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 الصربفضل 

 
له، مضل  فالُ اهلليهد  أعمالنا، مَنسيئات من و ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ونستغفره ه،ونستعينُ ،هحنمدُ هلل مدَحلا إنَّ  

 .هلُوورس عبدهُ حممدًا أنَّ ، وأشهدال شريك له ، وحدهاهلل إال إله ال أنله، وأشهد  ييضلل فال هاد ومَن

 

 (102: آل عمران) مُّسْلِمُونَ{أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم  }يَا

 

كَثِريًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  اهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ }يَا

 (1النساء:) رَقِيبًا{تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ 

 

حْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ يُصْلِ (70)سَدِيدًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا  }يَا

 (71،70األحزاب :) عَظِيمًا{فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

ة وكل بدع ،وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد  اهلدي، هدي ، وخريــ تعاىل ــفإن أصدق احلديث كتاب اهلل 

 وكل ضاللة يف النار.، ضاللة
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 تعريف الصبر:
}وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا  :قال تعالى م الح س مالكف،  الصبر لغة: -

 (28)الكهف:  عَنْهُمْ{تَعْدُ عَيْنَاكَ 
  س.مسك محُ ، إذا مُ ال فأن ب رً  ِ ممن  مالضا قمل غ: قُ  ،مي: مح س نفسك م؛ غ (َواْصِبْر َنْفَسكَ )وقوله: 

َمَحْ ُس اْلَجَماِرِح َعِن  ،َمَحْ ُس الاَِّساِن َعِن الشَّْكَمى ،َحْ ُس النَّْفِس َعِن اْلَجَزِع َمال ََّسخُّطِ : االصبر شرعا  -
 ال َّْشِمالِش.

ُخُاق فاضٌل ِمن مخأق النفس، الم نل    ِمن ف؛ل ما ال الحُسُن مال الجُمُل، م م قمَّه ِمن قمى  م  :وقيل -
 .النفس، ال ه   ا بأُح شأن ا، مقماغ ممر ا

  م المقمف مل ال أء  حسن األ ب. وقيل: -
 باختصار( 1/162السالكين:  رجاد)م  م   ات القاب عن  ممار  االضطراب. وقيل: -
  {وا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْوَالَّذِينَ صَبَرُ} كره، ا  ااء مرضاه اهلل، كما قال  ؛الى:  ما ىالنفس عا ح س وقيل: -

 (22الرعد: )                                                                                             
بَرْنَا مَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَ} ن أهل النار حيث قالوا:كما جاء في القرآن حكاية ع والصبر والجزع ضدان،

 .(21إبراهيم: ) {لَنَا مِنْ مَحِيصٍ
  

ُبْوُر: :ىفي أسماء اهلل تعال -رحمه اهلل-قال ابن منظور  .ُ َم الِذي ال اُلَ؛اِجُل الُ؛َباَه ِ ااِلْنِ َقاغِ  الصَّ
 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  قال: ن حديث أبي موسي األشعري وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم م

نَّه َلُيعافيهم وَيْرُزُقُهمْ  ليَس  "  ".!أَحٌد أْصَبَر عَلى أذاى َسِمَعُه ِمَن اللَِّه؛ إنَُّهْم َلَيْدُعوَن له وَلداا، وا 
اعل ذلك م رك ف عاىمي: مش  حاما  ....."ليَس أَحٌد أْصَبَر عَلى أذاى َسِمَعُه ِمَن اللَِّه،  :"ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 (4/438العرب:  )لسان( 706 /2 :)الصحاح للجوهري .الم؛اق   عاال 
ُبْوُر:: -رحمه اهلل-قال الزجاج قرالب  الىف؛مل  م؛نه فاعل، مم؛نه الب ر مالب مر فه اسغ اهلل  ؛ الصَّ

 (65أسماء اهلل الحسني للزجاج ص )تفسير. من م؛نه الحاالغ
ُبوْ  :-رحمه اهلل-وقال الغزالي  م الذي ال  حما  ال؛جا  عاى المسارع  إلى الف؛ل ق ل ممان ،  ل : رُ الصَّ

 عاىخر ا عن آجال ا المق ره ل ا، مال الق م ا الؤ سنن مح م ، ال  عاىالنزل األممر  ق ر م؛امغ، مالجرال ا 
    المج  الذي الجب من الكمن كما الن اه. ا ع عاىممقا  ا،  ل الم ع كل شهء فه ممان  

 (149األسنى للغزالي ص )المقصد                                                                           
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 أهمية وضرورة الصرب:
 رجل عناال  القرآن ال الا   الب ر إلى مال  من قالم  ك الره  النال  مخاقال ، فاالس  م من الفضائل ال انمال  مم 

، فأ الن بر  الن، مال اماج ماعالً  ، مالس؛  فر اًلاامم؛نمالً  االمكّما ،  ل  م ضرمره الزم  لإلنسان لالرقى ما الً 
 . ن ض  نالا إال  الب ر

فالب ر ضرمره  نالمال  كما  م ضرمره  النال ، فأ نجاح فه ال نالا، مال فأح فه اآلخره إال  الب ر، ففه 
فر، ممن مال الؤ ه عمل مكا  إال  الب رن مل ذا من ب ر ظ ،ال نالا ال   حقق اآلمال مال  نجح المقاب 

فامال ب ر الزارع عاى  ذره ما حب ، ملمال ب ر الاارس عاى غرس  ما جنى   شهء،غ الب ر لغ الظفر ُع 
إنما حققما آمال غ مال حب ، ملمال ب ر الطالب عاى  رس  ما مفاح، م كذا كل الناجحالن فه ال نالا 

 الب؛اب.  امما المر، ماس ؛ذ ما ال؛ذاب، ماس  انم  الب ر، اس مر 
 دق قول الشاعر:وما أص

 رفإال فاز  الظ ماس بحب الب رَ مر الحامل        مقل من ج  فه م
 قول الشاعر الحكيم:مالبا رمن ال الس ساممن لاالأس، مال الفق من نمر األمل، ش؛ار غ 

ن طععععععال  الأس  فرجا ىإذا اس ؛نت  ب ر من  ر        ععععععععععععععععععععععال ععععععلت مطاعععن ما 
 ماب من الاجاعععرع لأل ععععععععن القععععمم م  حاج       الحظىالب ر من مخاق  ذي 

لق  عرف عشاق المج ، مخطاب الم؛اله، مطأب السالا ه، من الرف؛  فه ال النا ال  نال إال  الج   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                يقول أحدهم: مالمبا ره، م جرع غبص اآلالغ، م  من  ذا ال ال غ عمل، مال ال حقق ممل مفه  ذا الم؛نه، 

 لن   اغ المج  ح ى  ا؛ق الب را     ال  حسب المج   مًرا منت آكا 
 

ذا كانت  ذه ط ال؛  الطرالق الممبا   اج الاز ا إال  الب ر، مال الق ر  إلىال؛أ مالمج ، فأ س الل  إلىما 
 .نالبا رم عاال ا إال 

 وصدق القائل حيث قال:
  من  العععععععب  ععععل ب؛ععععمك      رجه مالب ر مف اح ما الُ 

 ما قالل:  ال ات ال الكمن      ار عععط بل  اعععععا نالععععععععععمر م
مل  خم  ،اهلل ىفالب ر مف اح النجاح مالفأح مال؛أ فه ال نالا، مما فه اآلخره فالب ر س الل لافمز  رض

                                          مالنجاه من النار، مسالأ ه  الان ذلك عن  الح الث عن فضل الب ر من القرآن مالسن .            ،الجن 
 (12،13الصبر في القرآن وضرورته ص  )حقيقة                                                                                       

غ لامطال ، فإن الجن  مم النار، مالب ر ل ا  منزل  الخطاغ مالزما إلىمالنفس مطال  اإلنسان ال ه  سالر عاال ا 
 لغ الكن لامطال  خطاغ مال زماغ شر ت فه كل مذ ب.
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ج؛ل لنفس  خطاًما  مً إلى كل سمء، رحغ اهلل امر   ما  ذه النفمس، فإن ا م طا؛ك حا يقول بعض السلف:
  عا م؛ابه اهلل. عنف ا  زمام ا ر مزماًما، فقا  ا  خطام ا إلى طاع  اهلل، مب

 ق ام  مبرمف  إلى ما النف؛ ، مقمه إحجام  إمساًكا عما الضره.محقالق  الب ر من الج؛ل ال؛   قمه إ
 

 ":مبيناا أهمية الصبر 10في كتابه" عدة الصابرين ص  -رحمه اهلل-يقول ابن القيمو 
 ال حبالًنا محبًنا ال زغ، ال غالً ا مجنً ا ،(2)الن م ال مبارما ،(1)الك م ال جماً ا الب ر ج؛ل س حان  الاَّ  فإن

 م م ،"(3) العسر مع واليسر الكرب، مع والفرج الصبر، مع النصر"  عععف. شقالقان مخمان مالنبر ف م ال  غ،
 .الجس  من الرمس كمحل الظفر من ممحا  ع  ، مال عّ ه  أ الرجال، من لباح   منبر
 انإالم فأ عاال ا، إال ل  اع ما  ال ال ه إالمان  مساقُ  إلال ا، الرجل  غ الجمل ال ه (4) المؤمن آخاّل  فالب ر

ن ل ، ب ر ال لمن  خَيْرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ حَرْفٍ عَلَى اللَّهَ يَعْبُدُ} ممن مباح   الض؛ف، غاال  فه قااللٌ  فإالمانٌ  كان ما 

 الخاسره، ق  البف إال من ما الحظَ  ملغ ،(11)الحج:{وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا خَسِرَ وَجْهِهِ عَلَى انْقَلَبَ فِتْنَةٌ أَصَابَتْهُ وَإِنْ بِهِ اطْمَأَنَّ
 مالشكر الب ر جناحه  الن فسارما  شكر غ، المنازل معاى إلى م رقما  ب ر غ، الس؛ اءُ  م رك  عالش   فخالر
 .ا ع.  اخ بار .ال؛ظالغ الفضل ذم مالاَّ  الشاء، من الؤ ال  الاَّ  فضل مذلك الن؛الغ، جنات إلى

 
 

ج إلال  اإلنسان، ألن  إما من الكمن  الن س الل النجاح مالفأح فه ال نالا ماآلخره، م م فضالا  الح ا الب رف
ذا كانت  ممر الجب عاال  ام  ال  م نفالذه، مم ن ه الجب عاال  اج نا   م رك ، مم ق ر الجري عاال  ا فاًقا، ما 
 ذه األحمال ال  فارق  فالب ر الزٌغ فال ا، فالحالاه ال  س قالغ إال  الب ر، ف م  ماء المشكأت فه  ار 

   إذا م طأ عاال  النبر، مزا  ال اعال  إذا م طأ عن  الناس  اإلجا  ، مزا  ال؛الغ اال  أء، مالب ر زا  المجا
 ( 1/114)انظر عدة الصابرين ًلبن القيم:مال؛ا   فه زمن الار  ، م م زا  السائرالن إلى رب ال؛المالن. 

لى ب ر، مال؛مل مال الن كا  ما  م إال عاغ  الحق معمل   ، مال؛اغ ال النال إال  الج ا ، مالج ا  الح اج إ
  ذا ال؛اغ ال   فال  مالًضا من الب ر، مال؛اغ النافل  م مبل ال  ى، مال؛مل  الحق  م الرَّشا ، مض  

 قال تعالى:األمل: الضأل، مض  ال انه: الاه. فالضألن ال؛مل  االر عاغ، مالاهن ا  اع ال مى، 
فأ النال ال  ى إال  ال؛اغ مال النال الرَّشا  إال  (2،1النجم:) {وَىغَ وَمَا صَاحِبُكُمْ ضَلَّ ( مَا1هَوَى ) إِذَا }وَالنَّجْمِ
س من الجسد، فإذا انقطع الرأس هلك أ" أًل إن الصبر من اإليمان بمنزلة الرّ :ولهذا قال علّي  الب ر. 

 ( 3/376)بصائر ذوي التميز: الجسد، ثم رفع صوته فقال: أًل ًل إيمان لمن ًل صبر له ".

                                                 
  . (213 /15:العرب لسان) انظر. عثر إذا كبوة يكبو الجواد كبا -1

 (.301 /15:العرب لسان) انظر. يقطع ولم كل   ذاإ السيف نبا - 2

 (.6806:الجامع صحيح) في األلباني الشيخ وصححه البغدادي، والخطيب المستدرك في والحاكم أحمد اإلمام رواه - 3

اب ة إليه تشد   كالعروة وسطه ويصير فيه، طرفاه ويدفن الحائط في يعرض حبل أو عود: والتشديد بالمد اآلخي ة - 4   ،(29 /1: األثير البن النهاية) انظر .الد 

 (.23 /14 :العرب لسان)و   
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 فضل الصرب

 ، وبيان فضل وفوائد الصبر.خول في الموضوعدآن لنا الشروع لل ،د هذه المقدمة لبيان أهمية الصبروبع
، ممضاف إلالع  مك عر الخالعرات مالع رجات (1) مق  ذكر اهلل  ؛الى الب ر فه القرآن فه نحم من  س؛الن ممضً؛ا

 :ملسو هيلع هللا ىلصفه سن  رسملنا جاء ذكر ا فه ك اب ر نا، م  الب ر ل  فمائ  مفضائل ك الرهم مج؛ا ا  مره ل ، 
 

: فضائل الصرب يف القرآن الكريم:  أوًلا
 

اهلل مجع للصابرين ثالثة أمور مل جيمعها لغريهم؛ وهي:: الصيالة م يل هلييهممح ورمح يل  -1
 هلممح وهداي ل إياهم: 

( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ 156) لّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِ (155)الصَّابِرِينَ  }وَبَشِّرِ قال تعالى:

 (157 -155)سمره ال قره:  {وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
 في تفسيره عند هذه اآليات: -رحمه اهلل-قال السعدي

ررررِ  ررراِبِريَن( )َوَبشِّ   ال شعععاره فعععازما العععذالن  عععغ ن،م فالبعععا ر  .حسعععاب  االعععر مجعععر غ المفعععمن  عععأن غ  شعععر غ: مي الصَّ
 مم القاععب الععؤلغ مععا كععل م ععه (ُمِصرريَبةٌ  َأَصرراَبْتُهمْ  ِإَذا الَّررِذينَ ):  قملعع  مبععف غ  ععغ الجسععالم ، مالمنحعع  ال؛ظالمعع ،

 فاعالس  ،م بعرالف ممعره  حعت مع  رمن هلل، ممامكعمن: مي ( ِللَّرهِ  ِإنَّرا َقراُلوا)  .(2) ذكعره  ق غ مما كاال ما مم ال  ن
 فععأ مممععمال غ،  ممالالكعع  الععراحمالن، مرحععغ  بععرف فقعع ، من ععا  شععهء ا  أنععا فععإذا شععهء، ممممالنععا منفسععنا مععن لنععا

  ؛ ع ه مرحعغ  عم العذي الحكعالغ، المالعك معن ال اال  مقمع  أن عام ، ال؛  ، ع م ال  كمال من  ل عاال ، اع راض
ن ل؛ ع ه، خالعر  عم لما    الره، عاى ل  مالشكر اهلل، عن الرضا ذلك، ل  فالمجب نفس ، من   عذلك، الشع؛ر لعغ ما 
 مجعع نا ماح سعع نا بعع رنا فععإن  ؛ماعع ، عامععل كععل فمجععاز الم؛ععا ، الععمغ راج؛ععمن إلالعع  فإنععا هلل، ممامكععمن مننععا ممععل
ن عنعع ه، ممفععمًرا مجرنععا  امراجً؛عع هلل، ال؛ عع  فكععمن األجععر، مفععمات السععخط إال حظنععا الكععن لععغ مسععخطنا، جزعنععا ما 
  نعاء: مي َربِِّهرْم( ِمرنْ  َصرَلَواتٌ  )َعَلرْيِهمْ  المعذكمر  البع ر الممبعمفمن ُأوَلِئَك() .الب ر بمس ا مقمى من إلال ،

 )َوُأوَلِئركَ  األجعر، كمعال    النالمن الذي لاب ر مفق غ من إالا غ، رحم   ممن عظالم ، )َوَرْحَمٌة(  حال غ م نمال 
  ع  معماعما راج؛عمن، إلالع  ممن عغ هلل،  عأن غ عام عغ الممضعل،  عذا فعه م عم الحعق، عرفعما العذالن اْلُمْهتَرُدوَن( ُهمُ 
 .ا ع. هلل ب ر غ  نا م م
 
 

                                                 
(: "وقد ذكر هللاه 39 /15كما في "مجموع الفتاوى" ) -رحمه هللا  -ابن تيمية (. وقال شيخ اإلسالم 152 /2ابن القيم عن اإلمام أحمد في "مدارج السالكين" ) ذاه وذكر 1-

 ." الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضًعا

 : والمصيبة: هي كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه.- رحمه هللا -قال القرطبي -2
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 نعم العدًلن، ونعمت العالوة ". ": أنه قال عن عمر -رحمه اهلل-ونقل ابن كثير
 ْحَمرٌة()ُأوَلِئرَك َعَلرْيِهْم َصرَلَواٌت ِمرْن َربِِّهرْم َورَ القبع : البعأه، مالرحمع  فعه قملع   ؛عالى:  "نعرم العردًلن "مقمل :
 )َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن( القب : ال  ى فه قمل   ؛الى: "" ونعمت العالوةمقمل :

مال؛ الن: م م ما المضل عاى جان ه ال ؛الر، ال؛ ل كل من ما اآلخر، مال؛أمه:  عه معا  مضعل  عالن ال؛ع لالن، 
  (1/285)تفسير ابن كثير: ع.  ا، مكذلك  ؤالء معطما  ما  غ مزال ما مالًضا. (1) م ه زالا ه فه الحمل

" ماله ال مب ر، مق  مع نه اهلل عاى البع ر  عأث ي على مصيبة نالته، فقال:وقال بعض السلف وقد ُعزِّ 
                                                  ( 85)عدة الصابرين ص ".  (2) خبال، كل خبا  من ا خالر من ال نالا مما عاال ا

    مع  الذي ال ماب ُحِرغ من  م مرضه، مالمباب ماح سب مب ر اهلل، لقضاء اس ساغ من فالمساغ 
    الم َّاب فه اآلال  السا ق .                                                                                                    الماك
نَّررا ِإَلْيرِه َراِجعرونَ ) المبعاب: قعمل م ه االس رجاع كامات مجل عز اهلل ج؛ل مق   لعذمي ممعأًذا ماجعأً  (ِإنَّرا ِلّلرِه َواِ 

 فال عال  الر الئع ،  األفكعار لع  فالمسعمس المبعاب عاعى ال سعاط لعئأ الشعالطان، معن لامم حنعالن معبعم  المبائب،
 إقعرار(هِ ِإنَّرا ِلّلر) قملع : فعإن مال ركع  الخالعر لم؛عانه الجام؛ات الكامات  ذه إلى لجأ إذا كمن، ما مالظ ر سكن، ما

 ال؛اعغ من ال؛ ع  معاعى الشعاء، كالعف ماكع  فعه ال بعرف فالماعك منع  مبعا    معا هلل ال؛ ع  ماع عراف مالماك  ال؛ م ال 
نَّرا ِإَلْيِه َراِجعونَ ) مقمل : شهء، نفس  فه امكملام ملالس ممامك من   الحكعغ فاع  ال ؛ نعا،  عغ ال اكنعا اهلل  أن إقرار (َواِ 
  ال ماب. من اهلل عن  ما رجاء كذلك مفال  األخرى، فه المرجل مل  األملى فه
 خير الدنيا في عليه يخلف أن واسترجع، اهلل، وحمد فصبر، مصيبة به نزلت من كل -تعالى - اهلل وعد ولقد
  العاجلة: اًلسترجاع بركة فمن الكبير. والفضل العظيم األجر من اآلخرة في ينتظره ما مع منه، ُأخذ مما
" مرا مررن يقرول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسررول سرمعت قالرت: -عنهرا اهلل رضرري- سرلمة أم حرديث مررن مسرلم اإلمرام رواه مرا

نَّرا ِإَلْيِه َراِجعونَ ) :ُمسلم ُتصيبُه ُمصيبة فيقول ما أمره اهلل اللهم أجرني فري مصريبتي، وَأْخِلرف  (ِإنَّا ِلّلِه َواِ 
أي المسرلمين خيرر مرن لي خيراا منها إًل أخلف اهلل له خيراا منها " قالت: فلمرا مرات أبرو سرلمة قلرت: 

                         ". ملسو هيلع هللا ىلص، ُثم إني ُقلتها، فأخلف اهلل لي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأبي سلمة؟ أول بيٍت هاجر إلى رسول اهلل 
  الحمد: بيت وهو أًل الجنة في بيتاا له يبني تعالى اهلل فإن اآلخرة في اًلسترجاع ثمرة أما
 القبرر، شفير عند جالس الخوًلني طلحة وأبو سناناا ابني فنتد قال: سنان أبي حديث من الترمذي أخرج فقد
" إذا مات ولد العبد قال اهلل لمالئكته: قبضرتم ولرد عبردي؟ فيقولرون: :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال قال: فرغت فلما

؟ فيقولرررون: نعرررم، فيقرررول: مررراذا قرررال عبررردي؟ فيقولرررون: حمررردك (3) نعرررم، فيقرررول: قبضرررتم ثمررررة فرررؤاده
                                                                                                                                                    ".ابنوا لعبدي بيتاا في الجنة وسموه بيت الحمدواسترجع، فيقول اهلل: 

                                                 
 .البعير على العدلين فوق ُيحمل ما: والعالوة": 3/137: اتعليق   البخاري" عند كما المسيب بن سعيد قال 1-

 .السابقة اآلية يقصد -2
 .ينتجه ما الرجل من الولد وكذلك الشجرة، تنتجه ما هي رةالثم ألن وذلك الثمرة، للولد يقال: األثير ابن قال: فؤاده ثمرة - 3
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  فسبحان من ي عم بالبالء
 لعم  ع  مبعالب معا   قعاء ل  الحبل ما مض؛اف مالمسره الاذه من بماالح سا الب ر ال؛ق   ما من المباب فاال؛اغ
 مي فاالنظعر مبعال    عاعى ماسع رجاع  حمع ه عاى الجن  فه ل  ال نه الذي الحم   الت ذلك فه مالكفال  عاال ،  قه

 الخا ؟ جن  فه الحم   الت  فمات مبال    مم مح م  ،  فمت ال؛اجا  مبال    معظغ، المبال  الن
نَّرا ِإَلْيِه ) تقول: أن تنسى ًل حبيب لفقد مصيبة به نزلت من فيا  واآلًلم الجرروح بلسرم فهري َراِجعروَن(ِإنَّا ِلّلِه َواِ 

  واألحزان.
 لمعا -السعأغ عاالع -ال؛قعمب عرف عا ملعم ن النعا، ق عل ن عه الكامعات  عذه اُل؛عط لعغ ":-اهلل رحمه-جبير بن سعيد قال

 (84المسف: ) ُيوُسَف(َأَسَفى َعَلى  )َيا :قال
    

: خرجت منا مب الق له إلى ال ا ال ، فضاانا الطرالق، فإذا نحعن  خالمع  ععن المعالن -اهلل رحمه-األصمعي قال
الطرالععق، فقبعع نا ا، فسععامنا، فععإذا امععرمه  ععر  عاالنععا السععأغ. قالععت: مععا منعع غ؟ قانععا: قععمغ ضععالمن عععن الطرالععق، 

 ما من غ ل  م ل، فف؛انا، مجم كغ عنه، ح ى مقضه من حقكغ ام الناكغ فأنسنا  كغ، فقالت: الا  ؤالء ملم 

فقالت: اجاسعما عاالع  إلعى من العأ ه ا نعه.  عغ ج؛اعت  رفعل طعرف الخالمع  م ر  عا، إلعى من  ،(1) فألقت لنا مسًحا
رف؛  عععا، فقالعععت: مسعععأل اهلل  ركععع  المق عععل، ممعععا ال ؛العععر ف ؛العععر ا نعععه، مممعععا الراكعععب فاعععالس  عععا نه، فمقعععف الراكعععب 

قالعت: ممعا سع ب  قالت: مالحك! مات ا نه؟ قعال: ن؛عغ، عقالل!رك فه عاال ا، فقال: الا مغ عقالل، معظغ اهلل مج
، م ف؛عت إلالع  ك ًشعا، (2) مم  ؟ قال: از حمت عاال  اإل ل، فرمت    فه ال ئر، فقالت: انزل فاقض ذماغ القعمغ

فذ ح  ممباح ، مقرب إلالنا الط؛اغ، فج؛انا نأكل من ؛جب من ب ر ا! فاما فرغنا، خرجت إلالنا مق   كعمرت، 
 لت: الا  ؤالء،  ل فالكغ من مح  الحسن من ك اب اهلل شالًئا؟فقا

﴿َمَ شِّعِر الّبعاِ رالَن  ك ا ع :قات: ن؛غ، قالت: اقرم من ك اب اهلل آالات م ؛زى   ا، قات: القمل اهلل عز مجل فعه 
ّنا ِلاَّ ِ  ِإّنا قالما ُمبالَ  ٌ  َمباَ  ُ غ ِإذا الَّذالنَ  (155)  َمَرحَمع ٌ  َر ِِّ عغ ِمعن َبعَاماتٌ  َعاَعالِ غ كَ ُمملئِع (156) راِج؛منَ  ِإَلال ِ  َماِ 

 (157-155)ال قره:  َ  مَن﴾المُ  ُ غُ  َمُمملِئكَ 

قالت: آهلل، إن عا لفعه ك عاب اهلل  كعذا؟ قاعت: آهلل، إن عا لفعه ك عاب اهلل  كعذا! قالعت: السعأغ عاعالكغ،  عغ بعفت 
نعا إلالع  راج؛عمن، عنع  اهلل مح  سعب عقعالًأ " قعمل ذلعك  أ ًعا"، الا عغ ق مال ا، مبات رك؛ات،  غ قالعت: إنعا هلل ما 

 (عالمن الحكاالات ال ن الجمزي)إنه ف؛ات ما ممر نه   ، فأنجز له ما مع  نه. 

 م ذا الممقف  ؛جز عن  الكامات فه كرغ الضالاف ، مالب ر، مالرضا، ماالح ساب.
 

                                                 
  المسح: الفراش. -1

 الذمام: الحرمة، وإنما تقصد حق ضيافة القوم. - 2
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 الصرب من اخلصال احلميدة ال : ي حلى بها األنبياء والصاحلني: -2
    الصَّالِحِنيَ{ مِّنَ إِنَّهُم رَحْمَتِنَا فِي وَأَدْخَلْنَاهُمْ (85الصَّابِرِينَ ) مِّنَ كُلٌّ الْكِفْلِ وَذَا وَإِدْرِيسَ إِسْمَاعِيلَ}وَ تعالى: قال

 ( 86،85)األن الاء:                                                                                                                                                                                                                       

 غُلَـامٍ بِ فَبَشَّـرْنَاهُ  (100الصَّالِحِنيَ ) مِنَ لِي هَبْ ( رَب99ِّ)سَيَهْدِينِ  رَبِّي إِلَى ذَاهِبٌ إِنِّي }وَقَالَ :إبراهيم عن حكاية تعالى قالو 

 شَاء إِن سَتَجِدُنِي تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أَبَتِ يَا قَالَ تَرَى مَاذَا فَانظُرْ أَذْبَحُكَ أَنِّي الْمَنَامِ فِي أَرَى إِنِّي بُنَيَّ يَا قَالَ السَّعْيَ مَعَهُ بَلَغَ ( فَلَمَّا101حَلِيمٍ )

 (102-99)البافات: الصَّابِرِينَ{ مِنَ اللَّهُ

 بَـارِدٌ  مُغْتَسَـلٌ  هَـذَا  بِرِجْلِـكَ  ( ارْكُـ ْ 41وَعَـذَابٍ )  بِنُصْـبٍ  الشَّـيْطَانُ  مَسَّـنِيَ  أَنِّـي  رَبَّهُ نَادَى إِذْ أَيُّوبَ عَبْدَنَا }وَاذْكُرْ :تعالى قالو 

 وَجَدْنَاهُ إِنَّا تَحْنَثْ وَلَا بِّهِ فَاضْرِب ضِغْثًا بِيَدِكَ ( وَخُذ43ْ) بَابِالْأَلْ لِأُوْلِي وَذِكْرَى مِّنَّا رَحْمَةً مَّعَهُمْ وَمِثْلَهُم أَهْلَهُ لَهُ ( وَوَهَبْنَا42وَشَرَابٌ )

 (44،41)سمره ص: أَوَّابٌ{ إِنَّهُ الْعَبْدُ نِعْمَ صَابِرًا

 فَهَلْ بَلَاغٌ نَّهَارٍ مِّن سَاعَةً إِلَّا يَلْبَثُوا لَمْ يُوعَدُونَ مَا يَرَوْنَ مَيَوْ كَأَنَّهُمْ لَّهُمْ تَسْتَعْجِل وَلَا الرُّسُلِ مِنَ الْعَزْمِ أُوْلُوا صَبَرَ كَمَا }فَاصْبِرْ تعالى: قالو 

 (35)األحقاف: الْفَاسِقُونَ{ الْقَوْمُ إِلَّا يُهْلَكُ

 (39)ق: {الْغُرُوبِ وَقَبْلَ الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ رَبِّكَ بِحَمْدِ وَسَبِّحْ يَقُولُونَ مَا عَلَى }فَاصْبِرْ تعالى: قالو 

 النَّهَـارِ  وَأَطْـرَافَ  فَسَـبِّحْ  اللَّيْـلِ  آنَاء وَمِنْ غُرُوبِهَا وَقَبْلَ الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ رَبِّكَ بِحَمْدِ وَسَبِّحْ يَقُولُونَ مَا عَلَى }فَاصْبِرْ قال تعرالى:و 

 (130)ط : تَرْضَى{ لَعَلَّكَ

 (60)الرمغ: يُوقِنُونَ{ لَا الَّذِينَ يَسْتَخِفَّنَّكَ وَلَا حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ }فَاصْبِرْ تعالى: وقال

 (55)غافر: {وَالْإِبْكَارِ بِالْعَشِيِّ رَبِّكَ بِحَمْدِ وَسَبِّحْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ }فَاصْبِرْ قال تعالى:و 

 (77)غافر: يُرْجَعُونَ{ فَإِلَيْنَا نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَعِدُهُمْ الَّذِي بَعْ َ نُرِيَنَّكَ مَّافَإِ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ }فَاصْبِرْ تعالى: وقال

 (7)الم  ر: {فَاصْبِرْ }وَلِرَبِّكَ تعالى: وقال

   {النُّجُومِ وَإِدْبَارَ فَسَبِّحْهُ اللَّيْلِ ( وَمِن48َ) تَقُومُ حِنيَ رَبِّكَ بِحَمْدِ وَسَبِّحْ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ رَبِّكَ لِحُكْمِ }وَاصْبِرْ تعالى: قالو 
 ( 49،48)الطمر:                                                                                                                     

 (7-5)الم؛ارج :قَرِيبًا{  وَنَرَاهُ (6عِيدًا )بَ يَرَوْنَهُ إِنَّهُمْ (5جَمِيلًا ) صَبْرًا }فَاصْبِرْ تعالى: قالو 
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 بِالْعَرَاء لَنُبِذَ رَّبِّهِ مِّن نِعْمَةٌ تَدَارَكَهُ أَن لَوْلَا (48مَكْظُومٌ ) وَهُوَ نَادَى إِذْ الْحُوتِ كَصَاحِبِ تَكُن وَلَا رَبِّكَ لِحُكْمِ }فَاصْبِرْ تعالى: قالو 

 (50-48)القاغ:الصَّالِحِنيَ{  مِنَ فَجَعَلَهُ بُّهُرَ فَاجْتَبَاهُ (49) مَذْمُومٌ وَهُوَ

 (24)اإلنسان: {كَفُورًا أَوْ آثِمًا مِنْهُمْ تُطِعْ وَلَا رَبِّكَ لِحُكْمِ }فَاصْبِرْ تعالى: وقال

 (27)القمر:{ وَاصْطَبِرْ فَارْتَقِبْهُمْ لَّهُمْ فِتْنَةً النَّاقَةِ مُرْسِلُو }إِنَّا :-السالم عليه-صالح لنبيه تعالى قالو 

 وَالْمُـنفِقِنيَ  وَالْقَـانِتِنيَ  وَالصَّـادِقِنيَ  الصَّـابِرِينَ  (16)النَّـارِ   عَـذَابَ  وَقِنَـا  ذُنُوبَنَـا  لَنَـا  فَـاغْفِرْ  آمَنَّـا  إِنَّنَـا  رَبَّنَـا  يَقُولُـونَ  }الَّـذِينَ  تعالى: قالو 

 (17،16)آل عمران:بِاألَسْحَارِ{  وَالْمُسْتَغْفِرِينَ

 وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِنيَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْقَانِتِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمِنيَ }إِنَّ :تعالى قالو 

 كَـثِريًا  اللَّـهَ  وَالـذَّاكِرِينَ  وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِنيَ وَالصَّائِمَاتِ وَالصَّائِمِنيَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِنيَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِنيَ

 (35)األحزاب :عَظِيمًا{  وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً لَهُم اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاكِرَاتِ

   الْحَاكِمِنيَ{ خَيْرُ وَهُوَ بَيْنَنَا اللّهُ يَحْكُمَ حَتَّى فَاصْبِرُواْ يْؤْمِنُواْ لَّمْ وَطَآئِفَةٌ هِبِ أُرْسِلْتُ بِالَّذِي آمَنُواْ مِّنكُمْ طَآئِفَةٌ كَانَ }وَإِن تعالى: وقال

 (78)األعراف:                                                                                                                         

  ليقني ت ال اإلمامة يف الدين:بالصرب وا -3
 ثرم ترال قولره تعرالى: ."  البع ر مالالقعالن  نعال اإلمامع  فعه الع الن":-رحمره اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

     (24)سمره السج ه:  }وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ{
                                                                            (.    84، مع ه البا رالن ص 2/153)م ارج السالكالن:                                                                
 ارما رؤمًسا "." لما مخذما  رمس األمر بالسابقة: اآلية في -اهلل رحمه-عيينة بن سفيان قال

ال الع غ إال  شعالئالن: البع ر  -مي اإلمامع  فعه الع الن-إن  عذا األمعر ":-اهلل رحمره-البراني نعريم بن زهير وقال
 مالالقالن، فإن كان القالًنا ملغ الكن م؛  ب ر لغ ال غ، فإن كان ب ًرا ملغ الكن م؛  القالن لغ ال غ ".

عين( يحفرران األرض، فرإذا جلرس واحرد جلرس " مثل اليقين والصبر كمثل فدادين)مزار : الدرداء أبو وقال
 ( 4/7)بف  البفمه:  اآلخر".

ا هظيما: -4
ا
 وأجر

ا
 الصابرون أهد اهلل هلم مغفرة

 (35)األحزاب: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا  ...إلى قوله: ... وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ}قال تعالى: 

 (11 م :)كَبِريٌ{  وَأَجْرٌ مَّغْفِرَةٌ لَهُم أُوْلَـئِكَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُواْ صَبَرُواْ الَّذِينَ }إِالَّ تعالى: وقال
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 ال اس يف خسران إًل أهل الصرب واإلميان: -5
 بِالصَّبْرِ{ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا حَاتِالصَّالِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا( 2) خُسْرٍ لَفِي الْإِنْسَانَ إِنَّ( 1) }وَالْعَصْرِ تعالى: قال

 )سمره ال؛بر(                                                                                                                           
اإلنسان،  معمالن الزمان  قل فال  مقسغ اهلل   ارك م ؛الى، فه ك ا  ،  ال؛بر، الذي  م الزمان، مذلك أل

ظأغ ، من خالر مشر، مطاع  مم؛بال ، مألن الزمان  قل فال   برفات األحمال، م   ال  ا، من لالل من ار ما 
سفار، محر م ر ، مغنى مفقر، مممن مخمف، ف  ل  ذه ال بارالف، عاى مجم  اهلل   ارك م ؛الى، مس؛   ما 

 الذي ال م؛ م  الس حق ال؛ ا ه سماه. عام ، معظالغ ق ر  ، ممن  الم؛ م  الحق، 

من كل إنسان فه  ماآلالات ذكرتفأ   من الكمن المقسغ عاال  شرالًفا،   ال؛بر مما  اغ اهلل عز مجل ق  مقسغ
 .خساره، إال من اس  ناه اهلل عز مجل، فاخ اره مابطفاه، مج؛ا  من م ل الفأح

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر(:  ؛الىقال  اره  نا  كمن خساره  ام  كاال ، مذلك إذا كفر اإلنسان، فاغ ، مالخس)ِإنَّ اإلِْ
 الدُّْنَيا )َخِسرَ ال خل فه  الن اهلل، الذي  م  الن اإلسأغ، فالكمن ق  عاش لالز ا  إ ًما، م كمن عاق    النار، 

لف طرالق  م ل ، م كمن الخساره خساره ناقب  جزئال ، مذلك إذا خااْلُمِبيُن( اْلُخْسَرانُ  ُهوَ  َذِلكَ  َواآْلِخَرةَ 
، مل  خمل  فه اإلسأغ، فالكمن ق  فا   ملسو هيلع هللا ىلصاالس قام  عاى طاع  اهلل، ماالس قام  عاى ا  اع سن  رسمل اهلل 

 غ اس  نى اهلل عز مجل من الخاسرالن، من جمل بفات الخالر،  .من الخالر  مق ار  ؛ ه عن  ذه االس قام 
ْبِر()ِإًلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الفقال عز مجل:  اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ، ف ؤالء  غ الذالن صَّ

ف غ م ل اإلالمان  اهلل،  .نجما من الخساره، مر حما رضا اهلل عز مجل، م خمل جن  ، ال ه مع  ا ألملالائ 
اغ، مسامت الذالن سامت قام  غ من كل ش   ،  ؛ارض خ ر اهلل عز مجل، مخ ر رسمل  باى اهلل عاال  مس

. م غ م ل ال؛مل  ما ال عم إلال  اإلالمان، ملسو هيلع هللا ىلصقام  غ من كل ش مه،  خالف ممر اهلل عز مجل، مممر رسمل  
ف؛ماما البالحات، من معمال القامب، مالجمارح، عاى اخ أف منماع ا، مملمان ا. ف؛مرت قام  غ  ال مكل 

    من ، مالمح   ماإلجأل ل ، مالخشمع عاى اهلل، مالرجاء فال ، مالخمف من ، مالرغ   فالما عن ه، مالر 
معمرت جمارح غ  البأه، مالزكاه، مالبالاغ، مالب قات، مالكامات الطال ات، مالس؛ه فه  .ماإلخ ات

 الحاجات، م ر المال الن، مبا  األرحاغ، ماإلحسان إلى الناس م قال  المخامقات. م غ م ل ال مابه  الحق
 مالب ر.

 -لكف  غ  السمره  ذه إال خاق  عاى حج  اهلل منزل ما لم" العصر: سورة عن-اهلل رحمه-الشافعي اإلمام قال
 ". لمس؛  غ السمره  ذه الناس    ر لم" مفه رماال :

 .(203 /1: ك الر ا ن ) فسالر ،(152 /28: الف امى )مجممع (،1461 /3: الشاف؛ه اإلماغ  فسالر: )انظر                          
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 حبة اهلل تعاىل:الصرب سبيل للفوز مب -6
 لم لغ الكن فه الب ر من فضالا  إال الفمز  مح   اهلل  ؛اله لكفى. 

 ( 146)آل عمران: يُحِبُّ الصَّابِرِينَ{ }وَاللّهُ قال تعالى:

ممح ع  اهلل ل؛ ع ه  عه معظععغ مكسعب الحبعل لا؛ عع ، فعإن ال؛ ع  إذا كععان مح مً عا هلل، مق عل عاالعع  الخالعر معن كععل 
 األذى، م حققت ل  س؛ا ه ال نالا ماآلخره.ج  ، مان فل عن  الشر م 

 :-رحمه اهلل -قال ابن ناصر الدين الدمشقي 
 اءُ ععععععععمح  غ مال أ عط       اععً ععععن ا  اى ُمنعاسعععععس حعان م

 م ال ماءُ ععععععععفإن  ذا         فاب ر ل امي مكن راضاًلا
 اءُ عععععاهلل ما الشعل ععمالف؛       اهعععععععععععساِّغ إلعى اهلل معا قضع

 (12ص) ر  األك ا  عن  فق  األمال                                                                                                     

 الصرب سبيل للفوز مبعية اهلل تعاىل: -7

 (46 )األنفال: }وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ{ :ىقال تعال

 (153ال قره :)الصَّابِرِينَ{  مَعَ اللّهَ إِنَّ وَالصَّالَةِ بِالصَّبْرِ اسْتَعِينُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا }َيا تعالى: قال

 (66)األنفال: الصَّابِرِينَ{ مَعَ وَاللّهُ اللّهِ بِإِذْنِ نِأَلْفَيْ يَغْلِبُواْ أَلْفٌ مِّنكُمْ يَكُن وَإِن مِئَتَيْنِ يَغْلِبُواْ صَابِرَةٌ مِّئَةٌ مِّنكُم يَكُن }فَإِن تعالى: قال

    .ال نالا ماآلخره، ألن غ نالما من اهلل م؛ال  اهلل " ي" ذ ب البا رمن  خالر قال بعض السلف:
 (134البا رالن بع  )ع ه                                                                                                             

فععاز البععا رمن  ؛ععز العع ارالنن ألن ععغ نععالما مععن اهلل م؛الَّ عع ، فععإن اهلل مععل  :"-اهلل رحمرره- الرردقاق علرري أبررو وقررال
 (2/166)م ارج السالكالن: البا رالن ". 

اهلل    ضمن الحفظ مالكأل مالرعاال  مال أالال  مالحماال ، م كمن ألملالعاء م هم ذه الم؛ال   سمى  الم؛ال  الخاب  
م ععه المقبععم ه  قملعع   -م ععه م؛العع  ال؛اععغ ماإلحاطعع  -لكععل الخاععق غالععر الم؛العع  ال؛امعع ممح ائعع ، م ععذه الم؛العع  

 (4)الح ال : بَصِريٌ{ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ كُنتُمْ مَا أَيْنَ مَعَكُمْ }وَهُوَ  ؛الى:
 

 :الصرب وال قوىهلى  وال جاح الفالح اهلل تعاىل هلق -8
 (200آل عمران: )تُفْلِحُونَ{ }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ  تعالى: فقال 

  فالمبا ره مالمرا ط  عاى طاع  اهلل طرالق الفأح فه ال نالا ماآلخره.
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لمح وأصحاب ال جارة ال : ًل -9
ّ
م

ُ
  تبور: أهل الصرب هم أهل العزائم الك

  (43الشمرى:  )سمره}وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ{  :ىقال تعال
 وَإِن كَـثِريًا  أَذًى أَشْـرَكُواْ  الَّـذِينَ  وَمِـنَ  قَـبْلِكُمْ  مِـن  الْكِتَابَ أُوتُواْ الَّذِينَ مِنَ وَلَتَسْمَعُنَّ وَأَنفُسِكُمْ أَمْوَالِكُمْ فِي لَتُبْلَوُنَّ} تعالى: قال

 (186عمران: )آل {األُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ وَتَتَّقُواْ تَصْبِرُواْ

   {ورِالْأُمُ عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ أَصَابَكَ مَا عَلَى وَاصْبِرْ الْمُنكَرِ عَنِ وَانْهَ بِالْمَعْرُوفِ وَأْمُرْ الصَّلَاةَ أَقِمِ بُنَيَّ يَا} :ًلبنه لقمان قال
 (17)لقمان:                                                                                                                                        

".مي: مما ال؛زغ من األممر ال ه إنما ال؛زغ عاى مجا ا ممشرف ا ، ال ال جرع  إال ُحرٌّ  ، مق  قالل: الب ر ُمرٌّ
 (128)األعراف:لِلْمُتَّقِنيَ{  وَالْعَاقِبَةُ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ مَن يُورِثُهَا لِلّهِ األَرْضَ إِنَّ وَاصْبِرُواْ بِاللّهِ }اسْتَعِينُوا تعالى: قال

 

حسن ما كانوا يعملون:  -10  وهد اهلل الصابرين بأن جيازيهم بأَ
 ( 96)النحل:  واْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ{}وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُ قال تعالى:

ف ذا قسغ من اهلل  ؛الى مؤك   عالأغ منع  الجعازي البعا رالن  أحسعن معمعال غ: الحسعن   ؛شعر مم ال عا إلعى سع ل 
  مائ  ض؛ف إلى مض؛اف ك الره، فإن اهلل ال الضالل مجر من محسن عمأ.

 )انظر  فسالر ا ن ك الر، م فسالر الس؛ ي عن   ذه اآلال (                                                                                  
 الموصلي: يعلى أبو قال

 إنه رمالت مفه األالعععععععاغ  جر ععععععععع        لاب ر عاق عععع  محمععععععم ه األ عععععععععععر
 ماس بحب الب ر إال فاز  الظفر   مقعععل من ج َّ فه ممعععععر الحاملعععع    

 (15)انظر الب ر الجمالل لساالغ ال أله ص                                                                                            
 

 الصرب خري معني هلى مصائب وم اهب احلياة الدنيا: -11
 ت  نععا الحالععاه محابععر نا ال مععمغ من نسعع ؛الن  البعع ر مالبععأه،فععاهلل  ؛ععالى مرشعع نا فععه ك ا عع  الكععرالغ إذا ضععاق

كاال ما خالر ما السع ؛الن  ع  المعؤمن عاعى مجا  ع  معا ال ؛عرض لع  كعل العمغ معن فع ن، ممحعن،  الب ر مالبأهف
م أء، م ما خالر سأح ال رم    المسعاغ ععن نفسع  معا البعال  ا معن  عغم، مم غعغم، مم حعزن لخالعر فا ع ، مم سعمء 

 (45)ال قره: الْخَاشِعِنيَ{ عَلَى إِالَّ لَكَبِريَةٌ وَإِنَّهَا وَالصَّالَةِ بِالصَّبْرِ }وَاسْتَعِينُواْ عالى:فقال ت مبا  . 

 (153: )ال قرهالصَّابِرِينَ{  مَعَ اللّهَ إِنَّ وَالصَّالَةِ بِالصَّبْرِ اسْتَعِينُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا }َيا :ىقال تعالو 

 فمن ال ب ر ل ن ال عمن ل  ". ":-اهلل رحمه-القيم ابن يقول
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قد: -12
ُ
 وهد اهلل تعاىل الصابرين حبسن العِوض هما فاتمح واإلخالف هما ف

نععع  ال الضعععالل مجعععر من اهلل ال الضعععالل عنععع ه مجعععر عامعععل، مال م م ععع  محسعععن، كالعععف مقععع  معععع  مععععً ا مؤكعععً ا إفععع
ض غ ماُلخاف عاال غ خالعًرا ممعا ُحِرمعما، ماُلَمكِّعن اُل؛ِّم  خره جمالً؛ا، ف م فه ال نالاالمحسنالن. م ذا الشمل ال نالا ماآل

 ن ُغِا ما، م م فه اآلخره اُلؤ ال غ مجمر غ  االر حساب. مل غ  ؛  
 فِـي  هَـاجَرُواْ  }وَالَّـذِينَ  القمل  ؛الى ماعً ا الم اجرالن فه س الا   حسن ال؛مض عما ُحرمما من المطن مال؛شعالره:

   يَتَوَكَّلُونَ{ رَبِّهِمْ وَعَلَى صَبَرُواْ ( الَّذِين41َيَعْلَمُونَ ) كَانُواْ لَوْ أَكْبَرُ اآلخِرَةِ وَلَأَجْرُ حَسَنَةً الدُّنْيَا فِي بَوِّئَنَّهُمْلَنُ ظُلِمُواْ مَا بَعْدِ مِن اللّهِ

 (42،41)النحل:                                                                                                                     
كالععف بع ر عاععى مععا مبعا   مععن ُضععرم فعه نفسعع  مم اعع ،  -عاالع  السععأغ-مقع  عرفنععا فععه قبع  ن ععه اهلل مالععمب 

معن عنع ه   مجمل ال؛ماقب، مكشف اهلل عن  ُضعره، مم عب لع  م اع  ممع ا غ م؛ عغ، رحمع ىلإفان  ه    الب ر 
ؤكع  لنعا من البع ر الُمعّر ال اُلج نعى معن مرائع  إال محاعى ال معرات ل عاب. م عذا المذكرى لا؛ا  الن مع ره ألمله األ

 الَ اللّـهَ  فَـإِنَّ  وَاصْـبِرْ }فعه سعمره  عم  إذ القعمل  ملسو هيلع هللا ىلصفه ال نالا ق ل اآلخره. ممن  نا جاء خطاب اهلل  ؛الى لرسمل  

 ف مره الب ر ال  ضالل فه األملى مال فه اآلخره. ( 115) م : {الْمُحْسِنِنيَ أَجْرَ يُضِيعُ

 وَهَــذَا  يُوسُـفُ  أَنَـاْ  قَـالَ  يُوسُفُ لَأَنتَ أَإِنَّكَ } :مال ح ث القرآن عاى لسان المسف حالن كشف إلخم   عن نفس  فقالما

 ( 90)المسف: الْمُحْسِنِنيَ{ أَجْرَ يُضِيعُ الَ اللّهَ فَإِنَّ وَيِصْبِرْ يَتَّقِ مَن إِنَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ مَنَّ قَدْ أَخِي

 عاععى ممقععف المسععف  ؛عع  من اسعع  عاه الماععك ماس خابعع  لنفسعع ، مقععال لعع  فععه اع ععزاز م كععرالغمال؛قععب القععرآن 
 يَشَـاءُ  حَيْـثُ  مِنْهَـا  يَتَبَـوَّأُ  األَرْضِ فِي لِيُوسُفَ مَكَّنِّا }وَكَذَلِكَ اُلَ؛قِّب القرآن فالقعمل:( 54)المسف: أَمِنيٌ{ مِكِنيٌ لَدَيْنَا الْيَوْمَ }إِنَّكَ

 (57،56)المسف: يَتَّقُونَ{ وَكَانُواْ آمَنُواْ لِّلَّذِينَ خَيْرٌ اآلخِرَةِ ( وَلَأَجْر56ُالْمُحْسِنِنيَ ) أَجْرَ نُضِيعُ وَالَ نَّشَاء مَن بِرَحْمَتِنَا نُصِيبُ

ــيعُ }وَالَ مقعع  ن  ععت اآلالعع  األخالععره إلععى من قملعع   ؛ععالى: ــرَ نُضِ ــنِنيَ{ أَجْ مجععر  -مماًل م الععذات -إنمععا اُلععرا   عع  الْمُحْسِ

 خَيْرٌ{. اآلخِرَةِ }وَلَأَجْرُ نالا مجزاء ال؛اجا ، مما مجر اآلخره م ما  ا فق  مفا    اآلال  ال انال :ال 
مرا رواه مسرلم فري صرحيحه عرن  ن اهلل اُلَ؛ّمض البا رالن خالًرا مما فق مامممن المقائل ال ا    ال ه   ل عاى 

 مرا فَيقرولُ  ُمِصريَبٌة، ُتِصريُبهُ  ُمْسرِلمٍ  ِمرن مرا" يقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سمعت قالت: -عنها اهلل رضي – أم سلمة
نَّا ِللَّهِ  )ِإنَّا: اللَّهُ  أَمَرهُ   إًلَّ  ِمْنهرا، َخْيرراا لري وَأْخِلرفْ  ُمِصريَبِتي، في ْأُجْرِني اللَُّهمَّ  ،[156: البقرة] َراِجُعوَن( ِإَلْيهِ  َواِ 

لُ  َسرَلَمَة؟ أِبري ِمرن َخْيررٌ  الُمْسرِلِمينَ  أيُّ : ُقلتُ  َلَمَة،سَ  أبو ماتَ  َفَلمَّا: قاَلتْ  ِمْنها، َخْيراا له اللَّهُ  أْخَلفَ   َبْيرتٍ  أوَّ
                              ". ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسولَ  لي اللَّهُ  فأْخَلفَ  ُقلُتها، إنِّي ثُمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسولِ  إلى هاَجرَ 
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فل وذلك بإضاف ل ل فسل سبحانل: -13
َّ
 وشر

َ
 الصرب

ُ
م اهلل

َّ
 كر
 (127)النحل: بِاللّهِ{ إِالَّ صَبْرُكَ وَمَا }وَاصْبِرْ :ىقال تعال

 (7)الم  ر: فَاصْبِرْ{ }وَلِرَبِّكَ فأضاف اهلل  ؛الى الب ر إلى نفس   ؛  األمر   ، مم ل ذلك قمل   ؛الى:

ن كان كل شهء فه المجعم  ال القعمغ إال  ع  سع حان ، مكعل عمعل بعالح ال الكعمن إال لع ، ملكعن ال خبعالص  ما 
 ل كرالغ مال شرالف. لالل ا

     

 وهد اهلل تعاىل أهل الصرب وال قوى حبسن العاقبة: -14
 الحكه القرآن الكرالغ عاى لسان ممسى نابًحا قمم ،  ؛  من     غ من ال نقالل مال ؛ذالب مال نكالل:

 (128)األعراف: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِنيَ{ }اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ األَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

معل قممع  ما نع  ممعا  -عاالع  السعأغ- ؛ع  من قعص عاالع  قبع  نعمح ملسو هيلع هللا ىلص امالخاطب اهلل  ؛عالى خعا غ رسعا  محمع ً 
 قَبْـلِ  مِن قَوْمُكَ وَالَ تَأَن تَعْلَمُهَا كُنتَ مَا إِلَيْكَ نُوحِيهَا الْغَيْبِ أَنبَاء مِنْ }تِلْكَ ان  ى إلال  ممر غ،  غ ال؛قب عاى القب   قمل :

ــبِرْ هَـــذَا ــةَ إِنَّ فَاصْ ــتَّقِنيَ الْعَاقِبَ مقبععص الرسععل مععل مقععمام غ ال ععه حفععل   ععا القععرآن  ؤكعع   ععذا القععانمن ( 49) ععم : {لِلْمُ
 اإلل ه: من ال؛اق   أل ل الب ر مال قمى.

 

 :خصال اخلري ًل يلقاها إًل الصابرون -15

 من قمل الذالن مم ما ال؛اغ لاذالن  منما م ل ما مم ه قارمن، فقال  ؛الى:نقل القرآن الكرالغ فه قب  قار 
  (80)القبص:  وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ{ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ }وَقَالَ

 فل  ال ه  ه محسن، فإذا ف؛ل ذلك بار الذي  الن  م الن  عع امه كأنع  ملعه معن ما ممر اهلل  ؛الى ال؛   من ال
            }وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{ :ى بعدها مبيناا فضل الصبرقال تعالثم حمالغ. 

 (35)فبات:                                                                                                                          

 من اهلل تعاىل:  ىالصابرون هلم البشر -16
 (155 )ال قره: لصَّابِرِينَ{مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ا ولَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ} قال تعالى:
زَقْنَاهُمْ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَ (34) الْمُخْبِتِنيَ }وَبَشِّرِ وقال تعالى:

  (35، 34)الح :  {يُنفِقُونَ
باف المخ  عالنن الخشعمع مال ماضعل مالطمأنالنع  مالسعكالن ، مج؛عل اهلل البع ر معن مجمعل ذكر القرآن من من مم 

 حأ غ، مم رز مزاالا غ.
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 الصابرون يوفيهم اهلل أجورهم بأفضل م ها يف الدنيا واآلخرة: -17
فععاهلل  ؛عععالى معععع  البعععا رالن  عععالجزاء الحسعععن مالفضعععل ال؛ظععالغ فعععه الععع نالا، كمعععا معععع  الم عععاجرالن فعععه سععع الا   -

 فِـي  لَنُبَـوِّئَنَّهُمْ  ظُلِمُواْ مَا بَعْدِ مِن اللّهِ فِي هَاجَرُواْ }وَالَّذِينَ تعرالى: فقالال؛مض عما حرمما من المطن مال؛شالره،   حسن

 (42،41)النحل: {كَّلُونَيَتَوَ رَبِّهِمْ وَعَلَى صَبَرُواْ الَّذِينَ (41) يَعْلَمُونَ كَانُواْ لَوْ أَكْبَرُ اآلخِرَةِ وَلَأَجْرُ حَسَنَةً الدُّنْيَا
كالف ب ر عاى معا مبعا   معن ُضعرم فعه نفسع  مم اع ،  -عاال  السأغ-مكما رمالنا فه قب  ن ه اهلل مالمب  -

}وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّـي مَسَّـنِيَ الضُّـرُّ وَأَنـتَ أَرْحَـمُ       فان  ى    الب ر إلى مجمل ال؛ماقب. كما جاء فه قمل   ؛الى:
   كْرَى لِلْعَابِدِينَ{( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذ83ِمِنيَ )الرَّاحِ

 (84،83: )األن الاء                                                                                                                                  
 يُوسُفُ أَنَاْ قَالَ يُوسُفُ لَأَنتَ }أَإِنَّكَ حالن كشف إلخم   عن نفس  فقالما: -عاال  السأغ-ممالضا فه قب  المسف -

   (90)المسف:الْمُحْسِنِنيَ{  أَجْرَ يُضِيعُ الَ اللّهَ فَإِنَّ وَيِصْبِرْ يَتَّقِ مَن إِنَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ مَنَّ قَدْ أَخِي وَهَـذَا
 َمَ َأث َمَ َأِ النَ  خمس سن  ِ اْلَ ْبَرهِ  البمله الحالى  ن ُمَحمَّ   كر َمُ م َمْخ رِنه :-اهلل رحمه-التنوخي قال

 فَجاء َلَ ا، َكانَ   زرع َفذ ب اْل ر  َجاءَ  َمق   ال ا ال ، اْمَرَمه َرَماْلت: َقالَ  ال رقه، َعن مسمل َمَمنا َعَااْل ِ  ِقَراَءه ماَئ ،
 ال ؛مالض م ال ك اْلخاف، ألحسن المأممل َمْنت الاَُّ غَّ : َمَقاَلت السََّماء، ِإَلى طرف ا َفرف؛ت ال؛زمن ا، النَّاس
 رجل َجاءَ  َح َّى َمْ َرح، َفاغ: َقالَ  .ِإَلاْلك مبرمف  مآمالنا َعَااْلك، مرزاقنا َفِإن َم ا ، َمْنت َما ِ َنا فاف؛ل  اف، َعمَّا
 (1/181)الفرج  ؛  الش ه لا نمخه: .ِ الَنار ماَئ  خمس َلَ ا فم ب َكاَن، ِ َما َفح ث األجأء، من

 وَإِنَّمَا} قال تعالى:كما  ، مما فه اآلخره فالمفال غ مجمر غ  أفضل الجزاء،م ذه من  ركات الب ر ال؛اجا 

حالن اس  عاه الماك  -عاال  السأغ-، كما جاء فه قب  المسف (185)آل عمران:{ القِيَامَةِ يَوْمَ أُجُورَكُمْ تُوَفَّوْنَ

 غ قال رب ال؛المالن  ؛  من ُمكِّن (  54)المسف:{ أَمِنيٌ مِكِنيٌ لَدَيْنَا الْيَوْمَ }إِنَّكَ ماس خاب  لنفس ، مقال ل :

 وَلَأَجْرُ (56الْمُحْسِنِنيَ ) أَجْرَ نُضِيعُ وَالَ نَّشَاء مَن بِرَحْمَتِنَا نُصِيبُ ءُيَشَا حَيْثُ مِنْهَا يَتَبَوَّأُ األَرْضِ فِي لِيُوسُفَ مَكَّنِّا }وَكَذَلِكَلالمسف:

 (57،56)المسف:  { يَتَّقُونَ وَكَانُواْ آمَنُواْ لِّلَّذِينَ خَيْرٌ اآلخِرَةِ
ر اآلخرهن فق   لت عاال  إنما الرا     الجزاء فه ال نالا، إما مج { نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ}وَالَ ففه قمل   ؛الى:

  ل سالمفه اهلل البا رالن مجر غ المغ القالام   االر حساب. {}وَلَأَجْرُ اآلخِرَةِ خَيْرٌ اآلال  ال انال :
 

 الصابرون يضاهف هلم األجر والثواب: -18
 (   54)القبص: صَبَرُوا{أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا } قال تعالى:
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 ل الصرب أن اهلل تعاىل قرنل بأركان اإلسالم ومقامات اإلميان كلها:       ومن فض -19
 .(45: )ال قره {وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِينُوا}تعالى:  كقوله بالصالة، فقرنه

 فَإِنَّ وَاصْبِرْ (114لِلذَّاكِرِينَ ) ذِكْرَى ذَلِكَ السَّـيِّئَاتِ هِبْنَيُذْ الْحَسَنَاتِ إِنَّ اللَّيْلِ مِّنَ وَزُلَفًا النَّهَارِ طَرَفَيِ الصَّالَةَ وَأَقِمِ} قال تعالى:و 

  (115، 114) م :الْمُحْسِنِنيَ{  أَجْرَ يُضِيعُ الَ اللّهَ

                                                                                             (11: ) م كَبِريٌ{  أَجْرٌوَ مَّغْفِرَةٌ لَهُم أُوْلَـئِكَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا صَبَرُوا الَّذِينَ إِلَّا} :تعالى كقوله الصالحة، باألعمال وقرنه

 (90: )المسف {فَإِنَّ اللّهَ الَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِنيَ وَيَصْبِرْ يَتَّقِ مَنْ إِنَّهُ} :تعالى كقوله التقوى، قرين وجعله 

 (120عمران: )آلمُحِيطٌ{  يَعْمَلُونَ بِمَا اللّهَ إِنَّ شَيْئًا كَيْدُهُمْ يَضُرُّكُمْ الَ وَتَتَّقُواْ تَصْبِرُواْ }وَإِن قال تعالى:و 

  (186عمران: )آل {األُمُورِ عَزْمِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ وَتَتَّقُواْ تَصْبِرُواْ }وَإِن قال تعالى:و 

 (5: )إ را الغ {شَكُورٍ صَبَّارٍ لِكُلِّ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ} تعالى: كقوله الشكر، قرين وجعله

  (3: )ال؛بر {بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا}تعالى:  كقوله الحق، قرين وجعله

  (17: )ال ا  {بِالْمَرْحَمَةِ وْاوَتَوَاصَ بِالصَّبْرِ }ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا :تعالى كقوله الرحمة، قرين وجعله

  (24: )السج ه {يُوقِنُونَ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا صَبَرُوا لَمَّاوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } تعالى: كقوله اليقين، قرين وجعله

 (35: )األحزاب {وَالصَّابِرَاتِ ابِرِينَوَالصَّ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّادِقِنيَ} :كقوله تعالى الصدق، قرين وجعله

 (59)ال؛نك مت: (42)النحل: يَتَوَكَّلُونَ{ رَبِّهِمْ وَعَلَى صَبَرُواْ }الَّذِينَ ، كقوله تعالى:التوكلوجعله قرين 

 (31)محم : أَخْبَارَكُمْ{ وَنَبْلُوَ ينَوَالصَّابِرِ مِنكُمْ الْمُجَاهِدِينَ نَعْلَمَ حَتَّى }وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ، كقوله تعالى:الجهادوجعله قرين 

 (110)النحل: { رَّحِيمٌ لَغَفُورٌ بَعْدِهَا مِن رَبَّكَ إِنَّ وَصَبَرُواْ جَاهَدُواْ ثُمَّ فُتِنُواْ مَا بَعْدِ مِن هَاجَرُواْ لِلَّذِينَ رَبَّكَ إِنَّ ثُمَّ} وقال تعالى:

 بِالْعَشِيِّ رَبِّكَ بِحَمْدِ وَسَبِّحْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ} ، كقوله تعالى:التسبيح واًلستغفاروجعله قرين 

 (48)الطمر: { تَقُومُ حِنيَ رَبِّكَ بِحَمْدِ وَسَبِّحْ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ رَبِّكَ لِحُكْمِ }وَاصْبِرْ وقال تعالى:( 55)غافر:وَالْإِبْكَارِ{ 
                                                                                             

 .وفضالا  شرفاا ذلك بعض ويكفيه جزائه، وحسن ونصره وعونه ومعيته محبته سببَ  وجعله
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 اهلل تعاىل وهد الصابرين بال صر والظفر: -20
 األَرْضِ مَشَارِقَ يُسْتَضْعَفُونَ كَانُواْ الَّذِينَ الْقَوْمَ }وَأَوْرَثْنَا قال تعالى:  ه س قت ل غ، مق  نالم ا  الب ر.م ه كام   ال

 كَانُواْ وَمَا وَقَوْمُهُ فِرْعَوْنُ يَصْنَعُ كَانَ امَ وَدَمَّرْنَا صَبَرُواْ بِمَا إِسْرَائِيلَ بَنِي عَلَى الْحُسْنَى رَبِّكَ كَلِمَتُ وَتَمَّتْ فِيهَا بَارَكْنَا الَّتِي وَمَغَارِبَهَا

 (137)األعراف: يَعْرِشُونَ{
 
 

ة هظيمة من كيد العدو ومكره: -21
َّ
 
ُ
 اهلل تعاىل جعل الصرب وال قوى ج

 بِمَـا  اللّـهَ  إِنَّ شَـيْئًا  كَيْـدُهُمْ  يَضُـرُّكُمْ  الَ وَتَتَّقُواْ رُواْتَصْبِ وَإِن بِهَا يَفْرَحُواْ سَيِّئَةٌ تُصِبْكُمْ وَإِن تَسُؤْهُمْ حَسَنَةٌ تَمْسَسْكُمْ إِن} قال تعالى:

  (120عمران: )آل مُحِيطٌ{ يَعْمَلُونَ

 فالمؤمنمن البا رمن فه مأمن ر انه، محبن إل ه من كال  األع اء ممكر غ.
 
 

 الصابرين أثىن اهلل هليهم وزكاهم؛ ووصفهم: بالصدق وال قوى: -22
 وَالنَّبِيِّنيَ وَالْكِتَابِ وَالْمَآلئِكَةِ اآلخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَـكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّواْ أَن الْبِرَّ يْسَ} لَّ قال تعالى:

 بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ الزَّكَاةَ وَآتَى الصَّالةَ وَأَقَامَ الرِّقَابِ وَفِي وَالسَّآئِلِنيَ السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمَسَاكِنيَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ عَلَى الْمَالَ وَآتَى

 (177)ال قره:  { الْمُتَّقُونَ هُمُ وَأُولَـئِكَ صَدَقُوا الَّذِينَ أُولَـئِكَ الْبَأْسِ وَحِنيَ والضَّرَّاء الْبَأْسَاء فِي وَالصَّابِرِينَ عَاهَدُواْ إِذَا

 نِعْـمَ  صَـابِرًا  وَجَـدْنَاهُ  إِنَّـا } تعرالى: فقرالألن  كان با ًرا،  -عاال  السأغ- مكذلك م نى اهلل  ؛الى عاى ن ال  مالمب

م عذا الع ل عاعى من معن لعغ  {الْعَبْـدُ نِعْـمَ  } فاما ب ر عاى ال أء م نى اهلل عاالع  مقعال:( 44)ص:أَوَّابٌ{  إِنَّهُ الْعَبْدُ
 ذا ا  اهن فإن   ئس ال؛  .الب ر إ

 
 

 :أهل الصرب والشكر بها وي عظ بآياتل ي  فع إمنا أخرب اهلل تعاىل أنل -23
 صَبَّارٍ لِكُلِّ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ اللَّهِ بِأَيَّامِ وَذَكِّرْهُمْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ قَوْمَكَ أَخْرِجْ أَنْ بِآيَاتِنَا مُوسَى أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ} :تعالى فقال 

 ذَلِكَ فِي إِنَّ آيَاتِهِ مِنْ لِيُرِيَكُمْ اللَّهِ بِنِعْمَتِ الْبَحْرِ فِي تَجْرِي الْفُلْكَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ}: لقمان في تعالى وقال. (5: إ را الغ) شَكُورٍ{

 ذَلِكَ فِي إِنَّ مُمَزَّقٍ كُلَّ وَمَزَّقْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ} :سبأ قصة في تعالى وقال. (31: لقمان) شَكُورٍ{ صَبَّارٍ لِكُلِّ لَآيَاتٍ

 فَيَظْلَلْنَ الرِّيحَ يُسْكِنِ يَشَأْ إِنْ( 32) كَالْأَعْلَامِ الْبَحْرِ فِي الْجَوَارِ آيَاتِهِ وَمِنْ} :تعالى وقال. (19: س أ) شَكُورٍ{ صَبَّارٍ لِكُلِّ لَآيَاتٍ

 من عاى   ل القرآن مماضل فه مر ؛  ف ذه. (33 ،32: )الشمرى شَكُورٍ{ صَبَّارٍ لِكُلِّ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ ظَهْرِهِ ىعَلَ رَوَاكِدَ
 .مالشكر الب ر م ل   ا اَلن فل إنما اهلل  ؛الى آالات
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24- :  أخرب اهلل تعاىل أن الصرب خري ألهللمح ومن أصدق من اهلل قيالا

 (25)النساء: رَّحِيمٌ{ غَفُورٌ وَاللّهُ لَّكُمْ خَيْرٌ بِرُواْتَصْ }وَأَن قال تعالى:

 (126)النحل: لِّلصَّابِرينَ{ خَيْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِن بِهِ عُوقِبْتُم مَا بِمِثْلِ فَعَاقِبُواْ عَاقَبْتُمْ }وَإِنْ قال تعالى:و 

 ،  غ  الأغ ال ه فه الجماب.ف أمل  ذا ال أكال   القسغ الم لمل عاال   المام  غ  الأغ  ؛ ه
 رسرول سرمعت قالرت: -عنهرا اهلل رضري – سرلمة أم حرديث من مسلم اإلمام أخرجه الذي الحديث بنا مر وقد
نَّرا ِإَلْيرِه َراِجعروَن( :" ما من ُمسلم ُتصيبُه ُمصيبة فيقول ما أمره اهلليقول: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اللهرم أجرنري  )ِإنَّا ِلّلِه َواِ 

لي خيراا منها إًل أخلف اهلل له خيراا منها " قالت: فلما مات أبو سلمة قلرت: أي في مصيبتي، وَأْخِلف 
، ثُررم إنرري ُقلتهررا، فررأخلف اهلل لرري ملسو هيلع هللا ىلصالمسررلمين خيررر مررن أبرري سررلمة؟ أول بيررٍت هرراجر إلررى رسررول اهلل 

                                      ". ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
   
ق ال صر واملدد هلى  -25

َّ
 الصرب وال قوى:اهلل تعاىل هل

 كَةِ مُسَوِّمِنيَ{}بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَـذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آالفٍ مِّنَ الْمَآلئِ قال تعالى:
 (125)آل عمران:                                                                                                                                 

علررم أن ا" و ففععه اآلالعع  عاععق اهلل  ؛ععالى النبععر مالمعع   عاععى البعع ر مال قععمى، مالن ععه الؤكعع  عاععى  ععذا فالقععمل:
 (6806وهو في صحيح الجامع: -رضي اهلل عنهما-)رواه اإلمام أحمد والترمذي من حديث ابن عباس  النصر مع الصبر ".

 أَلْفًـا  يَغْلِبُواْ مِّئَةٌ مِّنكُم يَكُن وَإِن مِئَتَيْنِ يَغْلِبُواْ صَابِرُونَ عِشْرُونَ مِّنكُمْ يَكُن إِن الْقِتَالِ عَلَى الْمُؤْمِنِنيَ حَرِّضِ النَّبِيُّ أَيُّهَا }يَا تعالى: وقال

 يَكُن وَإِن مِئَتَيْنِ يَغْلِبُواْ صَابِرَةٌ مِّئَةٌ مِّنكُم يَكُن فَإِن ضَعْفًا فِيكُمْ أَنَّ وَعَلِمَ عَنكُمْ اللّهُ خَفَّفَ اآلنَ( 65) يَفْقَهُونَ الَّ قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ الَّذِينَ مِّنَ

 (66،65)األنفال: الصَّابِرِينَ{ مَعَ وَاللّهُ اللّهِ بِإِذْنِ أَلْفَيْنِ يَغْلِبُواْ أَلْفٌ مِّنكُمْ
 

 :هم أصحاب امليم ة أهل الصرب واملرمحة -26
 (18،17)ال ا :الْمَيْمَنَةِ{  أَصْحَابُ أُوْلَئِكَ (17بِالْمَرْحَمَةِ ) وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا آمَنُوا الَّذِينَ مِنَ كَانَ }ثُمَّ قال تعالى:

حمعع ، مالنععاس م ععذا مالًضععا فالعع   زكالعع  أل ععل البعع ر، ألنعع  سعع حان  خععص م ععل المالمنعع   ععأن غ م ععل البعع ر مالمر 
 النسععع   لابعععع ر مالمرحمععع  النقسععععممن إلعععى مر ؛عععع  مقسععععاغ: األمل م عععم خالععععر األقسعععاغ: مععععن جمعععل  ععععالن البعععع ر 

، مال الععث: مععن لعع  بعع ر مال رحمعع  عنعع ه، -م ععم مشععر غ-مالمرحمعع ، مال ععانه: مععن ال بعع ر لعع  مال رحمعع  فالعع  
                                                                                   ن ف م من مبحاب المالمن .  مالرا ل: من عن ه رحم  ملكن ال ب ر ل ، فمن جمل  الن الب ر مالمرحم 
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 الصابرون يوفيهم اهلل أجورهم يوم القيامة بغري حساب: -27

 (10لزمر: ا) حِسَابٍ{يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ  }إِنَّمَا قال تعالى:

 ( 7/90) فسالر ا ن ك الر:" لالس المزن ل غ مال الكال، إنما الارف ل غ غرًفا. :-رحمه اهلل-قال األوزاعي 

ِإنََّمرررا ُيرررَوفَّى ) قرررال تعرررالى:" كعععل عمعععل اُل؛عععرف  ما ععع  إال البععع ر، :-رحمررره اهلل-وقرررال سرررليمان برررن القاسرررم
اِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغْيِر ِحَسابٍ   (85ع ه البا رالن ص) .ن مرقال: كالماء الم (الصَّ

فكل طاع  ل عا مجعر م؛اعمغ، م عماب مقع مر، إال البع ر فإنع  الاعرف أل اع  غرفًعا، فعأ  نظعر إلعى سعمء الحعال، 
 ملكن  أمل جمالل المآل.

 ممض؛ا، س ؛الن من مك ر فه القرآن فه الب ر ذكر مر  :التسهيل كتابه في -اهلل رحمه-جزي ابن قال
 إلى مم ال ا عشره من محبمر مجر ل ا الحسنات كل: ال؛اماء  ؛ض قال .ال الن فه ممق؛  ل؛ظم  مذلك

اِبُرونَ  ُيَوفَّى )ِإنَّما :تعالى لقوله مجره، الحبر ال فإن  الب ر إالّ  ض؛ف س ؛مائ    .ِحساٍب( ِبَغْيرِ  َأْجَرُهمْ  الصَّ
 

اِبُرونَ  ُيَوفَّى )ِإنََّما تعالى: وقوله :-اهلل رحمه- السعدي وقال  جمالل فه عاغ م ذا ِحَساٍب( ِبَغْيرِ  َرُهمْ َأجْ  الصَّ
 مالب ر الر ك  ا، فأ م؛ابال  عن مالب ر ال سخط ا، فأ المؤلم  الّا  مق ار عاى الب ر الب ر، منماع
 مما مق ار، مال ع  مال ح   االر: مي حساب،  االر مجر غ البا رالن الّا  فمع  الؤ ال ا، ح ى طاع   عاى
  ا ع. .األممر كل عاى م؛الن ممن  الّا ، ن ع ممحا  الب ر لفضالا  إال ذاك
                                                                                                  

 الصرب سبيل للفوز وال جاة يف اآلخرة: -28
 حَتَّى سِخْرِيًّا ( فَاتَّخَذْتُمُوهُم109ْ) الرَّاحِمِنيَ خَيْرُ وَأَنتَ وَارْحَمْنَا لَنَا فَاغْفِرْ آمَنَّا رَبَّنَا يَقُولُونَ عِبَادِي مِّنْ فَرِيقٌ كَانَ }إِنَّهُ تعالى: قال

 (111-109)المؤمنمن :الْفَائِزُونَ{  هُمُ أَنَّهُمْ صَبَرُوا بِمَا الْيَوْمَ جَزَيْتُهُمُ ( إِنِّي110تَضْحَكُونَ ) مِّنْهُمْ وَكُنتُم ذِكْرِي أَنسَوْكُمْ
 

 املالئكة تسلم هلى الصابرين يف اجل ة جزاء صربهم: -29
ونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّالَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَالَنِيَةً وَيَدْرَؤُ }وَالَّذِينَ تعالى: قال

 )23(ن كُـلِّ بَـابٍ  عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاملَالَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَـيْهِم مِّـ   جَنَّاتُ) 22(ى الدَّارِلَهُمْ عُقْبَ

 (24 – 22الرع : ) الدَّارِ{عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى  سَالَمٌ

 ب رما عما ممرما   ، مب رما عما ن ما عن  ". ":-اهلل رحمه-عياض بن يلالفض قال
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 الصابرون ليس هلم جزاء إًل اجل ة: -30
 (58)ا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِنيَ الِدِينَ فِيهَ}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَ قال تعالى:

 ( 59،58: )ال؛نك مت الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ{

بِالْعِبَادِ  بَصرِيٌ وَاللّهُ اللّهِ نَمِّ وَرِضْوَانٌ مُّطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ فِيهَا خَالِدِينَ األَنْهَارُ تَحْتِهَا مِن تَجْرِي جَنَّاتٌ رَبِّهِمْ عِندَ اتَّقَوْا }لِلَّذِينَ تعالى: وقال

 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُنفِقِنيَ وَالْقَانِتِنيَ وَالصَّادِقِنيَ ( الصَّابِرِين16َالنَّارِ ) عَذَابَ وَقِنَا ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْفِرْ آمَنَّا إِنَّنَا رَبَّنَا يَقُولُونَ ( الَّذِين15َ)

 (17-15ان:عمر  آل)بِاألَسْحَارِ{ 

 (12)اإلنسان: {وَحَرِيرًا جَنَّةً صَبَرُوا بِمَا }وَجَزَاهُم تعالى: وقال

        {وَمُقَامًا مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ فِيهَا خَالِدِينَ (75) وَسَلَامًا تَحِيَّةً فِيهَا وَيُلَقَّوْنَ صَبَرُوا بِمَا الْغُرْفَةَ يُجْزَوْنَ }أُوْلَئِكَ تعالى: وقال

 (76،75)الفرقان:                                                                                                             
 فه جاء ألن  النارن من مالنجاه الجن  ل خمل س ب الب ر من اعاغ ":-اهلل رحمه-المكي طالب أبو يقول
 ا ع. .مات " الش  النار محفت  المكاره، الجن  " حفت:الخ ر

لى ب ر عن الش مات لالنجم من النار ".  فالح اج المؤمن إلى الب ر عاى المكاره لال خل الجن ، ما 
 

 :الغرف يف أهلى درجات اجل ة الصابرون يسك ون -31

ــ     تعررالى: قررال ــرِي مِ ــا تَجْ ــةِ غُرَفً ــنَ الْجَنَّ ــوِّئَنَّهُم مِّ ــالِحَاتِ لَنُبَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــذِينَ آمَنُ ــرُ   }وَالَّ ــمَ أَجْ ــا نِعْ ــدِينَ فِيهَ ــارُ خَالِ ــا الْأَنْهَ ن تَحْتِهَ

  (59 ،58)ال؛نك مت:  الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ{)58(الْعَامِلِنيَ

 

 ال العذي الماضعه السعأح م عم رزالع ، لكعل النعافل ال رالاق م م  اال ، لكل الناجل ال ماء  م الب ر من ... فاهلم
 البعع ر فععه الكععن لععغ ملععم اهلل،  م؛العع  الظفععر بععاح   من مالكفععه   عع غ، ال ال ععه الحبععالن  الجنعع  م ععم العع اغ، الم  الن ععم

                                                                                                                 ( 146آل عمران: ) }وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ{ تعالى: قال فقد فضالا    ا لكفه اهلل  مح   الفمز إال فضالا  من
 مال قععمى، البعع ر عاععى الفععأح  ؛ععاله اهلل معاععق مالالقععالن،  البعع ر منمطعع  العع الن فععه اإلمامعع   ؛ععالى اهلل مج؛ععل 

 منع  ممخ عر غ األجعر،  مضعاعف  ممع  غ ماآلخره، ال نالا فه ال شرى الب ر أل ل مج؛ل خالر، كا  الب ر مج؛ل
  البا رالن. نبالب من النار من مالنجاه  الجن  الفمز مج؛ل حساب،  االر مجر غ ال غالمف
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ا: فضائل الصرب يف الس ة ال بوية املباركة:
ا
 ثاني

 أفضل ما يهب اهلل لإلنسان نعمة الصرب: -1
 " مرا ُرزَق عبرٌد خيرراا لره وًلقرال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبري فقد أخرج الحاكم في المسرتدرك مرن حرديث أبري هريررة  

 ( 448( )البحالح :5626)بحالح الجامل: َأوسَع من الصبِر". 
 " في شرحه لهذا الحديث: 5/447في" فيض القدير:  -رحمه اهلل-يقول المناوي

" ألن  إكاالٌل لإلالمان، مممفر المؤمنالن حًظا من الب ر ممفر غ حًظعا معن القعرب معن العرب. مالبع ر رزق معن 
إلى كسب ال؛ ع   عم ال بع ُّر، فعإذا حمعل عاعى نفسع  ال بع ر ممع ه اهلل اهلل ال الس    ال؛    كس  ، مما الضاف 

فإذا رزق  الب ر كان ممسل معن كعل ن؛مع  ماسع؛ ن ألنع   "من يتصبر يصبره اهلل " كمال الب ر، مفه الخ ر 
اُلسع ل  البع ر جمالعل الخالعرات م عرك المنكعرات م حمعل المكرم عات المقع رات مالعرزق المشعار إلالع  رزق الع الن 

 ان ". ا عماإلالم
  
 من ي كلف الصرب يرزقل اهلل إياهمح ويكون لل سجية وطبع حيث ًل يشق هليل:  -2
"... ومرن يسرتعفف يعفره اهلل، قرال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسرول اهلل  وأخرج البخاري ومسلم عرن أبري سرعيد الخردري  

 ". ومن يستغن يغنه اهلل، ومن يتصبر يصبره اهلل، وما ُأعطي أحٌد عطاءا خيراا وأوسع من الصبر
عطرراءا خيررراا وأوسررع مررن  ولررن تعطرروا ،ومررن يتصرربر يصرربره اهلل، ومررن يسررتغن يغنرره اهلل" وفرري روايررة: -

   ".الصبر
 مال ب ر  م  كاف الب ر، مالم؛نى: فإذا ب َّرت نفسك مملزم  ا ذلك، بار ذلك سجال  ل ا ال الشق عاال ا. 

 كاف فه  حمل مشاق الب ر، مفه " مي ال":5/96في" حاشيته على النسائي:  -رحمه اهلل-وقال السندي
ال ب ُّر   اب ال كاف إشاره إلى من  كما  الب ر  ح اج فه الحبمل إلى االع  ار م حمل المشاق من 

 اإلنسان ". ا ع
ألنه " مي الطاب  مفالق الب ر من اهلل  ؛الهن ":6/170في تحفة األحوذي: -رحمه اهلل-وقال المباركفوري

 مم الأمر نفس   الب ر مال كاف فه ال حمل عن مشاق . ( 127:النحل)بِاللّهِ{ صَبْرُكَ إِالَّ وَمَا  }وَاصْبِرْ قال تعالي:
 قال السن ي: من ال ب الر مي ج؛ا  با ًرا. ا ع "يصبره اهلل"، وقوله:

 مي الس ل عاال  الب ر. ا ع :-رحمه اهلل-وقال المباركفوري
امععاتن ألنع  جعامل لمكعارغ البعفات مالحععاالتن مذلعك ألن مقعاغ البع ر معاعى المق :-رحمرره اهلل-وقرال القراري

 ( 45:ال قره) وَالصَّالَةِ{}وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ  ملذا ُق ِّغ عاى البأه فه قمل   ؛الى:

 (6/170) حف  األحمذي: مم؛نى كمن  ممسل من    سل    الم؛ارف مالمشا   ماألعمال مالمقاب  ا ع.   
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  الصرب ضياء: -3 
الطهرور شرطر اإليمران، والحمرد هلل " قرال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبري  ام مسلم عن أبي مالك األشرعري فقد أخرج اإلم

نرررور، الصرررالة  مرررا برررين السرررماء واألرض، -أو تمرررل  -تمرررل الميرررزان، وسررربحان اهلل والحمرررد هلل تمررر ن 
 ، والقررآن حجررة لررك أو عليرك، كررل النراس يغرردو، فبرائع نفسرره فمعتقهررا أووالصردقة برهرران، والصربر ضررياءٌ 

 موبقها ". 
" المعرا  من البع ر محمعم ، مال العزال بعاح   ":3/103في شرحه لهرذا الحرديث : -رحمه اهلل-قال النووي 

 مس ضالًئا م   اًلا مس مًرا عاى البماب ". ا ع.
 :"24 /2والحكم: العلوم "جامع في -اهلل رحمه- رجب ابن الحافظ وقال
حراقن حراره نمع فال  الحبل الذي النمر  م: مالضالاء ضالاء، فإن  الب رن ممما   خأف الشمس، كضالاء ما 

 َماْلَقَمرَ  ِضاَلاء الشَّْمَس  َجَ؛لَ  الَِّذي ُ مَ : )مجل عز اهلل قال إحراقن  االر إشراق فال  محض، نمر فإن  القمرن
 ُرونَ َوَها ُموَسى آَتْيَنا َوَلَقدْ ): قال كما ضالاءن  أن ا ممسى شرال؛  اهلل مبف:  نا ممن. (5: )المنس( اُنمرً 

ن ،(48: )األن الاء (لِّْلُمتَِّقينَ  اَوِذْكرا  َوِضَياء اْلُفْرَقانَ   َأنَزْلَنا ِإنَّا): قال كما نمران ال مراه فه من ذكر ق  كان ما 
 ماألغأل اآلبار من فال ا لما الضالاءن شرال؛  غ عاى الاالب ملكن ن(44: )المائ ه (َوُنورٌ  ُهداى ِفيَها التَّْوَراةَ 
 مِّنَ  َجاءُكم َقدْ ):  ؛الى قال السمح ن الحنالفال  من فال ا لما نمرن  أن ا ملسو هيلع هللا ىلص محم  شرال؛  بفمم  .ماأل قال

ِبينٌ  َوِكَتابٌ  ُنورٌ  الّلهِ   ِعنَدُهمْ  اَمْكُتوبا  َيِجُدوَنهُ  الَِّذي اأُلمِّيَّ  النَِّبيَّ  الرَُّسولَ  َيتَِّبُعونَ  الَِّذينَ ): مقال ،(15: )المائ ه (مُّ
 اْلَخَبآِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُيَحرِّمُ  الطَّيَِّباتِ  َلُهمُ  َوُيِحلُّ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهاُهمْ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرُهم َواإِلْنِجيلِ  التَّْوَراةِ  ِفي

ُروهُ  ِبهِ  آَمُنواْ  َفالَِّذينَ  َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأَلْغاَللَ  ِإْصَرُهمْ  َعْنُهمْ  َوَيَضعُ   الَِّذيَ  النُّورَ  َواتََّبُعواْ  هُ َوَنَصُرو  َوَعزَّ
 مجا  ه إلى الح اج النفمس، عاى شاقا الب ر كان ملما .(157: )األعراف (اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  ُأْوَلرِئكَ  َمَعهُ  أُنِزلَ 
 م م: الب ر ق ل ممن  الح س،: الاا  فه الب ر م؛نى فإن ضالاءن كان   ماهن عما مكف ا مح س ا، النفس

 .ا ع الق ل".  ىح الرجل الح س من
ال؛نععه فععه ظامعع  الق ععر، ألن المععؤمن إذا بعع ر عاععى الطاعععات مال أالععا فععه سعع؛  العع نالا،  " ضررياء"قملعع   وقيررل:

 معن الم؛ابه فال ا جازاه اهلل  ال فرال  مال نمالر فه ضالق الق ر مظام  . 
 

 السعيد من رزقل اهلل نعمة الصرب: -4
إن السعيد لمن ُجنَِّب الفتن، ولمن ابُتِلَي " :ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل قال: قال رس فقد أخرج أبو داود عن المقداد  

 ( 1637)بحالح الجامل   ". فصبر
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 أفضل اإلميان: الصرب والسماحة: -5
فقلت: يا رسول اهلل، من  ملسو هيلع هللا ىلصأتيت رسول اهلل  قال:  عمرو بن عبسة فقد أخرج اإلمام أحمد من حديث

طعام الطعام". قلت: ما  م؟اإلسالما : قلتمعك على هذا األمر؟ قال:" حر وعبد."  قال:" طيب الكالم، وا 
" " من سلم المسلمون من لسانه ويدهأي اإلسالم أفضل؟ قال:: ". قلت(1)اإليمان؟ قال:" الصبر والسماحة

، قلت: أي " طول القنوت "قال:" خلق حسن ". قلت: أي الصالة أفضل؟ قال: أفضل؟قلت: أي اإليمان 
، وأهريق (2)من عقر جواده "، فقلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال:" ا كره ربكأن تهجر م "الهجرة أفضل؟ قال:

 ". جوف الليل اآلخر ". قلت: أي الساعات أفضل؟ قال:"(3)دمه
 :أي اإليمان أفضل؟، قال !يا رسول اهلل :" قيلقال: ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر  
 الصبر والسماحة ".  "

" م ذا من مجمل الكأغ ممعظم   ر اًنا مممع   لمقامات اإلالمان من ممل ا إلى :-رحمه اهلل-قال ابن القيم 
عطاؤه، فالحامل عاال  السماح  م رك ما ن الت عن   آخر ا، فإن النفس الرا  من ا شالئان:  ذل ما ممرت    ما 

 مال ؛  من  فالحامل عاال  الب ر ". 
 
زق الصرب؛ رزقل اهلل الرضى وراحة البال: -6

ُ
 من ر

}وَمَـن يُـؤْمِن    أنه قرال فري قولره تعرالى: -رحمه اهلل- أخرج البخاري معلقاا في كتاب التفسير عن علقمةفقد 

 قال:" هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند اهلل فيرَضى وُيَسلِّم ". (11:التغابن) قَلْبَهُ{بِاللَّهِ يَهْدِ 
 عم  كان فه غعزاه با   ن مشالغ منقال:  -ه اهللرحم- قد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن ثابت البنانيو  

 ،فُق ِعل بعا  فحمل فقا ل ح عى ُقِ عل،  عغ  قع غ ،فقال ال ن : مي  نه  ق غ فقا ل ح ى مح س ك عن  اهلل ،ما ن ل 
ن كنعع ن  ،ا إن كنعع ن جئعع ن ل  نالنععه فمرح ععا  كععنفقالععت: مرحً عع ال؛ مالعع ن فاج م؛ععت النسععاء عنعع  امرم عع  م؛ععاذه ما 

 (35)تسلية أهل المصائب ص .فارج؛نجئ ن لاالر ذلك 

فمععن بعع ر عاععى العع أء مالمبععال   انقا ععت محن عع  منحععً  عظالمعع ، ماسعع حالت  اال عع  عطالعع  جسععالم ، مبععار مععا 
رضرري اهلل -ًلبررن عبرراس ملسو هيلع هللا ىلصولررذلك جرراء فرري وصررية النبرري كر عع  مح مً ععا، ملألجععمر ال؛ظالمعع  حععائًزا مبععالً ا. 

  ر على ما تكره خيراا كثيراا "." واعلم أن في الصبكما عند اإلمام أحمد: -عنهما
 
 

                                                 
 بالموجود. والسماحة المفقود، على الصبر وقيل: للفقراء، والكرم واإلحسان الدنيا، في بالزهد السخاوة أي السماحة: -1
 .فرسه قتل أي( جواده) للمفعول بالبناء: عقر من -2

 .وسكب صب أي الهاء، وسكون الهمزة بضم: دمه وأهريق -3
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زق الصرب؛ فقد رزقل اهلل اخلري الكثري: -7
ُ
 من ر
 (25)النساء: رَّحِيمٌ{}وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ  قال تعالى:

لَّرَه أن ادُع ال فقراَل: ملسو هيلع هللا ىلصرجالا ضريَر الَبصرِر أترى النَّبريَّ  أنَّ  حنيف عثمان بن  من حديث الترمذيوأخرج 
ن ِشئَت صبرَت َفهَو خيٌر َلكَ  ":ملسو هيلع هللا ىلص النبي يعافَيني قالَ                                                                ." ،...إن شئَت دعوُت، وا 

 (1290حالح الجامل:( )ب3578:بحالح ال رمذي)                                                                                      

ن ِشئَت صبرَت َفهَو خيٌر َلكَ  :"ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد هو قول النبي   ". وا 
أنَّ رجالا ضريراا أترى  "بلفظ: حنيف عثمان بن  عن أخرجه ابن خزيمة والطبراني والحاكم في المستدركو 

ْن شْئَت  آلخرِتَك،َو أفضُل إْن شْئَت أخْرُت ذلك فه فقال: يعافَيني.يا نبيَّ اهلِل ادُع اهلَل أْن  فقال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  وا 
اللَّهرمَّ إنِّري  الردعاِء:فأمَرُه أْن يتوضَأ وأْن يصلَي ركعتيِن وأْن يدعَو بهذا  لي.ًل بْل ادُع اهلَل  قال:دعْوُت لَك 

ررُه إليررَك بنبيِّررَك محمررٍد  ررُه بررَك إلررى ربِّرري فرري حرراَجتي هررذه  الرحمررِة،نبرريِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأسررأُلَك وأتوجَّ يررا محمررُد إنِّرري أتوجَّ
.وُتشررفُعني فيرره وتشررفُعُه  َتقضررى،ف أحسررُب أنَّ فيهررا: أْن  -ثررم قررال بعررُد  مررراراا،فكرران يقرروُل هررذا  قررال: فرريَّ

 ". (1)فبرأَ قال: ففعَل الرجُل  -ُتشفَعني فيه 
 

ألمر المؤمن، إن أمره كله  اعجبا " :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  وأخرج اإلمام مسلم من حديث صهيب 
ن أصابته ضراء صبر فكان  المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا خير، وليس ذاك ألحد إًل ل له، وا 

 له ". اخيرا 
 اشكر كان خيرا ف، إن أصابته سراء له اخيرا  ًل يقضي اهلل له قضاء إًل كانلمؤمن، ل ا" عجبا وفي رواية:

ن أصابته ضراء    له ". اصبر كان خيرا فله، وا 
م حععان، فالسعع خرج مععن غ ع م العع  السععراء م ععه الشععكر، مع م العع  فععإن اهلل  ؛ععالى إنمععا خاععق خاقعع  لأ عع أء ماال

الضعععراء م عععه البععع ر، م عععذا ال الععع غ إال  عععأن القاعععب اهلل األحعععمال عاعععى ال؛ ععع ، ح عععى ال  عععالن بععع ق ع م ال ععع  هلل 
ذا كعان المعرء مؤمًنع ن كععان  افعإن كعل ممعره خالعر، فإنع  إن كعان فعه سعراء شعكر فكعان خالعرً  احقًع ا ؛عالى، ما  لع ، ما 

 ل .  افكان خالرً  فه ضراء ب ر
 

                                                 
حابة   1- َو هللاَ لهم لقضاِء َحوائِجهم؛ ألنههم يَعلَمون أنه د عاَءه  ملسو هيلع هللا ىلصكثيًرا ما يَطل بون ِمن النهبيِّ  -ِرْضوان  هللاِ َعليهم -فقد كان الصه َحديِث أَْرَجى في القَبوِل، وفي هذا ال ملسو هيلع هللا ىلصأن يَدع 

اًل ضريَر البَصِر أتى النهبيِّ  نيٍف: أنه رج  ا في بَصري ِمن ضَرٍر، فقال له النه ملسو هيلع هللا ىلصيَحِكي عثمان  بن  ح  عاِء أن ي عافيَني ممه ْه إلى هللاِ بالدُّ بيُّ ، فقال له: اْدع  هللاَ أن ي عافِيَني"، أي: تَوجه

َو لك : ملسو هيلع هللا ىلص "، أي: إْن أحبَبَت أن أدع  فاِء والعافيِة، "وإْن شئَت صبَرَت"، أي: َرضيَت بما أنَت فيه، "فهو خيٌر لك" في األجِر والثهواِب بما صبَرَت على "إْن ِشئَت دَعوت  بالشِّ

جَل اختاَر د عاَء النهبيِّ  : "فادع ه"، أي: إنه الره جل  أ، في حِسَن و   ملسو هيلع هللا ىلصله على كشف البالء، فأَمره النهبيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصالبالِء، فقال الره ضوئِه يَدعو أن يتَوضه ضوَءه، ثم بعَد فراغه من و 

ه  إليك بنَبيِّك"، أي: أتوسهل  إليك بد عاِء نبيِّك  هت  بالنهبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصويقول: "اللههمه إنِّي أسأل ك وأتوجه هت  بك"، أي: تَوجه حمِة، "إنِّي توجه حمِة"، أي: الهذي بَعْثتَه بالره ٍد نبيِّ الره  ملسو هيلع هللا ىلص"محمه

عاَء، "اللههمه فَشفِّْعه"، أي: إنهه سأَل هللاَ "إلى ربِّي في حاجَ  عاِء بِشفاِء بَصري؛ "لِت ْقضى لي"، أي: لِتَستجيَب الدُّ في قَضاِء  ملسو هيلع هللا ىلصأن يَقبََل َشفاعةَ د عاِء النهبيِّ  تي هذه"، أي: في الدُّ

ٌل بذاِت النهبيِّ  اًل ب ملسو هيلع هللا ىلصحاجتِه، وهذا ليس فيه توسُّ ، ويسأََل هللاَ قَبوَل َشفاعتِه  ملسو هيلع هللا ىلصد عائه؛ فإنه النهبيه وال بجاِهه، وإنهما كان تَوسُّ َو هو اآلَخر  ِل وأَمره أْن يَدع  ج  .وفي  ملسو هيلع هللا ىلصدعا للره

بِر على البَالِء، وأن الدعاء بَرْفِعه ليس َمذموًما.   الحديِث: فَضل  الصه
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 الصرب يكون هلى قدر البالء: -8
 م ذا من ن؛غ اهلل عاى ال؛  ن من  س حان  اُلنزل عاال  الب ر  ق ر اح سا   عاى ال أء. 

ن المئونة، قدر على اهلل من تأتي المعونة إن "قال: ملسو هيلع هللا ىلصفقد أخرج البزار بسنده أن النبي   من يأتي الصبر وا 
 (1664 لبحالح )ا    ." البالء قدر على اهلل
 

 بالصرب ي ال اإلنسان مراده: -9
لالس  ناك سأح مج ى نفً؛ا من الب ر، إذ      من كل المباعب، ف م طرالق النجاح، مساغ الفأح فه 
ال نالا ماآلخره، مما  حاى    عا   إال مبل، مما  مسك    مح  إال ظفر م حققت مغراض ، لماله ما جنى 

 ا ه، مال  مبل  احث إلى مرا ه، فقماغ النجاح معما  الفأح  م الب ر، م م الزارع  ماره، مال نال طالب ش
 س الل االر قاء إلى ال رجات الُ؛اى فه الحالاه م ؛  الممات.

 قال أحدهم:
 الب ر م ل اسم ، مر مذاق         لكن عماق   محاى من ال؛سل

 (2/158)م ارج السالكالن:                                                                                                              
 :وقال آخر

ْ رَ   ال  حسب المج   مًرا منت آكُا      لْن   اَغ المجَ  ح َّى  ا؛َق البَّ

 :  -رحمه اهلل-وقال محمد بن يسير
 (1)فالب ر الف ح من ا كل ما ار  جععا إن األمعععععععععمر إذا انسعععع ت مسعالعك عععععععععععععععععععععا      
ن طعالععععععععععت مطععععععععالع عععععععععععععععععع          عاعرى فرجعععععععإذا اس ؛نت  ب ر من  ال  الععععععععأسن ما 

 مخاق)2( عذي الب ر من الحظى  حاج عع             مم معععن القعععرع لأل عماب من الاجععععععععا
رعععماس بحب الب ر إال فاز  الظف عع       عععععععععن جععععع َّ فه ممعععععععر الحععععععاملعععععمقعععععععل مععععع  

 (458 ص)م ب ال نالا مال الن                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.2/299ما ارتتجا: انغلق. )ترتيب القاموس ) 1-
 (.1/99موس )أخلق: جدير به.  )ترتيب القا -2
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 ال صر ًل يكون إًل مع الصرب: -10
 اللَّهِ  رسولِ  رديفَ  كنتُ  قال: -رضي اهلل عنهما-مد والترمذي من حديث ابن عباس فقد أخرج اإلمام أح

مُ  يا :"فقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ؟ اللَّهُ  ينفعكَ  كلماتٍ  أعلِّمكَ  أًل - بنيَّ  يا أو - غالَّ  يحفظَك، اللَّهَ  احفظِ  "فقاَل: بلى فقلُت: بهنَّ
ذا اللَّهَ  فاسألِ  سألتَ  إذا الشِّدَّةِ  في يعرُفكَ  الرَّخاءِ  في إليهِ  تعرَّف أماَمكَ  تجدهُ  اللَّهَ  احفظِ   فاستعن استعنتَ  وا 
 لم لكَ  اللَّهُ  يقضهِ  لم بشيءٍ  ينفعوكَ  أن أرادوا جميعاا كلَّهم الخلقَ  أنَّ  فلو كائنٌ  هوَ  بما القلمُ  جفَّ  قد باللَّهِ 

ن عليهِ  يقدروا وكَ  أن أرادوا وا   واليقينِ  بالشُّكرِ  للَّهِ  فاعمل عليهِ  يقدروا لم عليكَ  اللَّهُ  يقضهِ  لم بشيءٍ  يضرُّ
برَ  أنَّ  واعلم برِ  معَ  النَّصرَ  وأنَّ  كثيرٌ  خيرٌ  تكرهُ  ما على الصَّ ". يسراا العسرِ  معَ  وأنَّ  الكرِب  معَ  الفرجَ  وأنَّ  الصَّ  

برِ  معَ  النَّصرَ  وأنَّ  " :ملسو هيلع هللا ىلصوقفة مع قول النبي    ".الصَّ
 ع ع  م عا العا فقعال: الشعاف؛ه رجعل سعأل "نصره: مرا 269ص -اهلل رحمره -القيم ًلبن" الفوائد" كتاب في جاء
 اهلل فععإن اُل  اععى، ح ععى اُلَمكَّععن ال: الشععاف؛ه فقععال اُل  اععى فالبعع ر؟ مم اُلمكَّععن فالشععكر، من لارجععل مفضععل مالمععا اهلل،
 فععأ مكععن غ، بعع رما فامععا مجم؛ععالن، عاععال غ مسععأم  اهلل بععامات ممحمععً ا معالسععى مممسععى ما  ععرا الغ نمًحععا ا  اععى
 .ال   " األلغ من الخاص من مح  الظن

 مُبَـدِّلَ  وَالَ نَصْـرُنَا  أَتَـاهُمْ  حَتَّـى  وَأُوذُواْ كُـذِّبُواْ  مَـا  عَلَـى  فَصَـبَرُواْ  قَبْلِـكَ  مِّـن  رُسُـلٌ  كُذِّبَتْ }وَلَقَدْ وصدق اهلل تعالى حيث قرال:

 (34)األن؛اغ: الْمُرْسَلِنيَ{ نَّبَإِ مِن جَاءكَ وَلَقدْ اللّهِ لِكَلِمَاتِ
 

 الصابر احمل سب لل أجر شهيد: -11
 َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرسولَ  َسَأَلتْ  أنََّها -رضي اهلل عنها-المؤمنين أم عائشة فقد أخرج البخاري من حديث

 ْلُمْؤِمِنيَن،لِ  َرْحَمةا  اللَّهُ  َفَجَعَلهُ  َيَشاُء، َمن عَلى اللَّهُ  َيْبَعُثهُ  َعَذاباا كانَ  أنَّه ":ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َنِبيُّ  فأْخَبَرَها الطَّاُعوِن،
 إًلَّ  له، اللَّهُ  َكَتبَ  ما إًلَّ  ُيِصيَبهُ  َلنْ  أنَّه َيْعَلمُ  َصاِبراا]محتسباا[، َبَلِدهِ  في َفَيْمُكثُ  الطَّاُعوُن، َيَقعُ  َعْبدٍ  ِمن فليَس 
 ". الشَِّهيدِ  أْجرِ  ِمْثلُ  له كانَ 

 

ا من الصحا -12
ا
 بة:الصابر يف زمن الفنت والشهوات لل أجر مخسني شهيد

 ِلْلُمَتَمسِّكِ  َصْبٍر، َزَمانَ  َوَراِئُكمْ  ِمنْ  ِإنَّ  ":َقالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيِّ  َعنِ  َمْسعُوٍد  ْبنِ  اللَّهِ  َعبْدِ  َعنْ  الطبرانيفقد أخرج 
 (2234الجامل: الح)بح ". ِمْنُكمْ " :َقالَ  ِمْنُهْم؟ َأوْ  ِمنَّا اللَِّه، َرُسولَ  َيا :ُعَمرُ  َفَقالَ  ،"َشِهيداا َخْمِسينَ  َأْجرُ  ِفيهِ 

 خمسين أجرُ  بل قال منهم أو منا رجالا  خمسين أجرُ  اهللِ  رسولَ  يا قيل ":الخشني  ثعلبة وفي رواية أبي
 (3172 :ال رغالب )بحالح ". منكم

ْبِر، َأيَّامَ  اِئُكمْ َورَ  ِمنْ  ِإنَّ  "الصََّحابَِة: ِمنَ  َوَكانَ  َصْعَصعََة، ْبنِ  مَاِزنِ  بَِني َأِخي َغْزوَانَ  ْبنِ  عُتْبَةَ وفي رواية   الصَّ
   ". ِمْنُكمْ  َبلْ  " :َقالَ  ِمْنُهْم؟ َأوَ  اللَّهِ  َنِبيَّ  َيا :َقاُلوا ،"ِمْنُكمْ  َخْمِسينَ  َأْجرُ  َعَلْيهِ  َأْنُتمْ  ِبَما َيْوَمِئذٍ  ِفيِهنَّ  ِلْلُمَتَمسِّكِ 

 .(494:البحالح  الساسا  فه األل انه بحح )                                                                                                                           
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 الصرب جزاؤه اجل ة: -13
  :-رضي اهلل عنهما- عباس ابن لي قال: قال رباح أبي بن عطاء عن فقد أخرج البخاري ومسلم

 أصررعُ  إّنري: فقالرت ملسو هيلع هللا ىلص النبري أترت السروداءُ  أةُ المرر  هرذه: قرال. بلرى: قلرت الجّنرة؟ أهل من امرأة أريك أًل" 
ن الجنررة، ولررك صرربرت شررئتِ  إن: "قررال. لرري اللَّرره فررادع وأتكّشررف، : قالررت ،"يعافَيررك أن اللَّرره دعرروتُ  شررئتِ  وا 

 أتكّشف ". أًل اللَّه فادعُ  أتكشفُ  إني: فقالت. َأْصبر
الجنع ، ممن األخعذ  الشع ه مفضعل فه  ذا الح الث من الب ر عاى الع أء العمرث :" -رحمه اهلل-ابن حجر قال

من األخذ  الرخب  لمن عاغ معن نفسع  الطاقع  ملعغ الضع؛ف ععن ال عزاغ الشع ه، مفالع  جعماز  عرك ال ع امي، ممن 
 ". ا ع.عأج األمراض كا ا  ال عاء ماالل جاء إلى اهلل منفل من ال؛أج  ال؛قاقالر

 

بالَمكارِِه،  الَجنَّةُ  ُحفَّتِ  ":ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال: قال رسول   أنس بن مالك من حديث  مسلمأخرج البخاري و 
 .بالَمكارِِه " الَجنَّةُ  وُحِجَبتِ  بالشََّهواِت، النَّارُ  " ُحِجَبِت وفي رواية: -".  وُحفَِّت النَّاُر بالشََّهواتِ 

 فكالف ال خل اإلنسان منا الجن    من ب ر عاى المكاره؟ مكالف القه نفس  النار  من ب ر عن الش مات؟
 فأ  الشََّ ماِتن مَسَ َر ا النَّارَ  َحَجبَ  ق ْ  مَجلَّ  َعزَّ  اهللَ  اُلخِ ُر منَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسمل الَح الِث من  ذا م ج  فه
 مَمَقلَ  الَمحجمبِ  إلى َمَبلَ  الِحجابَ  َ َ كَ  فَمن   ا، َمحجم  ٌ   ه إذْ  الشََّ ماِتن  َ ؛اطه إالَّ  النَّارِ  إلى اُلمَبلُ 

 فه النَّْفسِ  كُمجاَ  هِ    ن الُمكاَّفُ  ُمِمرَ  ما  المكاِرهِ  مالُمرا ُ   الَمكاِره، الَجنَّ َ  َجلَّ م  َعزَّ  اهللُ  َحَجبَ  مق ْ  .فال 
 مالِحْاِغ، مالَ؛ْفمِ  الَاالِظ، مَكْظغِ  الَمن الَّاِت، ماجِ نابِ  عاال ا، مالُمحاَفظ ِ  َمشاقِّ ا، عاى مالبَّ رِ  الِ؛ ا اِت،
َ قِ ،  عاى ِلَمَشقَِّ  ا َمكاِرُهن عاال ا مُمطِاقَ . ذلك مَنحمِ  الشََّ ماِت، عن لبَّ رِ ما الُمسهِء، إلى ماإلحسانِ  مالبَّ
 أِلنَّ  الَمكاِرهن عاى البَّ رِ  عاى مَحثٌّ  الشََّ ماِت، ا ِّ اعِ  ِمن َ حذالرٌ   ذا مفه. عاال  مُب؛مَ ِ  ا ال؛اِمِل،
 عاى مالبَّ رِ  النَّاِر، إلى الطَّرالقُ  ألنَّ ا ماِتنالشَّ  عن  اال  ؛ا ِ  األمرُ : مفه الح الث .الَجنَّ ِ  إلى الطَّرالقُ 
 .الجنَّ ِ  إلى الطَّرالقُ  ألنَّ ا الَمكارِهن

 

 عبرردي ابتليررت إذا قررال:  اهلل إن "يقررول:  ملسو هيلع هللا ىلصقررال: سررمعت رسررول اهلل  وأخرررج البخرراري عررن أنررس  -
 ." الجنة منهما عوضته فصبر (1) بحبيبتيه

  

 الرمرد، فري ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسرول فعرادني عينري رمردت :قرال أرقرم  بن زيد عن في األدب المفرد وأخرج البخاري
 أرقرم برن زيرد يرا  ":قرال وأحتسرب، أصربر :فقلرت ؟تصنع كيف (2) بها لما عينك كان إن أرقم بن زيد يا  ":فقال
 ." الجنة دخلت واحتسبت صبرت ثم بها لما عينك كان إن

                                                 
 .عينيه يريد: بحبيبتيه -1
  بها: أي ذهبت. مال -2
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 ِعنِدي الُمْؤِمنِ  ِلَعْبِدي ما ":تَعاَلى اللَّهُ  ال: يقولُ أن رسول اهلل ق هريرة  وأخرج البخاري من حديث أبي -
    ." الَجنَّةُ  إًلَّ  اْحَتَسَبُه، ثُمَّ  الدُّْنيا أْهلِ  ِمن َصِفيَّهُ  َقَبْضتُ  إذا َجزاٌء،
 مَ مابٌ  َجزاءٌ  َن ُس حا اهللِ  ِعن َ  المؤِمنِ  لِاَ؛ْ  ِ  لالس منَّ  مجلَّ  عزَّ  اهللِ  عن ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرسملُ  اُلخِ رُ  الح الثِ   ذا مفه

 م لِ  اإلنساُن،" ِمن مَح َّ  َمن مكلِّ  ماألخِ  كالمل ِ  الُمبافهن الح البُ  م م َبِفالِّ ، ُرمحَ  منزعَ  قَ َض  إذا ممجٌر،
  .الجنَُّ  " ُس حاَن ن" إالَّ  اهللِ  ِمن ال َّمابَ  راجاًلا ذلك عاى بَ رَ : مي اح َسَ   "،  غَّ  ال ُّنالا

 (11/242ال اري: ف ح )انظر                                                                              

وأبو طلحة الخوًلني جرالس عنرد شرفير القبرر، فلمرا  اوأخرج الترمذي عن أبي سنان قال: دفنت ابني سنانا 
يقولررون: " إذا مررات ولررد العبررد قررال اهلل لمالئكترره: قبضررتم ولررد عبرردي؟ ف:ملسو هيلع هللا ىلصفرغررت قررال: قررال رسررول اهلل 

؟ فيقولرررون: نعرررم، فيقرررول: مررراذا قرررال عبررردي؟ فيقولرررون: حمررردك (1)نعرررم، فيقرررول: قبضرررتم ثمررررة فرررؤاده
      "في الجنة وسموه بيت الحمد اواسترجع، فيقول اهلل: ابنوا لعبدي بيتا 

                                                                                                                                                             
  .بالبالء ينعم من فسبحان
 لعم  ع  مبعالب معا   قعاء ل  الحبل ما مض؛اف مالمسره الاذه من ماالح ساب الب ر ال؛ق   ما من المباب فاال؛اغ
 مي فاالنظعر مبعال    عاعى  ماسع رجاع حمع ه عاى الجن  فه ل  ال نه الذي الحم   الت ذلك فه مالكفال  عاال ،  قه

 الخا ؟ جن  فه الحم   الت  فمات مبال    مم مح م  ،  فمت ال؛اجا  مبال    معظغ، المبال  الن
 

 :للجزع وًل للصرب ف عم
  ع  ال  عل مبعال   . فعه الزالع  الحقالقع  فه م م الضاعف ا،  ل الرف؛ ان مال المبال   الر  ال الجزع من الم  اى ملال؛اغ

 مالضععالق مجعره، مالحعع ط شعالطان ، مالسعر ر عع ، مالاضعب بع الق ، مالسععمء عع مه، الشعمت زعالجعع من   اعىالمُ  ال؛اعغ من
ذا نفس ،  ب الق . مسر ر   ممرضى شالطان  مخزى ماح سب ب ر ما 

 األملى. الب م  عن  ب ر لمن الكمن السا ق ن األحا الث فه الم اب الماك    مع  الذي الجزاء  ذا ت بيل:
 ابن سبحانه: اهلل يقول "قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  يث أبي أمامة فقد أخرج اإلمام أحمد وابن ماجه من حد

 (8243الجامل: )بحالح ". الجنة دون اثوابا  لك أرض لم األولى؛ الصدمة عند واحتسبتَ  صبرتَ  إن آدم!
 بعع ر البع ر لعغ ممعن مالععاغ،  ؛ع  الجا عل الف؛اع  مععا المبعال   معن العمغ ممل فععه الف؛عل ال؛اقعل قرال بعرض الحكمرراء:

  ائغ.ال  سام سأ الكراغ
 ال  ائغ م ل األالعاغ عاى سامت      محس   اابط ارً   سلُ  لغ منت إذا

                                                 
  . ينتجه ما الرجل من الولد وكذلك الشجرة، تنتجه ما هي الثمرة ألن وذلك الثمرة، للولد يقال: األثير ابن قال: فؤاده ثمرة -1
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 اهلل تقرريا فقررال: قبررر، عنررد تبكرري بررامرأة ملسو هيلع هللا ىلص النبرري مررر "قررال: وأخرررج البخرراري ومسررلم مررن حررديث أنررس 

 النبري براب فأترت - ملسو هيلع هللا ىلص النبي إنه لها: فقيل تعرفه، ولم بمصيبتي، تصب لم فإنك عني إليك فقالت: صبري،او 

 ". األولى الصدمة عند الصبر إنما "فقال: أعرفك، لم فقالت: بوابين، عنده تجد فلم ملسو هيلع هللا ىلص
 األملعى البع م  عنع  كعان معا  عم بعاح   عاالع  مالمعأجمر المحمعم  مالبع ر ":5/148جاء في شررح السرنة :

 ذلععك عاععى م ل الععؤجر. لععغ مم األجععر منقععص السععام، مقععل األالععاغ طالععت إذا ألنعع  محمم  ععا المبععال   مفاجععأه فععمر
  ا ع. السا ق. الح الث

 وصدق الشاعر حيث قال: 
 حسن ممطن كل فه الب ر       ممطن  فه الب ر محسن ما

 نعععععع م اععععل  معا  ععععال؛   عععععاق          عععماقع   ععععحسن نعععععم حس ك
معا ااخ العارً  إمعا الكعره: معا  ؛عض عاعى البع ر من ال ع  محع    كعل :-رحمره اهلل -قال ابن القيم  فعالكرالغ ،ااضعطرارً  ما 

 عاالعع  الععر  لععغ البعع ر لععغ إن ممنعع  الجععزع، عاععى مالععذغ عاالعع  اُلحمعع  ممنعع  البعع ر، عاق عع   حسععن ل؛امعع  ااخ الععارً  البعع ر
ن ،امكرمً عع عنعع  الن ععزع ملععغ افائ ًعع الجععزع  فععالجزع  حبععالا  فععه حالاعع  ال القعع ر لععغ ممععا  ف؛عع ، فععه حالاعع  ال المقعع مر ما 
 مملع  فعه األمعر السع ق ل من  ع  محسعن فمعا محمعم  غالعر مال؛ ع  البع ر معراأل آخعر كعان فعإذا نف؛ع  معن مقرب ضره
  آخره. فه األحمق الس   ره  ما

 مبعالب معا   قعاء لع  الحبعل معا مضع؛اف مالمسعره الاعذه معن ماالح ساب، الب ر ال؛ق   ما من كذلك الم  اى مال؛اغ

 أهرل ُيعطري حرين القيامرة يوم يةالعاف أهل يود ":قال ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرج الترمذي بسنده أن النبي  عاال ،  قه لم   
 (8177الجامع: )صحيح ." بالمقاريض الدنيا في قرضت كانت جلودهم أن لو الثواب، البالء

 البالء." أهل ثواب من يرون لما بالمقاريض تقرض كانت جلودهم أن لو ناس يود "وفي رواية: 
ن فالجزع  اس سعاغ فإنع  عاالع ، م عاب مال محمعم  غالعر م عم االضعطرار بع ر إلعى ممعره فعآخر من اال ع  غاال    اغ ما 
 ماآلخره. ال نالا فه عاال  مم اب محمم ه عماق   ماالح ساب مالب ر منف  رغغ لاق ر

 

 لكر  عع ، كشععف فال ععا مل؛ا ععا بععا ر، م  اععى لكععل سععامى فال ععا فا؛ععل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسععمل محا الععث  ؛ععض ف ععذهوبعييد...
  حكم ع  ال  االع  اهلل العزال فمعا  ؛ماع . ال اا ا ال منزل  اهلل عن  ل  فا؛ل ل ، اهلل قسم   ما مالرضى مبال    فالح سب

كمرا جراء فري الحرديث الرذي  اهلل، معن لع  سع قت ال عه المنزلع   اعك ال ااع  ح عى ال  االع  معا عاعى مالبع ره الكعره،  ما
 فرري اهلل ابررتاله بعملرره يبلغهررا لررم منزلررة اهلل مررن لرره سرربقت إذا العبررد إن "قررال: ملسو هيلع هللا ىلص أخرجرره أبررو داود أن النبرري

 سربقت التري المنزلرة ُيبلغره حترى ذلك[ على صبره ثم ُنفيل:" زاد داود: أبو قال] ولده في أو ماله يف أو جسده
  ". تعالى اهلل من له
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 سؤال يبحث هن إجابة: هل املؤمن يثاب ويؤجر هلى املصيبة أم هلى الصرب هليها والرضا؟
 اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

يُـوَفَّى الصَّـابِرُونَ أَجْـرَهُم     }إِنَّمَـا مصاب إًل على الصبر، واستدلوا بقرول اهلل تعرالى: القول األول: أنه ًل ثواب لل

 (10)الزمر: {بِغَيْرِ حِسَابٍ
من  ال الؤجر عاى المبائبن فيقول:"  -رحمه اهلل-ويجيب عن هذا سلطان العلماء العز بن عبد السالم

  ل األجر عاى الرضا مالب ر". ا ع.  ألن األجر الكمن من الكسب، مالمبائب لالست من الكسب،
الَّذِينَ إِذَا أَصَـابَتْهُم مُّصِـيبَةٌ قَـالُواْ    } وقد قال تعرالى:مي من ال ماب إنما الكمن عاى ف؛ل ال؛   ال عاى ف؛ل اهلل فال ، 

 (157، 156)سمره ال قره: حْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ{ ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَر156َ) إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
 .فما حبل من بأه مرحم  م  اال  إنما  م  س ب اس رجاع غ

" إذا مات ولد العبد قال اهلل لمالئكتره: :ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل أنه قال:  وكذلك حديث أبي طلحة الخوًلني
ثمرررة فررؤاده؟ فيقولررون: نعررم، فيقررول: مرراذا قررال قبضررتم ولررد عبرردي؟ فيقولررون: نعررم، فيقررول: قبضررتم 

      ". عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول اهلل: ابنوا لعبدي بيتاا في الجنة وسموه بيت الحمد
نمعا عرن غيرره: -رحمره اهلل-وحكي الخطابي " إن المعرء ال العؤَجر عاعى المبعال  ن ألن عا لالسعت معن ُبعن؛ ، ما 

 ". الؤجر عاى حسن       مجمالل ب ره 
" إنع  ال ع  معن البع ر ماالح سعاب عاعى المبعال   ح عى العؤجر فري المفهرم: -رحمره اهلل-يوكذلك قال القرطبر

           رَاجِعونَ{الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ  (155) }وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ واستدل بقول اهلل تعالي:ال؛  ، 
 ( 156، 155)سمره ال قره:                                                                                                                                                                                                                  

بِـأَنَّهُمْ الَ يُصِـيبُهُمْ    }ذَلِـكَ  مصاب يثاب على كل مصيبة تنزل به، واستدلوا بقرول اهلل تعرالى:القول الثاني: إن ال

             صَالِحٌ{   هِ عَمَلٌ دُوٍّ نَّيْلًا إِالَّ كُتِبَ لَهُم بِظَمَأٌ وَالَ نَصَبٌ وَالَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَالَ يَنَالُونَ مِنْ عَ

 (120:ال م  )                                                                                                                        
 اهلل خلهأد إًل الِحْنث يبلغوا لم الولد من ثالثة له يموت مسلم من ما "قال: ملسو هيلع هللا ىلص وعند البخاري أن النبي

 ." إياهم رحمته بفضل الجنة
" األحا الث بحالح  برالح  فه حبمل األجر  مجر  القرطبي فقال: -رحمه اهلل-وقد تعقب ابن حجر 

 حبمل المبال  ، مما الب ر مالرضا فق ر زائ  المكن من ال اب عاال ا زالا ه عاى  ماب المبال   ". 
سماء اق رن   ا الرضا مغ ال، ملكن إذا اق رن   ا  " المبائب كفارات جزًما،: -رحمه اهلل-وقال القرافي 

ال قل ".  ا ع. الرضا عظغ ال كفالر ما 
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إن المبععال   كفععاره لععذنب المازال ععا، م الرضععا الععؤجر عاععى ذلععك، فععإن لععغ الكععن لامبععاب ذنععب عععمض  والتحقيررق:
 عن ذلك  ال ماب  ما المازال .
  .فالمصائب كفارات للذنوب

" ما مرن مصريبة تصريب المسرلم إًل قال: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي –هلل عنها رضي ا –فقد أخرج البخاري عن عائشة 
 .كفَّر اهلل بها عنه، حتى الشوكة يشاكها "

 .أما األجر والثواب فال يكون إًل مع الصبر والرضا
قررال:" إذا ابتليررت عبرردي  إن اهلل  يقررول: ملسو هيلع هللا ىلص قررال: سررمعت رسررول اهلل فقررد أخرررج البخرراري عررن أنررس 
 عينيه ". ا الجنة ر يريدبحبيبتيه فصبر، عوضته منهم

" عجبارا ألمرر المرؤمن، إن أمرره كلره خيرر، ولريس ذلرك ألحرد إًل للمرؤمن، إن قرال: ملسو هيلع هللا ىلص وعند مسلم أن النبي
ن أصابته ضراء صبر فكان خيراا له".     أصابته سراء شكر فكان خيراا له، وا 

  :"10/124كما في" مجموع الفتاوى : -رحمه اهلل-ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
المبععائب ال ععه  جععري  ععأ اخ الععار ال؛ عع : كععالمرض، ممععمت ال؛زالععز عاالعع ، ممخععذ الابععمص مالعع ، إنمععا ال ععاب 
عاى الب ر عاال ا، ال عاى نفس ما الح ث من المبال  ، لكعن المبعال   الكفعر   عا خطاالعاه، فعإن ال عماب إنمعا 

 الكمن عاى األعمال االخ الارال  مما ال مل  من ا. 
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 :هن الصربأقوال السلف 
 " أدركنا خير عيشنا الصبر ". :قال عمر بن الخطاب  -

 ( 1/50( )م م ن؛الغ فه الحاال :1/163( )ال ر المن مر لاسالمطه:1/222)الز   ال ن الم ارك                                                
فالبعع ر  ععم ال؛مععل القا ععه الععذي ال؛نععه مععا طا ععت الحالععاه إال  البعع رن مععل مععا فال ععا مععن المنابععات مالشعع ائ ، 

  طالب م؛  الحالاه مال  طالب  االره.
 ".  ا" أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما : وفي رواية له أنه قال

 ( )سن ه ض؛الف(47" رقغر( )ا ن م ه ال نالا فه "الب 111)ع ه البا رالن ص                                                            
                                                                                              

من اإليمان بمنزلة الررأس مرن الجسرد، فرإذا ُقطرع الررأس برار الجسرد، ثرم  الصبر إن " أًل:وقال علي  -
 )سن ه ض؛الف(( 111)ع ه البا رالن ص  رفع صوته فقال: أًل إنه ًل إيمان لمن ًل صبر له ".

 )سن ه ض؛الف()المب ر السا ق(  ." الصبر مطية ًل تكبو ":اوقال أيضا 
 إنا أمره، له وسلمنا قضاه، اهلل عن رضينا ":قال  الصديق بكر أبي وفاة بلغه أنه لما  عنه وروي

نا هلل  .راجعون " إليه وا 
 

 يمان، واإليمان اليقين كله ". " الصبر نصف اإل: وقال عبد اهلل بن مسعود -
 (3397( )بحالح ال رغالب مال ر الب:2/456( )الز   لمكالل  ن الجراح:9/107)الم؛جغ الك الر لاط رانه:                       

 ( 128)ع ه البا رالن ص اإليمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر".  ":اوقال أيضا 
 

 ز الخالر، ال ال؛طال  اهلل إال ل؛   كرالغ عن ه ". الب ر كنز من كنم  :-رحمه اهلل-وقال الحسن  -
 (151ص المبائب م ل  ساال ) )المب ر السا ق(                                                               

" معععا جععرع الن محعععب إلعععى اهلل مععن جرعععع  مبععال   ممج؛ععع  محزنعع ، ر  عععا بععاح  ا  حسعععن ععععزاء وقررال أيضارررا: 
 (114)ع ه البا رالن ص  حاغ ".   مب ر، مجرع  غالظ ر  ا

 

" مععا من؛ععغ اهلل عاععى ع عع  ن؛معع  فان زع ععا منعع ، ف؛اضعع  مكان ععا :-رحمرره اهلل-وقررال عمررر بررن عبررد العزيررز  -
                                                                                                                    )المب ر السا ق(مما ان زع  ".  االب ر، إال كان ما عمض  خالرً 

                                                                      

ررةا  ِمررْنُهمْ  )َوَجَعْلَنررا :تعررالى قولرره عنررد-رحمرره اهلل-عيينررة  بررن سررفيان مررر بنررا قررول - ررا ِبَأْمِرَنررا َيْهررُدونَ  َأِئمَّ  َلمَّ
 .                                        رؤمًسا بارما األمر  رمس مخذما لما (24:)السج ه ُيوِقُنوَن( اِبآَياِتنَ  َوَكاُنوا َصَبُروا

  
   :-رحمه اهلل-وقال عمرو بن بكير -

 زعععععع ي عاه فأجععععععزع الجععععععل جععععم         ب رت فكان الب ر خالر ما  
 ناظري فال؛الن فه القاب   مل إلى           اععماكت  ممع ال؛الن ح ى ر    

 (115)ع ه البا رالن ص                                                                                                           
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 قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت امرأة من قريش: -
 مج ععععععع        ممن لالس فه ال؛ز المنالل ل  كفممما مالذي ال خاعععع  إال ل

 لئن كان   ء الب ر مًرا مذاق        لقععع  الجنه معععن غ ععع  ال معر الحام
 

" الخالعععر العععذي ال شعععر م؛ععع : الشعععكر معععل ال؛افالععع ، مالبععع ر معععل :-رحمررره اهلل- قرررال عرررون برررن عبرررد اهلل -
 المبال  ".

 

 الكعمن من: قعال البع ر؟ من  عه معا: العرحمن ع ع  م عه  عن ر ال؛ع  سألت ":-رحمه اهلل- زيد بن قال يونس -
 (1/378)ال ر المن مر لاسالمطه: بال   ".  من ق ل م ل المبال  ،  بال   المغ

 

 "  م  جرع المراره من غالر  ؛ س ".عن الصبر فقال:-رحمه اهلل-وسئل الجنيد -
 
 

                                                                   الدَّاِر( ُعْقَبى َفِنْعمَ  َصَبْرُتمْ  ِبَما ْيُكمَعلَ  )َساَلمٌ :تعالى قوله في -رحمه اهلل-عياض  بن الفضيل قال -
 (24: الرع )                                                 .عن  ُن ما عما مب رما   ، ممرما عما قال: ب رما  

 

 أث من الب ر: مال  ح ث  مج؛ك، مال  مبال  ك، مال  "أصحابه: ضعن بع-رحمه اهلل-قال الثوري -
 (3/489: فسالر ا ن ك الر) زكه نفسك ". 

 

 مي فه غالر جزع ".  (18)المسف:  َجِميٌل( ) َفَصْبرٌ في قوله تعالى: -رحمه اهلل-قال مجاهد -
 

   ".مي ال شكمى فال ) َفَصْبٌر َجِميٌل(:وقوله -رحمه اهلل- بي جبلةأوقال حبان بن  -
 

الب ر ب ران: فالب ر عاى المبال   حسن، ممفضل من  الب ر ":-رحمه اهلل- ميمون بن مهرانقال  -
 عن المبال   ".

 " ما نال مح  شالًئا من خْ غ الخالر فما  من  إال  الب ر ".وقال أيضاا:
 

 اخطامً  فس لن ج؛ل ،مً امر  اهلل فرحغ سمء، كل إلى م طا؛  فإن ا النفمس  ذه مق عما ":بعضهم وقال -
 اهلل محارغ عن الب ر فإن اهلل، م؛ابه عن  زمام ا مبرف ا اهلل، طاع  إلى  خطام ا فقا  ا ،امزمامً 
 .عذا   " عاى الب ر من مالسر

 

 م ال  اع  عن المخالفات، مالسكمن عن   جرع غبص  ":عن الصبر -رحمه اهلل- ذو النونقال  -
ظ ار الانى مل حامل الفقر  ساحا  (3/377الز:ال) بائر ذمي ال مت الم؛الش  ".  ال اال ، ما 

 

سحا   بالف  غ  ":من الصابرين، وكان إذا نزل به بالء قال -رحمه اهلل- محمد بن شبرمة وكان -
 (115ص)ع ه البا رالن  نقشل ". 
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 كَ َربِّ  ِلُحْكمِ  ) َواْصِبرْ مكان  ؛ض ال؛ارفالن فه جال   رق؛  الخرج ا كل مقت النظر فال ان مكان مك مب فال ا: -
 (115 ص)ع ه البا رالن  (48)الطمر: ِبَأْعُيِنَنا( َفِإنَّكَ 

 

 )المب ر السا ق(: ما الحاغ؟ قال:" من  ب ر عاى ما  كره قاالًأ ". -رحمه اهلل-قيل للحنف بن قيس -
 

جفاء،  اهلل عن مالب ر مفاء، اهلل مل مالب ر  قاء،  اهلل مالب ر غناء، هلل الب ر " إنقال أحدهم: - 
 .ر عاى الطاب عنمان الظفر، مفه المحن عنمان الفرح "مالب 

 

 ". ال  ائغ سام سأ الكراغ ب ر الب ر لغ من " قال بعض الحكماء: -
 

األ ب، مقالل:  م الفناء فه  ُ حسن ال أءِ  مل مالب ر:  م المقمف ":-رحمه اهلل-باديآقال الفيروز  -
 . "سن البح  ، كالمقاغ مل ال؛افال  ال امى،  أ ظ مر شكمى، مقالل: المقاغ مل ال أء  ح

 (3/378الز:ال) بائر ذمي ال م                                                                               
مالب ر مال  فرق  الن حال الن؛م  محال المحن  مل سكمن الخاطر فال ما،  :-رحمه اهلل-قال الحريري -

 )المب ر السا ق(مل مج ان م قال المحن  ". مال ب ر: السكمن مل ال أء 
 
 

 الماء، سطح عاى الزالت فب؛  زالت، عاال  ُببّ   غ ماء القن الل فه ُببّ  :"-رحمه اهلل-الجوزي قال ابن
  اطن فه كنت  النما ألنك :الزالت فقال عاّه؟  ر فل لغ األ ب؟ فأالن شجر ك سقالت الذي منا :الماء فقال

 :الماء فقال الق ر، الر فل م الب ر الرحا، مطحن ال؛بر عاى منا ب رتُ  ،السأم  طرالق عاى  جري األرض
 (196 ص )الم  ش ". انطفأ المب اح ش؛ا  المست لم فإنك عال كن اس ر الزالت: فقال األبل، منا نهإ مال

                                                                                                        
 

مراًرا  -ق س اهلل رمح  منمَّر ضرالح   -سم؛ُت شالخ اإلسأغ ا ن  المالَّ   :-رحمه اهلل-قال ابن القيم  -
القمل: ذكر اهلل الب َر الجمالل، مالبفح الجمالل، مال جر الجمالل، فالب ُر الجمالل الذي ال شكمى م؛ ، 

  ".م؛  مال جر الجمالل الذي ال مذى م؛ ، مالبفح الجمالل الذي ال ع اب
 (2/167)م ارج السالكالن: (115)ع ه البا رالن ص                                                               

 

 :"18كما في" عدة الصابرين ص  -رحمه اهلل- القيم ابن اإلمام قال بالمالئكة...... يُلحُقكَ  صبر
ن  المأئك ، قال ح مالش مه، ال مى  اعث ب ره غاب إذا منا " اإلنسان  مالش مه ال مى  اعث غاب ما 

ن  الشالاطالن، ال حق ب ره، .  ال  ائغ ال حق ب ره، – مالجماع مالشرب األكل من –ط ؛   اعث غاب ما 
 اإلنسان مخاق عقمل،  أ ش مات ال  ائغ مخاق ش مات،  ل عقماًل  المأئك  س حان  اهلل خاق: ق ا ه قال

 ".كال  ائغ  ف م عقا  ش م   غا ت ممن المأئك ، مل ف م ش م   ا عق غاب فمن مش مه، عقًأ  ل  مج؛ل
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 الجزع، ساح  حمل الحمغ فإنَّ  اضطراًران الب ر فإنَّ  الاَّئالغ " مممَّا": 49وقال أيضاا في" نفس المصدر ص 
 مالاَّئالغ من،الرَّح طاع  فه الب ر فالكرالغ ممالًضا لاضَّرب، الممَ ق ب ر فالب ر شالًئا، عاال  ُ ْجِ ي الرا ا فأ

 طاع  فه ب ًرا النَّاس ممقلُّ  مش ما  غ، م مائ غ طاع  فه النَّاس مب ر فالاِّئاغ الشَّالطان، طاع  فه الب ر
، م غَّ  الشَّالطان طاع  فه ال ذل عاى فالب ر ر ِّ غ،  مالسر فه اهلل طاع  فه ال ذل عاى الب ر مال ب ر 
 مرضاه فه المشاق م نى عاى الب ر مال ع مِّه، مرضاه فه نفس  ل مى المشاق  حمُّل فه مالب ر شهء،
 اهلل، فه ُممِذي إذا عرض  فه اُلَقال ما عاى الب ر مال الم؛بال ، فه عرض  فه اُلَقال ما عاى مالب ر ر ِّ ،
 فه عرض  مال ذل اهلل، ذات فه عرض  فه ال كاَّغ من خشال  المنكر عن مالنَّ ه  الم؛رمف األمر ِمن الفرُّ   ل

 نفس   مى فه مجا    نفس  ال َّ ذُّل عاى الب ر مكذلك فال ، اُلَقال ما عاى با ًرا ممرضا  ، نفس   مى
 الشَّالطان طاع  فه ال َّ ذُّل عاى شهء مب ر ف م مطاع  ، مرضا   فه هلل ال َّ ذُّل عاى الب ر مال ممرا ه،
 عن  كرالًما باح   منالك مال الاُّْؤغ، معظغ م ذا اهلل، فه ذلك عاى البَّ ر عن شهء ممعجز النَّفس، ممرا 
 َمْمَلى َمن الجمل م ل لاَل؛اغ األش ا  رؤمس عاى القالام  المغ   غ ُنمِ ي إذا الَكَرغ م ل مل القمغ مال اهلل

 ". ا ع... الكرغ
 

 ": 32وقال أيضاا في" نفس المصدر ص 
 آلخر.مقالل الب ر   ات القاب عن  ممار  االضطراب، مالب ر مالجزع ض ان، مل ذا القا ل مح  ما  ا

ــن   النررار: أهررل عررن تعررالى قررال ــا مِ ــا لَنَ ــبَرْنَا مَ ــا أَمْ صَ ــا أَجَزِعْنَ ــوَاء عَلَيْنَ ــيصٍ{}سَ  ال؛جععز قععرالن مالجععزع (21: إ ععرا الغ) مَّحِ

 مععن الكععالس ُسععئل ملععم ال؛جععز. :لقععال م ععمك؟ مععن الجععزع ُسععئل فاععم مما  عع ، الكالس)ال؛قععل( قععرالن مالبعع ر مشععقالق ،
 الخطععاغ  منزلعع  ل ععا مالبعع ر النععار، مم الجنعع  إلععى عاال ععا السععالر ال ععه ال؛ عع  العع مط مالععنفس البعع ر. :لقععال  م ععمك؟
 ا ع. مذ ب. كل فه شر ت زماغ مال خطاغ لامطال  الكُ  لغ فإن لامطال ، مالزماغ

 
 م شعععععر  خالعععععععععر فعععععععإن الفعارج اهلل             الا باحب ال غ إن ال غ منفرج

 ال  الععععأسعععن فعععععععععععإن الكعافعععععه اهلل              ععععععحالععععاًنا  باح عععالالأس القطعل م               
 فإن العععععذي الكشف ال امى  م اهلل              ععععاعالت ف ق  اهلل مارض  عععععإذا  ُ  
 ععععععإن البعانععععععل اهللال  جععععععععزعن فع              ععع  ال؛سر مالسعرهعععاهلل اُلحعع ث  ؛               

 لعك اهلل فحسع ك اهلل فعععه كعععععععععععلم                   عععماهلل مععععا لك غالر اهلل من مح               
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 أنواع الصرب:
  .االضطراريمكمل من  ماالخ الاريمالب ر نمعان: اخ الاري ماضطراري، 

 عاىمي الب ر  -االضطراريمفضل من الب ر -ألمر مالن ه؛اق  ال كاالف م م ا الم -االخ الاريفالب ر 
األمامر  عاى، فأما الب ر امم اضطرارً  االق ر اخ الارً  عاىألن  ال   لكل مح  من الب ر -مق ار اهلل  ؛الى

 ب ر غ فه ذلك.م امالنما ه ف م ب ر م  اع الرسل، ممعظم غ ا  اعً 
شأن ا مكمل من ب ره  عاىامع  امرمه ال؛زالز كان ب ر المسف عن مط ":-رحمه اهلل- قال ابن تيمية

إلقاء إخم   ل  فه الجب، م ال؛ ، م فرالق غ  الن  م الن م ال ، فإن  ذه مممر جرت عاال   االر اخ الاره، ال  عاى
 فب ر اخ الار، ممحار  ٌ  :حالا  غالر الب ر، ممما ب ره عن الم؛بال  ، ملالس لا؛   فال ا كسب ل  فال ا

                                                                                                              (2/156السالكين:  )مدارج ." لانفس
طاع   مالب ر عن م؛بال    عاىالب ر " :"2/169:يضا أالمدارج  "في -رحمه اهلل- وقال ابن القيم

ال ار ممح  ، مالب ر مق اره، فإن الب ر فال ا ب ر اخ الار م  عاىمكمل من الب ر  محكام  الكمنال   عاىا 
عاال غ -ب ر ضرمره، م الن ما من ال من ما ق  عرفت، مكذلك كان ب ر نمح ما  را الغ مممسى معالسى 

 عاىمكمل من ب ر مالمب  –ما نال غ فه اهلل،  اخ الار غ مف؛ا غ ممقامم  غ قمم غ  عاى، -البأه مالسأغ
 الح، مب ر ذمكذلك كان ب ر إسماعالل ال  ما لالس مس  ا عن ف؛ا . ما نال  فه اهلل، من ا  أئ  مام حان 

 ." فق  المسف عاىمكمل من ب ر ال؛قمب  –عاى  نفالذ ممر اهلل  -عاال ما السأغ-م ال  إ را الغ 
 عاىم اء الطاعات مكمل من الب ر  عاىالب ر  "يقول:-رحمه اهلل-ابن تيميةشيخ اإلسالم وكان 

رع من مباح   رك الم؛بال ، ممفس ه اباح  ف؛ل الطاع  محب إلى الشاج ناب المحرمات ممفضل، فإن م
 ع ا. " ع غ الطاع  م اض إلال  ممكره من مفس ه مجم  الم؛بال 

 

 أقسام الصرب باه بار م علقل:
" مال؛    اع  ار م ؛اق   أ   مقساغ: :" 1/165السالكين:  رجمدا "في كتابه  -رحمه اهلل-م ييقول ابن الق

مالمخالفات ح ى ال القل فال ا، مب ر عاى  المنا هالؤ ال ا، مب ر عن  ح ىامر مالطاعات األم  عاىب ر 
 عع ا ." ال سخط ااألق ار ماألقضال  ح ى ال 

مال؛   فه  ذه ال نالا  الن  أ   محمال:  الن ممر الجب عاال  ام  ال ، م الن ن ه الجب عاال  اج نا   م رك ، 
إلى : م م مح اج اال النفك عن  ذه ال أث ما اغ مكافً م الن قضاء مق ر الجب عاال  الب ر فال ما، م م 
يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ }ممبى   ا لقمان ا ن  فه قمل : الب ر فه كل ماح  من ا. م ذه ال أ    ه ال ه 

                                                                                                                                    .(17لقمان: ) أَصَابَكَ{بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا 
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من الب ر فه الاا   م الح س مالمنل، فالكمن م؛ناه ح س النفس عاى طاع  اهلل، مح س  إلى  اإلضاف 
بال ت  مبال   عن ال سخط معن الجزع ممظا ره من النفس ممن؛ ا عن م؛بال  اهلل، مح س النفس إذا م
 شق الجالمب ملطغ الخ م  مال عاء   عمى الجا اال .

الش ائ ، ألن النفس  ط ؛ ا  نفر عن ك الر من ال؛ ا ات، ف ه  عاىف م ب ر  - على الطاعات أما الصبر
ال ار الراح ، م كره الزكاه  س ب الشح مال خل، م كره  الح  مالج ا  لألمرالن  كره البأه  س ب الكسل ما 

الطاعات ب ر عاى  عاى ذا فقس فالب ر  عاى، م كره البمغ  س ب مح   الفطر مع غ الجمع، م ام؛ً 
 الش ائ .

 ":2/156مدارج السالكين:  "في -رحمه اهلل -يقول ابن القيم
 اج ناب المحرمات ممفضل، فإن مباح  ف؛ل الطاع  عاىم اء الطاعات مكمل من الب ر  عاىمالب ر 
الشارع من مباح   رك الم؛بال ، ممفس ه ع غ الطاع  م اض إلال  ممكره من مفس ه مجم   إلىمحب 

 ع ا الم؛بال .
 الش ائ . عاىالطاعات ب ر  عاى ب رفال 

 أحوال: ةثال ثوالعبد يحتاج إلى الصبر على طاعته في 
ء  المأممر    نحم ا، المفا عاى: ق ل الشرمع فه الطاع    بحالح النال  ماإلخأص معق  ال؛زغ األولي

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا  إِلَّا} فقال:غ اهلل  ؛الى الب ر عاى ال؛مل  َّ الرالاء مالسم؛ ، مل ذا قَ   ماعهم جنب 

 (11)هود:  الصَّالِحَاتِ{
ال الافل عن اهلل فه م ناء عما ، مال ال كاسل عن  حقالق آ ا   مسنن   كه: الب ر حال ال؛مل الثانية
اس بحاب ذكر النال  محضمر القاب  الن  عاىال قبالر فال  مال فرالط، م   ماعه، فالأزغ الب ر عن  ممركان 

 الم؛ م . يال 
مالسم؛ ،  ءالب ر عن إفشائ  مال ظا ر    لارالا إلى: الب ر  ؛  الفراغ من ال؛مل، إذ الح اج الثالثة

عما  مالح ط م ره كما قال  ال؛مل  ؛الن ال؛جب، مالب ر عن اإل الان  ما ال طل إلىمالب ر عن النظر 
 (264)البقرة:  وَالْأَذَى{تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ  }لَا :الى ؛

 فمن ال الب ر  ؛  الب ق  عن المن ماألذى فق  م طل عما .
  (رواه مسلم) "....حفت الجنة بالمكاره "  :ملسو هيلع هللا ىلصفالطاع  إذن  ح اج إلى مجا  ه مب ر، مل ذا قال الن ه 

 ال ه  شق عاى النفمس. مي  األممر
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فأمره ظا ر، مالكمن  ح س النفس عن م ا ؛  الش مات، معن المقمع فالما حرغ  وأما الصبر عن المعاصي
اهلل، ممعظغ ما ال؛الن عاال   رك المألمف، ممفارق  كل ما الساع  عاى الم؛ابه، مقطل ال؛ا ات، فإن ال؛ا ه 

جن ان من جن  الشالطان عاى جن  اهلل، فأ القمى ط ال؛  خاب ، فإذا انضمت ال؛ا ه إلى الش مه  ظا ر 
مذلك ألن النفمس  ش  ال ا  .محفت النار  الش مات " ....."  ملسو هيلع هللا ىلص الن هق ر ما، مل ذا قال  عاى اعث ال الن 

 ل . ام رال  من  ق حغ فال ا، فإذا ح س اإلنسان نفس  عن ا مب ر عاى ذلك كان ذلك خالرً 
مَرَاتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّ} :ىعالوأما الصبر على البالء: فقد قال اهلل ت

، مالقاب عن الىغالر اهلل  ؛ إلىمالكمن  ذا الب ر  ح س الاسان عن الشكمى  (155)البقرة: { وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
 الخ م  مشق الجالمب منحم ا.ال سخط مالجزع، مالجمارح عن لطغ 

أسألك من اليقين ما  ":ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال النفس،  عاىذلك ش ال   نفإ  مالب ر عاى ال أء  ضاع  الب القالن،
 ف ذا ب ر مس ن ه حسن الالقالن. ." (1)به مصائب الدنيا علىتهون 

 معن  نزمل ال أء الظ ر البا ر المحب البا ق فه مح   ، مم عى المح   الساخط الكذاب.
ا مح   اهلل  ؛الى، فحالن ام حن غ  المكاره مْ عممن  ا نا كانت مح   مك ر الناس كاذ  ، ألن غ كا غ ا ّ 

غ المكاره  الب ر، لما شُّ جانخا؛ما عن حقالق  المح  ، ملغ ال  ت م؛  إال البا رمن، فامال  حمل المشاق، م 
 ا.   ت بح  مح   غ، مق    الن  ذلك من معظم غ مح   مش  غ ب رً 

 غ  {}إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا فقال عن حبيبه أيوب:ه ممح ا  ، ء الب ر خاب  مملالا الىل ذا مبف اهلل  ؛م 
 (44ص:  )سورة أَوَّابٌ{الْعَبْدُ إِنَّهُ  }نِعْمَ عاال  فقال: ىم ن

 ى:ُضرب    الم ل، مكغ كان م    فه ب ره إذ قال  ؛ال ح ىفباى اهلل عاى ن ال  مالمب، فكغ كان ب ره 
 ، مم آذانه.، ملغ القل:   َّنهَمسَِّنهَ ، فقال: (83: األنبياء) الرَّاحِمنِيَ{وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ }

فعن فالب ر من ال؛   عن  مقمع ال أء     م اع راف من  هلل  ما مباب من  ماح سا   عن ه مرجاء  ما  ، 
نا إليه راجعون، اللهم عندك " :ملسو هيلع هللا ىلصمة قالت: قال رسول اهلل أم سل إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا هلل وا 

 داود(أبو  )رواه .منها " اأحتسب مصيبتي فأجرني فيها، وأبدل لي بها خيرا 

نا إل افاما اح ضر م م سام  قال: الا غ اخافنه فه م اه خالرً  ال  منه، فاما ق ض قالت مغ سام : إنا هلل ما 
مالرضا عن اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصنظر عاق   الب ر ماالس رجاع مم ا ؛  الرسمل اراج؛من، عن  اهلل مح سب مبال  ه، ف

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلى ما آلت إلال ، منالت مغ سام  نكاح مكرغ الخاق عاى اهلل محم  
فإن  مرحغ  ك  -عز مجل- عن اهلل اال ضجر م؛  مكن راضالً  يالح الب  الب ر الجمالل الذ مخهف؛االك 

 .ألغ  طفا ا الرضاللمن رحم  ا

                                                 
 وحسنه الترمذي. -نهمارضي هللا ع-من حديث ابن عمر هجزء من حديث أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وصحح -1
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  ".عاى المبائب ماجب  ا فاق مئم  ال الن  الب ر" :-رحمه اهلل-قال ابن تيمية  
  (173أهل المصائب ص  )تسلية                                                                             

الطرطمشه فه ك ا   "ال  ع مالحما ث  ، مم م  كر5/216كما فه المحاى:  -رحم  اهلل-مكذا قال ا ن حزغ 
 " 163ص

" م م ماجب  إجماع األم ، م م نبف اإلالمان، فإن اإلالمان نبفان، نبف  :-رحمه اهلل-وقال ابن القيم
 (2/152ن:يكلالسا )مدارج . ب ر منبف شكر"

 مالب ر ال حقق   أ   مممر:
 ح س النفس عن الجزع مالسخط. -1
 خاق.مح س الاسان عن الشكمى لا -2
 (13)عدة الصابرين صمح س الجمارح عن ف؛ل ما النافه الب ر.  -3

فالب ر  م ال رع الم الن الذي الجب عاى المؤمن من ال   ر    لالقال  من السخط مالجزع، مالحبن  من 
 الشالطان ممسمس  ، مالج؛ا  فه مأمن من غضب اهلل منقم  .

  ه من مر ؛الن سن  ما شكم  ا إلى مح  " ذ  ت عالن األحنف، فقال: ذ  ت عالن :-رحمه اهلل-قال مغيرة
 (4/92سير إعالم النبالء:)                                                                                                             

 مراتب الصرب:
 ":2/165في كتابه مدارج السالكين: -رحمه اهلل-ثالثة مراتب: ذكرها ابن القيم وهي

ر، ممن ب ر ال؛    ر   ال  ، مم؛نا ا االس ؛ان    ، مرؤال   من   م المبالمرتبة األولى: الصبر باهلل
 (127النحل: ) بِاللَّهِ{وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا  }وَاصْبِرْ :الىكما قال تع نفس ، 

 ال؛نه: إن لغ الب رك اهلل لغ  ب ر.
را ه مج   مال قرب ، م م من الكمن ال اعصبر هلللالمرتبة الثانية: ا ث ل  عاى الب ر مح   اهلل  ؛الى، ما 

 إلال ، ال إلظ ار قمه نفس  مم طاب الحم  من الخاق، مم غالر ذلك من األعراض.
" مالب ر هلل فمق الب ر  اهلل، ممعاى  رج  من  ممجل، فإن الب ر هلل م ؛اق  إال ال  ، مالب ر    م ؛اق 

، اس ؛ان اى مما  ؛اق  ر م ال  ، مألن الب ر ل : ع ا ه، مالب ر   :  ر م ال  ، مما  ؛اق  إال ال   مكمل ممع
 مال؛ ا ه: غاال ، ماالس ؛ان : مسالا ، مالااال : مرا ه لنفس ا.

ًرا نفس  م؛ ا، سائ ا، م م  مران ال؛   مل مرا  اهلل من  ممل محكام ، با رً المرتبة الثالثة: الصبر مع اهلل
عاى ممامر اهلل  االنما  مج ت، مالنزل م؛ ا مالنما نزلت، ج؛ل نفس  مقفً م؛ ا  إقام  ا، ال مج  م ا سالر ا، مقالمً 

 ، م م ب ر الب القالن.ممب؛  اممحا  ، م ذا مش  منماع الب ر 
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 أمور تقدح يف الصرب وت افيل:
لما كان الب ر ح س الاسان عن الشكمى إلى غالر اهلل، مالقاب عن ال سخط مالجزع، مالجمارح عن لطغ 

فه الب ر،  االجالمب مخمش المجمه، منحم ذلك، كان ما القل من ال؛   عكس ما ذكر قا حً الخ م  مشق 
 ل ، ممن  ذه األممر: امنافالً 
 :الشكوى إىل املخلوق -1

فإذا شكا ال؛   ر   إلى مخامق م ا  فق  شكا من الرحم  مالاطف    مال؛افال  م ال ه ضره منف؛  إلى من ال 
 ، مض؛ف اإلالمان.الم؛رف ا من ع غ الرحم  ملالس  ال ه نف؛  مال ضره. م ذ

ن الخاق إلى مالشكمى فاألنالن   لالعل عاال عا مالبع ر مخعمر، ضع؛ف عاعى  ع ل من ا إال لامباب راح  فال ا كان ما 
  األب قاء مرحم  األع اء، شما    ؤ ر م ه ال؛  ، عن   ؛الى اهلل سر إشاع  م ه معزه قمه

  قال بعضهم:
 راءععععععععمالض عراءعععالس فه  الك أ        حال  ب الق إلى  شكمن ال

 األع اء شما   م ل القاب فه        رارهعععععم الم مج؛الن  عععفارحم
 فاالحذر ال؛اقل من من الشكم ر   مرحغ الراحمالن إلى خاق ، ف ذا من ج ا   ر   مج ا   الناس

إلى الناس، م ذه غاال   الجا ل الشكم اهلل":" 79 صكتابه الفوائد  "كما في -رحمه اهلل-يقول ابن القيم 
 الج ل  المشكم مالمشكم إلال ، فإن  لم عرف َر َّ  لما شكاه، ملم عرف الناَس لما شكا إلال غ. 

العا  عذا، ماهلل معا ز ت عاعى من شعكمت معن  يشكو إلى رجٍل فاقته وضرورتَه فقرال: ورأى بعض السلف رجالا 
 ال الرحمك إلى من ال الرحمك. 

ذا اع         في ذلك قيل:  عرغععععع   ك مكعععععرالغ فإنععععب عر الك        ر ك  اال  فأب ر ل اما 
ذا شكمت إلى ا ن آ غ إنما    شكم الرحالغ إلى الذي ال الرحغ       ما 

مال؛عارف إنمعا الشععكم إلعى اهلل محع ه، ممعععرف ال؛عارفالن مععن ج؛عل شعكماه إلععى اهلل معن نفسع  ال مععن النعاس، ف ععم 
  الشكم من ممج ات  ساالط الناس عاال .

 (30)الشورى:  أَيْدِيكُمْ{}وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ  فهو ناظٌر إلى قوله تعالى:
 (165:آل عمران) أَنْفُسِكُمْ{}أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ  وقوله:
، مممسععط ا من  شععكم مخسَّعع ا من  شععكم اهلل إلععى خاقعع ، ممعأ ععا من  شععكم نفسععك إلالعع  ب الثالثررة: فالمراترر

  عاخاق  إلال . 
قرال اهلل تعرالى:  إذا ابتليرُت  ":قرال رسرول اهلل   وأخرج الحاكم والبيهقي بسند صحيح عند أبي هريررة

ر اخيررا  الته لحمارعبدي المؤمن، فلم يشكني إلى ُعوَّاده أطلقته من إساري، ثم أبد مرن  اخيررا  امرن لحمره، ودما
 (4301)صحيح الجامع: ." دمه ثم يستأنُف العمل

 .-سبحانه وتعالى -وسعت رحمته كل شيء  ،فيا له من ربٍّ رحيم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 فضل الصرب 

43 

 

إذا مرض العبُد بعث اهلُل تعالى إليه ملكين،  "وأخرج اإلمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار قال:
 ُعوَّاِده ) ُزوَّاره ( فإن هو إذا جاءوه حمد اهلل، وأثنى عليه، رفعا ذلك إلى اهلل فقال: انظرا ماذا يقول ل

ن أنا شفيته أن أبدل له لحما  من  اخيرا  اوهو أعلم، فيقول: لعبدي علّى إن توفيته أن أدخله الجنة، وا 
 (1/1146)السلسلة الصحيحة: " من دمه وأن أكفر عنه سيئاتهِ  اخيرا  الحمه، ودما 

  ". مبال  ك  ذكر مال مج؛ك،  شكم مال حق  مم؛رف  اهلل إجأل من" :ي وقال عل
 ". ام  ً  حأمه اهلل لطاع  قا   فه الج  لغ اهلل، غالر إلى    مبال   شكا من "وقال شقيق البلخي:
  ". المبائب ك مان ال ر كنمز "وقال بعض الحكماء:

  ". الب ق  مك مان المرض، مك مان المبال  ، مانك  الجن ، كنمز من  أ   "قال عبد العزيز بن أبي روّاد:
  إحضععار مممععر من ععا فجععزع مبععال   مبععا    الك الععر، ُم؛ععاذٌ  لعع  اُلقععال رجععل األبععغ حععا غ زمععن فععه كععان منعع  ُرمي -

 جاسعععت إذا فقرررال: لررره اتلميرررذا  وأمرررر  أمذ ععع ، معععل  ؛زال ععع  إلعععى فعععذ ب حعععا غ، فسعععم؛  األمانعععه مكسعععر النائحعععات،

 السعؤال، ممضعل  عذا لعالس حراتم: فقرال فسرأله (6 العاديرات:) لَكَنُـودٌ{ الْإِنسَانَ لِرَبِّـهِ   }إِنَّ : ؛عاله قمل  عن فاسألنه

   عارك عع اهلل إن  عذا، م؛عاذ   م عل لان؛غ. نسَّاءٌ  لامبائب، ع َّا ٌ  لكفمر، اإلنسان من م؛ناه فقال:  .ام ال ً   انالا فسأل 
 الشعكم النعاس جمل مبال   مبا    فاما ، هلل اشاكرً  عاال ا الناس الجمل فاغ سن ، خمسالن  الن؛غ م ؛  ع م ؛اله

 إلعى م عاب النائحعات  عإخراج فعأمر لاعن؛غ. نسَّعاء لامبعائب، ع َّا  لكنم  م؛اذ إن  اى. م؛اذ: فقال  ؛اله. اهلل من
  .ذلك عن اهلل
 :ومما ي ايف الصرب اهللع -2
( إِذَا مَسَّهُ 19إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا )} :الىتعقال م م الجزع عن  مرم  المبال  ، مالمنل عن  مرم  الن؛م ،  

 (21-19)المعارج: مَنُوعًا{ ( وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ 20الشَّرُّ جَزُوعًا )
لالس الجزع من   مل ال؛الن مالحزن القاب، ملكن الجزع القمل السالئ " :-رحمه اهلل-قال عبيد بن عمير

 ".مالظن السالئ
ألم : ا قه اهلل ماح س ال  عن  اهلل، ماب ري، فقالت: مبال  ه     ات ا ن له نفالس، فقاتُ م وقال بعضهم: 

 معظغ من من مفس  ا  الجزع.
الناس عن  نزمل المبال   من شق ال الاب، ملطغ   ؛ضما الف؛ا   مال ل عاى الجزع ممما النافه الب ر -

خرى، مال عاء  المالل، مرفل البمت الخ م ، مخمش المجمه، من ف الش؛ر، مالضرب  إح ى الال الن عاى األ
 ممن ف؛ل ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصالن ه  ئعن  المبال  ، مل ذا  ر 
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لرريس منررا َمررن لطررم  "قررال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبرري   أخرررج البخرراري ومسررلم مررن حررديث عبررد اهلل بررن مسررعود فقررد 
 ."(1)الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية

  

  :هاومما يقدح يف الصرب إظهار املصيبة وال حدث ب -3
 : ك مان المبائب رمس الب ر.امالب ق ، مقالل مالضً  ،ماألمراض ،ك مان المبائب :من ال ر وقد قيل:

 

 اًلس عجال: ت افى الصرب: ال :ومن األمور  -4
اق كأن  الما ه ال ه خُ  لَ جَ ال؛َ  ج؛ل القرآنُ  ح ى  ط ؛  فالنفس ممل؛   حب ال؛اجل، ماإلنسان عجمل 

فإذا م طأ عاى اإلنسان ما الرال ه نف  ب ره مضاق  (37: األنبياء) {إِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ}خُلِقَ الْاإلنسان من ا: 
مجأ مسمى، ممن اهلل ال ال؛جل  ؛جا  مح  من  ءشهال     ل، ممن لكل  اننً سا من هلل فه خاق  ب ره، ناسالً 

مق  ا، ف م ال الماك  ال النضج ا ق ل ماالس ؛جالالناس، ملكل  مره ممان  نض  فال ، فالحسن عن ئذ قطاف ا، 
 حكم ا، م جرى عاال ا  ال ه حما ا، إن ا خاض؛  لاقمانالن الكمنال   ال هال  ماك ، مال الشجره  م هذلك، 

  حساب ممق ار.
مي ال  (35األحقاف: ) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ{}مل ذا خاطب اهلل رسمل   قمل : 

 ا.ممعم ً  ا س ؛جل لاكفار ال؛ذاب، فإن ل غ الممً 
، فالر  اهلل عاال غ  ما السك  غ امن غ معنا ً  امق  كان المشركمن لج ا غ مسف  غ، الس ؛جامن عذاب اهلل، غرمرً 

 (53العنكبوت: )يَشْعُرُونَ{ هُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّ}مال ك  غ: 

 (47الحج: ) تَعُدُّونَ{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا }
 

 الغضب:: ت افى الصرب ال :ومن األمور  -5
-ما مبل    الحال إلى الالأس م ذا ما ح ث مل المنس إلنسان إلى ع غ الب ر، مر ال فل الاضب افق   

عاى قمم ، ملغ الب ر عاى  عم  غ،  امغض ً  اقا   غالظً  عن ما خرج من  ا   ، مق  ام أل -عاال  السأغ
( لَوْلَا أَنْ 48) (2)  إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌفَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ }: ملسو هيلع هللا ىلص لان ه الىمفى  ذا القمل اهلل  ؛

 ( 50-48)القلم:  ( فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِنيَ {49تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ )

                                                 
ليس منا َمن غشنا" ألن لطم :" ملسو هيلع هللا ىلص لطريقتنا التي نحن عليها، كما قال بسنهتِنا، وال ممتثاًل  اليس متأسيً  أي ": قال المهلب: قوله: "ليس منا"3/195قال الحافظ في الفتح : -1

ونه الغالب في ذلك، وإال فضرب بقية الوجه داخل في ذلك، وقوله:" وشق الجيوب" وقوله:" لطم الخدود" خص الخد بذلك؛ لك الخدود، وشق الجيوب من أفعال الجاهلية.

ودعا بدعوى الجاهلية " ـ  جمع جيب، وهو ما يفتح من الثوب من جهة العنق؛ ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه: إكمال فتحه إلى آخره، وهو من عالمات التسخط. وقوله:"

 ية " أي: من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم: "واجباله"، وكذا الدعاء بالويل والثبور. اهـوفي رواية مسلم:" بدعوى أهل الجاهل

: "يا سبعي، يا جملي" مما هو مشهور، وهذا كله منهي عنه.  وندبة الميت في هذا الزمان هي التعديد المعروف عند النساء تقول إحداهنه

 ى قومه.مكظوم: أي مملوء غيظًا وغضبًا في قلبه عل -2
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" ذا النمن "  اسمره " األن الاء " مالضً مق  لقب فى  -عاال  السأغ-مباحب الحمت المذكمر  نا  م المنس 
نما مضالف إلى النمن مم الحمت، ألن  ال قم   غ ن ذه، مق  مشالر إلى ق األن الاء " مفبات سمره    فى " بما 

  .البافات "سمره  ؛ض ال فبالل فى " 
ما منأما " نالنمى "  ال؛راق ف عا غ إلى  محال  اهلل، فأعرض  اسغمن  مرسل إلى م ل قرال  عرفت  وخالصتها:

 ا مالامن غ عن ، ملغ الج  من الس جالب ل عم   من غ، فسرعان ما فرغ ب ره، مضاق ب ره، فاا ر غ  ائرً 
من  من مرض اهلل ماس؛ ، ملن الضالق اهلل عاال ، فإن الكفر     ؤالء، فق   اق ل من الأذن اهلل ل ، ظنً  امااض ً 

 الج  فه غالر غ المؤمنالن البالحالن.
مغ، ح ى ان  ى إلى شاطئ ال حر، فمج  سفالن  مشحمن  ممامءه  الركاب، فركب الق عاىمان فل مراء غض   

فال ا، ح ى إذا كانت فه عرض ال حر  قات مممشكت من  ارق، فاق رح ر ان ا إلقاء ماح  من ركا  ا فى 
عاى ذلك، فكانت القرع  عاى المنس، مملقى فه  -مي اق رعما-، فسا مما ال اقهال حر، ل خف مالنجم 

ال ال؛ام ا إال اهلل، مفه  ذا الكرب مالضالق مالظامات  االا قم  حمت عظالغ، ل ث فه  طن  مالامً ال حر، ل
نِّي } أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِالم راكم : ظام  ال حر، مظام   طن الحمت، مظام  الاالل، نا ى المنس ر  : 

 ل  منجاه من الاغ، فافظ  الحمت عاى الساحل، من ذ  ال؛راء م م فاس جاب اهلل( 87)األنبياء: {كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِنيَ
 إلى حالن. ، فأمنما فم ؛ غ اهللُ ىمخر مره   سقالغ، ممن ت اهلل عاال  شجره من القطالن، ممرسا  إلى قمم

قا  المنس إلى ما  الذيالاضب،   اعهمن االس جا   إلى  ملسو هيلع هللا ىلصالحذر خا غ رسا  محم   مالشا    نا: من اهلل
نما عاال  من الب ر لحكغ ر  ، مال  ت عاى  عم  ، مال حمل قب  اهلل  عاال ، مجر عاال  من ال أء ماجر، ما 

نما الن ظر ممر ممال  ، مال رقب فه الن اال  نبر ر  .همع اء رسال  ، مال الن فل مراء انف؛اال  ، ما 
 

ت افى الصرب: شدة احلزن والضيق مما يلقاه أهل الصالح ه د نشر  ال :األمور من و -6
 تهم:دهو

مفى  مالمكر   ، ماإلالذاء ل ، ماالف راء عاال ، ال اعال  المخاص ل عم   من اإلعراض عن ،فاالس مش  عاى 
 ( 127)النحل:  } وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ { يقول اهلل لرسوله: ذا 

 (128)النحل:  مُحْسِنُونَ{اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ  }إِنَّ فيقول:   أن  فه م؛ال   س حان  مرعاال    غ الؤنس
ج؛ل القرآن الخاط   فه ل ج   امن إعراض القمغ م ؛ن  غ ماف رائ غ م ااً  ملسو هيلع هللا ىلص  الن هملق   اغ الضالق مالحزن 

مَا أَنْتَ نَذِيرٌ  َ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّتَارِكٌ بَعْ }فَلَعَلَّكَ فيقول:حاسم ، 

 (12)هود:  وَكِيلٌ{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 
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 (3)الشعراء:  مُؤْمِنِنيَ{وا بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ }لَعَلَّكَ خر يقول:آوفى مواضع 
ا يقولو   (6)الكهف:  أَسَفًا{بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ  فَلَعَلَّكَ} :أيضا
ا يقولو   (8فاطر: )يَصْنَعُونَ{ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  فَلَا} :أيضا

 مُؤْمِنِنيَ{شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا  }وَلَوْ خر يقول:آوفى موضع 
 (99)يونس:                                                                                                                            

فاإلالمان مالكفر مال  ى مالضأل، كا ا ماق؛  فه المجم   مشالئ  اهلل  ؛الى ل ذا الكمن، ممجرى   ا مق اره،  
لى اهلل م ن ال  ل غ إلى من  قمغ إ   م ذا كا   ؛االغ لا عاه مراعاه  ذه السنن ال ماال   ا فإن ا غأَّ  فالن اه
 الساع .

 ت افى الصرب: اليأس: ل :اومن األمور  -7
مشق  الزرع  م؛اناهال فل الزارع إلى  الذيف م من معظغ عمائق الب ر، فإن الالائس ال ب ر ل ، ألن  

مسقال  م ؛  ه،  م مما  فى الحبا ، فإذا غاب الالأس عاى قا  ، ممطفأ ش؛اع مما ، لغ ال ق ل  ب ر عاى 
  ان عما ، مباحب ال عمه مالرسال  كذلك.اس مرار ال؛مل فى مرض  مزرع ، م كذا كل عامل فى مال

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا }: ذر األمل في صدورهمبولهذا حرص القرآن على أن يدفع الوهم عن أنفس المؤمنين ف

   النَّاسِ{( إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ 139لَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِنيَ )وَأَنْتُمُ الْأَعْ
 (140،139)آل عمران:                                                                                  

 (35)محمد:  أَعْمَالَكُمْ{تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ  }فَلَا
قَالَ مُوسَى }ملما ممر ممسى قمم   الب ر إزاء طاالان فرعمن م   ال ه، مضاء ممام غ ش؛ا  األمل، فقال: 

( قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا 128لَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِنيَ )لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِال

 (129،128)األعراف:  تَعْمَلُونَ{مْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُ
ما الاقى من مذى المشركالن، شكمى  حمل م؛نى الضالق مال  رغ،  ملسو هيلع هللا ىلصملما شكا خ اب  ن األرت إلى الن ه 

،  غ طر  عن قا   الالأس، مزرع فال  األمل الماضال من  ز  ما لقال  المؤمنمن فى األ م ًأ  ملسو هيلع هللا ىلص الن هضرب ل  
بب، حالث مخ ره من اهلل سال غ  ذا األمر ح ى السالر الراكب من مقبى الجزالره إلى مقباه، ال الخاف الخ

 إال اهلل مالذئب عاى غنم .
مما ذلك إال ألن األمل مك ر م؛مان عاى الب ر عاى طمل الطرالق ممشقا  ، ممن الالأس من معظغ 

 الم؛مقات عن الب ر.
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 أمور ًل ت ايف الصرب:
 عني:احلزن ودمع ال -1
 (84يوسف: )كَظِيمٌ{ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ }: -عليه السالم-قال تعالى عن يعقوب  

 .اكظالغ من الحزن، فاغ القل إال خالرً  :-رحمه اهلل-قال قتادة
  ومسلم من حديث أنس  البخاريالحديث الذى أخرجه  ففي –عاى فراق األح    اشفقً  ملسو هيلع هللا ىلص الن همق   كى 

 ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ رسول اهلل  ،إلبراهيم (2)اوكان ظئرا  – (1)على أبى سيف القين ملسو هيلع هللا ىلصدخلنا مع رسول اهلل  ل:قا 
براهيم يجود بنفسه  ملسو هيلع هللا ىلصفجعلت عينا رسول اهلل  (3)إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وا 

ثم "، نها رحمة بن عوف إ يا "؟ فقال:(5): وأنت يا رسول اهللالرحمن بن عوف  فقال له عبد، (4)تذرفان
نا بفراقك يا إبراهيم  "فقال: ،(6)أتبعها بأخرى إن العين تدمع والقلب يحزن وًل نقول إًل ما يرضى ربنا، وا 
 ".لمحزونون 

فقلت يا رسول اهلل  "نفس :  الرحمن  ن عمف فه ح الث ع   ممقل ":-رحمه اهلل-قال الحافظ ابن حجر
ما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو إن "تبكي أو لم تنه عن البكاء؟ وزاد فيه:

إنما هذا  "قال: -خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة:
 (3/174:ًلبن حجر الباري)فتح  ". رحمة ومن ًل يرحم ًل يرحم

لحزن الجائز، م م ما كان   مل الم اح، ما ء ذا الح الث الفسر ال كا ":-رحمه اهلل-وقال الحافظ ابن حجر
ال؛الن، مرق  القاب من غالر سخط ألمر اهلل، م م م الن شهء مقل فه  ذا الم؛نى، مفال  مشرمعال   ق الل 
المل  مشم ، ممشرمعال  الرضاع، معالا ه الباالر، مالحضمر عن  المح ضر، مرحم  ال؛الال، مجماز 

ن كان الك مان مملى، مفال  مقمع ال را ه غالره  ذلك، مكل من ما مأخمذ اإلخ ار عن الحزن ما  خطاب لااالر ما 
اره، بمل ه مل من  فه  اك الحال  لغ الكن ممن الف غ الخطاب لمج الن: مح  ما:  ملسو هيلع هللا ىلص الن همن مخاط   

نما مرا   الخطاب غالره من الحاضرالن إشاره إلى من ذلك لغ ال خل فه ن ال  السا ق، مفال   مال انه نزاع ، ما 
 (المصدر السابق) ". ف؛ا  ظا ر قمل ، لالظ ر الفرق جماز االع راض عاى من خالف

                                                 
 (.3/173 :بن حجرفتح الباري ال)القين: الحداد، ويطلق على كل صانع، يقال: قان الشيء: إذا أصلحه.  -1

ولدها، وأطلق ذلك  ظئًرا: مرضًعا، وأطلق عليه ذلك ألنه كان زوج المرضعة، وأصل الظئر: من ظارت الناقة إذا عطفت على غير ولدها، فقيل ذلك للتي ترضع غير -2

 (3/174، )فتح الباري البن حجر: ملسو هيلع هللا ىلصها، ألنه يشاركها في تربيته غالبًا، وإبراهيم: ابن رسول هللا على زوج

 (3/174ر:فتح الباري البن حج)يجود بنفسه: أي يخرجها ويدفعها كما يدفع اإلنسان ماله.  -3

 (3/171 :فتح الباري البن حجر)معها، دتذرفان: يجري  -4

س ال يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع، فأجابه بقوله: وأنت يا رسول هللا: أي النا -5

 (3/174حجر:  البن"إنها رحمة". أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد ال ما توهمت من الجزع، )فتح الباري 

  يل: أتبع الدمعة بدمعة أخرى، وقيل: أتبع الكلمة األولى المجملة وهي قوله: )إنها رحمة( بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله: )إن العين تدمع(ثم أتبعها بأخرى: ق -6

 (3/174)فتح الباري البن حجر:                                                                                                                                                                    
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اشتكي سعد بن عبادة  "قال: -رضي اهلل عنهما-اهلل بن عمر عبدأخرج البخاري ومسلم من حديث و 
اهلل بن مسعود  الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد يعوده مع عبد ملسو هيلع هللا ىلصشكوى له فأتاه النبي 

رسول اهلل،  قالوا: ًل يا "قد قضي؟ "فقال: (1)في غاشية أهله ، فلما دخل عليه فوجده-رضي اهلل عنهم-
بكوا، فقال: أًل تسمعون؟ إن اهلل ًل يعذب بدمع العين، وًل  ملسو هيلع هللا ىلصفلما رأى القوم بكاء النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفبكى النبي 

ن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ،(3)أو يرحم -وأشار إلى لسانه -(2)بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا  ."(4)وا 
 . " ويرمي بالحجارة، ويحثي بالتراب ،(5)يضرب فيه بالعصا  كانأنه  عمر ن عالبخاري ومسلم  وأخرج

، ملسو هيلع هللا ىلص الن هفه  ذا إش؛ار  أن  ذه القب  كانت  ؛  قب  إ را الغ ا ن  ":-رحمه اهلل-قال الحافظ ابن حجر
اى من   قرر الرحمن  ن عمف كان م؛ غ فه  ذه ملغ ال؛ رض   م ل ما اع رض     ناك ف ل ع ألن ع  

 (3/175)فتح الباري:. "عن ه ال؛اغ  أن مجر  ال كاء   مل ال؛الن من غالر زالا ه عاى ذلك ال الضر
فه قب  لب ه إلح ى  نات رسمل  -رضي اهلل عنهما-أسامة بن زيد  وأخرج البخاري ومسلم من حديث

ذ وله ما أعطى، وكل شيء ارجع إليها فأخبرها: إن هلل ما أخ "لرسول ابنته: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي حالنما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
وأقسمت عليه أن يحضر، فقام  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسلت إلى رسول اهلل  ".بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسبعنده 
وهو في  ملسو هيلع هللا ىلصوقام معه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأسامة معهم، وحينما رفع الصبي للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

هذه رحمة جعلها اهلل في قلوب عباده،  "ل:النزع، فاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول اهلل؟ قا
نما يرحم اهلل من عباده الرحماء   ".وا 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل  اشهدنا بنتا  "قال: أنس بن مالك  وأخرج البخاري من حديث
  ." جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان

 :لرفع البالء اىلتعاهلل  إىلومن األمور ال : ًل ت ايف الصرب: الشكوى  -2
 عاى مالمب ى، ألن اهلل  ؛الى م نالشكمى من ملغ ال امى لاالر اهلل ل ال؛اغ الب ر  أن :  رك عرف  ؛ض م

 (44ص:  )سورة إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا{}  الب ر  قمل : -عاال  السأغ-

 (83)األنبياء:  الرَّاحِمِنيَ{مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي  }وَأَيُّوبَمل  عائ  فه  فل الضر عن   قمل : 

 ال .فف؛اغ من ال؛   إذا  عا اهلل  ؛الى فه كشف الضر عن  ال الق ح فه ب ره مال النا
 (86)يوسف:  اللَّهِ{أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى  }إِنَّمَا :-عليه السالم-عن يعقوب اوقال تعالى مخبرا 

 (18)يوسف:  تَصِفُونَ{جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا  }فَصَبْرٌ :ايضا أ وقال يعقوب

خ ار المظامغ لمن الن بر كإخ ار المخامق  حال ،  امال النافه الب ر مالضً  إخ ار المرالض الط الب  حال ، ما 
  إرشا ه مم م؛امن   عاى زمال الضر. لأس ؛ان   ، إذا كان ذلك 

                                                 
 (3/175في غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. )فتح الباري البن حجر: -1

 (المصدر السابقولكن يعذب بهذا: أي إن قال سوًءا. ) -2

 .)المصدر السابق( أو يرحم: أي إن قال خيًرا. -3

( )وانظر 6/480عليه: البكاء المحرم على الميت هو النوح، والندب بما ليس فيه، والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما، )شرح النووي على صحيح مسلم يعذب ببكاء أهله -4

 (.160-3/153فتح الباري البن حجر:

 أي يضرب في النواح على الميت بالعصا. -5
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 جماًلت الصرب:
 الصرب هلى بالء الدنيا: -1

ات عاى ك ر، ممن  م أء ال نالا منك ات األالاغ ال الخام من ا إنسان، م ذا راجل إلى ط ال؛  ال نالا، فق  ج
ممسقاغ ال  ن،  غ النفس،ساغ من آال امن األك ار، ف ل رمالت مح ً  االب؛ب  ل من المس حالل من  را ا بفمً 
الذاء النا س، مم اعب ال؛الش، مغالر ذلك من  قا ات ال  ر، م ذا كا  ال   مفق ان األح  ، مخسران المال، ما 

كما قال تعالى: زع ال ال الم سخط، الم؛رف  البا ر المح سب من الج االخ  ارمن مقمع ، مالارض من  
( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا 155رَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ )} وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَ

 ( 157-155)البقرة:   ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ {156إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )

 

 لى مش هيات ال فس:الصرب ه -2
ق إلال ا السم  ال هفأ   من الب ر عما  ش  ال  النفس، مالمالل إلال  الط ل، من م اع ال نالا مزالن  ا مش ما  ا، 

مالمؤمن عاال  من الب ر عن مأذ ال نالا، فأ الطاق لنفس  ال؛نان لاجري مراء  ال مى، مالزالن ا الشالطان.
} زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَننِيَ وَالْقَنَاطرِيِ  :الىقال تعئل، ش ما  ا من النساء، مال نالن مم اع ال نالا الزا

( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ 14نُ الْمَآبِ )لدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْالْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ ا

     أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصرِيٌ بِالْعِبَادِ {بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ

 (15،14)آل عمران:                                                                                                                   

 بِاألَسْحَارِ{  وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَالْمُنفِقِنيَ وَالْقَانِتِنيَ وَالصَّادِقِنيَ الصَّابِرِينَ} ثم قال بعدها واصفاا الذين اتقوا من عباده فقال:

 (17)آل عمران:                                                                                                                       
 كما من  ناك ا  أء  الضراء، ف ناك ا  أء  السراء م م مش .م 
 الق. ِّ ال الب ر عاال ا إال بِ  (1)همافمال؛ال أء الب ر عاال  المؤمن،  ولهذا قال بعضهم: -
 ." الب ر عاى ال؛افال  مش  من الب ر عاى ال أء " وقال آخر:-
ب رنا، فا  االنا  ف ن  الضراء  "قال بعضهم: -رضى اهلل عنهم-ولما فتحت أبواب الدنيا على الصحابة -

 ."(2)ما  االنا  ف ن  السراء فاغ نب ر

                                                 
 ة.العوافي: جمع عافي -1

( وأبو نعيم في حلية األولياء 921( برقم )3/121فة القيامة والرقائق والورع، وقال: حديث حسن، والضياء المقدسي في المختارة )( كتاب ص2464رواه الترمذي ) -2

 ( من كالم عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه.2/389(، وهناد في الزهد )1/182( وابن المبارك في الزهد )1/100)
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نما كان الب ر عاى السراء مش ، ألن  مقرمن ":1/70إلحياء: كتابه ا "في -رحمه اهلل-قال الغزالي " ما 
 األط؛م  الق ره، ممن ال؛بم  مال  ق ر . . . مالجائل عن  غال   الط؛اغ، مق ر عاى الب ر من  إذا حضر   

  ع ا .عاال ا، مل ذا عظمت ف ن  السراء "الطال   الاذالذه مق ر 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ } :الىفقال تعلى ش مات ال نالا، إ نركم ملق  حذر رب ال؛المالن فه ك ا   الكرالغ من ال

 (9)المنافقون:  {وْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهأَمْوَالُكُمْ وَلَا أَ

مال  فالرجل كل الرجل من الب ر عاى ال؛افال ، مم؛نه الب ر عاال ا: ":-رحمه اهلل-اوقال الغزالي أيضا 
ال؛اغ من كل ذلك مس م ع عن ه، معسى من الس رجل عاى القرب، ممال الرسل نفس  فه الفرح الركن إلال ا، م 

  ا، مال الن مك فه ال ن؛غ مالاذه مالا م مالا؛ب، ممن الراعى حقمق اهلل فه مال   اإلنفاق، مفه   ن    ذل 
 (1/69م الدين:علو  )إحياء ع ا .الم؛من ، مفه لسان   الب ق، مكذلك فه سائر ما من؛غ اهلل    عاال  "

مالب ر عاى مش  الات النفس ال   من  "من كالم الغزالي حيث قال: اقريبا  اكالما  -رحمه اهلل-وقال ابن القيم
 .الن مك فه نالا ا، مال الغ فه اس قبائ ا مال - ب .الركن إلال ا مال الا ر   ا مال - م الكمن من مجمه مر ؛ :

 ع االبرف ا فه حراغ.  مال -    .من الب ر عاى م اء حق اهلل فال ا -ع ج
مفه الخ اغ ال   من ن؛رف من الب ر لانفس  منزل  الخطاغ مالزماغ، ف م الذي القم  ا فه سالر ا إلى الجن  

 مم النار، فإن لغ الكن لامطال  خطاغ مال زماغ شر ت فه كل مذ ب.
ال إلال  من م ا عما   طفُّ كُ ي م-لنفمس فإن ا   طال إلى كل سمء   ذه ا اق عم ا وقد قال بعض السلف:

فقا  ا  خطام ا إلى طاع  اهلل، مبرف ا  زمام ا عن  امزمامً  اج؛ل لنفس  خطامً  مً فرحغ اهلل امر  -الش مات
 اهلل، فإن الب ر عن الش مات ممحارغ اهلل م من من الب ر عاى عذا  . م؛ابه

 هن ال طلع إىل دنيا اآلخرين:الصرب ومن جماًلت الصرب:  -3
                                                                                             (131)طه:  وَأَبْقَى{رَبِّكَ خَيْرٌ دَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ تَمُ }وَلَا :الىقال تع

ال؛ ز  ما آ اه اهلل من ن؛م  ال  اال  إلى اإلالمان، مال مفالق إلى الطاع ، مال؛اغ من  الذي م  امؤمن حقً فال
ال م ل   ا مبحاب ال رمه مالساطان،  ال ه مظا ر األ    مالزالن   ال الهالمال ظل زائل، معارال  مس ر ه، مال 

 غ قارمن فى زالن   مفخام  ممك  ، م ذا ما مبف    القرآن م ل ال بالره من قمغ ممسى، الذالن خرج عاال
     عَظِيمٍ{لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ  }يَا فقال الذين يريدون الحياة الدنيا في تمن وتحسر:

 (79)القصص:                                                                                                                         
 البصيرة والصبر، فهو ما ذكره القرآن: وذويأما موقف أهل العلم واإليمان 

 (80)القصص:  الصَّابِرُونَ{الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا  }وَقَالَ
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 لداهى الغضب: اًلس جابةومن جماًلت الصرب: الصرب هن  -4
وقد قال اعالن ب عر من ا، فالكالل لام؛  ى البا ف ناك من الحما  الاضب عاى من القا ل السالئ   أك

 (126)النحل:  {لِلصَّابِرِينَعَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ  }وَإِنْ تعالى:

( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ 41انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) }وَلَمَنِ وقوله تعالى:

 (43،41)الشورى:  الْأُمُورِ{ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ( وَلَمَن42ْبِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )
 فكان رده الحاسم البين:   ه مخمه  الق ل،  الذيآ غ   نهامالم ل  ذا النمع من الب ر فه القرآن خالر 

 (28)المائدة:  الْعَالَمِني{لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُ }لَئِنْ

 ومن جماًلت الصرب: الصرب هلى مشاق الدهوة إىل اهلل تعاىل: -5
ررما من م مائ غ ممم ام غ، معا ات مقمام غ، مما حالطا من من الناس من ال  -مجل عز–فال عاه إلى اهلل 

ت م  ع مخرافات  ل مشركالات، ممك ر الناس ال الس جال من من ج اال -ممر   عن غ األ ناء-ملف  اآل اء
من ضالاع  افى الجاه مم الساطان، مم خمفً  ام ما من قمه، طم؛ً ملا عاه مالنابحالن،  ل الحار من غ  كل ما 

م ذا  م السر فى اق ران  لا نالا مالش مات، ف؛اى ال عاه من ال ساحما  الب ر. االمال مم عا ات اآل اء، مم ح ً 
( إِلَّا الَّذِينَ 2إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ) (1)والعَصْرِ } :قال تعالى،  الحق فى سمره ال؛بر  ال مابه الب ر  ال مابه

 العصر(سورة ) آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ{
اهلل عاى لسان لقمان الحكالغ حالث مبى ا ن   الب ر عاى م م السر فالما ذكره  فأ  قاء لاحق  االر ب ر.

قال اهلل تعالى على ما البال   من  أء ممذى عقب مبال   ل   األمر  الم؛رمف مالن ى عن المنكر، 
 ( 17)لقمان:  الْأُمُورِ{إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ  }يَا لسانه:

كأن  القمل ل : ما  مت   عم الناس إلى الخالر، م أمر غ  الم؛رمف م ن ا غ عن المنكر، فمطن نفسك عاى 
اح مال المكاره من غ، م ق ل األذى من ج   غ ف غ خبمغ لمن الأمر غ  الم؛رمف، ألن   قالل عاال غ، 

 مح ب إلال غ.مالن ا غ عن المنكر، ألن  
لما استشعر المسئولية الكبيرة في تغيير اًلنحرافات المتراكمة  -رحمه اهلل-العزيز وها هو عمر بن عبد

 ع ا"إنه معال  ممرا ال ال؛الن عاال  إال اهلل "  من سنوات طويلة في العهود السابقة قال:
نشأما عاال  مش ما  اناس  النً حالث ك ر عاال  الباالر م رغ عاال  الشاب م اجر عاال  األعرا ه ح ى حس   ال

ل غ فأرا  من الاالر ما ملف  الناس، ممن الأخذ  أال ال غ إلى ال الن القمالغ مالبراط  اعاال  ح ى بار  النً 
 المس قالغ.
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 وأمثلة: اومشاق الدعوة إلى اهلل تتمثل فى صور شتى، وقد ذكر القرآن منها أنواعا  -
ى نفس باحب ال عمه من ال عم  ملء فال ، فاالس مشق عا: تتمثل فى إعراض الخلق عن الداعية -أ

 .اغافً  ا، مقام ً ابم   ا، فأ الج  إال آذانً امنذالرً  امالبالح  أعاى بم  ،  شالرً 
( فَلَمْ يَزِدْهُمْ 5رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ) }قَالَ ربه: ا، حيث قال مناجيا -عليه السالم-رأينا ذلك مع نوح 

   اسْتِكْبَارًا{ وا وَاسْتَكْبَرُوا ( وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَر6ُّا فِرَارًا )دُعَائِي إِلَّ
 (7-5)نوح:                                                                                                                            

يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ  }قَالُوا حين قال له قومه: -عليه السالم-ورأينا ذلك مع هود 

 (53)هود:  بِمُؤْمِنِني{وَمَا نَحْنُ لَكَ 

تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1حم )} فقال: حيث وصف اهلل حال قومه معه ملسو هيلع هللا ىلصالرسل محمد  ورأينا ذلك مع خاتم

ا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا ( وَقَالُوا قُلُوبُن4َ( بَشِريًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )3( كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ )2)

 (5-1)فصلت:  عَامِلُونَ{إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا 

 (127)النحل: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ِ{ } ولهذا قال اهلل لرسوله:

من  ايحكي نبي   ملسو هيلع هللا ىلصنظر إلى رسول اهلل أكأنى  "قال:   بن مسعوداهلل ي الصحيحين من حديث عبدوف
 .فإنهم ًل يعلمون " لقوميغفر ااألنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم 

 ":99الصابرين صعدة في كتابه " -رحمه اهلل-يقول ابن القيم 
 .عن غ، ماالس ؛طاف  قمل : "لقممه" ماالع ذارم عن غ، مال عاء ل غ، ف ضمنت  ذه ال عمه ال؛ف

 :ملسو هيلع هللا ىلصأنها قالت للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي  -رضي اهلل عنها-أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة  -
 َأَشدَّ ما َلِقيُت َوكانَ  ما لقيُت، " هْل َأَتى َعَلْيَك َيْوٌم كاَن َأَشدَّ ِمن َيوِم ُأُحٍد؟ َفقاَل: لَقْد َلِقيُت ِمن َقْوِمكِ  

َطَلْقُت منهْم َيوَم الَعَقَبِة، إْذ َعَرْضُت َنْفِسي عَلى اْبِن عبِد َياِليَل بِن عبِد ُكاَلٍل َفَلْم ُيِجْبِني إلى ما َأَرْدُت، َفانْ 
َفِإَذا َأَنا بَسَحاَبٍة قْد َأَظلَّْتِني َفَنَظْرُت ، َفَرَفْعُت َرْأِسي (1)َوَأَنا َمْهُموٌم عَلى َوْجِهي، َفَلْم َأْسَتِفْق إًلَّ بَقْرِن الثََّعاِلبِ 

قْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوما ُردُّوا َعَلْيَك، َوَقْد َبَعَث  -َعزَّ َوَجلَّ -َفِإَذا ِفيَها ِجْبِريُل، َفَناَداِني، َفقاَل: إنَّ اللََّه 
، ثُمَّ قاَل: يا ُمَحمَُّد، إنَّ اللََّه إَلْيَك َمَلَك الِجَباِل ِلَتْأُمَرُه بما ِشْئَت فيهم، قا َل: َفَناَداِني َمَلُك الِجَباِل َوَسلََّم َعَليَّ

َت، إْن ِشْئَت َأْن قْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَأَنا َمَلُك الِجَباِل َوَقْد َبَعثَِني َربَُّك إَلْيَك ِلَتْأُمَرِني بَأْمِرَك، َفما ِشئْ 
َبْل َأْرُجو َأْن ُيْخِرَج اللَُّه ِمن َأْصاَلِبِهْم َمن َيْعُبُد اللََّه َوْحَدُه : ملسو هيلع هللا ىلصَشَبْيِن، َفقاَل له َرسوُل اهلِل ُأْطِبَق عليهُم األخْ 
 .ًل ُيْشِرُك به شيئاا "

                                                 
 ميقات أهل نجد، وهو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير.قرن الثعالب: هو قرن المنازل، وهو  -1
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م  م ل م اعب ال عمه فى مذى الناس  القمل مم الف؛ل، فاالس مش  عاى نفس الرجل المخاص فى  -ب
محب لخالر الناس، من من المحض ل غ النبح، فال  ممه  ما لالس فال ، ممن من ال مى، ال ءال ري عم  ، 

  ه ال ه   الحكم  فالر مه  القمه، مال؛ظ غ  الحسنى، فالس ق امه  السممى، مالجا ل غ ال عم غ إلى س الل ر  
مخشن، مال ل غ عاى الخالر، فالقذفمه  الشر، مالب ع فال غ  كام  الحق، فأ السمل   ه ال همحسن، فالقامممه  

األممال مم الطر   ساب ما الم   الطاالان إلى ا، مق  ال القف األمر عن   ذا الح ، فك الرً ل غ إال كام  ال اطمن
 الق ل. إلىل األمر ب ل ال ،من ال ا ان، مان  اك الحرمات

الن لالمطنما منفس غ عاى منم ذا ما مقسغ القرآن عاى مقمع  لا اعالن إلى اهلل، حالث خاطب  ذلك المؤ  -
ينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثرِيًا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِ} فقال:ل الب ر الطمال

 (186)آل عمران:  وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ{

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا  وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ}  نا ممر اهلل رسمل  من الب ر عاى إالذاء قمم   م ل قمل   ؛الى:ممن  -

 (10)المزمل: { جَمِيلًا

عاى مقمام غ:  االم امن  ذا النمع من الب ر مل ذا حكى اهلل عاى لسان غ  ذا القمل ر ً  اماألن الاء جمال؛ً  -
 (12)إبراهيم:  الْمُتَوَكِّلُونَ{ى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَ}

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا } وعزى اهلل خاتم رسله بما حدث إلخوانه من قبله فقال:

 (34)األنعام:  {...اهللِ لِكَلِمَاتِلَ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّ

ال جاى فه سحره فرعمن، حالن مقل الحق م طل ما كانما  ارائ؛ً  ممن ا  اع الرسل ذكر لنا القرآن  نا م ًأ 
كْرٌ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَ}ال؛مامن، فأعانما إالمان غ  رب ممسى م ارمن، معن  ا قال ل غ فرعمن: 

     أَجْمَعنِيَ{( لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ 123مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ )

 (124-123)األعراف:                                                                                                                 
 فماذا كان ممقف السحره إزاء  ذا المعال  ال ا ر من ماك ج ار القمل لاناس: منا ر كغ األعاى؟

مالس ق امن     ،ال حمامن    ال؛ذاب افرعمن، سائاالن اهلل  ؛الى من الفرغ عاال غ ب رً  تلق  مقفما مماغ ج رم 
 قام  غ  ؛  إذ   ا غ. زغال المره، م المكا

نَا ( وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَف125َّإِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ) }إِنَّا ومن هنا قالوا:

 (126-125)األعراف:  مُسْلِمِنيَ{
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" كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  اإلمام مسلم من حديث صهيب  وأخرج
، وفيه: " إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس الح الثساحر . . . 

قل: ثم (2)ا من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوسواحد وتصلبني على جذع، ثم خد سهما (1)في صعيد
بسم اهلل رب الغالم ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع 

ا من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم اهلل رب الغالم ثم رماه فوقع ثم أخذ  سهما 
برب الغالم، آمنا منا آه في موضع السهم، فمات، فقال الناس: غالسهم في صدغه، فوضع يده في صد

أرأيت ما كنت تحذر؟ قد، واهلل نزل بك حذرك قد آمن  برب الغالم، آمنا برب الغالم فأتي الملك فقيل له:
فخدت وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه  (4)في أفواه السكك (3)الناس، فأمر باألخدود

صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغالم:  فيها أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها
 .الحق " علىيا أمه اصبري، فإنك 

 

م  م ل مشاق ال عمه كذلك فه بمره مخرى  ه طمل الطرالق، ماس  طاء النبر، فق  ج؛ل اهلل ال؛اق    -رج
حقق  الن لام قالن، مك ب النبر ل عاه الحق من رسا  مم  اع غ ممر   غ المؤمنالن، ملكن  ذا النبر ال ال 

عشال  مضحا ا، مال  شرق شمس  إال  ؛  لالل طمالل حالك من الش ائ  مالمحن الم ؛اق  ،  زالغ ل مل ا 
، اش ال ً  األ بار، م  اغ القامب الحناجر، مالظن الناس  اهلل الظنمن،  ناك ال  اى المؤمنمن مالزلزلمن زلزااًل 

 كما بمر القرآن الحال  النفسال  لامسامالن فى غزمه األحزاب.
   ر من ممضل، م أك ر من مسامب، ف م الخاطب المؤمنالن فالقمل:ككغ مك  القرآن  ذه الحقالق  فى مم 

لَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُوحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَ }أَمْ

 (214)البقرة:  قَرِيبٌ{مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ 

 لمجالئ ، فالجئ م؛  الامث لاما مف، مالفرج لامكرمب. ل ، ماس ؛جااًل  اس  طاءً القملمن م ى نبر اهلل؟ 
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ } ويقول جل شأنه:

 (110يوسف: ) الْمُجْرِمِنيَ{

 
 
 

                                                 
 صعيد: الصعيد هنا األرض البارزة. -1

 كبد القوس: مقبضها عند الرمي. -2

 األخدود: هو الشق العظيم في األرض، وجمعه أخاديد. -3

 أفواه السكك: أبواب الطرق. -4
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 من جماًلت الصرب: الصرب هلى طلب العلم: -6
إنَّ ُموَسى َقاَم َخِطيباا في َبِني  يقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي َكْعٍب: أنَّه سَِمعَ َرسوَل اللَِّه 

اللَُّه إَلْيِه: إنَّ  إْسَراِئيَل، َفُسِئَل: أيُّ النَّاِس أْعَلُم؟ َفقاَل: أَنا، َفَعَتَب اللَُّه عليه؛ إْذ َلْم َيُردَّ الِعْلَم إَلْيِه، فأْوَحى
، َفكيَف لي به؟ قاَل: َتْأُخُذ معَك ُحوتاالي َعْبداا بَمْجَمِع الَبْحَرْيِن هو أْعَلُم ِمْنَك، قاَل ُموسَ   (1)ى: يا َربِّ

، فأَخَذ ُحوتاا َفَجَعَلُه في ِمْكَتٍل، ُثمَّ اْنَطَلَق واْنَطَلَق معُه (3)، َفَحْيُثما فَقْدَت الُحوَت َفُهَو َثمَّ (2)َفَتْجَعُلُه في ِمْكَتلٍ 
ْخَرةَ   وَضَعا ُرُؤوَسُهما َفَناَما، واْضَطَرَب الُحوُت في الِمْكَتِل، َفَخَرَج بَفَتاُه ُيوَشَع بِن ُنوٍن، حتَّى إَذا أَتَيا الصَّ

، وَأْمَسَك اللَُّه َعِن الُحوِت ِجْرَيَة الَماِء، [61]الكهف:  (َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرباا)منه َفَسَقَط في الَبْحِر، 
َقَظ َنِسَي َصاِحُبُه أْن ُيْخِبَرُه بالُحوِت، َفاْنَطَلَقا َبِقيََّة َيوِمِهما وَلْيَلَتُهما، ، َفَلمَّا اْسَتيْ (4)َفَصاَر عليه ِمْثَل الطَّاقِ 

، قاَل: [62]الكهف:  (آِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِرَنا َهَذا َنَصباا)حتَّى إَذا كاَن ِمَن الَغِد قاَل ُموَسى ِلَفَتاُه: 
ْخَرِة )َب حتَّى َجاَوَزا الَمكاَن الذي أَمَر اللَُّه به، َفقاَل له َفَتاُه: وَلْم َيِجْد ُموَسى النَّصَ  َأَرَأْيَت ِإْذ َأَوْيَنا ِإَلى الصَّ

: ، قالَ [63]الكهف:  (َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما َأْنَساِنيُه ِإًلَّ الشَّْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َعَجباا
ا(، َفكاَن ِلْلُحوِت َسَرباا، وِلُموَسى وِلَفَتاُه َعَجباا، َفقاَل ُموَسى: )ذلَك ما ُكنَّا َنْبِغي َفاْرَتدَّا عَلى آثَارِِهما قَ  َصصا

ْخَرِة، َفِإَذا َرُجٌل ُمَسج ى اِن آثَاَرُهما حتَّى اْنَتَهَيا إلى الصَّ ُموَسى، َفقاَل  َثْوباا، َفَسلََّم عليه (5)قاَل: َرَجَعا َيُقصَّ
ِني ممَّا الَخِضُر: وأنَّى بَأْرِضَك السَّاَلُم؟ قاَل: أَنا ُموَسى، قاَل: ُموَسى َبِني إْسَراِئيَل؟ قاَل: َنَعْم، أَتْيُتَك ِلُتَعلِّمَ 

ٍم ِمن ِعْلِم اللَِّه ، يا ُموَسى، إنِّي عَلى ِعلْ [67]الكهف:  (ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراا)ُعلِّْمَت َرَشداا، قاَل: 
َسَتِجُدِني ِإْن )َعلََّمِنيِه، ًل َتْعَلُمُه أْنَت، وَأْنَت عَلى ِعْلٍم ِمن ِعْلِم اللَِّه َعلََّمَكُه اللَُّه، ًل أْعَلُمُه، َفقاَل ُموَسى: 

اتََّبْعَتِني َفاَل َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍء  َفِإنِ )، َفقاَل له الَخِضُر: [69]الكهف:  (َشاَء اللَُّه َصاِبراا َوًَل َأْعِصي َلَك َأْمراا
، َفاْنَطَلَقا َيْمِشَياِن عَلى َساِحِل الَبْحِر، َفَمرَّْت َسِفيَنٌة، َفَكلَُّموُهْم أْن [70]الكهف:  (َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكراا

ا ، َفَلمَّ (6)َيْحِمُلوُهْم، َفَعَرُفوا الَخِضَر، َفَحَمُلوُهْم بغيِر َنْولٍ  ا َرِكَبا في السَِّفيَنِة َلْم َيْفَجْأ إًلَّ والَخِضُر قْد َقَلَع َلْوحا
َتَها ِمن أْلَواِح السَِّفيَنِة بالَقُدوِم، َفقاَل له ُموَسى: َقْوٌم قْد َحَمُلوَنا بغيِر َنْوٍل َعَمْدَت إلى َسِفيَنِتِهْم َفَخَرقْ 

* َقاَل َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراا * َقاَل ًَل ُتَؤاِخْذِني ِبَما  (7)راا}ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيئاا ِإمْ 
وَكاَنِت اأُلوَلى ِمن ُموَسى : ملسو هيلع هللا ىلص، قاَل: وقاَل َرسوُل اللَِّه [73-71]الكهف:َنِسيُت َوًَل ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري ُعْسراا{ 

، َفَوَقَع عَلى َحْرِف السَِّفيَنِة، َفَنَقَر في الَبْحِر َنْقَرةا، َفقاَل له الَخِضُر: ما ِعْلِمي ِنْسَياناا، قاَل: وَجاَء ُعْصُفورٌ 
ا ُهما وِعْلُمَك ِمن ِعْلِم اللَِّه إًلَّ ِمْثُل ما َنَقَص هذا الُعْصُفوُر ِمن هذا الَبْحِر، ثُمَّ َخَرَجا ِمَن السَِّفيَنِة، َفبْينَ 

                                                 
  الحوت: السمكة. -1

  هو القفة والزنبيل.مكتل:  -2

: أي هناك. -3   فهو ثمه

  .الطاق: عقد البناء -4

 مسجى: مغطى. -5

 بغير نول: بغير أجر. -6
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ا َيْلَعُب مع الِغْلَماِن، فأَخَذ الَخِضُر َرْأَسُه بَيِدِه، َفاْقَتَلَعُه بَيِدِه َيْمِشَياِن عَلى السَّاحِ  ِل إْذ أْبَصَر الَخِضُر ُغاَلما
َك َلْن ِبَغْيِر َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيئاا ُنْكراا * َقاَل َأَلْم َأُقْل َلَك ِإنَّ )( (1)َفَقَتَلُه، َفقاَل له ُموَسى: )َأَقَتْلَت َنْفساا َزاِكَيةا 

َقاَل ِإْن َسَأْلُتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها )، قاَل: وهِذه أَشدُّ ِمَن اأُلوَلى، قاَل: [75 - 74]الكهف:  (َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراا
َما َأْهَلَها َفَأَبْوا َأْن َفاَل ُتَصاِحْبِني َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدنِّي ُعْذراا * َفاْنَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطعَ 

، قاَل: َماِئٌل، َفَقاَم الَخِضُر فأَقاَمُه بَيِدِه، َفقاَل [77، 76]الكهف:  (ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَجَدا ِفيَها ِجَداراا ُيِريُد َأْن َيْنَقضَّ 
َقاَل َهَذا )، قاَل: [77]الكهف:  (تََّخْذَت َعَلْيِه َأْجرااَلْو ِشْئَت ًَل )ُموَسى: َقْوٌم أَتْيَناُهْم َفَلْم ُيْطِعُموَنا وَلْم ُيَضيُِّفوَنا، 

: ملسو هيلع هللا ىلص، َفقاَل َرسوُل اللَِّه [82 - 78]الكهف:  (َذِلَك َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبراا)إلى َقْوِلِه:  (ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنكَ 
َلْيَنا ِمن َخَبرِِهما. قاَل َسِعيُد بُن ُجَبْيٍر: َفكاَن ابُن َعبَّاٍس َيْقرَأُ َوِدْدَنا أنَّ ُموَسى كاَن َصَبَر حتَّى َيُقصَّ اللَُّه عَ 

اَن أَبَواُه )َوكاَن أَماَمُهْم َمِلٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َصاِلَحٍة َغْصباا(، وكاَن َيْقَرُأ: )َوَأمَّا الُغاَلُم َفكاَن َكاِفراا وك
  .(ُمْؤِمَنْينِ 

 

 : الصرب فى احلرب وه د لقاء العدو وال حام الصفوف:ومن جماًلت الصرب -7
  .الما قالما:" إنما النبر ب ر ساع  "لقاء ال؛ م، م م شرط لانبر، مق  فالب ر الزغ فى الحرب معن 

 (هتاريخفى مكارم األخالق والطبري فى  الخرائطي )رواه                                                             
مي ) وَالضَّرَّاءِ مي الفقر() الْبَأْسَاءِوَالصَّابِرِينَ فِي }: الىم نه اهلل عاى البا رالن فى الحرب، فقال  ؛ مق 

 (177)البقرة:  صَدَقُوا{أُولَئِكَ الَّذِينَ  مي الحرب() الْبَأْسِوَحِنيَ  المرض(

 ل تعالى:فقامحذر اهلل  ؛الى من الفرار م ملى األ  ار، مممر  ال  ات مالب ر،  -
( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 45أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِريًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) }يَا

     اللَّهِ{( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ 46رِينَ )رِحيُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِ
 (47-45)األنفال:                                                                                                                   

  مخامس ا: الب ر، م ما من  اب ماح ، فأ   ات  االر ب ر مالؤك ،فمضل س   شرمط ممل ا: ال  ات
 لالارى األنفس   ، مال  ت القامب عاال . الصَّابِرِينَ{اللَّهَ مَعَ  إِنَّ} الكرالم اآلال   عن  خ اغ القرآن األمر  الب ر

} يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِننِيَ الاا   عاى ال؛ م، فالقمل: مفه نفس السمره الر ط القرآن  الن الب ر فى الق ال م 

( الْآنَ 65قَهُونَ )لْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْعَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَ

 يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ

 (66،65)األنفال:   الصَّابِرِينَ { 

                                                 
 زاكية: طاهرة من الذنوب. -1
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ممعظغ ما  ش      الحاج  إلى الب ر فه الحرب عن ما النفرط ال؛ق ، م مالل الرالح مالضطرب األمر، م شالل 
رمح ال زالم  فى المقا االن، م ن شر الشائ؛ات الم  ط  لا مغ، المحطم  لا؛زائغ، كما ح ث فى غزمه مح ، 

ان المشركالن من الخاف،  ؛  من مخاى الرماه مماكن غ فانكشف جالش المسامالن، مانقض عاال غ فرس
ق  ق ل، فأم ن ذلك بفمف  ملسو هيلع هللا ىلصفاضطرب المالزان، مان شر الذعر، مشاعت الشائ؛ات  أن رسمل اهلل 

ت فى معضا  غ، مزلزل رمح غ الم؛نمال ، ففر األك رمن م قى األقامن، م نا نزل القرآن الشال  فالمسامالن م 
مْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ أَ} الذالن    ما مب رما، مالنكر عاى الذالن  ملما مم  رما: 

 (143،142)آل عمران:    ( وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ {142وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ )

وَمَا }فى الفرار من الم؛رك ، ملم كان ق  بح ما مشالل من الرسمل ق  ق ل، القمل:  امال الج؛ل ل غ عذرً 

 فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي نْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَ

 (144)آل عمران:  الشَّاكِرِينَ{اللَّهُ 

حِبُّ وَاللَّهُ يُتَكَانُوا مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِريٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْ }وَكَأَيِّنْ إلى أن يقول:

 (146)آل عمران: { الصَّابِرِينَ

  أ مائ مخالر من الم ل  ذا النمع من الب ر فى القرآن: طالمت مالقا  المؤمن  م؛  من جنم ه، مكانما 
األمر لالخ  ر ب ر غ،   ا ئفه  ا، عاى ع   م ل   ر، ملق  عق  طالمت لجنم ه ام حانً م أ   عشر رجًأ 

بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا  لِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًاللَّهَ مُبْتَ }إِنَّ فقال لهم:

 (249)البقرة:  مِنْهُمْ{

نجحت فى  ال ه  ه الال ،  ظمأى إال غرف  هنفذت األمر، مم ت من  شرب الماء م  ال ه ذه القا  
} فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا اج ازت الن ر مل طالمت:  ال هاالم حان، م  الن ب ر ا عن  الش ه، م ى 

) مي من  {اللَّهِ انَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّو} لك ره ع   غ مع   غ (، مي)   لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ {
( وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا 249} كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثرِيَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ )  ؤالء المؤمنالن (

طا ما ممال من المنح غ اهلل الب ر، ألن  ( 250،249)البقرة:  تْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّ
ق ر من الب ر،  ل سألمه من الفرغ  عاال غ  ميس الل النبر، ممن رمع  ال ؛ الر  نا من غ لغ السألما اهلل 

مكانت ال؛اق   ان بار القا   ال غ لال ط رما    مالا ساما.، كأن  ماء الفرغ عااالب   عاال غ ب ً  مي، اإفراغً 
 (251)البقرة:  جَالُوتَ{بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ  }فَهَزَمُوهُمْ المؤمن  البا ره عاى الك ره الطاغال  الكافره
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 كان يأمر أصحابه بالصبر عند لقاء العدو. ملسو هيلع هللا ىلص والنبي
ِفي بَْعض َأيَّامه كان  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ رسول اهلل  بن أبي أوفى عبد اهلل أخرج البخاري ومسلم من حديثفقد 

َأيُّها الناس، ًل َتَتَمنَّْوا ِلَقاء  يا "نتظر، حتى إذا مَاَلِت الشمس قام ِفيهم، فقال:يالتي لَِقي فيها العدو 
، َواْسَألوا اهلل اْلعافية َفِإذا َلِقيتموهم َفاْصِبُروا، َواعلموا َأنَّ اْلَجنَّ  ة تحت ِظالل السُّيوف ثُمَّ َقال النَِّبي اْلَعُدوِّ

 ". اللهمَّ ُمنِزَل اْلكتاب، َوُمْجِرَي السَّحاب، َوهازم اأَلْحزاب: اْهِزمهم، َوانُصرنا عَليهم: ملسو هيلع هللا ىلص
 

َأنَُّه قاَم فيهم، : ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  أبي قتادة الحارث بن ِربِْعيِّ  وأخرج البخاري ومسلم من حديث -
جهاَد في سبيِل اهلِل، واإليماَن باهلِل أفضُل األعماِل، فقاَم َرُجٌل، فقال: يا رسوَل اهلِل، أرأيَت فذكَر لهم َأنَّ ال

نعم، إْن ُقِتْلَت في سبيِل اهلِل، وأنَت  ":ملسو هيلع هللا ىلصإن ُقِتْلُت في سبيِل اهلِل، ُتَكفَُّر َعنِّي َخَطاَياَي؟ فقاَل له رسوُل اهلِل 
قال: َأَرَأيَت إْن ُقِتْلُت في َسِبيِل اهلِل،  "َكْيَف ُقْلَت؟ ":ملسو هيلع هللا ىلص. ثم قال رسوُل اهلِل "ُمْدِبرٍ َصاِبٌر ُمْحَتِسٌب، ُمْقِبٌل َغْيُر 

نعم، وأنَت َصاِبٌر ُمْحَتِسٌب، ُمْقِبٌل َغْيُر ُمْدِبٍر، إًل الدَّْيَن؛ َفإنَّ  ":ملسو هيلع هللا ىلصَأُتَكفَُّر َعنِّي َخَطاَياَي؟ فقاَل له رسوُل اهلِل 
 ". اَل ِلي َذِلكَ ق -عليه السالم-ِجْبِريَل 

 

في بعض تلك  ملسو هيلع هللا ىلصإصبع رسول اهلل (1)دميت "قال: ومسلم عن جندب بن سفيان  البخاريوأخرج 
 ". وفي سبيل اهلل ما لقيتإًل إصبع دميت       هل أنت  "المشاهد فقال:

 

 ومن جماًلت الصرب: الصرب ه د نزول الشدة والبالء: -8
  ،إليهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأرسَلْت بنُت النَّبيِّ  قال: -رضي اهلل عنهما-ن زيد ومسلم من حديث أسامة ب البخاريفقد أخرج 

ٍل أنَّ ابناا لي ُقِبَض فْأِتنا فأرسَل يقرُأ السَّالَم ويقوُل : إنَّ للَِّه ما أخَذ وَلُه ما أعطى َوُكلُّ شيٍء عنَد اللَِّه بأجَ 
ا ، فقاَم ومَعُه سعُد بُن عبادَة ومعاُذ بُن جَبٍل ُمسم ى ، فلَتصِبْر ولَتحتِسْب فأرسَلْت إليِه تقسُم عليِه ليأتينَّه
بيُّ ونفُسُه تَقعقعُ  ملسو هيلع هللا ىلص وأبيُّ بُن َكعٍب وزيُد بُن ثابٍت ورجاٌل ، فرفَع إلى رسوِل اللَّهِ  قال حسبته أنه  - (2)الصَّ

ها اللَُّه في رحمٌة يجعلُ  ههذ :"قالَ  ؟ما هذا !فَفاَضت عيناُه فقاَل سعٌد : يا رسوَل اللَّهِ  -(3)قال: كأنها شن
نَّما َيرحُم اللَُّه من عباِدِه الرَُّحماءَ   ". قلوِب عباِدِه وا 

 

نِّي : -رضى اهلل عنهما-وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر أنَّ َمْوًلةا لُه َأَتْتُه فقالْت اْشَتدَّ عليَّ الزَّماُن وا 
 ملسو هيلع هللا ىلصفإني َسِمْعُت رسوَل اهلِل  (4)الَمْنَشِر اْصِبِري لَكاعِ  ُأِريُد أْن َأْخُرَج إلى العراِق قال َفَهالَّ إلى الشَّْأِم أرضِ 

 ". ُكْنُت لُه َشِهيداا أْو َشفيعاا يوَم القيامةِ  (5)يقوُل َمْن َصَبَر على ِشدَِّتها وأَلَْواِئها
                                                 

 دميت: أي جرحت وخرج منها الدم. -1

 تتقعقع: تتحرك وتضطرب. -2

 شن: هو القربة الخلق الصغيرة. -3

را عليها وليس أة لكاع ورجل لكع، ويطلق ذلك على اللئيم، وعلى العبد، وعلى الغبي الذي ال يفهم كالم غيره، وعلى الصغير، وخاطبها ابن عمر بهذا إنكالكاع: يقال امر -4

 المراد وصفها بذلك المعني.

 أي ألواء المدينة، والألواء: الشدة وضيق العيش. -5
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" إذا أحب اهلل قوما ابتالهم فمن قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   وأخرج اإلمام أحمد عن محمود بن لبيد -
 (146: الصحيحة )السلسلة (282الجامع:  )صحيح . صبر ومن جزع فله الجزع "صبر فله ال

 

عنده  ملسو هيلع هللا ىلص النبيإنا كنا أزواج  قالت: -رضي اهلل عنها-ومسلم من حديث عائشة  البخاريوأخرج  -
ْشَيُتَها ِمن ِمْشَيِة جميعا لم تغادر منا واحدة، فأْقَبَلْت َفاِطَمُة َعَلْيَها السَّاَلُم َتْمِشي، ًل واللَِّه ما َتْخَفى مِ 

َب َقاَل: َمْرَحباا باْبَنتي ثُمَّ أْجَلَسَها عن َيِميِنِه أْو عن ِشَماِلِه، ُثمَّ َسارََّها، َفَبَكتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرسوِل اللَِّه   ، َفَلمَّا َرآَها َرحَّ
ِك َرسوُل ُبَكاءا َشِديداا، َفَلمَّا َرَأى ُحْزَنَها َسارََّها الثَّاِنَيَة، َفِإَذا هي َتْضَحُك، فَ  ُقلُت َلَها أَنا ِمن َبْيِن ِنَساِئِه: َخصَّ

َسَأْلُتَها: َعمَّا َسارَِّك؟ َقاَلْت: ما ُكْنُت  ملسو هيلع هللا ىلصبالسِّرِّ ِمن َبْيِنَنا، ثُمَّ أْنِت َتْبِكيَن، َفَلمَّا َقاَم َرسوُل اللَِّه  ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 
ا أْخَبْرِتِني، ِسرَُّه، َفَلمَّا ُتُوفَِّي، قُ  ملسو هيلع هللا ىلصأِلُْفِشَي عَلى َرسوِل اللَِّه  لُت َلَها: َعَزْمُت َعَلْيِك بما لي َعَلْيِك ِمَن الَحقِّ َلمَّ

ِل، فإنَّه أْخَبَرِني: أنَّ ِجبْ  ِريَل كاَن َقاَلْت: أمَّا اآلَن َفَنَعْم، فأْخَبَرْتِني، َقاَلْت: أمَّا ِحيَن َسارَِّني في األْمِر األوَّ
نَّه قْد َعاَرَضِني به الَعاَم َمرََّتْيِن، وًَل أَرى األَجَل إًلَّ َقِد اْقَتَرَب، َفاتَِّقي اللََّه ُيَعاِرُضُه بالُقْرآِن ُكلَّ َسَنٍة َمرَّ  ةا، وا 

َلُف أَنا َلِك َقاَلْت: َفَبَكْيُت ُبَكاِئي الذي َرَأْيِت، َفَلمَّا َرَأى َجَزِعي َسارَِّني الثَّ  اِنَيَة، َقاَل: يا واْصِبِري، فإنِّي ِنْعَم السَّ
 َفاِطَمُة، أًَل َتْرَضْيَن أْن َتُكوِني َسيَِّدَة ِنَساِء الُمْؤِمِنيَن، أْو َسيَِّدَة ِنَساِء هِذه اأُلمَِّة.

 

بامرأة تبكي عند قبر فقال: " اتقي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصمر النبي  قال: ومسلم من حديث أنس  البخاريأخرج 
فأتت باب النبي  ملسو هيلع هللا ىلصقيل لها: إنه النبي واصبري " قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، ف

 .فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة األولي " ملسو هيلع هللا ىلص
 

ُمَتَوسٌِّد ُبْرَدةا له في  وهو ملسو هيلع هللا ىلصشكونا إلى رسول اهلل  قال: وأخرج البخاري من حديث خباب بن األرت  -
قد كان من قبلكم ُيؤخذ الرجل فُيحفر له في  "أًل تدعو اهلل لنا؟ فقال:ِظلِّ الكعبة، فقلنا َأًَل َتْسَتْنِصُر لنا، 

األرض، فُيجعل فيها، ثمَّ ُيؤتى بالِمْنَشاِر فيوضع على رأسه فُيجعل نصفين، وُيمشط بأمشاِط الحديد 
من صنعاء  الراكب حتى يسير هذا األمر اهلل َلُيِتمَّنَّ  واهلل ذلك عن دينه، ما َيُصدُّهُ  وعظمه، دون لحمه ما
 ". ًل يخاف إًل اهلل والذئب على َغَنِمه، ولكنكم تستعجلون حضرموت إلى
 

 من جماًلت الصرب: الصرب هلى تربية الب ات: -10
 ءبشيمن ابتلي  ":ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنها-ي من حديث عائشة فقد أخرج الترمذ -

 لباني(األ  )صححه .من البنات فصبر عليهن كن له حجاباا من النار "
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 من جماًلت الصرب: الصرب هلى موت الولد: -9
مات " إذا قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  فقد أخرج الترمذي بسند صحيح من حديث أبي موسى األشعري  -

 :فيقولون ؟قبضتم ثمرَة فؤاِده :فيقولُ  ،نعم :فيقولون ؟قبضتم ولَد عبدي :لمالئكِته تعالىولٌد لعبٍد قال اهلُل 
وسمُّوه بيَت  ،ابُنوا لعبدي بيتاا في الجنَّةِ  :فيقولُ  ،حَمدك واسترجع :فيقولون ؟ماذا قال عبدي :فيقولُ  ،نعم

 .الحمِد "
يا َنِبيَّ اهلِل اْدُع  بَصِبيٍّ َلهَا، َفقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصَأَتِت اْمرََأٌة النبيَّ   هريرة وأخرج اإلمام مسلم من حديث أبي -

 ".ِمَن النَّارِ  (1)اللََّه له، َفلَقْد َدَفْنُت َثاَلَثةا، قاَل: َدَفْنِت َثاَلَثةا؟ قاَلْت: َنَعْم، قاَل: َلَقِد اْحَتَظْرِت بِحَظاٍر َشِديدٍ 
ًل َيموُت  قال ِلنسوٍة ِمَن األنصاِر:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  ث أبي هريرة وأخرج البخاري ومسلم من حدي -

: أِو اثن ِن يا رسوَل اهلِل؟ قال: أِو يإلحداكنَّ ثالثٌة ِمَن الولِد فَتحَتِسُبه؛ إًلَّ دَخَلِت الجنََّة. فقالِت امرأٌة منهنَّ
 .نِ ياثن
يقول اهلل تعالى: ما لعبدي المؤمن "  قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  أخرج البخاري من حديث أبي هريرة  -

 ." الجنةعندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إًل 
 

 ومن جماًلت الصرب: الصرب فى جمال العالقات اإلنسانية: -15
 ل ماألب قاء مالجالران ماأل  ط ؛  ال ال؛الش فى  ذا المج مل  مفر ه،  ل الخالط األقارب اج ماعهفاإلنسان 
ذغ، مال؛أقات  الن الناس ال  س قالغ إال  ب ر م ح مالُ ما الُ مكل إنسان فال  ، ماألمال  مزمأء ال؛ملمالزمج  

 ؛ض غ عاى  ؛ض، فالب ر الزمج عاى زمج   مال؛كس، مالب ر الجار عاى جاره مال؛كس، مالب ر المال  
امالذه مال؛كس، فالاجغ ؛اغ مل  معاى مال ه مال؛كس، ماألخ مل مخال  مال؛كس، مالقرالب مل قرال   مال؛كس، مال

، مالحرص عاى  فل السالئ   الحسن ، االنف؛ال م ماعهاإلنسان نفس   اجاغ الحاغ مالكف ا عن الاضب 
فقال لى ب الق، مالساخط الم اض إلى محب مخاص، مق  ممرنا اهلل  ذلك فى ك ا   الكرالغ، إفالنقاب ال؛ م 

( وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا 34ةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ )} وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَ تعالى:

 (35،34:فصلت)    الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ { 

وَالَّذِينَ } فقال تعالى:، -الجن مي  -ن الس حقمن عق ى ال ارمال؛   القرآن ممباف مملى األل اب الذال -

    الدَّارِ{ونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُ

 (22)الرعد:                                                                                                                             

                                                 
 ن النار يقيها حرها، ويؤمنها من دخولها، ألنها صبرت على فقد ابنها.احتظرت بحظار شديد: أي احتمت بحمى عظيم م -1
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 ال اس: أذىمن جماًلت الصرب: الصرب هلى  -11
رسول اهلل قال: قال  -رضي اهلل عنهما-وابن ماجه من حديث ابن عمر  الترمذيفقد أخرج اإلمام احمد و 

ا من المؤمن الذي ًل يخالط الناس، وًل المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم أعظم أجرا " :ملسو هيلع هللا ىلص
 .يصبر على أذاهم "

أنَّ ناساا ِمن األنصاِر قالوا يوَم ُحَنيٍن حيَن أفاء اهلُل  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
ُيعطي ِرجاًلا ِمن ُقَريٍش الِمئَة ِمن اإلبِل فقالوا  ملسو هيلع هللا ىلصفطِفق رسوُل اهلِل  على رسوِله ِمن أمواِل هوازَن ما أفاء

 ملسو هيلع هللا ىلص: يغِفُر اهلُل ِلرسوِله ُيعطي ُقَريشاا ويتُرُكنا وسيوُفنا تقُطُر ِمن ِدماِئهم قال أَنٌس : فحدَّْثُت ذلَك رسوَل اهلِل 
ما  "فقال : ملسو هيلع هللا ىلصفلمَّا اجتَمعوا جاءهم رسوُل اهلِل  (1)ِمن قوِلهم فأرَسل إلى األنصاِر فجَمعهم في ُقبٍَّة ِمن َأَدمٍ 

أمَّا َذُوو أسناِننا يا رسوَل اهلِل فَلْم يقولوا شيئاا وأمَّا ناٌس  األنصاِر:؟ فقال له قوٌم ِمن "حديٌث بَلغني عنكم 
 ":ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلِل يغِفُر اهلُل ِلرسوِله ُيعطي أناساا وسيوُفنا تقُطُر ِمن ِدماِئهم  فقالوا:منَّا حديثٌة أسناُنهم 

ُأعطي ِرجاًلا حِديِثي عهٍد بالكفِر أتألَُّفهم أفاَل ترَضْوَن أْن يذَهَب النَّاُس باألمواِل وترِجعوَن إلى ِرحاِلكم  إنِّي
كم فإنَّ  "فقالوا : بلى يا رسوَل اهلِل قد رِضينا قال : "، قِلبوَن به خيٌر ممَّا ينقِلبونَ فواهلِل َلَما تن اهلِل؟برسوِل 

 .قالوا : سنصِبرُ  ".شديدةا فاصِبروا حتَّى تَلُقوا اهلَل ورسوَله على الحوِض  (2)ستِجدوَن أَثَرةا 
فقال: أًل  ملسو هيلع هللا ىلص من األنصار خال برسول اهلل أن رجالا  :وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسيد بن حضير

 .تلقوني على الحوض " " إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتىتعملني كما استعملت فالنا، فقال:تس
قسما، فقال رجل: إن  ملسو هيلع هللا ىلصقسم النبي  قال: اهلل بن مسعود  وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد -

ضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال: غفأخبرته، ف ملسو هيلع هللا ىلصهذه لقسمة ما أريد بها وجه اهلل، فأتيت النبي 
 ." يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر "

 
 ت الصرب: الصرب هلى ضيق العيش:من جماًل -14

أن ثالثة نفر جاءوه،  -رضي اهلل عنهما-اهلل بن َعْمِرو بِن العَاِص  أخرج اإلمام مسلم من حديث عبد
ْئُتْم؛ إْن ما شِ  َفقالوا: يا َأَبا ُمَحمٍَّد، إنَّا َواللَِّه ما َنْقِدُر عَلى َشيٍء؛ ًل َنَفَقٍة، َوًَل َدابٍَّة، َوًَل َمَتاٍع، َفقاَل لهْم:

نْ  ْلَطاِن، وا  ْن ِشْئُتْم َذَكْرَنا َأْمَرُكْم ِللسُّ   ِشْئُتْم َصَبْرُتْم.ِشْئُتْم َرَجْعُتْم إَلْيَنا فأْعَطْيَناُكْم ما َيسََّر اللَُّه َلُكْم، وا 
 
 
 

                                                 
 جلود.من في قبة من أدم: القبة من الخيام: بيت صغير مستدير، ومن أدم معناه  -1

 أثرة: فيها لغتان إحداهما ضم الهمزة وإسكان الثاء، وأصحهما وأشهرهما: بفتحهما جميًعا، واألثرة االستئثار بالمشترك. -2
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 ومن جماًلت الصرب: الصرب هلى طاهة اهلل: -12
 ب ر ممش ه عاى النفمس.مالقالاغ  ماجب ال؛ م ال  هلل مطاع   من معظغ منماع ال

                                                                                          (65مريم: ){ هِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّارَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِ}رسوله:  اقال تعالى مخاطبا 

 (132طه: ) {قُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىوَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُ} :اوقوله أيضا 
مق  اس خ غ القرآن  نا بالا  االف ؛ال من الب ر "ابط ر " مكان البالا  الم؛ ا ه "اب ر " ألن االف ؛ال 

اى الم الا  فى الف؛ل فزالا ه الم نى   ل فى ال؛ا ه عاى زالا ه الم؛نى، مما ذاك إال ألن الطرالق إلى ال ل ع
 ، مفال ا القمل الشاعر:اطاع  اهلل ماالئ   الم؛مقات من  اخل النفس ممن خارج 

    م الرعععععمس لعععععععن قعععععل ععععع  الن         رمالننهععععععععالل ععععا  االت  أر  إنه
 مالمرى         الارب منت عاى الخأص ق الر منفسهاالس مال نالا إ 

م رك الش مات مماذات  نفسش ر رمضان ش ر الب ر، ألن البالاغ الح اج إلى مجا  ه  ملسو هيلع هللا ىلص الن همسمى 
 ال نالا.

شهر الصبر وثالثة " :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  فقد أخرج اإلمام أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة 
 .صوم الدهر " أيام من كل شهر

 .والصوم نصف الصبر، والطهور نصف اإليمان " ...." وفى رواية عند الترمذي: -
 

 أحوال: ةواإلنسان يحتاج إلى الصبر على طاعة اهلل فى ثالث 
خأص ال؛مل هلل، مالحرص من الرالاء مالسم؛  ملذلك ق غ  ل الطاعة:باألولى: ق مذلك فه  بحالح النال ، ما 

 (11)هود:  الصَّالِحَاتِ{الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا  }إِلَّا فقال تعالى:ال؛مل،  اهلل  ؛الى الب ر عاى
ال الافل عن اهلل فى حال عما ، مال ال كاسل عن  حقالق آ ا   مسنن ،  كه، الحالة الثانية: أثناء العمل

أَجْرُ الْعَامِلنِيَ  نِعْمَ} لى:قال تعامن ال؛مل،  الن  ه ج ا  ، مالحظر الف مر مال مانه، ح ىامالراعى مركان ال؛مل مم 

 ال؛مل.مي ب رما إلى  ماغ  (59،58: )العنكبوت يَتَوَكَّلُونَ{الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ  (58)
، إذ الح اج إلى الب ر عن إفشائ  مال ظا ر    لاسم؛  مالرالاء، مال ؛  الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل

 (33)محمد:  أَعْمَالَكُمْ{وَلَا تُبْطِلُوا } :الىكما قال تعالح ط م ره، عن كل ما ال طل عما ، م 

 (264)البقرة:  وَالْأَذَى{تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ  }لَا :الىوكما قال تع

 فمن ال الب ر  ؛  الب ق  عن المن ماألذى فق  م طل عما .
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 من جماًلت الصرب: الصرب فى زمن الفنت: -13
لبَّيَك يا رسوَل  :قلتُ  !يا أبا ذرٍّ  ":ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  داود وابن ماجه من حديث أبي ذر  أخرج أبو

 (1)كيَف أنَت إذا أصاَب النَّاَس موٌت َيكوُن البيُت فيِه بالوصيفِ  ...قاَل فيهِ و فَذَكَر الحديَث  -،اللَِّه وسعديكَ 
برِ  :"قالَ  –ورسوُلُه ُه لي أو قاَل ما خاَر اللَّ  -قلُت اللَُّه ورسوُلُه أعلُم  ثمَّ قاَل  -أو قاَل تصبرُ  -عليَك بالصَّ

يِت قد غِرَقت بالدَّمِ  :"قالَ  ،لبَّيَك وسعديكَ  :قلتُ  !يا أبا ذرٍّ  ":لي ما خاَر  :قلتُ  ؟كيَف أنَت إذا رأيَت أحجاَر الزَّ
 ،أفال آخُذ َسيفي وأضُعُه على عاتقي !يا رسوَل اللَّهِ  :قلتُ  "، عليَك بمن أنَت منهُ  :"قالَ  ،اللَُّه لي ورسوُلهُ 

فإن  :"قالَ  ؟َبيتي يّ فإن دخَل عل :قلتُ  "، تلَزُم بيَتكَ  :"قالَ  ؟فما تأُمُرني :قلتُ  "، شاَرْكَت القوَم إَذن :"قالَ 
ثِمهِ  ،خشيَت أن يبَهَرَك شعاُع السَّيفِ   ." فألِق ثوَبَك على وجِهَك يبوُء بإثِمَك وا 

من رأى من " :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما-حديث ابن عباس  وأخرج اإلمام مسلم من -
 .جاهلية " ةا فمات، فميتأميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا 

 

 :(2)تعني هلى الصرب ه د نزول املصيبة ال :األمور 
نما جاءت لتمتحن صبره  -1 ، فال  الن حالنئذ:  ل وتبتليهأن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وا 

 الباح الس خ ام  مج؛ا  من مملالائ  محز   مغ ال؟ مفضل اهلل الؤ ال  من الشاء، ماهلل ذم الفضل ال؛ظالغ.
 

أن يعلم أن اهلل يربي عبده على السراء والضراء، والنعمة والبالء، فيستخرج منه عبوديته في جميع  -2
 األحوال.

 

 ة باهلل:اًلستعان :الصبر عاىومما يعين  -3
إلى حماه، فالش؛ر  م؛ال   س حان ، ممن  فى  أممما ال؛الن الم  اى عاى الب ر من الس ؛الن  اهلل  ؛الى، مالاج

  وفى هذا يقول تعالى فى خطاب المؤمنين: حماال   مرعاال  ، ممن كان فى حمى ر   فان الضاغ.
 (46)األنفال:  الصَّابِرِينَ{وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ }

 (48)الطور:  بِأَعْيُنِنَا{لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ  }وَاصْبِرْ :ملسو هيلع هللا ىلص ب رسولهوفى خطا
، ف م م ل ألن ال حمل الم اعب مالب ر عاى ا، مكان  ؛الن اهلل ماحمظً اممن كان  م؛ال  اهلل مبحم ً 

 المكاره.

                                                 
من كثرة الموتى يكون البيت فيه بالوصيف: الوصيف: العبد، واألمة: وصيفة، وجمعهما: وصفاء ووصائف والمراد يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشترى بعبد،  -1

 وقبر الميت بيته.

 .-رحمه هللا  -ها البن القيم ، وجميع86-76، عدة الصابرين ص 4/188" زاد المعاد:  459 – 448انظر " طريق الهجرتين وباب السعادتين ص -2

( من نفس السلسلة والتي بعنوان: فضل وفوائد االبتالء 50)إلى الرسالة رقم  -فضال ال أمًرا -وفضل وجزاء المصيبة عظيم، وأجره كبير، فمن أراد أن يقف عليها فليرجع

 78-56ص 
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 ا خ مً مقمم ، من الق ل م ناء غ، مالس حاله نساء غ، مس -عاال  السأغ-مانظر عن ما     فرعمن ممسى 
 (128األعراف: ) وَاصْبِرُوا{اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ }قال موسى لقومه: ، تسالف الق ر مالج رم 

مل؛ل حاج  البا رالن إلى االس ؛ان   اهلل  ؛الى مال مكل عاال   ه  ؛ض مسرار اق ران الب ر  ال مكل عاى 
 وقوله على ألسنة الرسل:( 42النحل: ) يَتَوَكَّلُونَ{بِّهِمْ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَ}اهلل فى آالات ك الره م ل قمل   ؛الى: 

 (12)إبراهيم:  الْمُتَوَكِّلُونَ{وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ }
 ومما يعين على الصبر: معرفة طبيعة الحياة الدنيا: -4

ال؛الش  ال همن الب ح  بمره لاحالاه  –اى النمائب مالش ائ  فأقرب ما ال؛الن اإلنسان عاى الب ر، مخاب  ع
ا  أء م كاالف، خاق اإلنسان فال ا   هفال ا، مال؛رف ا عاى حقالق  ا، فاالست جن  ن؛الغ، مال  ار خام ، إنما 

 كمار  ا،  ألالبقل مال  اى لال؛  لحالاه الخام  فى ال ار ال اقال ، ممن عرف الحالاه عاى  ذا النحم لغ الفاج
 م؛ ن  ال الس ارب. من ءفالشه

م ما قل  ءشه األز ار مالرالاحالن، فإن  إذا نزل     امفرمشً  االاه طرالقً حمما من كان من الناس ال بمر ال
 مضؤل، كان مش  ما الكمن عاى نفس  ألن  لغ الكن ال مقل شالئا من .

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي لَقَدْ } حين يقول:مالقرآن الكرالغ الشالر إلى من حالاه اإلنسان محفمف   الم اعب مالمشق ، 

 (4)البلد:  كَبَدٍ{

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ }كما الشالر إلى ط ال؛  الحالاه م ماغ  االر ا، ممن ا ال  ا ث عاى حال، فالمغ لك مالمغ عاالك: 

 (140)آل عمران:  {مُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِفَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّا
لق  خاق اهلل الحالاه ال نالا عاى ط ال؛  اخ اطت فال ا الاذائذ  اآلالغ، مالمحاب  المكاره، ف ال ات من  رى فال ا 

ال الناب  حزن، مم راح  ال الخالط ا  ؛ب، مم  الذه ال الشم  ا ملغ، مم بح  ال الك ر ا سقغ، مم سرمرً 
ط ال؛  الحالاه، م مر اإلنسان فال ا، م ذا ما  النافهال الاحق  خمف، إن  ذا  اال ال؛ق   اف راق، مم ممانً  ااج ماعً 

، قالل ل؛اى  ن م ى طالب امن رً  ام رك  الحكماء ماأل  اء مالش؛راء من ق الغ، فنطقت    ملسن  غ ممقأم غ ش؛رً 
 ن  ار ممل ا  كاء، مممسط ا عناء، مآخر ا فناء؟مرضى اهلل عن : بف لنا ال نالا، فقال: ماذا مبف لك 

 ل فى ذلك الشاعر العربي يصف الدنيا:وما أجمل ما قا
 ن اآلالغ ماألك ارععععم ابفمً       ج ات عاى ك ر ممنت  رال  ا  

 نارم طاب فى الماء جذمه   ا      ععععاغ ض  ط اع ععععممكاف األال                      
 (82، 81فى القرآن ص  )الصبر                                                                                
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ممن عأج : من  :، فقالفي بيان عالج حر المصيبة وحزنها "المعاد زاد" وقد مر بنا كالم ابن القيم في
إال  الرى الطفَئ نار مبال    ِ َ ْرِ  ال أسه  أ ل المبائب، ملال؛اغ من  فه كلِّ ما    نم س؛ ، ملالنظر المنً  ف ل

ن  لم ف ش ال؛الغ لغ الَر فال غ إال م  ًاى: إما  فمات مح مب، ا  الرى إال حسره؟ م محن ؟  غ لال؛ِطْف السره ف ل 
ن سرَّت سمم حبمل مكرمه، ممن  رمر ال نالا محأغ نمغ مم كظلم زائل، إن مضحكت قاالًأ، م كت ك الًرا، ما 

ن م ؛ت قاالًأ من؛ت مالمًما  ال سرَّ    المِغ  ره، م ره إال مأل  ا عح ، مما مألت  اًرا طمالًأ ساءت   ًرا، ما 
.  ،ُسُرمر    (4/190المعاد:  )زادإال خ أت ل  المغ ُشُرمر 

 ." الئ ترحا ، إًل مُ ابيت فرحا  ئل، وما مُ ترحهلكل فرحة  ": وقال ابن مسعود
 
 مصيبة يصاب بها: أيوعندها يستصغر اإلنسان  ملسو هيلع هللا ىلص النبيتذكر موت  ومما يعين على الصبر: -5

 الناس أو من  من! َأيُّما أحدٍ ناُس يا َأيُّها ال "قال: ملسو هيلع هللا ىلصان النبي أخرجه ابن ماجه  الذيففي الحديث 
لن  ُأمَّتي،فإنَّ أحداا من  بغيري،عن المصيبِة التي ُتِصيُبه  بي،فْلَيَتَعزَّ بمصيبِته المؤمنيَن ُأِصيَب بمصيبٍة 

 (1106)الصحيحه:  .عدي َأَشدَّ عليه من مصيبتي "ُيصاَب بمصيبٍة ب
 لى مخ ل  ال؛زال  عن ا ن ل  القال ل : محم  فأرسل إلال  مقال:مك ب  ؛ض ال؛قأء إ

  عععععرء غالر مخاعععماعاغ من الم           عععل مبال   م جاععععاب ر لك
ذا ذكرت محم ً   محم   الن هفاذكر مبا ك           ممبا   اما 

 
عالى، والمالك يتصرف ملك هلل ت ا: أننا جميعا وهيالوقوف على هذه الحقيقة  ومما يعين على الصبر: -6

 في ملكه كيف يشاء، فال يسأل عما يفعل وهم يسألون.
بر  خاق اإلنسان من ع غ، ممنح  الحالاه مالحس مالحرك ، مم ب ل  السمل مال الذيفاهلل  ؛الى  م 

ن كان ل  مال ف م من  ف هعاال  ن؛م  ظا ره م اطن ، إذا كان ل ال  بح  مقمه  ممس غمالفؤا ،  من اهلل، ما 
ن كان عن ه مل  ف م من اهلل، مب ق اهلل إذ القمل: اهلل  (53)النحل:  اللَّهِ{وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ }، ما 

لامم ع  الن اهمما عن ه، فإنما اس ر  باحب الماك  ؛ض ما م ب، مال  افإذا نزل  المرء نازل  سا ت شالئً 
 قال لبيد: اوقديما  ر م ال؛   مم عارال  ، من ال  امم المس ؛الر من السخط عاى المالك إذا اس ر  الممً 

 من  ر  الم ائل امال    الممً       مما المال ماأل امن إال م ائل  
ممن  غ عاغ القرآن البا رالن الذالن ك ب ل غ ال شرى مالبامات مال  اال  مالرحم  من القملما إذا مبا   غ 

 (156قرة: )البرَاجِعُونَ{ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ  }إِنَّامبال  : 
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م ذه الكام  من م اغ عأج لامباب، ممنف؛   :"3/265زاد المعاد:  "كما في -رحمه اهلل-يقول ابن القيم
 :فه عاجا   مآجا  : فإن ا م ضمن مباالن عظالمالن، إذا  حقق ال؛    م؛رف  ما  ساى عن مبال    ل 

  ال؛   عارال ، فإذا مخ ه من  ف م كالم؛الر عن لَ ؛ِ ، مق  جُ -عز مجل-هلل  كٌ اْ من ال؛   مم ا  ممال  مِ  أحدهما:
ممالًضان فإن  محفمف  ؛ مالن: ع غ ق ا ، مع غ  ؛ ه، مماك ال؛   ل  م ؛  م؛اره  من المس ؛الر. اع م الأخذ 

ممالضا فإن  لالس الذي ممج ه عن ع م  ح ى الكمن ماك  حقالق  مال  م الذي الحفظ  من فه زمن السالر. 
 مجم ه فاالس ل  فال   أ الر مال ماك حقالقه اآلفات  ؛  مجم ه مال ال قه عاال 

 ،امالجهء ر   فر ً  ،مال    من الخاف ال نالا مراء ظ ره ،من مبالر ال؛   ممرج؛  إلى اهلل مماله الحق والثاني:
من اال        االفإذا كانت  ذه  ،ملكن  الحسنات مالسالئات ، أ م ل مال مال مال عشالره ،كما خاق  ممل مره
 ع اففكره فه م  ئ  مم؛ا ه من معظغ عأج  ذا ال اء.  ،مم الأسى عاى مفقم  ،فكالف الفرح  ممجم 
 إن هلل ما أخذ، وهلل ما أعطي ". ":اال؛اغ المباب من القمل مالضً  الذي الن ميممال  ذلك الح الث 

حين مات ابن لهما، وأبو طلحة  وفى الصحيحين وغيرهما في قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة،
، فلما جاء أبو اوسجت عليه ثوبا  بالحنوط( )طيبتهفغسلته وكفنته وحنطته  الصبيإلى خارج، فقامت األم 

( وظن هو بالموت )تعنيطلحة قال: كيف الغالم؟ فقالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح، 
طلحة،  العافية، ثم تعرضت له فأصاب منها، فلما أراد أن يخرج قالت له: يا أبا ءلمجيأنه استراح بالنوم 
 ةمؤداأعاروا أهل بيت عارية، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: ًل، إن العارية  اأرأيت لو أن قوما 

فأخبره  ملسو هيلع هللا ىلص النبيثم أخذه منا، فاسترجع، فصلى مع  ابنها( )وسمت اإلى أهلها، فقالت: إن اهلل أعارنا فالنا 
فقال رجل من األنصار: فرأيت  .لكما فى ليلتكما "لعل اهلل أن يبارك " :ملسو هيلع هللا ىلصبما كان منهما، فقال رسول اهلل 

 .تسعة أوًلد كلهم قد قرأوا القرآن -اهلل من ابنهما عبد أي-لهما 
 فأ رالب من اإلالمان   ذه الحقالق  ال؛الن عاى الب ر، مال من عاى المباب ملغ المبال  .

باحب الحق حالن الس ر  مم ال؛ارال  ق  اس رج؛ ا، إن  باحب الفضل حالن المنح، م  م ال؛ ما  اغ باحب ال
 (85-83فى القرآن ص  )الصبر ع امن  فه  ذه م اك ال الب ر إال عن حكم .  اما منح، مخبمبً 

 اليقين بحسن جزاء المصيبة وثوابها فى اآلخرة: ومما يعين على الصبر: -7
 م ذا من معظغ ال؛أج الذي ال ر  حراره المبال  ، مال؛الن عاى الب ر.

ا رالن الن ظر غ محسن الجزاء من اهلل  ؛الى: مذلك حالن الرج؛من إلال ، مالقفمن  الن مالقرآن الشالر إلى من الب
أهل  إن "حتى ورد:ال ال ، فال؛مض غ عن ب ر غ مكرغ ال؛مض، مالمنح غ معظغ األجر، ممجزل الم م  ، 

العافية يتمنون يوم القيامة لو أن أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا، لما يرون من عظم ثواب 
 . ألهل البالء "اهلل
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مال نج  فه القرآن الكرالغ شالئا ضخغ جزاؤه معظغ مجره م ل الب ر، ف م ال ح ث عن  ذا األجر  أسامب  
 (59،58)العنكبوت:{ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ( 58) أَجْرُ الْعَامِلِنيَ نِعْمَ}: فالقمل الم ح مال فخالغ،

  : ؛الىحالث القمل  ن إنما الجزمن مجر غ  أحسن ما عماما فضأ من اهلل من؛م ، الن من البا رال م الم 
البرح  أن  ممخالًرا (96)النحل: {يَعْمَلُونَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا }

إِنَّمَا يُوَفَّى : }مذلك فه قمل   ؛الى  ؛ ، مال مح م   ح ، مال محسمب  مق ار،مجر البا رالن غالر م؛ م  

 (10)الزمر:  حِسَابٍ{الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ 
،  ذا مل قمل   ؛الى فى جزاء المخابالن من ا، مالبب عاال غ ب   ارف ل غ غرفً اال قال بعض المفسرين:

 (41)الصافات:  لُومٌ{مَعْأُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ }ع ا ه 
ذا كان  ذا  م جزاء البا رالن عن  اهلل، فالماجب عاى المؤمن إذا مبا    مبال   من ال ذكر  ذه الحقالق   ما 

الك الره: من مبالره إلى اهلل م ما  طل  ذه الحالاه، ممن مجره عن ه لن الضالل، م ذا ما مبف    القرآن 
    رَاجِعُونَ{( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ 155وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ )}البا رالن حالن قال: 

 (156-155)البقرة:                                                                                      
ذا قالما:  ذكرما   ا حقالق  منفس غ لِلَّهِ( )إِنَّافإذا قالما:   ذكرما حسن الجزاء  رَاجِعُونَ(إِلَيْهِ  )وَإِنَّا، ممن غ ماك هلل، ما 

 ر مالسامان. عن  ر  غ، ف ف؛ غ ذلك إلى حسن الب
ما أصبت ببالء إًل كان هلل على فيه أربع نعم: أنه لم يكن فى ديني، وأنه  "قوله:  وقد جاء عن عمر

 ."وأني أرجو ثواب اهلل عليه وأني لم أحرم الرضا به،  ،ر منهبلم يكن أك
لى ح  نقا  من  ائره فطِّ امح  األس اب المُ  -فه نظر عمر-فكان رجاء  ماب اهلل عاى ال أء    ل ، ما 

 الشكر عاال ا. ال هالب ر عاال ا، إلى  ائره الن؛غ  ال هالمبائب 
من األلغ ما ع رت فانقطل ظفر ا، مفى  ذا  –مكانت من البالحات  -الممباهمح  ما: من امرمه ف ح 

مراره  قا همزالت عن   ما  فال ، ملكن ا حم ت اهلل مضحكت، فقالل ل ا: مما  ج الن المجل؟ فقالت: إن لذه 
 مج؛ .

اهلل، عاى ال اال  الخفف مرار  ا عاى النفس، مال من من  إن القالن اإلنسان  حسن الجزاء، معظغ األجر عن 
اس  ألغ المبال  ، ح ى  ن قل ل ى النفس من ش ه مق؛ ا عاى القاب، مكاما قمى الالقالن، ض؛ف اإلحس

 المكاره إلى المحاب، كما رمالنا فالما جاء عن عمر.
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" الَّلهمَّ اْقِسم َلَنا ِمْن َخْشَيِتَك ما أنه كان يقول: ملسو هيلع هللا ىلصومن دًلئل ذلك ما جاء في الحديث من أدعية النبي 
ُن ِبه َعَلْينا َمَصاِئَب ِصيِتك، ومن َطاَعِتَك ما تَُبلِّ تُحوُل ِبه َبْيَنَنا وَبيَن َمعْ  ُغَنا ِبه َجنََّتَك، وِمَن ْالَيقٍين ما ُتِهوِّ

 (-عنهمارضى اهلل -من حديث ابن عمر والنسائي الترمذي )رواه الدُّنَيا "

ممبل قا  الب ر ض؛ف الالقالن  حسن  ":"القلوب قوت "كما في كتابه -رحمه اهلل-المكيوقال أبو طالب 
، فالحسن ا، إذا كان الماع  با قً جل من المع  عاجًأ قمى القالن ، كان اآلجزاء من ب رت ل ، ألن  لم 

ب ره، لقمه ال ق   ال؛طاء، مال الب ر ال؛   إال  أح  م؛نالالن: مشا  ه ال؛مض، م ذا مقاغ مبحاب الالمالن، 
 (87-85في القرآن ص  )الصبر ع ا. " مالنظر إلى الم؛مض، م م مقاغ المقر الن

 ":2/166ن: يمدارج السالك "في كتابه -رحمه اهلل-يقول ابن القيم 
معاى حسب مأحظ  حسن الجزاء مالم مق    ممطال؛   الخف حمل ال أء لش م  ال؛مض، م ذا الخفف 
عاى كل م حمل مشق  عظالم  حما ا، لما الأحظ  من لذه عاق   ا مظفره   ا، ملمال ذلك ل ؛طات مبالح 

نما  ال نالا ماآلخره، مما مق غ مح  عاى  حمل مشق  عاجا  إال ل مره مؤجا ، فالنفس ممكا   حب ال؛اجل، ما 
   برف ع ا الااالات.خاب  ال؛قل:  امح ال؛ماقب، ممطال؛  

 

لما م ل الكفر مالشرك مال؛بالان فه عافال ،  ولعل سائل ممن ًل يعرف الحكمة من اًلبتالء يسأل ويقول:
 اء، محظ غ من حظمظ عأء، مق  ساط عاال غ األمالساطان مالمال، مم ل اإلالمان  ائما فى ا   الجاهمم؛ غ 

فذكر في  لالتساؤهذا  على -رحمه اهلل- الجوزيوقد أجاب ابن ال نالا قاالل، ف غ فه ضالق من ال؛الش 
لالس فه ال كاالف مب؛ب من الب ر عاى " " قال فيه:الصبر" " فصل بعنوان  101كتابه صيد الخاطر ص

 ." الب ر: ف م فرض، ممما الرضى ف م فضل القضاء، مال فال  مفضل من الرضى   ، فأما
نما الب ر ألن الق ر الجرى فه األغاب  مكرمه النفس، ملالس مكرمه النفس القف عاى المرض ماألذى فه  ما 

 ال  ن،  ل  م ال نمع ح ى ال حالر ال؛قل فى حكم  جرالان الق ر.
ا البنل  المال، غالر من قا  م ال ري ال نالا ق  سالت ل  مم ال  ا ح ى ال  افمن ذلك منك إذا رمالت ماممرً 

 م اال    الشرال؛  ج؛ات عن ه مجم  الن ى ك؛ م ، مالا س الحرالر، مالظاغ الناس، مال نالا منب   عاال .
فحالنئذ  :مق مرالن  حت مالال  ذلك الظالغ  غ  رى خاًقا من م ل ال الن مطأب ال؛اغ، ماممرالن  الفقر مال أء،

ق ح فه حكم  الق ر، فالح اج المؤمن إلى الب ر عاى ما الاقى الج  الشالطان طرالًقا لامسماس، مال   ئ  ال
مكذلك فه  ساالط الكفار عاى المسامالن مالفساق عاى م ل  .من ضر فه ال نالا، معاى ج ال إ االس فه ذلك

 .مما النقل، فالقرآن مالسن  :مال؛قل النقل، :ممما القمي الب ر عاى الحال الن. ال الن
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إِنَّمَا } :فمن ذلك قمل   ؛الى س ب إعطاء الكافر مال؛ابه، بيان :أحدهما: فمنقسم إلى قسمين أما القرآن،

أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ  }وَلَوْلَا تعالى:وقال  (178)آل عمران:  {نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

 (16 اإلسراء:) فِيهَا{أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا  }وَإِذَا تعالى:وقال  (33 الزخرف:)ضَّةٍ{ فِسُقُفًا مِنْ 
 مفه القرآن من  ذا ك الر.

ا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّ }أَمْا  أء المؤمن  ما الاقى كقمل   ؛الى:  :الثانيوالقسم 

اءُ }أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ وقال تعالى: (142 عمران:)آل { مِنْكُمْ

  (16)التوبة:  مِنْكُمْ{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا } عالى:وقال ت (214)البقرة: { وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا
 مفه القرآن من  ذا ك الر.

كان ال قاب عاى رمال حبالر  ؤ ر فه جن  ،  ملسو هيلع هللا ىلصمما الحال، فإن   :فمنقسمة إلى قول وحال وأما السنة،
أفي شك أنت يا عمر؟! أًل ترضى  ":ملسو هيلع هللا ىلصفقال لحرالر مال ال اج! كسرى مقالبر فه ا: مقال ، ف كى عمر

 )رواه البخاري ومسلم(". الدنيا؟أن تكون لنا اآلخرة ولهم 

لو أن الدنيا تساوي عند اهلل جناح بعوضة، ما سقى كافراا  ":-عليه الصالة والسالم-فكقوله  ،وأما القول
 (943لباني في الصحيحة:)رواه الترمذي بسند ضعيف، وصححه األ  ". منها شربة ماء

من القمل: ق     ت عن ي األ ل  القاط؛  عاى حكم  : فإن  القمي عساكر الب ر  جنم  من ا ،وأما العقل
 المق ر، فأ م رك األبل ال ا ت لما الظن  الجا ل خاًأ 

ن ك من القمل: ما ق  اس  مل   مال ا الناظر من  سط ال  ال؛ابه  ه ق ض فه الم؛نى، مما ق  م ر ع ممن ا
من ق ض ال  الطائل  سط فه الم؛نىن ألن ذلك ال سط المجب عقاً ا طمالًأ، م ذا الق ض الؤ ر ان ساًطا فه 

 الح الث. األجر جزالًأ، فزمان الرجاالن النقضه عن قرالب، مالمراحل  طمى، مالرك ان فه السالر
، مال الن اه لامس ؛مل من القمل: ق    ت من المؤمن  اهلل كاألجالر، ممن زمن ال كاالف ك الاض ن ار: ممن ا

فه الطالن من الا س نظالف ال الابن  ل الن اه من البا ر ساعات ال؛مل، فإذا فرغ،  نظف، مل س مجم  
 الا  ، فمن  رف  مقت ال؛مل، ن غ مقت  فرالق األجره، معمقب عاى ال مانه فالما كاف ف ذه الن ذه  قمي مزر 

اء، فكالف ال الخاق مقماغ ال سطمن مال ال غ لق ل م رى إذا مرال  ا خاذ ش  : ممزال  ا  سًطا فأقمل الب ر،
؟! مفالبح من الق ل (2)إال م ل ا ن ماجغ ؟! م ؛اهّ (1)المؤمنالن؟! مفالجمز من الف ك  ؛مر إال م ل م ه لؤلؤه

 !إال ج ار كافر؟ -عاال ما السأغ-الحالى  ن زكرالا
                                                 

  (3/350من سبي نهاوند، وهو الذي قتل أمير المؤمنين في صالة الفجر. )انظر طبقات ابن سعد:هو عدو هللا أبو لؤلؤة المجوسي؛ فيروز غالم المغيرة بن شعبة، وكان  -1

( 7/218ت األعيان:هو عبد الرحمن بن ملجم الم رادي، وكان من الخوارج، وهو الذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما خرج لصالة الفجر. )انظر وفيا 2-

 (3/388)الكامل البن األثير:
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 األق ار، فب رت عاى ملم من عالن الف غ زال عن ا غشاء ال؛شا، لرمت المس ب ال األس اب، مالمق  ر ال
ا ع اهلل  ال؛افال ! فقال: مح    :كما قالل ل ؛ض م ل ال أء  أئ ، إال ارا لما الرال . ممن  ا نا النشأ الرضا،

 !!-عز مجل-مح   إلى اهلل  هّ إل
 (1)نهعععاى مسعععأغ اهلل عععفس       إن كان رضاكغ فه س ري 

، فقال: لما من الت ك ا   الفبل الم ق غ،   ف  ه "الرضابعنوان "  فصالا  -رحمه اهلل-ابن الجوزي  غ ذكر 
حال  فْ بِ مَ  ا ف من  اطنه:  عنه من شرح الب ر عاى األق ار، فإنه ق  اك فالت  أنممذج ما شرحت. 

 !الرضا، فإنه مج  نسالًما من ذكره فال  رمح لارمح
الم؛رف ، فإذا عرف  ، مال ا ال ا ف! اسمل الجماب! ماف غ البماب! إن الرضا من جما   مرات : فقات

رضالت  قضائ  مق  الجري فه ضمن القضاء مرارات، الج   ؛ض ط؛م ا الراضه، مما ال؛ارف، ف قل عن ه 
  :كما قال القائل .المراره، لقمه حأمه الم؛رف ، فإذا  رقى  الم؛رف  إلى المح  ، بارت مراره األق ار حأمه

 ربععععععععع ه فالك قعععععم ؛    ذب ععععععك ععععع  فالعععععذا عععععععع
  ل منت من ا محب    رمحه ع ي كععععععممنت عن

 بعععب محععععععا  حععععععلم    حس ه من الحب منه 
 :وقال بعض المحبين في هذا المعنى

 ك ذاكعععععحسن منععع  فالععع ف؛افمالق ح من سماك الف؛ل عن ي       
ضى فه مق اره  المرض مالفقر، مفأرضى  الكسل ح  نه،  ماذا مرضى؟! ق ر منه مر  :فباح  ه ال ا ف 

 !عن خ م  ، مال ؛  عن م ل مح   ؟! ف الن له ما الذي ال خل  حت الرضا مما ال ال خل
رض  ما كان من ، فأما الكسل إ: فاسمل الفرق سماع من ملقى السمل م م ش ال  ن؛غ ما سألت، :فقات ل 

كن مس مفاًلا حق  عاالك، مناقًشا نفسك فالما القر ك مال خاف، فذاك منسمب إلالك، فأ  رض    من ف؛اك. م 
 .من ، غالر راض من ا  ال مانه فه المجا  ه

فأما ما الب ر من مقضال   المجر ه، ال ه ال كسب لك فال ا، فكن راضاًلا   ا، كما قالت را ؛  رحم  اهلل 
 ؛الى من الج؛ل رزق   أ سأل اهلل  :فقالل ا  فالأكل، عاال ا، مق  ذكر عن  ا رجل من ال؛ ا  الا قط من مز 

إن الراضه ال ال خالر، ممن ذاق ط؛غ الم؛رف ، مج  فال  ط؛غ المح  ، فمقل الرضا  :فقالت !من غالر  ذا؟
فالن اه االج  ا  فه طاب الم؛رف   األ ل ،  غ ال؛مل  مق ضى الم؛رف   الج  فه الخ م ، ل؛ل . عن ه ضرمره

بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته،  إلىالعبد يتقرب  ًل يزال:" فقد قال سبحانه وتعالى ذلك المرث المح  ،
 ا ع ...!فقراهفذلك الانى األك ر ... مما ".(2) كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به

                                                 
: ثقلة النوم، وقيل النعاس. )انظر اللسان: -1 نة  والوسنة والوسن    (13/449الوسن: أول النوم، وقال ابن سيده: السِّ

 .  رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - 2
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ا
 : فال جناح يف الدنيامح وًل فالح يف اآلخرة إًل بالصربمح ومن مثرات الصرب: الرضا:اوأخري

 .السععخط فاعع  سععخط ممععن الرضععا، فاعع  رضععه فمععن لعع  الحعع ث مععا بععال  الم مععن حظعع  من الم  اععى ال؛اععغ من  عع  فععأ
ن ال ععالكالن،  الععمان فععه كنععت امكفععرً  اسععخطً  لعع  محعع  ت فععإن شععر ا، مم الحظععمظ خالععر لنفسععك فععاخ ر  لعع  محعع  ت ما 
  الراضالن.  المان فه كنت  قضائ  امفرحً  ارضً 
ن الربالء، عظرم عمر الجرزاء عظرم إن "قرال: ملسو هيلع هللا ىلصأن النبري  أخرج ابرن ماجره والترمرذي عرن أنرس  -  اهلل وا 

 ". السخط فله سخط ومن الرضا، فله رضي فمن ابتالهم، اقوما  أحب إذا تعالى
إنَّ روَح القُدِس نفَث في َروعي أنَُّه َلن " :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل ن جابر ع أيضاا وأخرج ابن ماجه -

ن  طََّلِب، فإنه ًل ينال ما عندتموَت نفٌس حتَّى تسَتكِمَل رزَقها فاتَّقوا اللََّه وأجِملوا في ال اهلل إًل بطاعته وا 
                                                                                (2081)صحيح الجامع: .اهلل جعل الروح والفرح في الرضى واليقين، وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط "

 (97)النحل:  طَيِّبَةً{حَيَاةً  فَلَنُحْيِيَنَّهُ} وفي قوله تعالى:
 ." الرضا مالقناع  ":في تفسير الحياة الطيبة هي -رحمه اهلل- بو معاوية األسودأقال  -
مس؛  م ارك اهلل فال ، ممن لغ الرض لغ الس؛ ، ملغ  ،" من رضه  ما قسغ ل :-رحمه اهلل-وقال الحسن -

 .ال ارك ل  فال  "
ل    ر  المافق من لام  اى األ مال  منفل فمن     . مالرضى قضاه فالما ما 
  ."    ال؛   الرضى من محب قضاء قضى إذا اهلل إن ":يقول أبو الدرداء -
 فعإن المفقعم ، عاعى مالجعزع المق مر، عاى مال سخط مال  مر  المالل ال عاء مال الجالمب، لشق مال الخ م  ِلَاْطغِ  فأ
  فات. ما الر  ال  ذا
ن ماح ه مبال   ف ه ب رت إن ":اقال بعض السلف وقد عزى ُمصابا  -   ." مبال  ان ف ما  ب ر لغ ما 

  األجر. ضالاع ال انال  مالمبال   األح اب، فق  عاى مبال   مي:
 (3/14الرضا: )جنة ." المبال  الن م  ه الب ر فق  "ومن أمثال العرب: -
 اهلل اءبقضر يررض لرم ومرن أجرر لره وكران عليره ىجرر  اهلل بقضراء رضي من ":قال علي بن أبي طالب  -

  ." عمله وحبط عليه جرى
 الخسععر مم الععر ح الععذي  ععم ال؛ عع  ملكععن لحكمعع ، م؛قععب مال لقضععائ ، را  ال ماقععل، مممععره كالسععالف، نافععذ اهلل فقضععاء
  سخط . مم رضاه  حسب

 الع كاغ من الحعذر كعل ال؛ ع  ملالحعذر: 45صكمرا فري تسرلية أهرل المصرائب  –رحمره اهلل -يقول المنبجي  -
 الجعمر، ال عع ل  ؛اله اهلل فإن ال ظاغ، الش   مما ر  ،    مالسخط مجره،    اُلح ط  شهء كائ م  ُمبال    حال فه

 معععا لععع  سععع حان  فإنعع  لحكمععع ، إال اشعععالئً  الف؛ععل معععا ممبعععالح، حكععغ كا عععا مف؛الععع  محكععالغ الج عععل، مال الضعععل ال معععالغ
 الخاععق لعع  الشععاء مععا اععىع القععا ر الرالعع ، لمععا الف؛ععال م ععم السععألمن، م ععغ الف؛ععل عمععا السععأل مال مخععذ، مععا ملعع  معطععه
 ق ره.    مالرفل مجره،    مالك ر ر  ،    اُلرضه  كأغ ال؛   ال كاغ إنما  ل ماألمر،
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 اعمًضع اهلل فعه إن م  عه، العا "وفي سلوة الحزين يُذكر أن أعرابية فقدت أباهرا ثرم وقفرت بعرد دفنره فقالرت: -
 الععزا ، مععن امف قععرً  ع عع ك نععزل الا ععغ الحمعع ، لععك ر ععه قالععت:  ععغ مسععمه.. مبععال  ك مععن ملسو هيلع هللا ىلص رسععمل  مفععه فقعع ك، عععن

  ععك نععزل مععن خالععر ر ععه الععا ممنععت جععمَّا ، الععا العع ك فععه مععا إلععى افقالععرً  ال؛ ععا ، مالعع ي فععه عمععا اغنال عع الم ععا ، مخشمشععن
 رحم ععك، منععك ع عع ك قععرى فاععالكن الا ععغ المععذن من، رحم ععك سعع؛  فععه مملعع  المقاععمن،  فضععاك ماسعع انه المرماععمن،

 ." جن ك مم ا ه
 مأزمره. غالر اهلل  إذن مأجمره مح س    راضال انبرفت  غ

  

 لعع  م ععب فمععن حععال، كععل عاععى  ؛ععالى اهلل عععن الراضععالن مععن  رجععات مرفععل اآلخععره فععه ىالععر  لععن "قررال بعضررهم: -
  ." ال رجات مفضل  اغ فق  الرضا
 ل؛ ع ه  مخالر ع الُم  اعى الأحظعمن  عاره الرضعا مم عل ال؛ا ع الن. ممسع راح ال نالا، مجن  األعظغ اهلل  اب  م فالرضا

 ذلععك مشععا  ه فععه فالسعع ارقمن مكمالعع ، مجألعع  عظم عع  الأحظععمن م ععاره قضععائ ، فععه معع  غ غالععر ممنعع  العع أء، فععه
  . األلغ الش؛رما ال ح ى

 

 أصبح أعرابي وقد ماتت له أباعر كثيرة فقال:  -
 إحن ذمي مع اء شما   لمال         عععع عا   فه  عععع  منا مالذي ال
 الكن لغ اهلل قضعاه اشالئً  ممن        م ارك ا فه إ اه من سرنه ما

 

 العع نالا مععن بععفت الععذالن مملئععك فقععال: قععال:  ال شععر المبععائب السعع ق امن اع ععا ً  هلل إن قررال بعررض الحكمرراء: -
  قام  غ.

 

 ." من م ب ل  الرضى، فق   اغ مقبى ال رجات ":-رحمه اهلل- يشاهلل البرا وقال أبو عبد -
 ." عاى كل حال -مجل عز–الراضالن عن اهلل من آلخره مرفل  رجات لغ الر فه ا ":اوقال أيضا  -

 الحنبلي(جي باهلل محمد بن محمد المن هذه اآلثار في تسلية أهل المصائب ألبى عبد )انظر                                             
 
 

 :فمن صبر على قضاء اهلل رزقه اهلل نعمة الرضا 
مالرضا من معمال القامب، م م " ": 2/214مدارج السالكين: في كتابه " -رحمه اهلل-يقول ابن القيم 

 ع ا ."  م من معمال الجمارح، مكل ماح  من ما ذرمه سناغ اإلالمان الذينظالر الج ا  
روة اإليمان ذ "قال:  د الهمداني، أن أبا الدرداءثوأخرج ابن المبارك بسند صحيح عن سعيد بن مر 

 ." م، والرضا بالقدر، واإلخالص للتوكل، واًلستسالم للرب عز جلأربع خالل: الصبر للحك
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لما ق غ   من س؛   ن م ه مقاص ":2/227السالكين:  رجفي كتابه " مدا -رحمه اهلل-وذكر ابن القيم 
مك ، مق  كان كف  بره، جاءه الناس ال رعمن إلال ، كل ماح  السأل  من ال عم ل ، فال عم ل ذا مل ذا،  إلى

اهلل  ن السائب: فأ ال   ممنا غأغ، ف ؛رفت عاال  ف؛رفنه مقال: منت قارئ م ل  ال عمه، قال ع  مكان مجاب 
مك ؟ قات: ن؛غ، فذكر قب  قال فه آخر ا: فقات ل : الا عغ، منت   عم لاناس فام  عمت لنفسك، فر  اهلل 

 ."  بريمحسن من  عن يعاالك  برك، ف  سغ مقال: الا  نى، قضاء اهلل س حان  
فه ق رك،  لهالا غ رضنه  قضائك، م ارك  ما يدعو: اكثيرا  -رحمه اهلل-العزيز بن عبد ن عمروكا -

 (2/225)مدارج السالكين:  .عجا   " ءشهمخر   مال  أخالر  ءشهح ى ال محب  ؛جالل 

اهلل ال  شرك  " ممبالك  خبال  قر ك من اهلل، م  اع ك من سخط : من  ؛   وفي وصية لقمان ًلبنه: -
 ، ممن  رضى  ق ر اهلل فالما مح  ت مكر ت "   شالئا

: ا ع اهلل، فقال: " الا غ   نا الممباه: قال رجل لف ح -رحمه اهلل-وقال الحسين بن علي بن يزيد -
 (115عن اهلل ص )الرضاعطاءك، مال  كشف عنا غطاءك، ممرضنا  قضائك " 

 مسععرع مععن  عع ري  ععل  ام  الععا " ؛ععالى: اهلل القععمل  ام  ز ععمر فععه مجعع ت ":-رحمرره اهلل -قررال وهررب بررن منبررهو  -
  ." ذكري من رط   مملسن  غ  حكمه، الرضمن الذالن البراط؟ عاى اممرً  الناس

  بعر ا، كعف ذلعك مفعمق م نائ عا جمالعل تفقع  "األخبار:وها هي أعرابية اسمها أم غسان كما في " عيون  -
  م قمل:  افر  م  ؛الش كانت مبال  ؟ ممي مبال  

 قاالل الممات  من الذي مكل         فعرق  نخاالاال من اج ماع لكل
ن                            لعععخاعال  مغعععععال مال عاى لععع لال           عععععماح  ؛  اماح ً  اف قا ي ما 

  اإلالماء. قاالل الفناء ضالق  الت عاى  اهلل ممس ؛الن له، رضه ما اهلل من رضالت قضى، ما عاى هلل الحم 
 عظع  مفا  عا كانعت إن" في لطائف التعازي لقاٍض مرن قضراة بلرخ توفيرت أمره قرال لره:ويقول أحد المعزين 

ن مم  عععا، عاعععى مجعععرك اهلل فعععأعظغ لععك  مال عععا قرررال: ثرررم قا عععك، معععمت عاعععى مجعععرك اهلل فعععأعظغ عظععع  لععك  كعععن لعععغ ما 
 الماحع  نمع عاالعك ماحع   حكعغ فكالف ،احكمً  مح ٌ  عاالك الر  ملغ سن   أ الن منذ اهلل ع ا   الن  حكغ منت القاضه:

 ."  ؛زالت  ؛زالت مقال:    ما مكشف عن  فسري   ؟  رضى مال  ر ه األح 
 ا عن لع  معات منع  -رحمره اهلل - وروي ابن أبي حاتم بسنده عرن خالرد برن يزيرد عرن عيراض عرن عقبرة -

 من المن؛نععه ممععا مالعع ه: فقععال فاح سعع  ، الجععالش لسععال  كععان إن ماهلل رجععل: لعع  قععال  ق ععره نععزل فامععا الحالععى، لعع  القععال
  البالحات؟ ال اقالات من الالمغ م م ال نالا، الحالاه زالن  من كان مق  مح س  

 لابعععا رالن  عععماب معععن  ؛عععالى اهلل معطعععى  معععا م قععع  غ ألنفسععع غ.  ؛عععزال  غ محسعععن معععا مهلل ف م عععغ، محسعععن معععا فااععع 
  .المح س الن
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 وصدق القائل حيث قال: 
 ذ بعع  ماألخأء   قه األرض مري          رهعععغزال  ممعه فاضت مق  مقمل

 م؛ ب الممت عاى ما ملكن جزعت          مبعا كغ الممات غالر لم مخأئه
ال؛طالك، مال ا  أك إال لارض عن اهلل فه جمالل ما الف؛ا   ك، فإن  ما من؛ك إال " :قال بعض السلف

، ف سقط من لال؛افالك مال ممرضك إال لالشفالك مال مما ك إال لالحالالك، فإالاك من  فارق الرضى عن  طرف  عالن
 (2/216السالكين:  )مدارج .عالن  "

إن الرضا  اهلل ر  ا الازمك من  رضى  أحكام  الشرعال ، " ": 78حدائق ذات بهجة ص يقول صاحب كتاب "
، م رضى  نما ال  مج نً ا، م رضى  أق اره المؤلم ، ف رضى  كل ن؛م  ممبال  ، مكل ف رضى  أمامره مم  ًأ 

ضى عن  س حان  إذا عافاك مشفاك، ممن كل  أء حسن م أك، م رضى منل معطاء، مش ه مرخاء،  ر 
عن  إذا ممرضك ممسقمك، م رضى عن  إذا مض؛ك فه السجن محالً ا فرالً ا،  رضى عن  إذا مغناك مح اك، 
م رضى عن  إذا مفقرك ممع مك، ألن  س حان  الحب من الرضى عن ، ف م حكالغ ال اُلشك فه حسن مبأح 

اُل  غ فه جمالل    الره، م م الخ ار األجمل ماألكمل ماألفضل ل؛  ه، فأ ال؛ارض  قضائ ، م م م  ر ال
 .اخ الاره  كره ، مال البا غ  ق الره  رفض، مال الجا   ف؛ا   ر م 

 ك ذاكععععحسن منعععع  فالععععم ف؛ا اك الف؛ل عن ي      مالق ح من سم 
الرحم ، ممس  ر الزالا ه، ممس مجب  مالرضا  اب الالقالن األك ر، م س ان ال؛ م ال  األخضر م م مس نزل

، مالرضا مطر ه لا ممغ مالاممغ، مذ    لألحزان، م م )119المائدة: ){ وَرَضُوا عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ} الرضا من 
عأج ال ر   مالحالره ماالضطراب، ألن  ال ساالغ  الحكم ، مال ب الق  الشرع، مالركمن إلى الاطف ماالطمئنان 

خ الار، من  خل  الت الرضا ف م آمن، ممن اس ق ل ك؛    ف م مخ ت، ممن باى فه محراب لحسن اال
 ع االرضا ف م حاالغ مماه منالب. 

 

 كانوا قبل ا: الذينصرب صور من 
مر  نا من اال  أء فه  ذه ال نالا سن   ا    ال     ل مال   االر، م ذه بمر من ا  أءات من كانما ق انا، 

 ا لنا:ل كمن ع ره مسامً مكالف ب رما عاال ا، 
 ُمَتَوسِّدٌ  وهو ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرسولِ  إلى " َشَكْوَناقال: األرت  بن وقد جاء في صحيح البخاري من حديث خباب

 ُيْحَفرُ  َلُكمْ َقبْ  ِفيَمن الرَُّجلُ  كانَ : قالَ  َلَنا؟ اللَّهَ  َتْدُعو َأًَل  َلَنا؟ َتْسَتْنِصرُ  َأًَل : له ُقْلَنا الَكْعَبِة، ِظلِّ  في له ُبْرَدةا 
 ِديِنِه، عن ذلكَ  َيُصدُّهُ  وما باْثَنَتْيِن، فُيَشقُّ  َرْأِسهِ  عَلى فُيوَضعُ  بالِمْنَشارِ  فُيَجاءُ  ِفيِه، فُيْجَعلُ  األْرِض، في له

 هذا َلُيِتمَّنَّ  هِ واللَّ  ِديِنِه، عن ذلكَ  َيُصدُّهُ  وما َعَصٍب، َأوْ  َعْظمٍ  ِمن َلْحِمهِ  ُدونَ  ما الَحِديدِ  بَأْمَشاطِ  وُيْمَشطُ 
 وَلِكنَُّكمْ  َغَنِمِه، عَلى الذِّْئبَ  َأوِ  اللََّه، إًلَّ  َيَخافُ  ًل َحْضَرَمْوَت، إلى َصْنَعاءَ  ِمن الرَّاِكبُ  َيِسيرَ  حتَّى األْمَر،

 .َتْسَتْعِجُلوَن "
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 صرب ماشطة ب ت فرهون:
َلمَّا  " : ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرسُوُل اللَّهِ : َقالَ رضي اهلل عنهما  اْبِن َعبَّاسٍ والطبراني وابن حبان َعِن   أخرج اإلمام أحمد
 َفَقاَل: الطَّيَِّبُة؟َما َهِذِه الرَّاِئَحُة  ،ِجْبِريلُ َيا  َفُقْلُت: َطيَِّبٌة،َأَتْت َعَليَّ َراِئَحٌة  ِفيَها،ِبي ُأْسِرَي َكاَنْت اللَّْيَلُة الَِّتي 

َذاَت ِفْرَعْوَن َبْيَنا ِهَي ُتَمشُِّط اْبَنَة  َقاَل: َشْأُنَها؟َوَما  ُقْلُت: َقاَل: َوَأْوًلِدَها،اْبَنِة ِفْرَعْوَن  َماِشَطةِ َهِذِه َراِئَحُة 
َوَلِكْن  ًل، َقاَلْت: ي؟َأبِ  ِفْرَعْوَن: َفَقاَلْت َلَها اْبَنُة  اللَِّه،ِبْسِم  َفَقاَلْت: َيَدْيَها،ِمْن  (1) اْلِمْدَرىِإْذ َسَقَطْت  َيْوٍم،

نَّ َلِك َرب ا  ُفالَنُة؛َيا  َفَقاَل:َفَدَعاَها  َفَأْخَبَرْتُه، َنَعْم، َقاَلْت: ِبَذِلَك!ُأْخِبُرُه  َقاَلْت: اللَُّه،َربِّي َوَربُّ َأِبيِك   َغْيِري؟َواِ 
 ِفيَها،ُتْلَقى ِهَي َوَأْوًلُدَها  ثُمَّ َأَمَر ِبَها َأنْ  ،(2) َفُأْحِمَيتْ َحاٍس َفَأَمَر ِبَبَقَرٍة ِمْن نُ  اللَُّه،َربِّي َوَربَُّك  َنَعْم؛ َقاَلْت:
ُأِحبُّ َأْن َتْجَمَع ِعَظاِمي َوِعَظاَم َوَلِدي ِفي َثْوٍب َواِحٍد  َقاَلْت: َحاَجُتِك؟َوَما  َقاَل: َحاَجةا،ِإنَّ ِلي ِإَلْيَك  َلُه:َقاَلْت 

،َلِك َعَلْيَنا ِمْن  َذِلكَ  َقاَل: َوَتْدِفَنَنا، َفَأَمَر ِبَأْوًلِدَها َفأُْلُقوا َبْيَن َيَدْيَها َواِحداا َواِحداا ِإَلى َأْن اْنَتَهى  َقاَل: اْلَحقِّ
ْنَيا َأْهَوُن ِمْن اْقَتِحِمي َفِإنَّ َعَذاَب الدُّ  ُأمَّْه؛َيا  َقاَل: َأْجِلِه، ِمْن َوَكَأنََّها َتَقاَعَستْ  ُمْرَضٍع،َذِلَك ِإَلى َصِبيٍّ َلَها 

  ".َفاْقَتَحَمْت  اآْلِخَرِة،َعَذاِب 

 صرب جريج العابد:
َلْم َيَتَكلَّْم في الَمْهِد إًلَّ َثالَثٌة  "يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت رسول اهلل  من حديث أبي هريرةأخرج البخاري 

فاتََّخَذ َصْومعةا، َفكاَن فيها، فأَتْتُه ُأمُُّه وهو  ِعيَسى ابُن َمْرَيَم، وصاِحُب ُجَرْيٍج، وكاَن ُجَرْيٌج َرُجالا عاِبداا،
ِد ُيَصلِّي، فقاَلْت: يا ُجَرْيُج فقاَل: يا َربِّ ُأمِّي وَصالِتي، فأْقَبَل عَلى َصالِتِه، فاْنَصَرَفْت، َفَلمَّا كاَن ِمَن الغَ 

ي، فأْقَبَل عَلى َصالِتِه، فاْنَصَرَفْت، َفَلمَّا كاَن أَتْتُه وهو ُيَصلِّي، فقاَلْت: يا ُجَرْيُج فقاَل: يا َربِّ ُأمِّي وَصالتِ 
ُهمَّ ِمَن الَغِد أَتْتُه وهو ُيَصلِّي فقاَلْت: يا ُجَرْيُج فقاَل: أْي َربِّ ُأمِّي وَصالِتي، فأْقَبَل عَلى َصالِتِه، فقاَلْت: اللَّ 

ا وِعباَدَتُه وكاَنِت اْمَرَأٌة َبِغيٌّ ُيَتَمثَُّل ، َفَتذاَكَر بَ (3) ًل ُتِمْتُه حتَّى َيْنُظَر إلى ُوُجوِه الُموِمساتِ  ُنو إْسراِئيَل ُجَرْيجا
 َيْأِوي إلى بُحْسِنها، فقاَلْت: إْن ِشْئُتْم أَلْفِتَننَُّه َلُكْم، قاَل: َفَتَعرََّضْت له، َفَلْم َيْلَتِفْت إَلْيها، فأَتْت راِعياا كانَ 

َقَع عليها َفَحَمَلْت، َفَلمَّا وَلَدْت قاَلْت: هو ِمن ُجَرْيٍج، فأَتْوُه فاْسَتْنَزُلوُه َصْومعِتِه، فأْمَكَنْتُه ِمن َنْفِسها، َفوَ 
، َفَوَلَدْت ِمْنَك، فقاَل: أْيَن  وَهَدُموا َصْومعَتُه وَجَعُلوا َيْضِرُبوَنُه فقاَل: ما َشْأُنُكْم؟ قالوا: َزَنْيَت بهِذه الَبِغيِّ

؟ َفجاُؤوا به، فقاَل: دَ  ِبيُّ ِبيَّ َفَطَعَن في َبْطِنِه، وقاَل: الصَّ ُعوِني حتَّى ُأَصلَِّي، َفَصلَّى، َفَلمَّا اْنَصَرَف أَتى الصَّ
ي لَك يا ُغالُم َمن أُبوَك؟ قاَل: ُفالٌن الرَّاِعي، قاَل: فأْقَبُلوا عَلى ُجَرْيٍج ُيَقبُِّلوَنُه وَيَتَمسَُّحوَن به، وقالوا: َنْبنِ 

 .الح الث.......". َل: ًل، أِعيُدوها ِمن ِطيٍن كما كاَنْت، َفَفَعُلواَصْومعَتَك ِمن َذَهٍب، قا

                                                 
أس. -1 ى بها شعر الره  الِمْدَرى: هي حديدة يسوه

وغا على صورة البَقرة، ولكنهه 1/145ي " النهاية: فأَمر ببَقَرة من ن حاس فأ ْحِميت: قال ابن األثير ف - 2 ": قال الحافظ أبو موسى: الذي يقَع  لي في معناه أنه ال يريد شيئاً َمص 

ة بِتَوابِلِها فسمِّ   أعلم. يت بذلك. وهللاربهَما كانت قِدرا كبيرةً واسعة، فسماها بقرة، مأخوذا من التهبقُّر: التوسع، أو كان شيئاً يَسع بقَرة تامه

 المومسات: أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك. والواحدة: مومسة، وتجمع مياميس أيًضا. -3
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 صرب أصحاب األخدود:
كاَن َمِلٌك " :ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  صهيب بن سنان الرومي ه عنصحيحفي مسلم أخرج اإلمام 

ا ُأَعلِّْمُه السِّْحَر، ِفيَمن كاَن َقْبَلُكْم، َوكاَن له َساِحٌر، َفَلمَّا َكِبَر، قاَل ِلْلَمِلِك: إنِّي  قْد َكِبْرُت، َفاْبَعْث إَليَّ ُغاَلما
ا ُيَعلُِّمُه، َفكاَن في َطِريِقِه إَذا َسَلَك َراِهٌب، َفَقَعَد إَلْيِه َوَسِمَع َكاَلَمُه، فأْعَجبَ  ُه، َفكاَن إَذا َأَتى َفَبَعَث إَلْيِه ُغاَلما

َفِإَذا َأَتى السَّاِحَر َضَرَبُه، َفَشَكا ذلَك إلى الرَّاِهِب، َفقاَل: إَذا َخِشيَت  السَّاِحَر َمرَّ بالرَّاِهِب َوَقَعَد إَلْيِه،
َذا َخِشيَت َأْهَلَك َفُقْل: َحَبَسِني السَّاِحُر، َفبْيَنما هو َكذلَك إْذ َأَتى علَ  ى َدابٍَّة السَّاِحَر، َفُقْل: َحَبَسِني َأْهِلي، وا 

قاَل: اليوَم َأْعَلُم آلسَّاِحُر َأْفَضُل َأِم الرَّاِهُب َأْفَضُل؟ فأَخَذ َحَجراا، َفقاَل: اللَُّهمَّ إْن َعِظيَمٍة قْد َحَبَسِت النَّاَس، فَ 
َقَتَلَها، َوَمَضى كاَن َأْمُر الرَّاِهِب َأَحبَّ إَلْيَك ِمن َأْمِر السَّاِحِر َفاْقُتْل هِذه الدَّابََّة حتَّى َيْمِضَي النَّاُس، َفَرَماَها فَ 

، َأْنَت اليوَم َأْفَضُل ِمنِّي؛ قْد َبَلَغ ِمن َأْمِركَ النَّ   ما َأَرى، اُس، فأَتى الرَّاِهَب فأْخَبَرُه، َفقاَل له الرَّاِهُب: َأْي ُبَنيَّ
. َوكاَن الُغاَلُم ُيْبِرُئ األْكَمهَ  نََّك َستُْبَتَلى، َفِإِن اْبُتِليَت فال َتُدلَّ َعَليَّ اِوي النَّاَس ِمن َساِئِر َواألْبَرَص، َوُيدَ  (1) وا 

ْنَت األْدَواِء، َفَسِمَع َجِليٌس ِلْلَمِلِك كاَن قْد َعِمَي، فأَتاُه بَهَداَيا َكِثيَرٍة، َفقاَل: ما َهاُهَنا لَك َأْجَمُع، إْن أَ 
َدَعْوُت اللََّه َفَشَفاَك، َفآَمَن باللَِّه َشَفْيَتِني، َفقاَل: إنِّي ًل َأْشِفي َأَحداا إنَّما َيْشِفي اللَُّه، فإْن َأْنَت آَمْنَت باللَِّه 

َربِّي، َفَشَفاُه اللَُّه، فأَتى الَمِلَك َفَجَلَس إَلْيِه كما كاَن َيْجِلُس، َفقاَل له الَمِلُك: َمن َردَّ َعَلْيَك َبَصَرَك؟ قاَل: 
ْل ُيَعذُِّبُه حتَّى َدلَّ عَلى الُغاَلِم، َفِجيَء بالُغاَلِم، قاَل: َوَلَك َربٌّ غيِري؟ قاَل: َربِّي َوَربَُّك اللَُّه، فأَخَذُه، َفَلْم َيزَ 

، قْد َبَلَغ ِمن ِسْحِرَك ما ُتْبِرُئ األْكَمَه َواألْبَرَص، َوَتْفَعُل َوَتْفَعُل! َفقاَل: إ نِّي ًل َأْشِفي َفقاَل له الَمِلُك: َأْي ُبَنيَّ
َزْل ُيَعذُِّبُه حتَّى َدلَّ عَلى الرَّاِهِب، َفِجيَء بالرَّاِهِب، فِقيَل له: اْرِجْع عن َأَحداا؛ إنَّما َيْشِفي اللَُّه، فأَخَذُه، َفَلْم يَ 

، َفَوَضَع الِمْئَشاَر في َمْفِرِق َرْأِسِه، َفَشقَُّه حتَّى َوَقَع ِشقَّاُه. ُثمَّ ِجيَء بَجِليِس (2)ِديِنَك، فأَبى، َفَدَعا بالِمْئَشارِ 
عن ِديِنَك، فأَبى، َفَوَضَع الِمْئَشاَر في َمْفِرِق َرْأِسِه، َفَشقَُّه به حتَّى َوَقَع ِشقَّاُه، ثُمَّ الَمِلِك فِقيَل له: اْرِجْع 

َكَذا  ِجيَء بالُغاَلِم فِقيَل له: اْرِجْع عن ِديِنَك، فأَبى، َفَدَفَعُه إلى َنَفٍر ِمن َأْصَحاِبِه، َفقاَل: اْذَهُبوا به إلى َجَبلِ 
ًلَّ َفاْطَرُحوُه، َفَذَهُبوا به َفَصِعُدوا به (3) به الَجَبَل، َفِإَذا َبَلْغُتْم ُذْرَوَتهُ  َوَكَذا، َفاْصَعُدوا ، فإْن َرَجَع عن ِديِنِه، وا 

َفَسَقُطوا، َوَجاَء َيْمِشي إلى الَمِلِك، َفقاَل له  (4) الَجَبَل، َفقاَل: اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم بما ِشْئَت، َفَرَجَف بِهِم الَجَبلُ 
ِمُلوُه في الَمِلُك: ما َفَعَل َأْصَحاُبَك؟ قاَل: َكَفاِنيِهُم اللَُّه، َفَدَفَعُه إلى َنَفٍر ِمن َأْصَحاِبِه، َفقاَل: اْذَهُبوا به َفاحْ 

ًلَّ َفاْقِذُفوُه، َفَذَهُبوا به، َفقاَل: اللَُّهمَّ (5) ُقْرُقورٍ   اْكِفِنيِهْم بما ، َفَتَوسَُّطوا به الَبْحَر، فإْن َرَجَع عن ِديِنِه، وا 
                                                 

لق أعمى. -1   األكمه: الذي خ 
  بالمئشار: المراد به المنشار. -2

ْرَوتَه  3-   ذروة الجبل: أعاله. وهي بضم الذال وكسرها. :ذ 

  ركة شديدة.: أي اضطرب وتحرك حفََرَجَف بِهِم الَجبَل  4- 

  : السفينة الصغيرة، وقيل: الكبيرة.ق ْرق ورٍ  -5
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َفَغِرُقوا، َوَجاَء َيْمِشي إلى الَمِلِك، َفقاَل له الَمِلُك: ما َفَعَل َأْصَحاُبَك؟ قاَل:  (1) ِشْئَت، َفاْنَكَفَأْت بِهُم السَِّفيَنةُ 
َوما ُهَو؟ قاَل: َتْجَمُع النَّاَس في َفقاَل ِلْلَمِلِك: إنََّك َلْسَت بَقاِتِلي حتَّى َتْفَعَل ما آُمُرَك به، قاَل:  ،َكَفاِنيِهُم اللَّهُ 
، ثُمَّ (3) ، َوَتْصُلُبِني عَلى ِجْذٍع، ثُمَّ ُخْذ َسْهماا ِمن ِكَناَنِتي، ثُمَّ َضِع السَّْهَم في َكِبِد الَقْوسِ (2) َصِعيٍد َواِحدٍ 

َتِني، فَجَمع النَّاَس في َصِعيٍد َواِحٍد، َوَصَلَبُه ُقْل: باْسِم اهلِل َربِّ الُغاَلِم، ُثمَّ اْرِمِني؛ فإنََّك إَذا َفَعْلَت ذلَك َقَتلْ 
ا ِمن ِكَناَنِتِه، ُثمَّ َوَضَع السَّْهَم في َكْبِد الَقْوِس، ُثمَّ قاَل: باْسِم اهلِل، َربِّ  الُغاَلِم، ُثمَّ  عَلى ِجْذٍع، ثُمَّ َأَخَذ َسْهما

ُصْدِغِه في َمْوِضِع السَّْهِم َفَماَت، َفقاَل النَّاُس: آَمنَّا بَربِّ  َرَماُه َفَوَقَع السَّْهُم في ُصْدِغِه، َفَوَضَع َيَدُه في
 َواللَِّه َنَزَل بَك الُغاَلِم، آَمنَّا بَربِّ الُغاَلِم، آَمنَّا بَربِّ الُغاَلِم. َفأُِتَي الَمِلُك فِقيَل له: َأَرَأْيَت ما ُكْنَت َتْحَذُر؟ قدْ 

، َفُخدَّْت َوَأْضَرَم النِّيرَاَن، َوقاَل: َمن َلْم َيْرِجْع (6)في َأْفَواِه السَِّككِ (5) أَمَر باأُلْخُدودِ ؛ قْد آَمَن النَّاُس، ف(4) َحَذُركَ 
َأْن  (8) اْقَتِحْم، َفَفَعُلوا حتَّى َجاَءِت اْمَرَأٌة َومعَها َصِبيٌّ َلَها، َفَتَقاَعَستْ  ، َأْو قيَل له:(7)عن ِديِنِه فأْحُموُه ِفيَها

 ". يَها، َفقاَل َلَها الُغاَلُم: يا ُأمَّْه، اْصِبِري؛ فإنَِّك عَلى الَحقِّ َتَقَع فِ 
 

 صرب أويل العزم من الرسل:
وخامت رسللمح وصفوة خلقل حممد بن هبد اهلل أن ي خذ من أويل العيزم مين  ملسو هيلع هللا ىلصأمر اهلل نبيل 

 (35)األحقاف: مِ مِنَ الرُّسُلِ{}فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْ تعالى: قالفالرسل أسوة يف صربهممح 

حردثها  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسرول اهلل -رضري اهلل عنهرا-وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عرن مسرروق عرن عائشرة
ن الدنيا ًل تنبغي لمحمد وًل آلل محمد، يا عائشة! إن اهلل لرم إبعد صيام طويل صامه ثم قال: يا عائشة! 

لى مكروهها، والصربر علرى محبوبهرا، ثرم لرم يررض منري إًل بالصبر ع (9) يرض من أولي العزم من الرسل
ني واهلل ألصبرن كما صبروا جهدي،  }فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ{ إًل أن يكلفني ما كلفهم، فقال: وا 

 (4/172 ن ك الر:ا)ض؛الف( ) فسالر  وًل قوة إًل باهلل ".
 
 

                                                 
فِينَة  1-    : أي انقلبت.فَاْنَكفَأَْت بِهم  السه

  : األرض البارزة.َصِعيٍد َواِحدٍ 2- 

  : مقبضها عند الرمي.َكبِِد القَْوسِ 3- 

كَ 4-  ِ نََزَل بَك َحَذر    : أي ما كنت تحذر وتخاف.َوهللاه

  األخدود هو الشق العظيم في األرض، وجمعه: أخاديد. :باأل ْخد ودِ 5- 

َككِ  -6   : أي أبواب الطرق.أَْفَواِه السِّ

وه  فِيهَا -7  أرموه فيها. من قولهم: أحميت الحديدة وغيرها، إذا أدخلتها النار لتحمى. :فأْحم 

  : أي توقفت ولزمت موضعها، وكرهت الدخول في النار.فَتَقَاَعَستْ  -8

َنا َوإِذ  . وهم الذين خصهم هللا بالذكر في سورة األحزاب بقوله:)-صلوات ربي وسالمه عليهم -عزم من الرسل هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمدأولو ال -9  أََخذ 
ِبيِّينَ  ِمنَ  َراِهيمَ  نُّوح   َوِمن َوِمنكَ  ِميَثاَقُهم   النَّ نِ  َوِعيَسى َوُموَسى َوإِب  َيمَ  اب  نَ  َمر  ُهم اَوأََخذ  يَثاق   ِمن   ، كما ذكرهم في سورة الشورى في قوله تعالى:(7:األحزاب( )اَغلِيظ   امِّ

نَ  لَُكم َشَرعَ ) ينِ  مِّ ى َما الدِّ َنا َوالَِّذي اُنوح   ِبهِ  َوصَّ َحي  كَ  أَو  َنا َوَما إِلَي  ي  َراِهيمَ  ِبهِ  َوصَّ ينَ  أَِقيُموا أَن   َوِعيَسى َوُموَسى إِب  قُواَتَتفَ  َوَل  الدِّ ( وهؤالء األربعة من 13( )الشورى:ِفيهِ  رَّ

 لقوا من العنت واألذى والبالء أكثر مما لقيه غيرهم من األنبياء والمرسلين. ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء وخامسهم النبي 
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 :-مهليهما السال -صرب إبراهيم وإمساهيل
  ا ن  فجاء -محه األن الاء مرؤالا -إسماعالل مل ه الذ ح من  المناغ فه -مالسأغ البأه عاال – إ را الغ رمى فق 

 من كان فما (102)البافات: تَرَى{ مَاذَا فَانظُرْ أَذْبَحُكَ أَنِّي الْمَنَامِ فِي أَرَى إِنِّي بُنَيَّ }يَا قائًأ: األمر عاال  معرض

، (102)البافات:الصَّابِرِينَ{ مِنَ اللَّهُ شَاء إِن سَتَجِدُنِي تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أَبَتِ }يَا أل ال : قال من  إال -غالسأ عاال - سماعاللإ

 المكن مال  ؛الى، اهلل من ممر  ذا من ال؛اغ ألن  منامك، فه رمالت ما اف؛ل القل: ملغ {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} له: فقال

سم إ را الغ ماس ساغ مخالف  ،  لألرض مج   ج؛ل مي-لاج الن م مه م اَّ  اهلل، ألمر -السأغ عاال ما - اعاللما 
  اغ مق   السكالن، لاذ ح إسماعالل م  الأ المل ، عاى مرحم  شفق  مال حرك القاب فالرق األعالن   أقى ال ح ى

 مم  ر    من    اهلل ممر ما منفذا االم حان، فه كأ ما مالمل  المال  منجح  مر  ، محقق غاال  ، اال  أء

الْمُحْسِننِيَ  نَجْزِي كَذَلِكَ إِنَّا الرُّؤْيَا صَدَّقْتَ ( قَد104ْإِبْرَاهِيمُ ) يَا أَنْ }وَنَادَيْنَاهُ ال؛المالن: رب من ال شرى فجاءت ار الاب،

  المان إسماعالل  خل م  ذا (107-104)البافات: عَظِيمٍ{ بِذِبْحٍ ( وَفَدَيْنَاه106ُالْمُبِنيُ ) الْبَلَاء لَهُوَ هَذَا ( إِن105َّ)

( 85الصَّابِرِينَ) مِّنَ كُلٌّ (1)الْكِفْلِ  وَذَا وَإِدْرِيسَ }وَإِسْمَاعِيلَ  ؛الى: فقال الكرالغ، القرآن  ذا مسجل البا رالن،

 (86،85)األن الاء:   الصَّالِحِنيَ{ مِّنَ إِنَّهُم رَحْمَتِنَا فِي وَأَدْخَلْنَاهُمْ

 :-مهليل السال-صرب يعقوب 
 -األبار شقالق   ؛ ه ممن -السأغ عاال - المسف إلال : م نائ  محب  فراق -السأغ عاال - ال؛قمب ام حن لق 
 م حاى  جمَّل ذلك ممل لالمسف، ح   لش ه -السأغ عاال - ال؛قمب عاى ش ال  األمر  ذا كمن ممل ،-امالنال ن

 مقال (،18)المسف:  تَصِفُونَ{ مَا عَلَى الْمُسْتَعَانُ لّهُوَال جَمِيلٌ }فَصَبْرٌ -السأغ عاال - المسف فراق  ؛  فقال  الب ر،

 ب ر لالس ف م (،83)المسف: الْحَكِيمُ{ الْعَلِيمُ هُوَ إِنَّهُ اجَمِيعً بِهِمْ يَأْتِيَنِي أَن اللّهُ عَسَى جَمِيلٌ } فَصَبْرٌ ال انه: ا ن  فراق  ؛ 

 اج ماًعا، الفرق  م ؛  السًرا، ال؛سر  ؛   أن الما ق اهلل. فضل فه الراجه اآلمل ب ر  م إنما القنمط، الالائس

  نال . م الن  الن  مجمل ل  اهلل فاس جاب {اجَمِيعً بِهِمْ يَأْتِيَنِي أَن اللّهُ }عَسَى فقال:

 
 
 

                                                 
  -عليهما السالم -عليه إدريس وذو الكفلقرن القرآن الكريم بين هؤالء الثالثة من الرسل في هذه اآلية من سورة األنبياء، ووصفهم بالصبر، ولكن لم يعرف ما صبر  -1
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 :-هليل السالم-أيوب  صرب
ل ث  ذا فاق   )83)األن الاء: الرَّاحِمِنيَ{أَرْحَمُ  }وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ قال اهلل تعالى في شأنه:

، ح ى رفض  القرالب مال ؛ال  الا غ إال زمج   ما نالن من م ناء االن ه الكرالغ فه المرض  مانال  عشر عامً 
فقد أخرج ابن حبان بسند  عممم  ، فب ر ماح سب، فشفاه اهلل  ؛الى مم نى عاال  ممعطاه من خالر ال نالا.

سنةا،  إنَّ نبيَّ اهلِل أيُّوَب لبث به بالُؤه ثمانَي عشرةَ " قال: ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  مالك  صحيح عن أنس بن
: فقال أحُدهما لصاحِبه ذاَت يومٍ  ،خواِنه كانا يغدوان إليه ويروحان، إًلَّ َرجَلْين من إفرفضه القريُب والبعيدُ 

: منذ ثمانَي ، فقال له صاحُبه: وما ذاك؟ قالذنباا ما أذنبه أحٌد من العالمينتعلُم واهلِل لقد أذنب أيُّوُب 
صِبِر الرَّجُل حتَّى ذكر ذلك له، فقال ، فلمَّا راحا إلى أيُّوَب لم ييكِشَف ما بهعشرَة سنةا لم يرَحْمه اهلُل ف

هلَل فأرِجُع إلى ، فيذكران انُت أمرُّ بالرَّجَلْين يتنازعان: ًل أدري ما تقوًلن غير أنَّ اهلَل تعاَلى يعلُم أنِّي كأيُّوبُ 
: وكان يخُرُج إلى حاجِته فإذا قَضى حاجَته في حقٍّ، قال بيتي فُأكفُِّر عنهما كراهيَة أن ُيذَكَر اهلُل إًلَّ 

اْرُكْض ِبِرْجِلَك َهَذا )، فلمَّا كان ذاَت يوٍم أبطأ عليها وُأوحي إلى أيُّوَب أن سكته امرأُته بيِده حتَّى يبُلغَ أم
به من البالِء  ، فتلقَّته تنُظُر وقد أقبل عليها قد أذهب اهلُل مافاستبطأته (42)ص: ( َوَشَرابٌ  ُمْغَتَسٌل َباِردٌ 

ا ، واهلِل على ذلك مرأيَت نبيَّ اهلِل هذا الُمبتَلى، هل وهو أحسُن ما كان، فلمَّا رأته قالت: أْي بارك اهلُل فيك
ا أنَدُر للقمِح وأنَدُر : كان له أنَدران أي ) بيدران(: و و: فإنِّي أنا ه، فقالرأيُت أشبَه منك إذ كان صحيحا

، وأفرغت ِح أفرغت فيه الذَّهَب حتَّى فاض، فلمَّا كانت إحداهما على أندِر القمعث اهلُل سحابَتْين، فبللشَّعيرِ 
 ".  األخَرى في أندِر الشَّعيِر الوِرَق حتَّى فاض

 

أن رالغ لّمعا بع ر عاعى المعرض،  عل نعال مفضعل معن ذلعك، فانظر ل ذا الفضل الك الر الذي نالُ   ذا الن ه الك
 (44)ص:  نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ{ ا}إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرً أثنى اهلل تعالى عليه فقال:

م كذا كشف اهلل  ؛الى عن  ال أء  ؛  سنمات طمالا  من البع ر،  عل مخاَّع  اهلل  ؛عالى ذكعره فعه ك ا ع  الكعرالغ 
ارْكُـ ْ بِرِجْلِـكَ هَـذَا مُغْتَسَـلٌ بَـارِدٌ       (41)}وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّـي مَسَّـنِيَ الشَّـيْطَانُ بِنُصْـبٍ وَعَـذَابٍ      :فقال تعالى

فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ  اوَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثً (43)ابِوَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَ (42)وَشَرَابٌ

فيا له مرن مردح أن يقرول اهلل العظريم الجليرل عرن عبرٍد مرن عبراده:   (44،41)ص:    نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ{ اصَابِرً
ــمَ ــهُ أَوَّابٌ{ }نِعْ ــدُ إِنَّ ال ععا البععا ر المح سععبن عنعع ما الحععل  سععاح ك العع أء من القععال م كععذا الن اععه من  كععمن م الْعَبْ
 {اوَجَدْنَاهُ صَابِرً }إِنَّا: اويقال عنك أيضا  الْعَبْدُ{ }نِعْمَعنَك: 
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 :-صلى اهلل هليل وسلم  -ال ب:  صرب
-ما أخرجه البخاري عن عروة أن عائشة ملسو هيلع هللا ىلصومن صور الصبر على اًلبتالء الذي تعرض له النبي  -

 ُأُحٍد؟ َيومِ  ِمن أَشدَّ  كانَ  َيْومٌ  َعَلْيكَ  أَتى هلْ  :ملسو هيلع هللا ىلصحدثته أنها قالت للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي  -رضي اهلل عنها
 عبدِ  اْبنِ  عَلى َنْفِسي َعَرْضتُ  إذْ  الَعَقَبِة، َيومَ  منهمْ  َلِقيتُ  ما أَشدَّ  وكانَ  َلِقيُت، ما َقْوِمكِ  ِمن َلِقيتُ  لَقدْ : قالَ 

 بَقْرنِ  وأنا إًلَّ  أْسَتِفقْ  َفَلمْ  وْجِهي، عَلى َمْهُمومٌ  وأنا فاْنَطَلْقتُ  أَرْدُت، ما إلى ُيِجْبِني َفَلمْ  ُكالٍل، عبدِ  بنِ  ياِليلَ 
 قدْ  اللَّهَ  إنَّ : فقالَ  َفناداِني ِجْبِريُل، فيها فإذا َفَنَظْرتُ  أَظلَّْتِني، قدْ  بَسحاَبةٍ  أنا فإذا َرْأِسي، َفَرَفْعتُ  الثَّعاِلِب،

 َمَلكُ  َفناداِني فيهم، ِشْئتَ  بما ِلَتْأُمَرهُ  الِجبالِ  َمَلكَ  إَلْيكَ  َبَعثَ  وقدْ  َعَلْيَك، َردُّوا وما َلَك، ِمكَ َقوْ  َقْولَ  َسِمعَ 
، َفَسلَّمَ  الِجبالِ  ُد، يا: قالَ  ُثمَّ  َعَليَّ  ،؟(1) األْخَشَبْينِ  عليهمُ  ُأْطِبقَ  أنْ  ِشْئتَ  إنْ  ِشْئَت، ِفيما ذلكَ  فقالَ  ُمَحمَّ
 شيئاا ".  به ُيْشِركُ  ًل وْحَدهُ  اللَّهَ  َيْعُبدُ  َمن أْصالِبِهمْ  ِمن اللَّهُ  ُيْخِرجَ  أنْ  أْرُجو َبلْ : ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ النَّ  فقالَ 
َساِجٌد وَحْوَلُه َناٌس  ملسو هيلع هللا ىلصبْيَنا َرسوُل اللَِّه  "قال:  عبداهلل بن مسعودمن حديث أخرج البخاري ومسلم و  -

، َفَلْم َيْرَفْع ملسو هيلع هللا ىلص ُعْقَبُة بُن َأِبي ُمَعْيٍط بَسَلى َجُزوٍر، َفَقَذَفُه عَلى َظْهِر النبيِّ ِمن ُقَرْيٍش ِمَن الُمْشِرِكيَن، إْذ َجاءَ 
ِمن َظْهرِِه، وَدَعْت عَلى َمن َصَنَع ذلَك، َفقاَل النبيُّ  ه، فأَخَذتْ -َعَلْيَها السَّاَلمُ  -َرْأَسُه حتَّى َجاَءْت َفاِطَمةُ 

ُقَرْيٍش، اللَُّهمَّ َعَلْيَك َأَبا َجْهِل بَن ِهَشاٍم، وُعْتَبَة بَن َرِبيَعَة، وشيَبَة بَن َرِبيَعَة،  ِمن اللَُّهمَّ َعَلْيَك الَمَل : ملسو هيلع هللا ىلص
، َفلَقْد َرَأْيُتُهْم ُقِتُلوا َيوَم َبْدٍر، َفأُْلُقوا في )شك شعبة(وُعْقَبَة بَن َأِبي ُمَعْيٍط، وُأَميََّة بَن َخَلٍف، َأْو أَُبيَّ بَن َخَلفٍ 

وُه َتَقطََّعْت َأْوَصاُلُه بن خلف غيَر ُأَميَّةَ بْئٍر  ، فإنَّه كاَن َرُجالا َضْخماا، َفَلمَّا َجرُّ  ". ُيْلَق في الِبْئر فلم، َأْو أَُبيٍّ
ْبَن َعْمِرو بِن عبد اهلل  َسَأْلتُ  قال: -امرضي اهلل عنه-من حديث عروة بن الزبير  البخاري وأخرج -

ُيَصلِّي في ِحْجِر  ملسو هيلع هللا ىلص، قاَل: بْيَنا النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلصَأَشدِّ شيٍء َصَنَعُه الُمْشِرُكوَن بالنبيِّ أْخِبْرِني بفقلت: الَعاِص: 
ْكٍر حتَّى أَخَذ الَكْعَبِة، إْذ أْقَبَل ُعْقَبُة بُن أِبي ُمَعْيٍط، َفَوَضَع َثْوَبُه في ُعُنِقِه، َفَخَنَقُه َخْنقاا َشِديداا فأْقَبَل أبو بَ 

 .اآلَيةَ  (28غافر: ) (َأَتْقُتُلوَن َرُجالا أْن َيُقوَل َربَِّي اللَّهُ )قاَل: و ، ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النبيِّ بَمْنِكِبِه، وَدَفَعُه 
وصبر عليها أن وصفه المشركون بالجنون والسحر  ملسو هيلع هللا ىلصومن اًلبتالءات التي تعرض لها النبي  -

لَ  الَِّذي َأيَُّها َيا )َوَقاُلواْ والكذب، قال اهلل تعالى عنهم:   ، وقال تعالى:(6)الحجر: َلَمْجُنوٌن( ِإنَّكَ  الذِّْكرُ  َعَلْيهِ  ُنزِّ

ْنُهمْ  مُّنِذرٌ  َجاءُهم َأن )َوَعِجُبوا  ( 4)ص: َكذَّاٌب( َساِحرٌ  َهَذا اْلَكاِفُرونَ  َوَقالَ  مِّ
، وكسرت رباعيته، فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم ملسو هيلع هللا ىلصد ُجرح النبي وفي غزوة ُأحُ  -

  َشْيٌء( اأَلْمرِ  ِمنَ  َلكَ  )َلْيَس  ا رباعيته، وهو يدعوهم إلى اهلل، فأنزل اهلل تعالى:شجوا نبيهم، وكسرو 
الذي فاضت طهارته على الكون كله؛ أن ُيتهم في  ملسو هيلع هللا ىلصالتي تعرض لها النبي  الشديدة ومن اًلبتالءات -

حتى  فيصبر ويحتسب، -رضي اهلل عنها-ِعرضه، ويتهم في زوجته وحبيبته الحصان الرزان عائشة 
 .-رضي اهلل عنها-هااءتأنزل اهلل في شأنها قرآناا يتلى إلى قيام الساعة؛ يشهد ببر 

                                                 
  األخشبان: جبالن بمكة. -1
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 :-رض: اهلل ه ل-معاذ بن جبل  صرب
 الطرراعون وقررع يروم النرراس فرري خطرب   عمرررو أن:-رحمرره اهلل -وجراء فرري سرير أعررالم النرربالء للرذهبي 

  حسرنة برن شررحبيل ذلرك فبلرغ والشرعاب. باألوديرة منره ففرروا رجرز الطراعون هرذا إن فقرال: الشام بأرض

 ربكررم رحمررة الطرراعون فاسررمعوا، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسررول صررحبت لقررد قررائال: يررده فرري ونعرراله ثوبرره يجررر وجرراء فغضررب
 اللهرم فقرال: للشرهادة يتروق وهرو  معراذاا ذلرك فبلغ أعمالكم، ويزكي أنفسكم به اهلل يستشهد نبيكم، ودعوة
 ابنتراه فتصراب الشرهيد، أجرر مثرل لره بره أصريب مرن أن يعلرم نرهأل  منره. األوفرر معراذ بيرت أهل نصيب اجعل

 أبنائره. أعرز مرن وهرو الرحمن عبد ابنه أصيب ثم واسترجع، اهلل وحمد واحد بقبرٍ  فدفنهما وتموتان، اًلثنتان
 إن سرتجدني : معراذ فقال الممترين. من تكن فال ربك من الحق أبتاه، قال: تجدك؟ كيف ًلبنه: معاذاا فقال
 فجعرل رر وأرضراه عنره اهلل رضري رر معاذ كف الطاعون أصاب ثم اهلل، رحمه توفي ثم الصابرين. من اهلل  شاء

 واخنرق غمرك غرم رب يرا قرال: عنره أسرري فرإذا عليه، يغشي ثم النعم، حمر من إلى أحب لهي ويقول: يقبلها
 الرضررا إًل كرران فمررا اجميعارر بيترره أهررل احتسررب أن بعررد  اهلل لقرري ثررم ألحبررك. أنرري لررتعلم إنررك فوعزتررك خنقررك

  وقدره. بقضائه والتسليم
 :-لرض: اهلل ه - صرب سعد بن أب: وقاص

 بجملة من اًلتهامات وهو منها برئ، وصبر على هذا اإلفك والبهتان. أُتهم سعد بن أبي وقاص 
، َمَر َشَكا َأْهُل الُكوَفِة َسْعداا إلى عُ   "قال:  جابر بن سمرةمن حديث  البخاري ومسلمفقد أخرج 

َأَبا إْسَحاَق َفَعَزَلُه، واْسَتْعَمَل عليهم َعمَّاراا، َفَشَكْوا حتَّى َذَكُروا أنَُّه ًل ُيْحِسُن ُيَصلِّي، فأْرَسَل إَلْيِه، َفقاَل: يا 
ْنُت ُأَصلِّي بِهْم َصاَلَة َرسوِل إنَّ َهُؤًَلِء َيْزُعُموَن أنََّك ًل ُتْحِسُن ُتَصلِّي، قاَل َأُبو إْسَحاَق: َأمَّا َأَنا واللَِّه فإنِّي كُ 

َك ما َأْخِرُم َعْنَها، ُأَصلِّي َصاَلَة الِعَشاِء، فأْرُكُد في اأُلوَلَيْيِن وُأِخفُّ في اأُلْخَرَيْيِن، قاَل: َذاَك الظَّنُّ ب ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّه 
َأْهَل الُكوَفِة وَلْم َيَدْع َمْسِجداا إًلَّ َسَأَل  يا َأَبا إْسَحاَق، فأْرَسَل معُه َرُجالا َأْو ِرَجاًلا إلى الُكوَفِة، َفَسَأَل عْنه

ْكَنى َأَبا عْنه، وُيْثُنوَن َمْعُروفاا، حتَّى َدَخَل َمْسِجداا ِلَبِني َعْبٍس، َفَقاَم َرُجٌل منهْم ُيَقاُل له ُأَساَمُة بُن َقَتاَدَة يُ 
يُر بالسَِّريَِّة، وًَل َيْقِسُم بالسَِّويَِّة، وًَل َيْعِدُل في الَقِضيَِّة، قاَل َسْعَدَة قاَل: َأمَّا إْذ َنَشْدَتَنا فإنَّ َسْعداا كاَن ًل َيسِ 

َرُه، وَأِطْل َفْقَرُه، َسْعٌد: َأما واللَِّه أَلَْدُعَونَّ بَثاَلٍث: اللَُّهمَّ إْن كاَن َعْبُدَك هذا َكاِذباا، َقاَم ِرَياءا وُسْمَعةا، فأِطْل ُعمْ 
اَن َبْعُد إَذا ُسِئَل يقوُل: شيٌخ َكِبيٌر َمْفُتوٌن، َأَصاَبْتِني َدْعَوُة َسْعٍد، قاَل عبُد الَمِلِك: فأَنا وَعرِّْضُه بالِفَتِن، وك

نَّه َلَيَتَعرَُّض ِلْلَجَواِري في الطُُّرِق َيْغمِ   ".  ُزُهنَّ َرَأْيُتُه َبْعُد، قْد َسَقَط َحاِجَباُه عَلى َعْيَنْيِه ِمَن الِكَبِر، وا 
وقد كان ُكف بصره، جاءه الناس ُيهرعون إليه كل واحد، م سعد بن أبي وقاص إلى مكة، ولما قد -

يسأله أن يدعو له، فيدعو لهذا ولهذا، وكان مجاب الدعوة، قال عبد اهلل بن السائب: فأتيته وأنا غالم 
عم،  ه: يافتعرفت عليه فعرفني، وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم فذكر قصة، قال في آخرها: فقلت ل

أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد عليك بصرك؟! فتبسم وقال: يا بني قضاء اهلل سبحانه عندي 
 (2/216)مدارج السالكين:  .أحسن من بصري
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 :-رض: اهلل ه ل-صرب هروة بن الزبري 

ملغ اَلَك  اَلِبل ، (1) سافر عرمه من الم الن  إلى  مشق، مفه الطرالق  ما ي القرى مبال ْت رجُا   َأَكَا      
 مشق ح ى كانت نبُف ساق  ق   ِافْت، ف خل عاى الخاالف  الملال   ن ع  الماك، ف ا ر الملال   اس  عاء 
األط َّاء ال؛ارفالن  األمراض مطرق عأج ا، فأجم؛ما عاى من ال؛أج المحال   م قط؛ ا ق ل من اَلسرَي 

سَغ كا ، فمافق عرمُه  ؛  أْلي  عاى من  ُْنَشر ِرجا ، المرض إلى الرِّجل كاِّ ا ح ى الَمِرك، مر ما مكاِت الج
: معرض عاال  األط اء إسقاءه ُمْرِقً ان ح ى الاالب عن معال  فأ الش؛ر  األلغ، فرفض عرمه ذلك  ش ه قائًأ 
لك ال ماهلل، ما كنت مظن محً ا الشرب شراً ا، مم الأكل شالًئا اُلذِ ب عقَا ، ملكن إن كن غ ال ُ  َّ فاعاالن فاف؛اما ذ

ممنا فه البأهن فإنه ال محس  ذلك مال مش؛ر   ، فقط؛ما رجا  من فمق األكا  من المكان الحهن اح الاًطا 
من ال ال قى من ا شهء، م م قائغ الباه، فما  ضمَّر مال اخ ا ، فاما انبرف من البأه عزَّاه الملال  فه 

ن كنَت رجا ، فقال: الا غ لك الحم ، كان له مطراٌف مر ؛  فأخذَت ماح ً  ا، ملئن كنَت مخذَت فق  م قالَت، ما 
 ق  ا  االَت فاطالما عافالَت، فاك الحم  عاى ما مخذَت معاى ما عافالَت، الا غ إنه لغ ممِش   ا إلى سمء قط.
مكان ق  بحب  ؛َض  نال ، ممن غ ا ن  محم  الذي  م محب ممال ه إلال ، ف خل  اَر ال ماب فرفس   فرٌس 

م ال ، فقال: الحم  هلل كانما س ؛ً  فأخذَت من غ ماحً ا مم قالَت س  ، فائن كنت ق  فمات، فجاء الم؛زمن إلى 
ا  االت فاطالما عافالت، ملئن كنت ق  مخذت فاطالما معطالت، فامَّا قضى حاج   من  مشق رجل إلى 

   فال  الم الن ، فما ُسمل اَلذُكر ِرْجا  مال مل ه، مال شكا ذلك إلى مح ، ح ى  خل ما ي القرى الذي مبا 
  (.62)الك ف: (اَنَصبا  َهَذا َسَفِرَنا ِمن َلِقيَنا )َلَقدْ األكا ، م ناك قال: 

 (103 – 101 /9 مالن اال : )ال  اال  (421 – 418 / 2خاكان: ال ن األعالان مفالات انظر)                                                    
 

 آ غ، فال   ؛ب س الل ف ذا مالب ر؟ ال؛زغ ض؛الف الا من غ منت فأالن البا رالن، مماكب من نماذج ف ذه 
 الحبمر مذ ح زكرالا،  المنشار مشق إسماعالل، لاذ ح ماضطجل إ را الغ، النار فه مملقه نمح، فال  مجا  
 مكسرت الكرالغ، اهلل ن ه مالجنمن  السحر ما  غ  ام ،  كاء المق ار عاى مزا  مالمب، الضر مقاسى الحاله،

 معذب ج الر،  ن مس؛ال  مالحسالن، معاّه، النمرالن، مذم مط؛مًنا، عمر مُقِ ل ممج  ، رمس  مش  ر اعال  ،
  الب ر. إال الطرالق  ذا لسالكه فأح مال نجاه مال س الل محم ......فأ ماإلماغ ممالك، المسالب، ا ن
 
 

                                                 
  األََكلَة: داء يقع في العضو فيأكل منه. -1
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ارك، نسعألك الا عغ من  رزقنعا البعع ر عاعى طاع عك، مالبع ر عععن م؛بعال ك، مالبع ر عاعى مقعع  ويف اخل ييام:
 البععع ر. ماج؛انعععا الا عععغ معععن  اح عععى نكعععمن معععن العععذالن آمنعععما معماعععما البعععالحات، م مابعععما  عععالحق، م مابعععم 

، ماج؛ععل بعع رنا فالععك ملععك، ءامالضععر  ءاالسععر البععا رالن فععه ال أسععاء مالضععراء، محععالن ال ععأس، مالبععا رالن فععه 
هِمْ وَأَقَامُواْ الصَّالَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَالَنِيَةً وَيَـدْرَؤُونَ  صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّ }وَالَّذِينَماج؛انا من الذالن قات فال غ :

مْ وَاملَالَئِكَـةُ يَـدْخُلُونَ   عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَـائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِـمْ وَذُرِّيَّـاتِهِ    جَنَّاتُ) 22(بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

 (24 – 22الرع : ) الدَّارِ{عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى  سَالَمٌ)23(عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ

 
 

 وبعد...
  .ف ذا آخر ما  السَّر جم؛  فه  ذه الرسال 

من النفل  س حان  م ؛الىحسن، كما مسأل   ق مل  همن الك ب ل ا الق مل، ممن ال ق َّا ا منّ  - ؛الى –سأل اهللمم
 إخراج ا منشر ا......إن  مله ذلك مالقا ر عاال . عاى  ا مؤلف ا مقارئ ا، مَمن معان 

 ذا مما كان فال ا من بماب فمن اهلل مح ه، مما كان من س م مم خطأ مم نسالان فمنِّه ممن الشالطان، 
فا ُع له  ال  الخطأ مالبماب، فإن كان بماً اال؛ ر  فإن  ماهلل مرسمل  من   راء، م ذا شأن مي عمل  شري

ن كان  غ خطأ فاس افر له   : الق مل مال مفالق، ما 
ن مج ت ال؛الب فس  الخاأ  جّل من ال عالب فال  معأ      ما 

 ا، مال  ج؛ل ألح  فال  نبال ً فالا غ اج؛ل عماه كا  بالًحا ملمج ك خالًبا
 مالحم  هلل الذي  ن؛م     غ البالحات.

 اهلل عاى ن النا محم  معاى آل  مبح   مجم؛الن. ى عمانا من الحم  هلل رب ال؛المالن، مباّ  مآخر
 ممعاغ.معاى  – ؛الى –  ذا ماهلل

 
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ًل إله إًل أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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