال عنها اإلمام الشاف
 : رة العصرهي سو 

 ﴿ َواْلَعْصِر ﴾
 [  1] سورة العصر اآلية: 

 جواب القسم: 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر* ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا ﴾  ﴿ ِإنَّ اإلِْ
 [   3-2العصر اآليات: ] سورة 

 أي بحثوا عن الحقيقة: 

اِلَحاِت ﴾﴿ َوَعِملُ   وا الصَّ
 [   3-2ات: سورة العصر اآلي ]

 تحركوا وفقها: 

 َحقِ  ﴾ْوا ِبالْ ﴿ َوَتَواَص 
 [   3-2] سورة العصر اآليات: 

 دعوا إليها، أما الرابعة: 

ْبِر ﴾  ﴿ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
 ] سورة العصر [ 

 ها. صبر يشمل البحث عن الحقيقة، والعمل وفقها، والدعوة إليقال العلماء: هنا ال 

 صبر : البحث يحتاج إلى

الدعوة إلى هذا المنهج تحتاج إلى صبر، إلى صبر، و   اج إلى صبر، وتطبيق هذا المنهج يحتاجلبحث يحتا
 وهللا عز وجل يقول: 
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 ﴿ َفاْصِبْر َصْبرًا َجِميًَل ﴾ 
 ] سورة المعارج [ 

، لكن لم يعد يستطيع االحتمال،  هناك إنسان صابر
من دعك  متبرم،  ينتقد،  دائمًا  جدًا،  قاس  ي،  كالمه 

 هللا عز وجل قال:  اذهب من وجهي،

  ﴾ ًا َجِميَلً ﴿ َفاْصِبْر َصْبر 
 وهناك إنسان يتقبل قضاء هلل وقدره بصبٍر جميل: 

 ﴿ َفَصْبٌر َجِميٌل ﴾ 
 [  18] سورة يوسف اآلية: 

 مكان تأثرت بها كثيرًا: ت هذه اآلية في وهللا مرة قرأ

 ﴿ َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِ َك ﴾ 
 [  48 ] سورة الطور اآلية:

قال لك طبيب األسنان: ال تحتمل المخدر، البد  ى صبر، لو  مر واضح، ما دام واضحًا ال يحتاج إلأحيانًا األ
فتتألم وتسكت، لكن أحيانًا وأنت مؤمن مست تتألم، األمر واضح،  تأتي   قيم، مطبق لمنهجمن أن  تمامًا،  هللا 

 مشكلة يصعب عليك تفسيرها، هنا تأتي هذه اآلية: 

 َك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا ﴾ ْر ِلُحْكِم َربِ  ﴿ َواْصبِ 
 [  48ية: ة الطور اآل] سور 

:  أخ من أخواننا ولدت امرأته فجاء الولد معه أذية دماغية، فأصبحت تأتيه اختالجات نوبية، فاألطباء قالوا 
له: إن الذي   لدماغ تنتهي بشلل، أو بفقد بصر، أو بأشياء كثيرة، فألمت به كآبٌة كئيبة، قلت هذه أذية في ا

 بغي أن تقبله، فلذلك: ا قراره ينه، والذي تعبده، والذي ترجو رضاه، هذتحب

  اللَّْيِل َفَسبِ ْحُه َوِإْدَباَر النُُّجوِم ﴾َتُقوُم * َوِمنَ ﴿ َواْصِبْر ِلُحْكِم َربِ َك َفِإنََّك ِبَأْعُيِنَنا َوَسبِ ْح ِبَحْمِد َربِ َك ِحيَن 
 ] سورة الطور [ 
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  عز وجل :حنة َمنحة من هللاوراء كل مِ 

الذي سمح هللا  له أن اآلن هذا  بالحق دخل      ينطق 
 في امتحانات صعبة جدًا: 

﴿ َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا 
 اِتَنا ُيوِقُنوَن ﴾ َوَكاُنوا ِبَآيَ 

 ] سورة السجدة [ 

هللا دون   أي مستحيل أن تصل إلى مقاٍم رفيٍع عند
يسب أأن  نبيه  هللا  أعلم  حينما  امتحانات،  سيد قه  نه 

ماذا سبق    األنبياء والمرسلين في اإلسراء والمعراج،
دٌة إلى هللا عز  دٍة وراءها شَّ  وجل: ذلك؟ الطائف، لذلك كل محنٍة بعدها منحة، وكل شِّ

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعنِ   ْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴾ ِلَك مِ ْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ ذَ اْلُمْنَكِر َوا ﴿ َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
 ] سورة لقمان [ 

 النصر و الفرج مع الصبر ألن الصبر يحتاج إلى عزيمة :

 لكن:

 َك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴾  َذلِ ﴿ َوَلَمْن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ 
 ] سورة الشورى [ 

بغي أن تصبر،  قدره مباشرًة، ينقد يأتي قضاء هللا و 
يأتي قضاء هللا    ، لكن قدوالصبر يحتاج إلى عزيمة 

الصبر   هذه  الحالة  في  أنت  إنسان،  يد  على  وقدره 
أصعب، يوجد إنسان غريم أمامك، وقع الطفل من  

وقدر، لكن هناك    قضاء  الشرفة فمات، تقاضي من؟ 
أمام   قفز  االبن  بالغة،  بدقٍة  مركبته  يقود  إنسانًا 
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 ة: هذه اآليأمامك إنسان، بهذا الموقف العصيب في كبة ودهسته، أنت المر 

 ﴿ َوَلَمْن َصَبَر ﴾
 على قضاء هللا وقدره، 

 ﴿ َوَغَفَر ﴾ 
 لمن جعل هللا هذا القضاء والقدر على يديه، 

 ُموِر ﴾ِم اأْلُ ﴿ ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعزْ 
 و ويقول: ، والنبي كان يدعأيها األخوة الكرام، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الصبر 

ْبرَ )) اللَُّهمَّ إني أسأُلَك    (( الصَّ
 ] أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل [ 

بعد ذ لكن  الصدمة األولى ال يصبر  إنسان عند  أحيانًا  الصدمة األولى،  الحقيقي عند  الصبر  يجأما  بر لك 
 ا من الصابرين. ولى، اللهم اجعلن على أن يصبر، هذا الواقع ماذا تفعل؟ أما المؤمن يصبر عند الصدمة األ
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 2واتالصبر مع الشه 3.7

 ـن الرحيـمبسـم اللـه الرحم

على س والسالم  والصالة  العالمين،  وعلى الحمد هلل رب  الطاهرين،  الطّيبين  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  يدنا 
 ّب العالمين.دة ألِوَيِته، وارَض عّنا وعنهم يا ر أمناء دعوته، وقاصحابته الغر الميامين، 

 فيما نهي عنه :  المؤمن يتحرك حركتين؛ حركة فيما سمح له وحركة

اآلية اليوم الزلنا في سورة البقرة وهي قوله  شاهدون؛ مع لقاء جديد حول الومضات القرآنية، و أيها األخوة الم
 تعالى: 

ََل ﴿ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ   َلى اْلَخاِشِعيَن ﴾ ِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ عَ ْبِر َوالصَّ
 [ 45] سورة البقرة:  

مئة    لشهوات يمكن أن نتحرك بسببها بالتعبير الرياضيوجل أودع فينا الشهوات، وهذه ا   الحقيقة أن هللا عز
لنا  الحكيم، سمح  القويم، وشرعه  لكن هللا عز وجل في منهجه  فقط،    وثمانين درجة،  فكل شهوة بمئة درجة 

حيز   هناك  فينا  فيه،أودعها هللا  التحرك  من  منعنا  آخر  حيزًا  هناك  لكن  فيه،  نتحرك  أن  الجنة    يمكن  ألن 
  عز وجل يقول: حتاج إلى طاعة، تحتاج إلى افعل أو ال تفعل، هللاتحتاج إلى التزام، ت

ْبِر ﴾  ﴿ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
 [ 45] سورة البقرة:  

إلفحين النفس  تتوق  فينا،  ما  هللا  أودعها  شهوة  ى 
المؤمن فيصبر، يصبر من أجل من؟  ويأتي هذا  

قومه  الذي  أجل  من  خالقه،  أجل  أجل  من  من   ،
اإل نعمة  أعطاه  نعمة  الذي  اإلمداد،  نعمة  يجاد، 
أ من  والرشاد،  الذي  الهدى  هذا  يسعده،  أن  جل 

ليس   أنه  لو  اإلنسان،  به  يرقى  هلل  طاعة  ُيترك 
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جل؟ أودع فيك الشهوات، أنت إذا أنفقت  ت هناك حدود، كيف نرقى إلى هللا عز و مات إطالقًا، ليسهناك محر 
ا هللا،  إلى  ارتقيت  مئاتالمال  به  تحل  المال  محبب،  آثرت    لمال  هللا،  طاعة  آثرت  إذا  فأنت  المشكالت، 

بإنفاقه، المال إال لنرقى  انه، آثرت التقرب إليه، وأنفقت هذا المال وأنت تحب المال، ما أودع فينا حّب  رضو 
 وات إال لنرقى بترك ما حرم منها. وما أودع هللا فينا حب الشه

نهي عنه، إذا نهي عن شيء تركه، إذا سمح له  كة فيما سمح له، وحركة فيما  إذًا المؤمن يتحرك حركتين، حر 
 ء أخذه، هذه الحركة األخذ والمنع ترقى باإلنسان، لذلك قال هللا عز وجل: بشي

ْبِر ﴾اْسَتِعيُنوا ِبا﴿ وَ   لصَّ
 [ 45] سورة البقرة:  

 ف هللا وصل إلى الجمال و الكمال و النوال :من عر 

ملمحًا في   أيه لكن هناك  أنت  دقيقًا جدًا،  تاآلية  القرب،  تذوق طعم  باهلل،  تتصل  المؤمن حينما  ذوق طعم ا 
تسعده، لذلك من   تي تنتاب اإلنسانالحب، تذوق طعم الطاعة، تذوق طعم اإلقبال، هذه المشاعر اإليمانية ال

صبر عن شيء    ستعد أن يضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، فلذلك اإلنسان إذاأجل الحفاظ عليها، م
هنا ورد في بعض خطب النبي صلى هللا    خر، وترك الدنيا يقابله رضوان هللا عز وجل، منطمعًا في شيء آ

 عليه وسلم: 

 ( ء ال دار استواء())إن هذه الدنيا دار التوا
 ] كنز العمال عن ابن عمر[ 

الغة بالغة بالغة جعلت هذه الدنيا بأوضاع  لحكمة ب 
اإلنسان   يحسن  قد  وعنده مختلفة،  المال،  كسب 

في   مشكلة  عنده  جدًا  جيد  بيته  البيت،  في  مشكلة 
اإلنسان،  العمل،   لهذا  تقويم  هي  المشكالت  هذه 

 فينا من وترقية له، لذلك الشهوات التي أودعها هللا
ولكن الجانب الذي حرم علينا تركه يرقى بنا إلى هللا، اإلنسان سموات،  أن نرقى بها إلى رب األرض والأجل  
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طرة ماء، من أجل إلى بيته في رمضان وهو في أعلى درجات العطش، ال يستطيع أن يضع في فمه قيدخل  
المحرمات،  العبادة هلل عز وجل، ترك  فهذه  الخالق،  ت  من؟ من أجل  المنهيات،  المقدم شيء، ترك  به،  رقى 

 م شيئًا هلل عز وجل سعد بقربه، هللا عز وجل مصدر الكمال. إذا قد فاإلنسان

ا عرفت هللا وصلت إلى  إلنسان يحب أشياء ثالثة، يحب الكمال، يحب الجمال، يحب النوال، فأنت إذالحقيقة ا
 ن، ثمنها الطاعة. الجمال، وإلى الكمال، وإلى النوال، هذه المعرفة لها ثم

 خيرًا منه :  ضه هللاما ترك عبد شيئًا هلل إال عو 

في اإلنسان إال جعل لها قناة نظيفة تسري خاللها، أقول مرة ثانية: ما من شهوة على اإلطالق أودعها هللا   
حيانًا  ذه القناة النظيفة تسعد بها وأنت في طاعة هللا، وأنت في رضوان هللا، فلذلك أحرمان ال يوجد، لكن ه

قوان مهناك  قوانين  أو  البشر،  من صنع  ستنبطة ين 
الحياة   حركة  حركة  ،  من  من  قانونًا  هناك  أن  لو 

منه مع  يتناقض  يمكن الحياة  أي  وجل،  ج هللا عز 
هذا   لكن  طائلة،  أموال  منه  يأتيك  بعمل  تقوم  أن 

لك  ا يسمح  األرضي  النظام  هللا،  يرضي  ال  لشيء 
لكن طاعة هللا الكبير،  المكسب  لك بهذا  تسمح   ال 

إمكانك  ك شيء بك، فأنت إذا دفعت الثمن في تر بذل
أن تأخذه في الدنيا، لكن آثرت طاعة هللا على هذا  

 ن أنت تخضع لقانون آخر أنا أسميه: قانون العناية اإللهية، لذلك: الشيء، اآل

 ترك عبد شيئًا هلل إال عوضه هللا خيرًا منه في دينه ودنياه (()) ما 
 ير عن ابن عمر [ ] الجامع الصغ

 ون على هللا من أن تدع شيئًا هلل ثم ال تعوض عنه أضعافًا مضاعفة: لكون أهأنا أقول هذه الكلمة: زوال ا  

 ) ما ترك عبد شيئًا هلل إال عوضه هللا خيرًا منه في دينه ودنياه (()
 لجامع الصغير عن ابن عمر [ ] ا
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 لذلك اآلية الكريمة: 

بْ  ََلِة ﴿ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ  ﴾ِر َوالصَّ
 [ 45] سورة البقرة:  

سعادة بالقرب منه  لها معنى آخر، أنت إذا اتصلت به شعرت بسعادة القرب منه، فكأن هذه اللصالة ف أما وا
 وبين سعادة. تعوضك عن الشيء الذي تركته خوفًا منه، فأنت بين طاعة

ننطلق جميعًا من خالل هذه اآليات   أن  الحرص على طا أرجو هللا سبحانه وتعالى  أواًل، وعلى إلى  عة هللا 
 هي سّر وجودك وغاية  يًا، وعلى العمل الصالح ثالثًا، فإن الصالة والعمل الصالح والطاعة هللليه ثانالتقرب إ

 وبركاته.   وجودك، وإلى لقاء آخر والسالم عليكم ورحمة هللا
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 خلق الصبر  3.8

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 مقدمة :

العالمين ، والصالة على رسوله األمين ، وعلى من به اهتدى ثم اقتدى ، ثم اقتفى ، أما بعد    الحمد هلل رب 
يدة من حلقات برنامجكم : "موسوعة األخالق اإلسالمية" لمشاهدون أن نلتقي بكم في جديسرنا أيها األخوة ا

محمد راتب النابلسي ، أستاذ   ستاذ الدكتورإلسالمية ، مع فضيلة األديد من األخالق ا لننتقل اليوم إلى خلق ج
  بكم أستاذنا الكريم . اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة ، في كليات الشريعة وأصول الدين ، فأهاًل وسهالً 

 تور راتب :الدك

 بكم أستاذ أحمد .

 األستاذ أحمد :

اليومية ، فتعب ه في حياتنا  الخاصة ، وهو أمر نحتاج  ألخالق له فلسفتهأستاذي الكريم الصبر خلق من ا
البدن بحاجة إلى صبر ، والسعي على الرزق بحاجة إلى صبر ، والعالقات مع الناس بحاجة إلى الصبر ،  

 لى صبر ، فما هو أصل الصبر وما فلسفته ؟ . والصبر على البالء بحاجة إ

 : له هللا مقوماتهااإلنسان َقِبل حمل األمانة فحم  

 الدكتور راتب :

 الرحيم ، الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين .هللا الرحمن بسم 

 نسان ، هو المخلوق األول رتبة . حينما نعرف حقيقة اإلأستاذ أحمد ، مرة ثانية  
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ْنَساُن ﴾ َبْيَن َأْن ْرِض َواْلِجَباِل َفأَ َماَواِت َواأْلَ ﴿ ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعَلى السَّ   َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اإلِْ
 (  72) سورة األحزاب اآلية : 

 . ، هو المخلوق المكرمإذًا هو المخلوق األول  

ْمَنا َبِني َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِ  َواْلبَ  ْحِر ﴿ َوَلَقْد َكرَّ
َباتِ َوَرَزْقنَ  ْلنَ اُهْم ِمَن الطَّيِ  اُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن  َوَفضَّ

 َخَلْقَنا َتْفِضيًَل ﴾
 ) سورة اإلسراء ( 

 هو المخلوق المكلف . 

ْنَس ِإالَّ ﴿ َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ    ِلَيْعُبُدوِن ﴾ َواإلِْ
 ) سورة الذاريات (

لذل َقِبل حمل األمانة ،  ء هللا الحسنى ، ينطق بأسما اتها ، أال وهي : الكون  ك حمله هللا مقومألن اإلنسان 
 وصفاته الفضلى ، منحه العقل ، لكن يعنينا في هذا الكالم الشهوة ، قال تعالى : 

َهَواِت ِمنَ ﴿ ُزيِ َن ِللنَّاِس ُحبُّ  َساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب وَ  الشَّ ِة َوالْ النِ  َمِة اْلِفضَّ َخْيِل اْلُمَسوَّ
ْنَيا ﴾َواأْلَْنَعا  ِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

 (  14) سورة آل عمران اآلية :  

الشه فيه  تإذًا اإلنسان كائن أودعت  الحركة ، أي كائن متحرك ، حركته بسبب  وات ، والشهوات  إلى  دفعه 
 شهواته . 

فع إلى الجنس ، الدافع إلى تأكيد  لشراب ، الدا، الدافع إلى الطعام وا   علم النفس الدافعبل تسمى الشهوة في  
  الذات .

 به :  المؤمن بالصبر واإلرادة واإلصرار يوقع حركته في الحياة وفق الحيز الذي سمح هللا

 ة هللا ورضوانه ، ن هللا أودع فيه الشهوات ، أصبحت عنده دوافع ، إذًا حركة ، اآلن كي يستحق جن إذًا أل
قع حركته في مجال سمح هللا له به ، فقط ، عالقته بالمال ، هناك مئات  واألبد في نعيم مقيم ال بد من أن يو 
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الكسب المشروع ، أي إذا    بها هي  مسموح  بل ألوف من أساليب كسب المال الغير مشروع ، وهناك منطقة 
 منفعة فهذا كسب مشروع . بنيت منفعة على  بنيت منفعة على مضرة ، هذا كسب غير مشروع ، أما إذا

حينما  وفق    فهو  المال  كسب  في  حركته  يوقع 
،  الحيز الذي سمح هللا له به هذا يحتاج إلى صبر

مشروع   غير  كسب  هناك   ، مغرية  أموال  هناك 
فلكية ، هو يمتنع عن أي مال     ، األرقامكبير جداً 

يأخذه بطريق غير مشروع ، ويحصر حركته في  
 مشروع . مال في الطريق الكسب ال

يم بالمرأة  يستعالقته  أن  بألف طريق  كن  بها  متع 
أعطاه    ، بالزواج  له  هللا  سمح   ، مشروع  غير 

طت ، ونبذها المجتمع ،  إنسانة سق   مساحة كافية يلبي هذا النداء من دون أن يكون تلبية النداء على حساب
اتها ،  الدها حولها ، أصهارها ، بنتتقدم بالسن ، أو تزوج ، الزوجة زوجته ، لها مستقبل ، لها منه أوالد ،  

 اك تخطيط و تصميم إلهي . هن

ما دام اإلنسان يوقع حركته بدافع من شهواته وفق منهج هللا ، وفق الحيز المسموح له ، فهو صابر ، ألنه  
، ير مشروعة سب مااًل فلكيًا عن طريق المخدرات ، أو عن طريق القمار ، أو عن طريق أشياء غمكن أن تك ي

أو عنأو ع  ، تجارة محرمة  إفس   ن طريق  الفلكي معظمه عن طريق غير طريق  الدخل  اآلن   ، الشباب  اد 
 مشروع . 

الح وفق  الحياة  في  يوقع حركته   ، وإصرار   ، وعزم   ، وإرادة   ، بصبر  الذيفالمؤمن  بل   يز   ، به  سمح هللا 
 اللها . ناة نظيفة تسري خكتطمين ما من شهوة أودعها هللا في اإلنسان إال وجعل لها ق
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 : أصل الصبر و فلسفته

ألنك مكلف أودعت فيك الشهوات ، لتكون كالمحرك في  ، فلسفة الصبر أنك مخلوق أول ، مكرم ، مكلف  إذًا 
ت ، ولكن البّد من أن توقع حركتك بدافع هذه الشهوات وفق  السماواالسيارة ، كي ترقى بها إلى رب األرض و 

 ريق المستقيم .منهج هللا ، وفق الط 

ل ، وفيها  د هو العق وأوضح مثل : مركبة فيها مقو 
  ، الشرع  هو  طريق  وهناك   ، الشهوة  هو  محرك 
توقع حركة   اليقظة  درجات  أعلى  في  أنت  فمادمت 

طريق   على  المحرك  اندفاع  من  ، المركبة  معبد 
 فأنت في سالم ، لذلك هللا عز وجل قال :

ُ َمِن اتََّبعَ  ََلِم ﴾ ِرْضَواَنُه سُ ﴿ َيْهِدي ِبِه َّللاَّ  ُبَل السَّ
 (  16ية : لمائدة اآل ) سورة ا

 قال :  

 ﴿ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم ﴾
 (  9) سورة اإلسراء اآلية : 

ضغط ، وال بد من قوة تحمل ، كي توقع الحركة التي نشأت من شهوات أودعت    بد من  فالبّد من إرادة ، وال
 . اإلنسان إال وجعل لها قناة نظيفة تسري خاللها ا هللا فيالتطمين : ما من شهوة أودعهفق منهج هللا ، و فيك و 

 األستاذ أحمد :

أي الصبر ـ النفس عن الجزع س ـ  إذًا من هذا الكالم هل نفهم أن تعريفه يمكن أن يلخص بقولنا : إنه حب 
 ذا التعريف ؟. وهو أمر نفسي ، ومنع اللسان من الشكوى ، هل يصح ه

 اإليمان نصفه صبر : 

 راتب : الدكتور
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يمكن ، اإليمان نصفه صبر ، الحقيقة اإلنسان ألنه مخير بإمكانه أن يتحرك بدافع أية شهوة مئة و ثمانون  
أوقع الحركة في السبعين درجة سلم ونجا ، وسعد وأسعد ، أما إذا   درجة ، مسموح له بسبعين درجة ، فإذا 

 المال .شروع سرق ج زنى ، بدل أن يعمل بعمل مبعين بدل أن يتزو تجاوز هذه الس

 ما هو الصبر ؟ هو قوة إرادة تعينك على أن توقع الحركة وفق منهج هللا . 

 األستاذ أحمد :

 هللا عز وجل يقول : 

ََلِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن ﴾ ا﴿ َواْسَتِعيُنوا بِ  ْبِر َوالصَّ  لصَّ
 ) سورة البقرة ( 

 نستعين بهما على ماذا ؟. 

 باّلِل عز  وجل يزود اإلنسان بسعادة تغنيه عن كل ما يغضب هللا :  االتصال

 الدكتور راتب :

 هناك نقطة دقيقة : 

 ُه ِبَغْيِر ُهًدى ِمَن َّللاَِّ ﴾ َوا ﴿ َوَمْن َأَضلُّ ِممََّن اتََّبَع هَ 
 (  50) سورة القصص اآلية : 

الم اآلية  المعنى  لهذه  اتبع خالف  إذا  اإلنسان  أن 
 ال شيء عليه هذه واحدة ، أما  فق هدى هللاهواه و 
 اآلن :

ََلِة ﴾ ْبِر َوالصَّ  ﴿ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
شيئاً  يدع  حينما   ، إلهيًا  نهيًا  يدع  حينما   اإلنسان 

هناك  محرم أحيانًا  لكن   ، صبر  إلى  يحتاج   ، ًا 
أنت    ، المحرم  الشيء  لهذا  عن بديل  تبحث 

باهللالسعادة   االتصال  في  تحققت  فإذا   ،   النفسية 
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صبر من الناحية استغنيت بها عن أية معصية تتوهم أنها تحقق لك لذة أو متعة ، فالصبر هو الترك ، أما ال 
ك ، فينبغي أن تبتعد عنه ، و لو كنت جائعًا جدًا ، تحتاج إلى  ليس ل   اإليجابية ، مثاًل يوجد طعام و هو

منه ، ومتاح لك ، تقبل على الطعام    نب هذا الطعام طعام أنفس منه ، وأطيبن إذا كان إلى جا صبر ، لك
 يك . الطيب المتاح لك ، وال تعبأ بهذا الطعام الذي ُحرم عل

 

 م يعد عبئًا على اإلنسان لصبر لفعندما تصلي تجد أن الصبر ضعفت تكاليفه ، ا

ْبِر ﴾  ﴿ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
ل كهلل عز وجل تأتيكم سعادة تغنيكم عن  بإرادة قوية ، لكنكم حينما تتصلون باالشهوات المحرمة  أي دعوا كل  

 شيء ، عن كل تطلع إلى ما يغضب هللا عز وجل، صارت اآلية لها معنى دقيقًا ، 

 ْبِر ﴾﴿ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ 
 أواًل . 

يانًا تطوق إليها ، مثاًل : تاب  ام ، لكن نفسه أحمعاصي واآلثمثاًل : إنسان في بداية طريق اإليمان يدع كل ال
ماع األغاني ، له أغنية مفضلة قبل أن يتوب كان يحبها كثيرًا لو سمعها في سيارة قد يطرب لها ، لكن عن س

ها ، ال يدعها وهو مشتاق إليها ، يدعها وهو مشمئز يشمئز من  بعد تعمق اتصاله باهلل ، وسمو نفسه اآلن
 ع. ت إلى مستوى الشر فنفسه ارتق  ،لها 

 األستاذ أحمد :

  عليه وسلم يقول : رسول هللا صلى هللا

 )) ِإنكم َسَتْلَقوَن بعدي َأَثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ((
 [  ]أخرجه البخاري ومسلم عن عبد هللا بن زيد بن عاصم

  ؟. عليه وسلم   ثرة ؟ وكيف يكون الصبر حتى نلقى رسول هللا صلى هللاما هي األ
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  أكبر من هذه المعاصي :أن يبتعد عن المعاصي ألن ما عند هللا على اإلنسان

 الدكتور راتب :

 )) ِإذا رَأيتم ُشحا ُمَطاعا ، وهوى ُمتََّبعا ، وُدنيا ُمؤَثرة ، وإعجاَب كلِ  ذي رأي برأِيه ((
 داود والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني [ ] أخرجه أبو 

 آخر الزمانمن عالمات 

 حا ُمَطاعا (()) ِإذا رَأيتم شُ 
بدنيا أي مادية مقيتة ، اإل يبيع آخرته  قَيمه ،  يبيع  يبيع مبادئه ،  قليل ،  الدنيا  يبيع دينه بعرض من  نسان 

 ،غيره

 ا (( )) ِإذا رَأيتم ُشحا ُمَطاعا ، وهوى ُمتََّبع
 نصها ،مة ، عليه أن يقتبها أو محر  يعبأ اإلنسان ما إذا كانت هذه الشهوات مسموح الشهوات ، وال 

 ه (( )) وإعجاَب كلِ  ذي رأي برأيِ 
أي كل إنسان مرجع رأيه هو الدين ، يريد دينًا كما 
يريد ، مثل هذا اإلنسان من عالمات آخر الزمان ،  

  ، بشهواته  وتعلق   ، هللا  عن  ،  شرد  بقدراته  واعتّد 
الدنيا واست على ، واستكبر ، وباع دينه بعرض من 

 قليل . 

، أي آثر الدنيا على طاعة هللا ،  الدنيا المؤثرة    هذه
آثر  أحي محرمة  تجارة  من  جدًا  كبير  دخل  يأتيه  انًا 

 هذا الدخل الكبير على طاعة هللا . 

ن في األعياد ، لمجرد أن يطيع  ه الكلمة يقولها المسلمو وأنا أقول دائمًا : اإلنسان حينما يقول : هللا أكبر ، هذ
، لمجرد أن يطيع زوجته فيما    وال مرة ، ولو رددها بلسانه ألف مرة  ما قال هللا أكبر عصي خالقًا  مخلوقًا وي
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يغضب هللا ، ويعصي هللا ، هو في الحقيقة رأى أن طاعة زوجته أكبر من طاعة هللا ، حينما يغش في البيع  
 هللا . بر من طاعة نيه من غش الناس في البيع والشراء رآه أك، المبلغ الكبير الذي يجوالشراء 

الك تفقلذلك  األمد  يمتد  أكبر من لمات اإلسالمية حينما   ، أكبر من كل شيء  أكبر  ، كلمة هللا  د مضمونها 
عند هللا أكبر من هذه    الدنيا وما فيها ، المؤمن حينما يقول : هللا أكبر أي ال يقبل أن يرتكب معصية ألن ما 

 معصية . ال

 األستاذ أحمد :

 لملهيات عن الصالة . ويقول : هللا أكبر ، أي أكبر من كل احرام في الصالة ر تكبيرة اإللذلك حينما يكب

 كلمات المسلمين مع طول األمد وضعف اإليمان والتفلت من منهج هللا فقدت مضمونها:

 الدكتور راتب :

سانه ألف مرة ،  لو رددها بلخالقًا ، ما قال هللا أكبر وال مرة و ن حينما يطيع مخلوقًا ويعصي  مرة ثانية : اإلنسا 
 . ومع ضعف اإليمان ، ومع التفلت من منهج هللا ، فقدت مضمونها لذلك كلمات المسلمين مع طول األمد ،  ف

 ، فلذلك هناك كلمات فقدت قد تقول إلنسان ملحد : كيف حالك ؟ يقول لك : الحمد هلل ، ال يؤمن باهلل أصالً 
 هللا أكبر ال يمكن أن يعصي هللا . ات ، فإذا قال :  ل هذه الكلملولها ، لكن المؤمن يحافظ على مدلو مد

 ستاذ أحمد :األ

تحدثنا أستاذي الكريم عن صور الصبر وهي صور جزئية ، لكن أنواع الصبر وهي شاملة وعامة ، حبذا لو 
 عليقًا عليها ؟. نسمع منكم تعدادًا لها أو ت

 أنواع الصبر :
 ـ الصبر على طاعة هللا :  1

 الدكتور راتب :

ثالا للصبر  وطاعلحقيقة   ، على طاعة هللا  : صبر  أنواع  كلمة  ثة  أي   ، كلفة  ذو  والتكليف   ، تكليف  ة هللا 
،  لمالتكليف تعني أن هناك كلفة ، ألن طبع اإلنسان يتناقض مع التكليف ، اإلنسان طبعه يقتضي أن يأخذ ا
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، فاإل ينفقه  أن  أما أخذ  نوالتكليف   ، قوة  ، وإلى  إرادة  إلى  يحتاج  إ فاق  يحتاج  لى مجاهدة ، شيء المال ال 
 يتوافق مع الطبع .

فأن    ، له  تحل  ، ال  أجنبية  امرأة  أمامه  تمر  حينما 
بصره   غّض  إذا  أما  طبعه  وفق  منها  عينيه  يمأل 

 فهذا تكليف . 

الو  سريره  في  نائمًا  يبقى  ،  أن  الشتاء  أيام  في  ثير 
، دافئ  عنه   والفراش  فينزع   ، الفجر  يؤذن  ثم 

وياللحاف الفراش ،  ،  ويتوضأ ويصلي ،  نهض من 
، يقاوم الجسم هذا العمل م  هذا ليس في راحة الجس

 ، فالطبع أن تبقى نائمًا ، والتكليف أن تستيقظ . 

هذه الفضائح ، معلومات ممتعة ، حينما يصل إلى سمعك شيء من فضائح الناس الطبع يقتضي أن تروج  
طلق زوجته ؟ ألنها خانته ، وكذا عل فالن، ولماذا  يرة ، تتصدر المجلس وتحدث الناس عما فوقصص مث

 كن التكليف أن تسكت ، التكليف أال تسهم في إشاعة الفاحشة بين المؤمنين . ل وكذا

ر على طاعة هللا هذا أول أنواع الصبر ،  اآلن ما دام التكليف متناقض مع الطبع ، إذًا أنت بحاجة إلى صب
 الصبر على طاعة هللا . 

 المعصية : ـ الصبر عن  2

، المعصية محببة ، والفتن رائجة ، وطريق الحرام سهل ، ي  المعصية محببة ، هذا كالم دقيق وواقعاآلن  
 الحالل صعبًا .  بينما طريق الحالل صعب ، لحكمة بالغٍة بالغة بالغٍة جعل هللا الحرام سهاًل ، وجعل 

المخدرات فرضًا    : تسويقها  مثاًل  إلى مكان  ألف ضعف،  من مكان زراعتها  المخدرات  ، هناك  تجار  أرباح 
 تكون أعلى أرباح بالعالم . قدأرباح فلكية ، و 

ألن التكليف يحتاج إلى جهد وإرادة ، أما الحرام فمحبب ، دخل كبير ، مكانة ، معنى دخل كبير أي بيت 
 الحرام الكبير . ة ، رحالت ، هذا كله يحققه الدخل  كبة فارهة ، امرأة جميلة ، أثاث فخم ، سياح فخم ، مر 
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ل   : مثاًل   ، المعصية  عن  الصبر  على  و  فلذلك  جميعًا  الناس  ألقبل   ، سهل  والحالل   ، صعب  الحرام  أن 
،  تشتري بضاعة ، تعرضها   ، ال ألنهم عباد هلل ، بل ألنه سهل ، لكن لحكمة بالغٍة بالغة أنت تتاجر ،الحالل 

م تربح بالمئة عشرين ، إذا المال  بير جدًا خالل عا تبيعها ، تجمع ثمنها ، بجهد ك  تعلن عنها ، تروجها ،
ستثمر لك عشرة بالمئة فقط ، أما أي تجارة محرمة ، اآلن تجارة الرقيق األبيض أرقام فلكية ، ما هو م  معك

لبيوت تتقاضى خلها كبير ، وازن بين امرأتين ؛ امرأة تعمل با الصبر عن المعصية ؟ المعصية محببة ، ود
المال   من  سا مبلغًا  عمل عشر  مئة  مقابل  تربح  قد  ساقطة  أخرى  امرأة   ، الحرام ضععات  إذًا   ، بساعة  ف 

 ، والحالل صعب . سهل

 األستاذ أحمد :

 جل مجانًا . لذلك الدخول إلى أماكن اللهو بكلفة وثمن ، بينما الدخول إلى بيوت هللا عز و 

 ـ الصبر على قضاء هللا وقدره :  3

 لدكتور راتب :ا

بر الثاني عن معاصي هللا ، بقي الشيء  لصهللا ، ألن طاعة هللا ذات كلفة ، وا  ر األول على طاعةإذًا الصب
الثالث هو الصبر على قضاء هللا وقدره ، أنت مستقيم ، قد تأتي مصيبة ال تفهم حكمتها ، هللا عز وجل 

 : يقول

 ﴿ َفاْصِبْر ِلُحْكِم َربِ َك ﴾ 
 (  48اآلية :  ) سورة القلم

أحي  أأب  ابنه  يأمر  لصالح انًا  بأسنانه  يعتني  ن 
ن يجتهد لصالحه ، لكن لو أن االبن  أ   ، يأمره االبن

يقول   واألب   ، الطاولة  على  والطعام   ، جدًا  جائع 
البنه : ال تأكل ، لم يفهم حكمة ذلك ، متى أنت  

م  عنك بحاجة  تغيب  حينما  ؟  الصبر  إلى  اسة 
 ال الحكمة ، هللا عز وجل ق 
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 ِم َربِ َك ﴾ ﴿ َفاْصِبْر ِلُحكْ 
 أنك مؤمن باهلل ، مؤمن بحكمته ، مؤمن بعلمه ، مؤمن بعجله . ل أنت حينما تصبر لقضاء هللا وقدره دليو 

ه قد يتألم ، قد يبكي بكاًء  اآلن مثاًل : طفل صغير على كرسي طبيب األسنان ، ال يفقه ماذا يجري في أسنان
بيب ، ألنه يجهل ما يفعله الطبيب ، ضعيفة قد يسب الط وإذا كانت تربيته    شديدًا ، قد يمسك يد الطبيب ،

الراشد يعلم أن هذا األلم إليقاف األلم ، وأن هذا األلم صيانة ألسنانه ، لذلك مع أنه يتألم تراه صامتًا ،   ما أ
 وساكتًا ، بل يشكر الطبيب .

 الرضا عن هللا من عَلمات الصبر :

، وربما  ك  رفون باهلل يرون أنه ربما منعك فأعطا تقى صبرك ، والعا باهلل عز وجل ار إذًا كلما ارتقت معرفتك  
أعطاك فمنعك ، وقد يكون المنع عين العطاء ، فالمؤمن يستسلم هلل ، ليس معنى هذا أن يقعد عن السعي ، 

ضا عن هللا السعي ، وينتهي به سعيه إلى هذا المستوى يرضى به ، لذلك الر   أما حينما يبلغ أعلى درجة من
  عز وجل قال : المات الصبر ، هللامن ع

ُ عَ   ُهْم َوَرُضوا َعْنُه ﴾ نْ ﴿ َرِضَي َّللاَّ
 ( 8) سورة البينة اآلية : 

 األستاذ أحمد :

أنه صب باإلنسان وصار صبغة  تمثلت  إن  الخلق  فوائد هذا  تحدثنا عن  ،  ماذا  بأنه صبور  ور صار يعرف 
 ذلك ؟. ما الحكمة من   لذلك ضربت األمثال بصبر سيدنا أيوب ،

 طبعه :  لفالصابر يوفى أجره بغير حساب ألنه خا اإلنسان

 الدكتور راتب :

نحن في العالقات التجارية هناك شيكات ، كل شيك له مبلغ ، لكن أعلى عطاء أن يوقع لك الشيك والرقم  
 طاء بال حدود ، لذلك قال تعالى : مفتوح ، هذا ع
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اِبرُ   اٍب ﴾ ْم ِبَغْيِر ِحسَ وَن َأْجَرهُ ﴿ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 (  10) سورة الزمر اآلية : 

اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ﴾ ﴿   ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 ، المكروه  قبل  ألنه   ، طبعه  خالف  ألنه  ؟  لماذا 

 عنه : "الرضا بمكروه يقول اإلمام علي رضي هللا
اليقين" فأنت حينما ترى أ ن القضاء أرفع درجات 

بيده كل شيء ، ساق  ى كل شيء قدير ،  هللا عل
من حكمة ، ال بّد من حكمة   لك مصيبة ، ال بدّ 

هلل على   بالغٍة بالغة لو كشفت لذاب اإلنسان شكراً 
 هذا الذي أصابه من هللا . 

إ ؟  عني   ًٍ راٍض أنت  هل  رب  يا  نسان فلذلك 
؟ يرضى عنك  راٍض عن هللا حتىهل أنت    يطوف حول الكعبة ، كان وراءه اإلمام الشافعي ، قال له : يا هذا

نعمة فقد رضى عنه وأنا أتمنى رضاه ؟ فقال : إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالقال : سبحان هللا! كيف أ
بر ، فالصابر يعرف هللا، الصابر يعرف رضيت عن هللا ، أي الرضا عن هللا مرتبة عالية جدًا ، وهي الص

 مال مطلق . أن أفعال هللا ك ، يعرف  حكمته ، يعرف عدله ، يعرف رحمته

ثم تكافأ    ينما تصبر على حكم هللا دون أن تفهم حكمته ترقى إلى درجة العابدين ،لكن هناك نقطة دقيقة : ح 
ة العارفين ، من مرتبة العابدين إلى مرتبة  من ِقبل هللا بأن يكشف لك حكمة الذي أصابك ، وترقى إلى مرتب

 العارفين . 

 لذلك المؤمن :

ذلك ألحد إال للمؤمن ، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر ، فكان  ! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خير ، وليس  با ألمر المؤمن ) َعجَ )
 (وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر ، فكان خيرًا له ، وليس ذلك لغير المؤمن (خيرًا له ، 

 ]أخرجه مسلم عن صهيب الرومي [ 
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 األستاذ أحمد :

المبا  ابن  يقول  ذلك  المصيبة واحدة  ركومن  بم  :  اثنتين  المرء صارت  منها  بأجر هذه فإذا جزع  عنى ذهب 
 المصيبة . 

 الطاعة مع الصبر طريق إلى النصر :

 كتور راتب :الد

  صبرهم مع الطاعة طريق النصر ، الدليل : لكن قبل أن ننهي ، المسلمون حينما يصبرون وهم في طاعة هللا

 َتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل﴾ ْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم لِ ْنَد َّللاَِّ مَ ﴿ َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوعِ 
 ) سورة إبراهيم ( 

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ﴾ ﴿ َوِإْن َتْصِبُروا وَ   َتتَُّقوا اَل َيُضرُّ
 (  120ية :  ) سورة آل عمران اآل

أن لو  لكن   ، والصبر  الطاعة  أمام  يتالشى  اآلخر  الطرف  كيد  كل  منهج هللا  نا تصور  ،  نخالف  وجل  عز   
 مع الصبر تنتهي إلى القبر ، بينما الطاعة مع الصبر طريق إلى النصر .ونصبر قهرًا ، فالمعصية 

 خاتمة و توديع : 

 األستاذ أحمد :

 وجل أن يكتب لنا المعية معه إذ قال تعالى : في ختام هذه الحلقة نسأل هللا عز 

اِبرِ  َ َمَع الصَّ  ﴾  ينَ ﴿ ِإنَّ َّللاَّ
 (  153قرة اآلية : ) سورة الب

ق اإلسالمية ، ال  يها األخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم موسوعة األخالوإلى أن نلقاكم أ
 لدكتور محمد راتب النابلسي . يسعنا إال أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة األستاذ ا

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .



 251 الفصل الرابع : الخاتمة

الخاتمة  : فصل الرابعال

وصية لقمان البنه بالصبر 4.1

 الصبر في البيوت 4.2
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 وصية لقمان البنه بالصبر 4.1

 رحيـماللـه الرحمـن البسـم 

 الصبر ثمن الجنة : 

ن  التربوي الذي ورد في وصية لقمان الحكيم البنه ، وقد كا أيها األخوة الكرام ، الزلنا في المنهج التعليمي  
 السابقة : موضوع الخطبة 

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنهَ   ﴾َعِن اْلُمْنَكرِ  ﴿ َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
 ] سورة لقمان [ 

 واليوم : 

 ْر َعَلى َما َأَصاَبَك ﴾﴿ َواْصبِ 
 ر على قضاء هللا وقدره .الصبر ضبط للشهوات ، وتحمل للمكاره ، وصب

 لصبر ثمن الجنَّة . . ا

ا ُخلقهذه  التي  ،  لجنة  الصبر  ثمنها  أجلها  من  نا 
ليسوا   المخلوقات  بقية   ، الصبر  هو  فاإليمان 

ة االختيار ، كسائق القطار  ، ولم يعطوا حريمكلفين
على   هللا يمشي  عند  لكرامته  اإلنسان  لكن   ، سكة 

نة التي أشفق من  عز وجل ، وألنه َقِبل حمل األما 
كون كله  حملها السموات واألرض ، سخر هللا له ال

ن ، تسخير تعريف وتسخير تكريم ، وأودع تسخيري
وأ  ، االختيار  حرية  ومنحه   ، العقل  فيه  فيه  ودع 

 ، قال تعالى : الشهوات 
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َساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر الْ ﴿ ُزيِ َن ِللنَّاِس حُ  َهَواِت ِمَن النِ  ِة َواْلَخْيلِ بُّ الشَّ َمةِ   ُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ  اْلُمَسوَّ
ْنَيا َوَّللاَُّ   ُن اْلَمَآِب ﴾  ِعْنَدُه ُحسْ َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

 [ 14]سورة آل عمران :  

 ط الشهوات، قال تعالى :ليرقى بها صابرًا أو شاكرًا إلى رب األرض والسموات ، فثمن الجنة ضب

ِه َوَنهَ ﴿ َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم   ى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى * َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى ﴾َربِ 
 [ 41-40نازعات :  ]سورة ال

اة المؤمن أنه صابر ، صابر على ما ُأمر به، صابر عما نهي عنه ،  الصبر هو اإليمان ، أشدُّ شيٍء في حي
مة الصارخة في حياة المؤ وصاب  من هي الصبر . ر على قضاء هللا وقدره ، فالسِّ

 ورود الصبر في القرآن الكريم : 

تاب هللا ، هذه المواضع وزعت على سعين موضعًا في كهللا جل جالله أمر بالصبر ، و ورد الصبر في ت
مر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة  عشر بابًا ، الباب األول أن هللا سبحانه وتعالى أمر بالصبر ، وكل أ  ستة

 وب ، قال تعالى : أمر يقتضي الوجعلى عكس ذلك ، كل 

بْ  ََلِة ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ اِبِريَن ﴾ ِر َوالصَّ َ َمَع الصَّ  ِإنَّ َّللاَّ
 [153]سورة البقرة :  

 وقال تعالى : 

 ُتْفِلُحوَن ﴾  َلَعلَُّكْم ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا َّللاََّ 
 [ 200رة آل عمران :  ]سو 

 وقال تعالى : 

 َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّا َيْمُكُروَن ﴾   َواَل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواَل َك ِإالَّ ِباّلِلَِّ ﴿ َواْصِبْر َوَما َصْبرُ 
 [ 127]سورة النحل :  
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 ، الصبر صبر عالمة محبة هللاثمن الجنة ، الإذا قلنا ما الكلمة التي تقابل اإليمان ؟ إنَّها الصبر ، الصبر  
ل  السعي  عالمة  الصبر   ، ابتغاء رضوان هللا  الصبر عالعالمة   ، الصبر لجنة  إنَّ   ، النار  من  الخوف  مة 

 ي في حياة المؤمن بنص األوامر القرآنية . أساس

ََلِة ِإنَّ  ْبِر َوالصَّ َ َمَع ا﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ اِبِريَن ﴾ َّللاَّ  لصَّ
 [153ورة البقرة :  ]س

أخاك على   تحمل  أن  وينبغي   ، أن تصبر  تيجب  أن  ، يجب  نعم هللا الصبر  من  الصبر  أن  وتعتقد  صبر 
 برى . الك

يدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة يقول : الحمد هلل ثالثًا ، الحمد هلل إذ لم تكن في ديني ، والحمد هلل إذ لم  س
 الصبر عليها . .  هلل إذ أُعنت على منها ، والحمد تكن أكبر

 األمر بالصبر و النهي عن الضجر :

ه وهو اهللا جّل جالله  وكما أن جر قال : أمرنا بالصبر ، نهانا عن ضدِّ  لضَّ

ُسِل َواَل َتْسَتْعِجْل َلُهْم َكَأنَُّهْم َيْوَم َيرَ  ُثوا ِإالَّ َساَعًة ُدوَن َلْم َيْلبَ ْوَن َما ُيوعَ ﴿ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ
 ُم اْلَفاِسُقوَن ﴾  ِإالَّ اْلَقوْ ِمْن َنَهاٍر َبََلٌغ َفَهْل ُيْهَلكُ 

 [ 35]سورة األحقاف : 

 االستعجال دليل نفاذ الصبر ، قال تعالى :

ُسولَ  َ َوَأِطيُعوا الرَّ ِ َوُأوِلي اأْلَ  ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا َّللاَّ وُه ِإَلى َّللاَّ ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّ
ُسوِل ِإنْ وَ  ِ َوا الرَّ  َتْأِويًَل ﴾ْلَيْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباّلِلَّ

 [ 59]سورة النساء : 
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أعواماً  الفراش  قعيدة  المريضة  أمه  خدم    إنسان 
د عن عشرة أعوام ، ثم نفذ صبره ، فعال  ، تزيطويلة

أخوه ،  صوته ، وتأفف من وجودها في بيته فجاء  
له  ى بيته ، وبعد يومين توفيت ، أبطل عمونقلها إل

نهايته ،  كله ، ال تبطلوا أعمالكم ، تابع الصبر إلى  
عز   هللا  يقول   ، حساب  بغير  الصبر  جزاء  ألن 

 : وجل

 َوَأْنُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن ﴾ َتْحَزُنوا ﴿ َواَل َتِهُنوا َواَل 
 [ 139]سورة آل عمران :  

يرجون . . ار يألمون كما تألمون ، وترجون من هللا ما ال  تألمون أيها المؤمنون فإن هؤالء الكفأي إن تكونوا  
فيه نافذ إلى الجنة ،  ق الذي أنت  إذا كنت في نفق مظلم ، والكافر في نفق ، الكافر في نفق مسدود لكن النف

 فيه أمل ، قال تعالى : 

ْنَيا ُثمَّ ُهَو َيْوَم الْ اَلِقيِه َكَمْن َمتَّْعَناُه َمَتاعَ َحَسنًا َفُهَو  ﴿ َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعداً   ِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضِريَن ﴾  اْلَحَياِة الدُّ
 [ 61]سورة القصص : 

 الجنَّة . . . أنت موعود بإذا كنت في شدة أو في ضيق ف

ت في نفٍق ضيِّق ، إن  د . . فأنت إن كنقتالنا في الجنة ، وقتالكم في النار . . كما قيل عقب معركة أح
 وعدك هللا بالجنة قال تعالى :  كنت في ضائقة ،

ْنيَ ﴿ َأَفَمْن َوَعْدَناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُهَو اَلِقيِه َكَمْن َمتَّْعَناُه َمَتاَع اْلَحَيا  َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اْلُمْحَضِريَن ﴾ ا ُثمَّ ُهَو ِة الدُّ
 [ 61]سورة القصص : 

 الصبر :الثناء على أهل 

 زَّ وجل خالق الكون أثنى على أهل الصبر ، قال : أيها األخوة الكرام ، ربنا ع
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اِدِقيَن َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْستَ  اِبِريَن َوالصَّ  ﴾  ِباأْلَْسَحارِ ْغِفِريَن ﴿ الصَّ
 [ 17]سورة آل عمران :  

ي  هللا عليك فأنت فهؤالء أثنى هللا عليهم ، إذا أثنى  
 مرتبة عالية عنده :

رَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق ﴿ َلْيَس اْلبِ 
ِ َواْلَيْوِم اآْلَ  ِخِر َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن َآَمَن ِباّلِلَّ

ِه َمََلِئَكِة وَ َوالْ  اْلِكَتاِب َوالنَِّبيِ يَن َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ 
ِبيِل  َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َوابْ ِوي اْلُقْرَبى ذَ  َن السَّ

ََلَة َوَآَتى الزََّكاَة   َقاِب َوَأَقاَم الصَّ اِئِليَن َوِفي الرِ  َوالسَّ
اِبِريَن اَهُدوا وَ َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا عَ  ِفي  الصَّ

رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأوَلِئَك   وا َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن ﴾ الَِّذيَن َصَدقُ اْلَبْأَساِء َوالضَّ
 [177]سورة البقرة :  

 البد من االبتالء ، وطِّن نفسك أن هذه الجنة التي ُوعدنا بها ، قال تعالى : 

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَلَم نََّة َوَلمَّ ُلوا اْلجَ ﴿ َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدخُ  اِبِريَن ﴾ا َيْعَلِم َّللاَّ  الصَّ
 [ 142]سورة آل عمران :  

ُ الَّذِ ْعَلَمنَّ نَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن * َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَليَ ﴿ َأَحِسَب ال يَن َّللاَّ
 َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبيَن ﴾ 

 [ 3-2:   ]سورة العنكبوت

 . فقال اإلمام الشافعي : " لن تمكن قبل أن ُتبتلى"أندعو هللا باالبتالء أم بالتمكين ؟ يا إمام  

أجل ؟ هذا مستحيل ، من  بال جهد  امتحان ؟  تريدها بال  السموات واألرض  إل   جنة عرضها  ى  أن تضيف 
أجل أن دراسات طويلة من  تور ، تدرس ثالثًة وثالثين عامًا ، د . فقط على الكرت ، تدرس  اسمك كلمة دك

د لها ضعف العمر ، أربعون سنة استعدادًا لعشر سنوات أو عشرين ، وهذه تهيئ نفسك لحرفة راقية ، تستع
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؟  من دون ثمنمن دون جهد ؟    ن دون صبر ؟الجنة التي عرضها السموات واألرض إلى أبد اآلبدين ، هذه م
 أال إن سلعة هللا غالية . . 

 ب " . عمل ذنب من الذنو " طلب الجنة من غير 

اِدِقي اِبِريَن َوالصَّ  َن َواْلَقاِنِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر ﴾﴿ الصَّ
 [ 17]سورة آل عمران :  

 : الصبر سبب محبة هللا عز وجل 

ما من مرتبة   تحب أن يحبك هللا عز وجل ؟ إن محبة هللا أثمن شيء في حياتك ،  خ الكريم ، أالأيها األ
 سبب محبَّة هللا ، قال تعالى : إليها أعلى من أن يحبك هللا والصبر  تصل

ُ  يِل َّللاَِّ وَ ْم ِفي َسبِ ﴿ َوَكَأيِ ْن ِمْن َنِبيٍ  َقاَتَل َمَعُه ِربِ يُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبهُ  َما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوَّللاَّ
ابِ   ِريَن ﴾ ُيِحبُّ الصَّ

 [ 146عمران :   ]سورة آل

أن يحبك هللا أردت  ، اصبر  إن  فاصبر   عز وجل 
واصبر   ، عنه  نهاك  عما  واصبر   ، طاعته  على 

 على قضائه وقدره . 

قو  إنسان  يقيم عالقة طيبة مع  أحيانًا  ، اإلنسان  ي 
يمتليمتلئ    ، :  طمأنينة  لك  يقول  أمنًا،  قلبه  ئ 

يكون هللا  صديقي ، هاتفه معي . . . أال تحب أن  
  وإذا كان معك فمن عليك؟ من يستطيع في معك ؟  

األرض كلها أن ينالك بسوء إذا كان هللا معك ؟ إذا  
  ؟ًا لمعية هللا كان هللا معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ أال تحب أن يكون الصبر سبب

خلقه بعلمه العامة هو مع كل  العلماء : معية هللا معيتان ، معية عامة ومعية خاصة ، المعية  قال بعض  
الكافر ، مع أينما كنتم ،    وإحاطته ، مع  الملحد ، مع المجرم ، مع أي مخلوق ، قال تعالى : وهو معكم 
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معهم موفقًا ، معهم مسددًا ،  معهم ناصرًا ،  م مؤيدًا،  المعية الخاصة ، هللا مع المؤمنين ، معهم حافظًا ، معه
 قال تعالى : 

اِبِريَن﴾ اَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتذْ  َوَرُسوَلُه وَ ﴿ َوَأِطيُعوا َّللاََّ  َ َمَع الصَّ  َهَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ َّللاَّ
 [46]سورة األنفال :  

 ن . . مع الصابريأال تكفي هذه أن يكون هللا معك ، إن هللا  

 إن أردت توجيه هللا لك ، يقول هللا عزَّ وجل : و 

اِبِريَن ﴾ ْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َوَلِئْن َفَعاِقُبوا ِبمِ َوِإْن َعاَقْبُتْم ﴿   َصَبْرُتْم َلُهَو َخْيٌر ِللصَّ
 [ 126]سورة النحل :  

وينتهي بك السعي إلى    وتسعى ،  خير لك أن تصبر ، خير لك أن ترضى بقضاء هللا وقدره ، حينما تسعى
 دك حيلة تصل بها إلى هدفك . جهد ، والوقت، عنكان عندك مدخر من الهذا المكان ، اآلن اصبر ، أما إذا 

ُ َوِنْعمَ ))ِإنَّ  َ َيُلوُم َعَلى اْلَعْجِز ، َوَلِكْن َعَلْيَك ِباْلَكْيِس ، َفِإَذا َغَلَبَك َأْمٌر َفُقْل : َحْسِبَي َّللاَّ  يُل (( اْلَوكِ  َّللاَّ
 ] أبو داودعن َعْوُف ْبُن َماِلٍك[ 

 صبر ، أما . .حينما ُتغلب ا 

 ْلَبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن ﴾ ا َأَصاَبُهُم ا﴿ ِإذَ 
 [ 39الشورى :   ]سورة

َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه  َئٍة َسيِ  ﴿ َوَجَزاُء َسيِ 
ِ ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ   ِميَن ﴾  الظَّالِ َعَلى َّللاَّ

 [ 40]سورة الشورى :  

 مأمورون أن نسعى . . 

أنت الممن  نحن   : قالوا  ؟  عمرم  قال   ، :   توكلون 
 . أنا أصبر حينما أُغلب . ي األرض ثم توكل على هللاكذبتم ، المتوكل الذي ألقى حبًة ف
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 أنواع الفقر :

وفقر    ، القدر  وفقر   ، الكسل  فقر  هناك  قالوا  لذلك 
ف  الكساإلنفاق . .  ل صاحبه مذموم ، كسول ،  قر 

هذا يفقره هللا فقر  إرجائي ، يؤخر ، ال يتقن عمله ،  
 . كسل ، بسبب كسله 

ب اإلنسان  ُيصاب   ، القدر  فقر  هذا  وهناك   ، عاهة 
 فقر القدر ، هذا يحتاج إلى صبر . 

وهناك فقر اإلنفاق ، قال : وهللا يا رسول هللا إني  
إن   إني أحبك ، انظر ما تقول ، قال : وهللا إني أحبك ، قال :وهللا    أحبك ، قال : انظر ما تقول ، قال :

ق . . معك مال ، وأمامك فقراء إليك من شرك نعليك ، هذا فقر اإلنفا  تقول للفقر أقرب  كنت صادقًا فيما 
مرضى ، محتاجون . . شاب يتحرق على أن يتزوج ، وبإمكانك أن تزوجه . . إنسان بال عمل ، بإمكانك أن 

ا تقول . . هذا  : إن كنت صادقًا فيمإنسان مريض بإمكانك أن تنفق على شفائه وال تفعل . . قال  نه . .  تعي
 قر اإلنفاق ، هذا فقر محمود .ف

 بقيت يا أبا بكر ؟ قال : هللا ورسوله ، أنفق على النبي كل ماله .ماذا أ

 صبر .يه أن يعندنا فقر اإلنفاق محمود ، فقر الكسل مذموم ، فقر القدر معذور عل

 الصبر خير ألصحابه ، قال تعالى : 

اِبِريَن ﴾ ْبُتْم ِبِه َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلهُ ِمْثِل َما ُعوقِ ُتْم َفَعاِقُبوا بِ ﴿ َوِإْن َعاَقبْ   َو َخْيٌر ِللصَّ
 [ 126]سورة النحل :  

 عمل اإلنسان سبب لدخول الجنة :

ت كنت  ما  أحسن  يجزيك  أحينما تصبر هللا جل جالله سوف   ، قال عمل   ، عليه  يجزيك  لك  أعلى عمل  ي 
 : تعالى
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ِ َبا﴿ َما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوَما عِ   وا َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ﴾ ٍق َوَلَنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبرُ ْنَد َّللاَّ
 [ 96]سورة النحل :  

م شيئًا أمام الجنة ، إنك تدفع سبب دخو مهما قدَّ  ة ، فرق كبير بين أن تشتري تفاحًا ثمنه  ل الجنمت ال تقدِّ
ولم تقدم ثمن   لك في الدنيا قدمت ثمن مفتاح البيت ،يون ، أنت بكل عمعشر ليرة ، وُتعطى بيتًا ثمنه مئة مل

 حمتي ، واقتسموها بأعمالكم . . الجنة ، ادخلوا الجنة بر البيت ، الجنة محض فضل ، وعملك سبب لدخول 

حددًا . . مئة ألف ، مئتا  كًا ماإلنسان قد يأخذ شي
أن  إال   ، محدد   .  . مليون  ألف  خمسمئة   ، ألف 

،الصابر   بغير حساب  يملك    أجره  إنسان  ما قولك 
قال لك :  ثروة فلكية ، أع طاك شيكًا موقعًا فقط ، 

 : ضع الرقم الذي تريد ، هكذا الصابر ، قال تعالى  

ْم ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا بَّكُ ﴿ ُقْل َيا ِعَباِد الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا رَ 
ْنَيا َحَسَنٌة َوَأْرُض َّللاَِّ  َما ُيَوفَّى َواِسَعٌة ِإنَّ  ِفي َهِذِه الدُّ

اِبُروَن َأْجَرهُ   ْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ﴾ الصَّ
 [ 10]سورة الزمر :  

ب ، ب ، ثواب محدد ، إال الصابر ، يوفى األجر بغير حسابال حساب ، الصابر فقط ، كل حسنة لها ثوا
م الذي تريد قال لك : ضع الرق قق في المثل مرة ثانية ، إنسان عنده ثروة فلكية ، أعطاك شيكًا موقعًا فقط ،  د

 ، ضع الرقم الذي تريد وخذ المبلغ . .  ال تخشى مهما يكن كبيراً 

اِبُروَن َأْجَرهُ   ْم ِبَغْيِر ِحَساٍب ﴾ ﴿ ِإنََّما ُيَوفَّى الصَّ
 [ 10]سورة الزمر :  

 عرف هللا و يصبر على ما أصابه :وحد يالصابر م

 هللا عز وجل بشر الصابرين ، قال : 

اِبِريَن ﴾ْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَ ُلَونَُّكْم ِبشَ ﴿ َوَلَنبْ  ِر الصَّ  ْقٍص ِمَن اأْلَْمَواِل َواأْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِ 
 [155]سورة البقرة :  
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 لصابرين :بشر اهذه اآلية خاصة بالمؤمنين ، و 

 ِه َراِجُعوَن ﴾  َوِإنَّا ِإَليْ ﴿ الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ّلِلَِّ 
 [156]سورة البقرة :  

العالمة نلت  باهرًا  نجاحًا  ، نجحت  أنا صابر  الحمد  لك  يا رب   : تقول  تأتي مصيبة  ، هذا هو   أن  التامة 
 .كروه القضاء أرفع درجات اليقين"ضا بمالنجاح ، يقول سيدنا علي : " الر 

لرخاء متحن في الطريق الصاعدة ، ُتمتحن با ة ، البد من أن تُ ال يمكن أن ُتمتحن المركبة في الطريق الهابط
وُتم بالصحة  ُتمتحن   ، اليد  ذات  بضيق  وُتمتحن  بالغنى  ُتمتحن   ، بالشدة  أنك وُتمتحن  يوهمك  بشيء  تحن 

 مريض ، ماذا تقول؟ . . 

بأحسن ابنه كل شيء ، من الطعام ، والشراب ، واللباس ، وغرفة خاصة ، ونفقة كبيرة ،  ق على  أب يغد 
ائدة قال له والده : يا بني ال تأكل . . كل هذا الفضل  حسن لباس . . مرًة جلس االبن على الممدرسة ، بأ 

 ينبغي أن يقول حاضر يا بابا ؟ كما تريد . . الذي غمر األب ابنه فيه أال 

بنه ؟ أن يذبح يم قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ، هل هذا مقبول أن يذبح األب اإبراه  سيدنا 
 نبي ابنه ؟ قال تعالى : ال

ْعَي َقاَل َيا ُبَنيَّ ِإنِ ي َأَرى ِفي اْلَمَناِم َأنِ ي َأذْ ﴿ َفَلمَّا بَ  ْل َما ُتْؤَمُر اْفعَ  َبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا َأَبتِ َلَغ َمَعُه السَّ
اِبِريَن ﴾  ُ ِمَن الصَّ  َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء َّللاَّ

 [ 102الصافات :   ]سورة

يمتص كل مشك األخوة  أيها  الصبر  ، ألنك هذا  لة 
تعلم أن األمر بيد هللا ، وأن هللا إذا أراد شيئًا وقع ،  

أراده هللا حكمًا ، وإرادة هللا متعلقة    وإذا وقع الشيء
ا بالخير  لمطلقبالحكمة  متعلقة  المطلقة  ، وحكمته  ة 
 المطلق : 
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ْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك  ُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلمُ ْلِك ُتْؤِتي الْ ﴿ ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلمُ 
 َخْيُر ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر ﴾ الْ 

 [ 26عمران :   رة آل]سو 

احت أظنه صالحًا  أنا  التجار  أحد   ، دمشق  في  احترق سوق  مرة  وذوهللا   ، كله  محله  البضاعة  رق  من  هب 
سنوات قال لي : أنا لي في التجارة ثالثون عامًا ، لعلي أكلت مرة مااًل حرامًا في هذه ال  بالماليين ، التقيت به

رًا احترق محله كله ، وله أموال في الصندوق احترقت أيضًا ، ت تاجالثالثين ، فجعلها هللا تكفيرًا لي ، ما رأي 
ليقين . الصابر عالم ، الصابر  . الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات ا  والقدر بالصبر .  وتلقى هذا القضاء

هللا الصابر يعلم أن هللا رحيم ، وأن هللا حكيم ، وأن    يعرف هللا ، الصابر موحد ، يعرف أن األمر بيد هللا ،
 عادل . 

 بشرهم هللا ، قال : 

 وَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن ﴾ َوَرْحَمٌة َوأُ  ﴿ ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِ ِهمْ 
 [157البقرة :   ]سورة

 بعض العلماء .  إنا هلل : نحن ملك هلل ، وإنا إليه راجعون بهذه المصيبة ، هكذا قال

 الصبر سبب النصر :

 ال تعالى : صر ، ق والصبر سبب الن

ْم َهَذا ﴿ َبَلى ِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِرهِ 
ِميَن﴾  ْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة َآاَلفٍ ُيْمدِ   ِمَن اْلَمََلِئَكِة ُمَسوِ 

 [ 125]سورة آل عمران :  

المعركة بين حقين ال تكون ،  الكرام :  أيها األخوة 
  ، يتعدد  ال  الحق  الوبين  ألن  وباطل  تطول    حق 

  ، تنتهي  فال  باطلين  بين  أما   ، الحق  مع  ألن هللا 
 الصالة والسالم :يقول عليه  
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 )) واعلم أن النصر مع الصبر (( 
 مد عن ابن عباس[] أح 

 :أهل الصبر أهل العزائم ، الطبقة العليا نخبة المؤمنين ، قمم المؤمنين هم الصابرون، قال تعالى 

 ِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴾ َر ِإنَّ ذَ َغفَ ﴿ َوَلَمْن َصَبَر وَ 
 [ 43]سورة الشورى :  

  الصابرون ، قال تعالى : ظمى ، األهداف الكبرى ، ال ينالها إالليا ، الحظوظ الع المراتب الع

ِ َخْيٌر ِلَمْن َآَمَن َوَعِمَل َصاِلحاً  اَواَل  ﴿ َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب َّللاَّ اِبُروَن﴾  ُيَلقَّ  َها ِإالَّ الصَّ
 [ 80]سورة القصص : 

اهَ  اَها ِإالَّ ا ِإالَّ الَِّذي﴿ َوَما ُيَلقَّ   ُذو َحظٍ  َعِظيٍم ﴾ َن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ
 [35]سورة فصلت : 

لصابر ، بل له اينا   -أن يكون نصيبك من هللا عظيماً   -المرتبة العالية جدًا جدًا ينالها الصابر ، الحظ العظيم  
بها هللا عز وجل من أجل أن نعرفه ، ال  الصابرون :  ينتفع بها إال إن اآليات الكونية التي نصَّ

 اٍت ِلُكلِ  َصبَّاٍر َشُكوٍر ﴾﴿ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيَ 
 [ 5]سورة سبأ :  

 اإليمان نصفان : 

بالمناسبة اإليمان نصفان ، نصف صبر ، ونصف  
 شكر . . 

شهوات ، إذا نظر إلى  اإلنسان ال  في  مثاًل هللا أودع
  ، فيرقى  يشكر  بها  هللا  وأكرمه  له  تحل  وإذا امرأة 

عن   بصره  ،  غض  فيرقى  يصبر  له  تحل  ال  امرأة 
 التين يرقى . في الح 

إذا أكلت مااًل حالاًل ، كسبًا مشروعًا ، واستمتعت 
ترقى صابرًا ، في    عن مال حرامفت  بهذا المال ، أنفقته على أهلك وأوالدك ، ترقى ، ترقى شاكرًا ، وإن تعف
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ك رقى ، وإن كبرت بأعين الناس بسبب قوت بسبب طاعتك هلل تالحالتين ترقى عند هللا ، إن كبرت بعين الناس  
 وبطشك تسقط ، فدائمًا اإلنسان يرقى صابرًا ، ويرقى شاكرًا . . 

ِ ِإنَّ ِفي ذَ الظُُّلَما نَ ﴿ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك مِ  ِلُكلِ   ِلَك آَلََياٍت ِت ِإَلى النُّوِر َوَذكِ ْرُهْم ِبَأيَّاِم َّللاَّ
 َصبَّاٍر َشُكوٍر ﴾

 [ 5أ :  ]سورة سب

 حتى اآليات ال ينتفع بها إال الصابر : 

ِ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت لِ ى النُّوِر لَ ﴿ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبَآَياِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت إِ  ُكلِ   َوَذكِ ْرُهْم ِبَأيَّاِم َّللاَّ
 ُكوٍر ﴾َصبَّاٍر شَ 

 [ 5]سورة إبراهيم : 

الشكور هو المؤمن ، يصبر في الضراء ويشكر في السراء هذه صفة المؤمن ، في الزالزل وقور ، الصبار  
م منها يصبر ، إذا اغتنى يشكر ، إذا افتقر يصبر ، إذا ُحر في الرخاء شكور ، إذا أعطي الدنيا يشكر ، إذا  

ه يصبر ، في الحالتين  دبرت عنبلت عليه الدنيا يشكر ، إذا أرض يصبر ، إذا أقصّح جسمه يشكر ، إذا م
 يرقى ، لذلك قال عليه الصالة والسالم : 

ن، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان  مؤم)) َعَجبا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال لل
 كان خيرًا له ((خيرًا له، وإن أصابْتُه ضرَّاُء َصَبر، ف

 [ ] أخرجه مسلم عن صهيب الرومي 

ا الشدة  غير  وفي   ، كفور  الرخاء  في   ، من رحمة هللا  يقنط   ، قنوط  الشدة  وفي   ، كفور  الرخاء  في  لمؤمن 
 . يؤوس

 الفوز المطلق هو الفوز بالجنة : 

 هذا :بة أيها األخوة إن أردت أن تكون إمامًا للناس ، وهللا عز وجل أمرك أن تدعو باسبالمن

يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَمامًا ﴾َلَنا  يَن َيُقوُلوَن َربََّنا َهبْ ﴿ َوالَّذِ   ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِ 
 [74]سورة الفرقان : 
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مًا فطريق اإلمامة الصبر ،  ا إن أردت أن تكون إم
 قال تعالى : 

َل  َأْوَحْيَنا ِإَلْيِهْم ِفعْ َن ِبَأْمِرَنا وَ ﴿ َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْهُدو
ََلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة َوَكاُنوا َلَنا اْلخَ  ْيَراِت َوِإَقاَم الصَّ

 َعاِبِديَن ﴾ 
 [73]سورة األنبياء :  

مخلو  أنك  هو  جدًا  الدقيق  أعظم    ق الشيء   ، للجنة 
 عطاء تناله أن تصل إلى الجنة، قال تعالى : 

َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما   وَرُكمْ َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأجُ  ِئَقُة اْلَمْوتِ ﴿ ُكلُّ َنْفٍس َذا
ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع الْ   ُغُروِر ﴾اْلَحَياُة الدُّ

 [ 185]سورة آل عمران :  

 ترك المال . الدنيا ، يموت ي هذا الفوز المطلق ، اإلنسان يفوز بالمال في

 يدعها ، يفوز بمتع كثيرة يموت يتركها ، هذا فوز نسبي ، فوز محدود :ة يموت يفوز بمرتبة عالي

 
 ا َشربة ماء (( نه)) لو كانت الدنيا َتْعِدُل عند هللا َجناح بعوضة ما َسَقى كافرًا م

 ] أخرجه مسلم وأبو داود عن جابر بن عبد هللا [ 

 ى : ال تعال عن النار وأن تدخل الجنة ، ق  المطلق أن ُتزحزحولكن الفوز  

َل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز َوَما  ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوِإنََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدخِ  ﴿
ْنَيا ِإالَّ َمَتاُع الْ   ُغُروِر ﴾اْلَحَياُة الدُّ

 [ 185آل عمران :  ]سورة 

 لكبرى :هللا ا الصبر من نعم

 عود على بدء :
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يَّاِتِهْم َواْلَمََلئِ   َكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  َباٍب ﴾ ﴿ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َآَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِ 
 [ 23]سورة الرعد : 

ر ، أن تصبر على طاعة هللا ، وأن تصبر كم بما صبرتم . .أي ثمن الجنة أن تصبسببية ، سالم عليالباء ال
 عما نهاك هللا عنه ، وأن تصبر على قضاء هللا وقدره . . 

ال إيمان لمن ال صبر له ، هذا الذي يعبد هللا على حرف فإن  الصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد ، و 
 . خرة ، ذلك هو الخسران المبينتنة انقلب على وجهه ، خسر الدنيا واآله ، وإن أصابته فاطمأن ب  أصابه خير

 يقول سيدنا عمر عمالق اإلسالم رضي هللا عنه : " خير عيش أدركناه بالصبر" 

 ديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم : لحيقول عليه الصالة والسالم في ا

 )) الصبر ضياء (( 
 ي مالك[]مسلم عن أب

 مام البخاري : ل عليه الصالة والسالم فيما رواه اإلنور أمامك ، ويقو 

 )) ومن يتصبر يصبره هللا (( 
 ]البخاري عن أبي سعيد الخدري[ 

ِ َواَل َتْحَزْن َعلَ   ِهْم َواَل َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّا َيْمُكُروَن ﴾ يْ ﴿ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباّلِلَّ
 [ 127]سورة النحل :  

 . ر ، حتى الصبر من نعم هللا الكبرى . رب أعني على الصبيا 

)) َعَجبا ألمر المؤمن! إنَّ أْمَره ُكلَّه له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابْتُه َسرَّاُء شكر، فكان  
 اُء َصَبر، فكان خيرًا له ((ضرَّ خيرًا له، وإن أصابْتُه 

 ] أخرجه مسلم عن صهيب الرومي [ 

بد من أن تصبر ، لكن ليس لك ، بعد الصدمة األولى الصبر إجباري ال  ند الصدمة األولىالصبر ع  لكن
 أجر بعدها ، الصبر عند سماع الخبر . . يا رب لك الحمد ، يا رب أنا طوع يديك . . 
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 نسان باختياره : ر اإل أعلى درجة في الصبر أن يصب

 بر على اإلطالق ما كان اختيارًا . : أرفع أنواع الصالعلماء  اآلن أيها األخوة هناك موضوع دقيق جدًا ، قال  
اًل : أنت في البيت جالس بين أهلك وأوالدك وزوجتك جلسة مريحة ، كل شيء ميسر ، حان وقت مجلس  مث

 ح فرضًا ، ليس هناك ضيافة ، قال تعالى : مري العلم ، قد تأتي إلى مجلس العلم ليس هناك كرسي

ُيِريُدوَن َوْجَهُه َواَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة   َربَُّهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  ِذيَن َيْدُعوَن َع الَّ ﴿ َواْصِبْر َنْفَسَك مَ 
ْنَيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه عَ   ْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا ﴾ْن ذِ اْلَحَياِة الدُّ

 [28الكهف : ]سورة 

 ر باختياره هذا أعلى أنواع الصبر . هذا الذي يصب 

، لصبر على الطاعة باختيارك ، والصبر على المعصية باختيارك ، أما الصبر على بالء هللا ليس باختياركا
إنسان لو مات ابنه، لو أراد أال يصبر هل بإمكانه أن يعيده عل ؟  ماذا تفعل ؟ لو أردت أال تصبر ماذا تف 

لذلك  حياً  الطاعة ؟  المع  الصبر على  فيه كسب ، والصبر عن  أما  ، هذا صبر   ، فيه كسب  صية ، صبر 
 الصبر على قضاء هللا وقدره فهذا صبر ال يوجد فيه كسب ، أي إن لم تصبر هذا الواقع ، ماذا تفعل ؟ . . 

هللا بكثير عن عظم عند  : صبر سيدنا يوسف على مطاوعة المرأة التي راودته عن نفسه ، أ   قالوا  لذلك العلماء
الصب ، وعن صبره وهو في  الجب  ، ره وهو في  الكريم شابًا  النبي  هذا  كان  التفاصيل.  ، مع بعض  سجن 

، ثانيًا   ، شهوته  ويبرد  يعوضه  ما  له  ليس  عازبًا  وكان   ، أقوى  الشباب  في  الشهوة  ، وكان    وداعي  غريبًا 
وكًا والمملوك ليس وازعه الثًا ، وكان مملي بلده ث والغريب ال يستحي في بلد غربته مما يتسحيا من يسكن ف

الحر   نفسها  كوازع  إلى  الداعية  ، وهي  الرقيب  وقد غاب  سيدته  وذات منصب وهي  المرأة جميلة  وكانت   ،
بالسجن ، ومع كل هذه الدواعي صبر اختيارًا يفعل    والحريصة أن يبقى الخبر سرًا أكثر منه ، وتوعدته إن لم

قضاًء وقدرًا فننصحكم أن   بر أن تصبر باختيارك ، أما الذي يأتيأعلى درجة في الص، أي  وإيثارًا لما عند هللا
 تصبروا ، ألنه ال يوجد بديل أساسًا . . 

ينما تؤثر أخاك باختيارك ،  رك ، حأما هذا باخيتارك ، حينما تنفق مالك باختيارك ، حينما تطلب العلم باخيتا 
على صبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر علماء قالوا : اللذلك ال أعلى أنواع الصبر ما كان من كسبك ،
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اجتناب المحرمات ، فإن هللا عز وجل يحب أهل طاعته أكثر ، أي من ترك المعصية عمل عماًل عظيمًا ، 
الطاعة   عمل  من  ولكن   ، سلبي  عمله  وبفعل  ارتقى  ولكن   ، تسلم  المناهي  بترك  أنت   ، وجل  إلى هللا عز 

  عز وجل . عند هللا  الطاعة ترقى

 : عنى قول سيدنا لقمان البنه وهو يعظه  هذا م

ََلَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك مِ   اأْلُُموِر ﴾ ْزِم ْن عَ ﴿ َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
 [ 17]سورة لقمان : 
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 الصبر في البيوت 4.2

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 مقدمة :

 الدكتور عمر عبد الكافي: 

دة في: " ما بعد؛ حلقة جديد هللا رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أأحم
لمنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ونحن نسعد فضيلة الشيخ سعادة لجليل ومعقيمًا "، مع عالمنا ا   ديناً 

 غامرة يغبطني كثير من الناس. 

 الدكتور راتب :

 ميذك.. تل أنا تلميذ

 الدكتور عمر عبد الكافي: 

ناس  رضي هللا عنك، و بارك بك، فضيلة الشيخ ال
يستمعو  العلماء  حينما  إلى  في قضية  ن  الدعاة  و 

الم الصب يمصمص  والمستمعون ر،  شاهدون 
ولكن   النظرية،  أو  بالقصة  أعجبوا  إما  شفاههم 
يولي   والتجربة  االمتحان  أتون  في  يدخل  عندما 

ًا واقعيًا حدث في فندق من  شيئ الصبر، أي أقول  
حفالت   مرة  عملوا  الخمس،  النجوم  ذات  الفنادق 

أشهرزواج   ستة  خالل  حفلة،   في  عشرة    ست 
خم الواحد  العرس  لفكلف  ماليين،  إدارة سة  أرادت  عام  مرور  بعد  وانتهى،  ماليين  خمسة  العملة،  أقول  ن 

لماليين المملينة، ست عشرة حالة، حضرت  ه االفندق أن تعمل احتفااًل لمرور عام على من تزوجوا عندهم بهذ
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يد أن د تبخر من البيوت، فنر م، ألن الصبر قطالق في هذا العا حالة واحدة زوج وزوجة، خمس عشرة حالة  
 عن الصبر.  تحدثنا 

 من بنى زواجه على طاعة هللا تولى هللا التوفيق بين الزوجين : 

 الدكتور راتب :

هللا   طاعة  على  الزواج  بني  في  تول إذا  هللا  ى 
الزواج   بني  إذا  و  الزوجين،  بين  التوفيق  عليائه 

 ق بينهما. ى الشيطان التفريعلى معصية هللا تول

 تور عمر عبد الكافي: الدك

ي الشيخ أنا مطيع وأصلي، وهي هو يقول: يا سيد
 مطيعة ومحجبة، أنتم تريدون طاعة ماذا؟

 الدكتور راتب :

عامالت دقيقة جدًا، الزوجة لها حقوق، وعليها واجبات، الزوج كذلك،  ك م الصالة عبادة شعائرية يا سيدي، هنا 
معاملة الزوجة، ي أحكام الزواج،  هناك تعليمات الصانع ه منهج الصانع،    فنحن عندما نطبق  يوجد حدود،

 األوالد، التربية، مئات األحكام التفصيلية في البيت. 

 الدكتور عمر عبد الكافي: 

 بر؟ عدم تنفيذ هذه لقلة الص

 عدم تطبيق تعليمات الصانع بسبب الجهل و غلبة الشهوة على المبدأ :

 راتب : الدكتور

الشهوات والمبادئ، فالمؤمن يتحرك بشهوته  ئمًا عندنا صراع بين  الشهوة على المبدأ، داللجهل، ولغلبة  أواًل:  
ء الشارع الحكيم سمح لنا بمئة جا   وفق منهج هللا، تقريبًا عندنا شهوة معينة، أي شهوة لها مئة وثمانون درجة،

نًا لدينه وعرضه، غير  ة المباحة، ضما ن يبقى في المنطقوعشر درجات، هذه مباحة، التسعون محرمة، فالمؤم
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هذه الشهوة بالقسم الثاني فيدفع الثمن باهظًا، ما من شهوة أودعها هللا فينا إال جعل    المؤمن يريد أن يمارس
لعش الزوجي األصل فيه السعادة، وأنا أقول كلمة دقيقة: إذا لم يقل الزوج:  وا  لها قناة نظيفة تسري خاللها،

هذا بيت إسالمي، عنده مشكلة مع ربه،    إال أن يكون أتقى مني، ن هو أسعد مني  على وجه األرض م  ليس
 . معنى هذا أن الصانع الحكيم أعطى تعليمات للزوج والزوجة، إن طبقت هذه التعليمات كان الوفاق بينهما 

 لدكتور عمر عبد الكافي: ا

يد الصبر في البيوت،  الصبر، نحن نر   نستمع كثيرًا عن  هل لنا أن ننصح أبناءنا وبناتنا إذا كان الصبر، نحن
رى فضيلة الشيخ ال أدري هل توافقني على هذا األمر أم ال، أن البيوت ال تبنى على ن البيوت تبنى فيما أأل

نى على الفضل، على أن يأذن اإلنسان بمساحة في فضل الذي أمامه،  تب  الصبر فقط وال على العدل، البيوت
زوجها وأبناؤها على تها متزنة إذا جاملها  المرأة تكون سوية نفسي علم النفس: إن  مثاًل يقولون في ويتحرك فيها، 

 األقل خمس مجامالت في اليوم، أين هذا البيت الذي فيه خمس مجامالت في اليوم؟

 ضل و العدل :الفبناء البيوت على 

 الدكتور راتب :

ما لم    وهللا دكتور في علم النفس كان أستاذنا يقول:
الطفل صد  يضم  إلى  مرة  الصغير  عشرين  أمه  ر 

 م هناك مشكلة نفسية معه. باليو 

 الدكتور عمر عبد الكافي: 

 ووالده الموجود في البيت؟ 

 الدكتور راتب :

ال    دث؟إذا قال الزوج لزوجته: إني أحبك، ماذا يح
كان   إذا  الصواب،  يلهم  مع هللا  يكون  عندما  اإلنسان  سيدي  أبدًا،  يلهميحدث شيء  غير هللا  األخطاء   مع 

 رة. الكثي
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 لكافي: الدكتور عمر عبد ا

 هام؟ هل األخطاء فيها إل

 الدكتور راتب :

 وسوسة. 
 الدكتور عمر عبد الكافي: 

ر، وأريد أن أكون صابرًا، وأكون من الصابرين، لصبالصبر له مفتاح، الصبر مبنى وأنا أريد أن أدخل بيت ا
 الصبر صعب. والذي يوفون أجرهم بغير حساب،  

 الصبر : بحكمة هللا تدفعه إلى إلنسان المطلقةثقة ا

 الدكتور راتب :

له قاعدة سيدي، كل شيء وقع في القارات الخمس من آدم إلى يوم القيامة أراده هللا، ال تعني أنه أمر لكن  
ه معنى هذا أن رضه، وال رضيه، لكنه سمح به، بالضبط فأنا حينما أرى أن هذا الفعل سمح هللا ب فبه، وال

مته أنا أستسلم لهذا الشيء دون ي بحكمة هللا ورحمته وعلمه وعظ ب عني اآلن، فأنا لثقتاك حكمة قد تغيهن
 أن أفهم الحكمة، لكنني أفترض أن لها حكمة. 

 و األمهات : اء أخطاء األبناء تنسب إلى اآلب

 الدكتور عمر عبد الكافي: 

دا  مازلنا  نحن  معين،  بسلوك  يواجه  بيت  هو  خل 
 هو دخل البيت فرأى  ت الزوجية، مثالً الصبر وبي

يح  أبيهم،  بوصول  يهللون  وهم  لهم  أبناءه  صل 
الليلة السابقة، تقول   إحباط من األم الغاضبة من 
أم   الملك  أم  وصل  الدولة  رئيس  هناك؟  ماذا 

حقيقة،    األمير؟ وأمير  ملك  المنطقة  هذه  في  هو 
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 منه.   يوجد رصيد تسحبي، ساعة الود ال اإلحباط تسحب من الرصيد دون أن تدر  هذا

 الدكتور راتب :

ابنتها لتزور الجيران، و أطالت الجلوس، عادت متأخرة والطعام غير   مثل آخر لو سمحت لي؛ ذهبت األم مع
شربت الكذب من أمها،  لت له: لم نذهب إلى أي مكان، هذه الصغيرةجاهز، جاء الزوج غاضبًا، أين كنتم؟ قا 

 ى اآلباء واألمهات، بشكل أو بآخر. أخطاء أطفالنا تنسب إلأنا أرى أن كل  لواقع، فالحقيقة  تكلمت بخالف ا
 الدكتور عمر عبد الكافي: 

الطيبة تصبر فالنفوس  المعصية  إذا كان عن  الصبر  التربية،  إذًا ال نصبر على  لكن   نحن  المعصية،  عن 
 ا؟ار، كيف نتعلم هذالتعامل، هذا شيء ال يفعله إال الكبالصبر على الطاعة وحسن  

 د أكبر ثمار اإليمان :الحكمة أح

 الدكتور راتب :

 ْكَمَة ﴾﴿ َوَمن ُيْؤَت اْلحِ 
 [ 269] سورة البقرة:  

 الحكمة ال تؤخذ، ال يوجد إنسان كنت حكيمًا، قال تعالى: 

 َت اْلِحْكَمَة ﴾﴿ َوَمن ُيؤْ 
 [   269] سورة البقرة اآلية : 

 ة.. أحد أكبر ثمار اإليمان الحكم

 عبد الكافي: لدكتور عمر ا

 ضع األمر في نصابه.. و 

 لدكتور راتب :ا

بالغة بحكمة  الزوجة  أصلح معاملة  الزوج  بحكمة  تحتمل،  ال  البيوت  في  الخطأ  من  حاالت  هناك  وهللا   ،
 الموضوع. 
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 ن ظاهرة و مستترة : إنسان شخصيتالكل 

 الدكتور عمر عبد الكافي: 

طويل سنوات  اإلنسان  تعامالت  القراءاتمن  من  ثم  لكل  ة  أن  لي  ظاهرة   إنسان شخصيتين، شخصية  ثبت 
مستت  الناس، وشخصية  مع  فيها  بداية يتعامل  في  وديعة  المرأة  تكون  فأحيانًا  المناسب،  الوقت  في  تظهر  رة 

ال يكون  أو  فالزواج،  هادئًا  األمور رجل  عليه  وتقلب  األمور،  تتقلب  ثالث  أو  سنتين  بعد  الزواج،  بداية  ي 
موالمناو  والمناوشات  أنرات  ووضع  هنا،  ألن  أسرة  من  اآلخرين  وهذه وف  البيت،  هذا  في  باء  أسرة  أو  ف، 

ن زوجناهم  ة، تظهر شخصيات أخرى، فإذا جلسنا لنصلح بين الطرفين تقول: يا سبحان هللا هؤالء الذيالمؤسس
في حتى قال أبو بكر  سنتين أو ثالث؟ الشخصية الثانية يجب أن يستعد لها الطرف األول عندما تظهر،    من

وله عندما يحتد، ويقول  علم أن عمر فيه حدة، وكنت أجهز كالمًا ألققيفة بني ساعدة: كنت أ طريقه إلى س 
خصيات متكاملة إذا كان هذا تد، إذًا الشعمر: كنت أعلم أن في أبي بكر حدة، وكنت أجهز كالمًا عندما يح

 . هدأ سبحان هللان، أي إذا احتد تبين الصحابيين الجليلين قدوة لنا يكون بين الزوجي

صيبة في حرم التنين أنها تريد أن تخرجه إذا غضب يتقوقع، التنين دخل إلى الكهف، الم يقول الغرب: الرجل  
لها مصيبة، ال يوجد صبر، تصبر حتى  ، سوف يعمل  من الكهف، هل عندما يخرج سيأخذها بالحضن، ال

 أ، ال تتابعه. التنين يخرج لوحده، اتركيه يوم إلى أن يهد

 إلى صبر : مشكلة تحتاج كل  

 ب :الدكتور رات

يل، خرج من البيت يرجع بعد يوم أن يومين يرمم األمر، أو صار أنا أقول: هناك مشكلة تحتاج إلى صبر قل
 فهذا صعب، الرضا فجأة صعب يحتاج إلى فترة. ة كما تفضلت هناك مناسبة، أما فجأ 

 الدكتور عمر عبد الكافي: 
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حينما قيل  يقال أن عنترة  بنية على الصبر،  هذه م
أشج أنت  القضية  له:  إنما  ال،  قال:  العرب،  ع 
قالوا: كيف؟ قال: هاتوا لي شخصًا  قضية صبر،  

عنترة:  له  فقال  شجاع،  قوي  بإنسان  جاؤوا  قويًا، 
بين أسنانك، وتضع أنت سبابتك أضع سبابتي    أنا 

اآلخر،   سبابة  على  يضغط  وكل  أسناني،  بين 
مام  حتى قال الذي أترة وضغط اآلخر،  فضغط عن

ترة: لو صبرت لحظة لقلتها أنا،  عنترة: آه، قال عن
 لكن الذي يدمر البيوت تبخر الصبر، ولذلك طرفة حدثت مع أحد الدعاة في أوروبا بارك هللا   مسألة صبر، 

  قال: زوجتي وضعت   تالميذنا الفقهاء، قال له: يا شيخ ما حكم الطالق المكره؟ قال له: مكره ماذا؟فيه، من  
الن على  العشريرجلها  الطابق  في  الشافذة  في  نفسي  ألقي  أن  وإما  تطلقني  أن  إما  تقبض  ن  والسلطات  ارع، 

قال: طلقتها، ق الشيخ: ماذا عملت؟  له  فقال  أنك دفعتني،  بنعليك على  يا  له:  المسألة  ال  لماذا طلقتها؟  ي 
أ يقول:  إن كنت رجاًل فطلقني،  له:  تقول  األم  نا رجل وابن رجل،تحتاج لصبر،  تهدأ  ور، هي عندما  حتى 

 الق ويطلقها، أنت مجنون، أنا أقول لك:  تطلب الط 

 قني تطلقني؟! طل

 الدكتور راتب :

 أعظم عطاء الحكمة في معاملة الزوجة، والزوج كذلك. 

 الكافي: تور عمر عبد الدك

سالة لثيابي، طباخة لطعامي، غ  لذلك قال عمر رضي هللا عنه لمن طرق بابه ووجد زوجة عمر تعنفه، قال:
دخلني هللا الجنة، فلما ال أصبر ي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أربية ألوالدي، أعف نفسم

 رارة األلم، فاإلنسان تهون عليه مرارة األلمهانت عليهم معليها؟ ولما تحمل الصحابة والصالحون ثمرة العافية  
 إذا.. 
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 الدكتور راتب :

 ى: قال تعال

 ا َكِثيرًا ﴾َفَقْد ُأوِتَي َخْيرً  اْلِحْكَمَة ﴿ َوَمن ُيْؤتَ 
 [ 269] سورة البقرة:  

 توديع : خاتمة و 

 الدكتور عمر عبد الكافي: 

المشاهدي مع  جميعًا  الحكمة  يأتينا  أن  هللا  والمشاهدات نسأل  هللا ن  وشكر  إصغائكم،  حسن  لكم  هللا  شكر   ،
 ة هللا وبركاته. ألستاذنا الجليل، والسالم عليكم ورحم
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