موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

فضؿ الصبر

ممخص الخطبة

ٔ -تفاضؿ العباد -ٕ .الصبر خمؽ األنبياء والصالحيف -ٖ .معنى الصبر -ٗ .أنواع الصبر:

الصبر عف المعاصي ،الصبر عمى الطاعات ،الصبر عمى األقدار المؤلمة -٘ .األمر بالصبر.

 -ٙثواب الصابريف.

-------------------------

الخطبة األولى

وتزودوا آلخرتكـ بالتقوى.
أما بعد :فاتقوا اهلل تعالى وأطيعوه؛ فإف طاعتو أقوـ وأقوىّ ،
واعمموا ػ عباد اهلل ػ أف العباد يتفاضموف عند ربيـ في دينيـ الحؽ وأخبلؽ الفضؿ والصدؽ كما قاؿ
ات ِم َّما َع ِممُوا [األنعاـ ،]ٖٕٔ:وفي الحديث القدسي عف الرب تبارؾ وتعالى أنو
تعالىَ :وِل ُك ٍّؿ َد َر َج ٌ
قاؿ(( :يا عبادي ،إنما ىي أعمالكـ أحصييا لكـ ،ثـ أوفيكـ إياىا ،فمف وجد خي ار فميحمد اهلل ،ومف
َّ
يمومف إال نفسو)).
وجد غير ذلؾ فبل

خمؽ كريـ ووصؼ عظيـ ،وصؼ اهلل بو األنبياء والمرسميف
إف ُخمُؽ الصبر ٌ
أييا المسمموفّ ،
الر ُس ِؿ [األحقاؼ ،]ٖ٘:وقاؿ تعالى:
ص َب َر أ ُْولُوا اْل َع ْزِـ ِم ْف ُّ
والصالحيف ،فقاؿ تعالىَ :ف ْ
اصبِ ْر َك َما َ
يؿ وِا ْد ِريس وَذا اْل ِك ْف ِؿ ُك ّّؿ ِمف الصَّابِ ِريف [األنبياء ،]ٛ٘:وقاؿ عز وجؿ :وب ّْشر اْلم ْخبِتِ َِّ
ِ
يف
ْ
يف الذ َ
ََ ْ ُ َ
َ
َوِا ْس َماع َ َ َ َ
َص َابيُ ْـ [الحج ،]ٖ٘ ،ٖٗ:وعف أنس مرفوعا:
ِإ َذا ُذ ِك َر المَّوُ َو ِجَم ْ
ت ُقمُ ُ
وبيُ ْـ َوالصَّابِ ِري َف َعَمى َما أ َ
((اإليماف نصفاف :نصؼ صبر ،ونصؼ شكر)) ،وروى مسمـ مف حديث أبي مالؾ األشعري أف
النبي قاؿ(( :الطيور شطر اإليماف ،والحمد هلل تمؤل الميزاف ،وسبحاف اهلل والحمد هلل تمآلف ػ أو:

تمؤل ػ ما بيف السماء واألرض ،والصبلة نور ،والصدقة برىاف ،والصبر ضياء ،والقرآف حجة لؾ أو

عميؾ)).

واآليات واألحاديث في الصبر وفضمو كثيرة شييرة.

ومعنى الصبر :حبس النفس عمى الطاعة وكفُّيا عف المعصية والدواـ عمى ذلؾ.

أييا المؤمنوف ،إف الصبر أنواع متبلزمة ،فأعظـ أنواع الصبر الصبر عف المعصية والمحرمات،
َِّ
ص َب ُروا ْابتِ َغ َ ِ ِ
اى ْـ ِس ِّار َو َعبلنِ َي ًة
اموا الصَّبلةَ َوأ َ
َنفقُوا ِم َّما َرَزْق َن ُ
قاؿ اهلل تعالىَ :والذ َ
يف َ
اء َو ْجو َربّْي ْـ َوأَ َق ُ
وف بِاْل َح َس َن ِة السَّي َّْئةَ أ ُْولَئِ َؾ لَيُ ْـ ُع ْق َبى َّ
الد ِار [الرعد .]ٕٕ:وأكثر الناس يقدر عمى فعؿ الطاعة
َوَي ْد َرُء َ
ويصبر عمييا ،ولكنو ال يصبر عف المعصية ،فمقمّة صبره عف المحرمات ال يوصؼ بأنو مف

القوي
الصابريف ،وال يناؿ درجة المجاىديف الصابريف ،فبل يعصـ مف ورود الشيوات إال الصبر
ّ
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والورع الحقيقي ،والمسمـ إذا لـ يكف متصفا بالصبر فقد تأتي عميو ساعة تموح لو فييا ل ّذة عاجمة أو
منفعة قريبة أو شيوة عابرة أو كبيرة موبقة ،فتخور عزيمتو ،وتضعؼ إرادتو ،ويميف صبره ،ويغشى

عذابا أليما ،فالصبر عف المحرمات لئلنساف
المحرـ ،ويقع في الموبقات ،ويشقى شقاء
عظيما ،ويمقى ً
ّ
ً
فتصور سيارة ببل كوابح ،واإلنساف إذا لـ يحجزه صبره وايمانو عف المحرمات
مثؿ كوابح السيارات،
ّ
جينـ وساءت مصيرا ،ميما كاف قد أوتي
كاف مآلو في الدنيا الذلة واليواف أو السجف ،وفي اآلخرة ّ
حظا في الدنيا.

النوع الثاني مف الصبر ىو الصبر عمى طاعة اهلل تعالى ،بالصبر عمى أدائيا واصابة الحؽ فييا
َّؾ َحتَّى َيأْتِ َي َؾ
اع ُب ْد َرب َ
بالتمسؾ بسنة النبي والصبر عمى المداومة عمييا ،قاؿ اهلل تبارؾ وتعالىَ :و ْ
َِّ
ِ
صابِ ُروا َوَاربِطُوا َواتَّقُوا المَّ َو لَ َعمَّ ُك ْـ
يف [الحجر ،]ٜٜ:وقاؿ عز وجؿَ :يا أَيُّيَا الذ َ
اْل َيق ُ
آم ُنوا ْ
اصبِ ُروا َو َ
يف َ
تُْفِمحوف [آؿ عمراف .]ٕٓٓ:قاؿ الحسف البصري رحمو اهللِ " :
أمروا أف يصبروا عمى دينيـ الذي
ُ َ
ارتضاه اهلل ليـ وىو اإلسبلـ ،فبل يدعوه لسراء وال لضراء ،وال شدة وال رخاء ،وحتى يموتوا مسمميف،

وأف يصابروا األعداء الذيف يفتنوف دينيـ ،وأما المرابطة فيو المداومة في مكاف العبادة والثبات عمى

أمر اهلل فبل يضيع .وروى مسمـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي قاؿ(( :أال أخبركـ
بما يمحو اهلل بو الخطايا ويرفع بو الدرجات؟ إسباغ الوضوء عمى المكاره ،وكثرة الخطى إلى

المساجد ،وانتظار الصبلة بعد الصبلة ،فذلكـ الرباط ،فذلكـ الرباط ،فذلكـ الرباط)).

والنوع الثالث مف الصبر ىو الصبر عمى األقدار والصبر عمى المصائب والمكاره التي تصيب

أف
العباد ،وذلؾ الصبر ال يكوف
بأف المصيبة ّ
ً
مقدرة مف اهلل ،و ّ
يعمـ ّ
محمودا إال مع االحتساب؛ بأف َ
مف صبر أ ِ
وتسخط أثـ وأمر اهلل نافذ ،قاؿ تبارؾ وتعالىَ :وَل َنْبمُ َونَّ ُك ْـ
ُجر وأمر اهلل نافذ ،ومف جزع
ّ
ات وب ّْشر الصَّابِ ِر َِّ
اؿ واألَنفُ ِ َّ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
َص َابتْيُ ْـ
يف الذ َ
َ
يف إِ َذا أ َ
س َوالث َم َر َ َ ْ
ب َش ْيء م ْف اْل َخ ْوؼ َواْل ُجوِع َوَن ْقص م ْف األ َْم َو َ
ِ
اجعوف أُولَئِ َؾ عَم ْي ِيـ صَمو ٌ ِ
ِ َِّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
وف
ات م ْف َربّْ ِي ْـ َوَر ْح َمةٌ َوأ ُْوَلئ َؾ ُى ْـ اْل ُم ْيتَ ُد َ
ُمص َيبةٌ َقالُوا إَّنا لمو َوِاَّنا إَل ْيو َر ُ َ ْ
َ ْ ََ
العدالف ،ونِ ِ
[البقرة .]ٔ٘ٚ-ٔ٘٘:قاؿ عمر بف الخطاب ( :نِعـ ِ
عمت العبلوة) ،يعني :أف قوؿ اهلل
َ
ِ
ات ِم ْف َربّْ ِي ْـ َوَر ْح َمةٌ عدالف ،يشبَّياف بعدَلي البعير في الحمؿ،
صَم َو ٌ
تبارؾ وتعالى :أ ُْوَلئ َؾ َعمَ ْي ِي ْـ َ
وأُوَلئِ َؾ ُىـ اْلميتَ ُدوف ىي العبلوة ،وىو ما يكوف بيف ِ
العدليف.
ْ ُْ َ
َْ

عجؿ لو العقوبةَ في الدنيا ،واذا أراد بعبده
وعف أنس قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :إذا أراد اهلل بعبده ًا
خير ّ
ظـ الجزاء مع عظـ الببلء ،وا ّف اهلل إذا
َّ
يوـ القيامة ،وا َّف ِع َ
الشر أمسؾ عنو بذنبو حتى يُوا َفى بو َ

قوما ابتبلىـ ،فمف رضي فمو الرضا ،ومف سخط فمو السخط)) رواه الترمذي وقاؿ" :حديث
ّ
أحب ً
حسف".
ولقد أمر اهلل بالصبر في آيات كثيرة مف كتابو:

ص ْب ُر َؾ ِإالَّ بِالمَّ ِو [النحؿ.]ٕٔٚ:
فأمر بالصبر ًا
أمر مطمقًا ،كما في قولو تعالىَ :و ْ
اصبِ ْر َو َما َ
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ٍ
لشدة الحاجة إلى الصبر فييا :فأمر بالصبر لحكـ اهلل تعالى
وأمر بالصبر في أمور
مخصوصة ّ
ور [اإلنساف .]ٕٗ:وأمر
ّْؾ َوال تُ ِط ْع ِم ْنيُ ْـ آثِ ًما أ َْو َكفُ ًا
اصبِ ْر ِل ُح ْكِـ َرب َ
ي ،قاؿ اهلل تعالى :فَ ْ
الشرعي والقدر ّ
ِ َِّ
ِ
بالصبر عمى أذى الفاجريف ،قاؿ تبارؾ وتعالىَ :لتُْبَمو َّف ِفي أ ِ
يف أُوتُوا
َم َوال ُك ْـ َوأ َْنفُس ُك ْـ َوَلتَ ْس َم ُع َّف م ْف الذ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
َِّ
اْل ِكتَ ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ُم ِ
ور [آؿ
يف أَ ْش َرُكوا أَ ًذى َكثِ ًا
َ
اب م ْف قَْبم ُك ْـ َو ِم ْف الذ َ
ير َوِا ْف تَ ْ
صب ُروا َوتَتقُوا فَإ َّف َذل َؾ م ْف َع ْزـ األ ُ

عمراف .]ٔٛٙ:وأمر بالصبر عمى ما يترتّب عمى األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر مف األذى
واأللـ لما في ذلؾ مف المشقّة ،قاؿ تبارؾ وتعالى :يا ب َن َّي أَِقـ الصَّبلةَ وأْمر بِاْلمعر ِ
وؼ َو ْان َو َع ْف
َ ُ
َ ُْ َ ُْ
ْ
ِ ِ ِ
ُم ِ
شيئا
ور [لقماف .]ٔٚ:وأمر بالصبر لمف ولي ً
اْل ُمن َك ِر َو ْ
اصبِ ْر َعمَى َما أ َ
َص َاب َؾ إ َّف َذل َؾ م ْف َع ْزِـ األ ُ

كثيرا ،فقد قاؿ وقد بمغو عف قوـ أنيـ يؤذونو بالكبلـ مف المنافقيف،
مف أمر المسمميف قميبل كاف أو ً
فقاؿ (( :لقد أوذي أخي موسى بأكثر مف ىذا فصبر)).

التمسؾ بالطاعة ،فقاؿ اهلل تعالى:
وأمر اهلل تعالى المسمـ أف يستعيف باهلل في التخمّؽ بالصبر و ّ
َّب ِر و َّ ِ
وْ ِ ِ
يعود نفسو عمى خمُؽ الصبر في ك ّؿ
الصبلة [البقرة .]ٗ٘:وأمر اهلل المسمـ أف ّ
استَع ُينوا بالص ْ َ
َ
ٍ
يتصبر ّْ
يصبره اهلل ،ومف
الخمُؽ ،ففي الصحيحيف(( :ومف
فإف العادةَ تساعد عمى ُ
ّ
حالة ،فأمره بذلؾ ّ
يستغف ُيغنو اهلل)).
ووعد اهلل تبارؾ وتعالى عمى الصبر أعظـ الثواب والنجاة مف العقاب ،قاؿ تبارؾ وتعالىِ :إَّن َما يُ َوفَّى
َجرُىـ بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
ؾ َليُ ْـ ُع ْق َبى
اب [الزمر ،]ٔٓ:وقاؿ عز وجؿ عف ثواب الصابريف :أ ُْوَلئِ َ
الصَّابِ ُر َ
وف أ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
وف َعمَ ْي ِي ْـ ِم ْف ُك ّْؿ
ات َع ْد ٍف َي ْد ُخمُ َ
الد ِار َجَّن ُ
صمَ َح م ْف َآبائ ِي ْـ َوأ َْزَوا ِج ِي ْـ َوُذ ّْريَّات ِي ْـ َواْل َمبلئ َكةُ َي ْد ُخمُ َ
ونيَا َو َم ْف َ
ٍ
ص َب ْرتُ ْـ َفنِ ْعـ ُع ْق َبى َّ
الد ِار [الرعد.]ٕٗ-ٕٕ:
بلـ َعَم ْي ُك ْـ بِ َما َ
َباب َس ٌ
َ
آف العظيـ ،ونفَعني واّياكـ بما ِ
بارؾ اهلل لي ولَكـ في القر ِ
فيو مف اآليات والذكر الحكيـ ،ونفعنا بيدي
سيد المرسميف وبقوِلو القويـ ،أقوؿ قولي ىذا ،وأستغفر اهلل العظيـ الجميؿ لي ولكـ ولسائر المسمميف
ِ
مف ّْ
فاستغفروهّ ،إنو ىو الغفور الرحيـ.
كؿ ذنب
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل ّْ
رب العالميف ،الرحمف الرحيـ ،مالؾ يوـ الديف ،أحمد ربي وأشكره ،وأتوب إليو وأستغفره،

محمدا عبده
وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو الممؾ الحؽ المبيف ،وأشيد أف نبيَّنا وسيّْدنا
ً

ورسولو الصادؽ الوعد األميف ،الميـ ّْ
صؿ وسمـ وبارؾ عمى عبدؾ ورسولؾ محمد وعمى آلو وصحبو

أجمعيف.

أما بعد :فاتقوا اهلل تعالى وأطيعوه؛ فإف طاعة اهلل أقوـ وأقوى وذخر لكـ في اآلخرة واألولى.
عباد
َولَئِ ْف

مر المذاؽ في ساعة الحاؿ ،حمو المذاؽ في العاقبة والمآؿ ،قاؿ اهلل تعالى:
اهللّ ،
إف الصبر ّ
صبرتُـ لَيو َخ ْير ِلمصَّابِ ِريف واصبِر وما ص ْبر َؾ ِإالَّ بِالمَّ ِو وال تَ ْح َزف عمَ ْي ِيـ وال تَ ُ ِ
ض ْي ٍ
ؽ ِم َّما
ؾ في َ
َ َ ْ ْ َُ ٌ
َ َ ْ ْ ََ َ ُ
ْ َ ْ َ
َ
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َّالح ِ
ِ
ِ
َِّ
ات لَنَُب ّْوَئنَّيُ ْـ ِم ْف اْل َجَّن ِة ُغ َرًفا
آم ُنوا َو َعممُوا الص َ
َي ْم ُك ُرو َف [النحؿ ،]ٕٔٚ ،ٕٔٙ:وقاؿ تعالىَ :والذ َ
يف َ
امِم َِّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
وف
يف ِفييَا نِ ْع َـ أ ْ
ص َب ُروا َو َعمَى َربّْ ِي ْـ َيتََو َّكمُ َ
يف الذ َ
َج ُر اْل َع َ
تَ ْج ِري م ْف تَ ْحتيَا األ َْنيَ ُار َخالد َ
يف َ

[العنكبوت.]ٜ٘ ،٘ٛ:

المحرمات واحتسب أجر األقدار والمصيبات ،كما
أعظـ سعادةَ مف صبر عمى الطاعات وجانب
فما
ّ
َ
قاؿ النبي (( :إنما الصبر عند الصدمة األولى)).

فعما قميؿ تخمّفيا وراء ظيرؾ ،وال
أييا المسمـ ،اعمؿ لدار البقاء والنعيـ المقيـ ،وال ّ
تغرّنؾ دار الفناءّ ،
ينفعؾ ماؿ وال ولد وال صديؽ حميـ .عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :كف في

توعد بو أعداءه
كأنؾ غريب أو عابر سبيؿ)) .فمف عرؼ رّبو وعرؼ ما ّ
الدنيا ّ
أعده ألوليائو وما ّ
وعرؼ مقامو في ىذه الحياة استم ّذ الصبر في رضا اهلل تبارؾ وتعالى ،واستق ّؿ ما قاـ بو مف طاعة
اهلل ،وخاؼ مف ىوؿ َّ
المحرمات ،وضاعؼ الجيد في الطاعات.
المطمع ،وحذر مف
ّ
ِ
النبِ ّْي يا أَيُّيا الَِّذيف آم ُنوا ُّ
عباد اهللِ ،إ َّف المَّو ومبلئِ َكتَو ي ُّ
ِ ّْ
يما
َ
صم َ
َ
ُُ َ
وف َعمَى َّ َ َ
صموا َعمَ ْيو َو َسم ُموا تَ ْسم ً
َ َ
َ ََ

عشر)).
مي صبلة واحدة صمّى اهلل عميو بيا ًا
[األحزاب ،]٘ٙ:وقد قاؿ َ (( :مف صمّى ع َّ
األوليف واآلخريف واماـ المرسميف.
فصمّوا وسمّْموا عمى ّ
سيد ّ
ّْ
محمد كما صمّيت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ ّإنؾ حميد مجيد،
محمد وعمى آؿ ّ
يـ صؿ عمى ّ
المّ ّ
محمد كما باركت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد ،وسمّْـ
محمد وعمى آؿ ّ
وبارؾ عمى ّ
ارض عف الصحابة أجمعيف...
كثيرا ،المّيـ و َ
تسميما ً

