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 مر اهلل بهأالصرب على املبدأ الذي 
 51/30/5891تاريخ الخطبة: 

 
احلمد هلل مث احلمد هلل احلمد محداً يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم ال أحصي ثناءًا عليك أنت كما أثنيت على نفسك، 

يه وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصف
وخليله خري نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشريًا ونذيرًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
حممد وعلى آل سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني متالزمني إىل يوم الدين، وأوصيكم أيها املسلمون 

 ونفسي املذنبة بتقوى اهلل تعاىل.
 أما بعُد فيا عباَد اهلل:

ويلحُّ على عبادِه، يلحُّ اهللُ  ويكّرُر الوصّيَة به، ،سبحانُه وتعاىلما رأيُت مبدًأ يوصي بِه كتاُب اهلِل 
 كالّصرب على اليقنِي الذي آمنوا به،  وجيزُل هلُم املثوبَة عليه، عزَّ وجّل على عبادِه أن يتشّبثوا هبذا املبدأ،

 به.وعلى املبدأ الذي أمرهم اهللُ سبحانُه وتعاىل 
 والّصرُب وحده: هو الّشيُء الذي كلمُة الّصرِب من أكثِر الكلماِت تكرارًا يف كتاِب اهلِل عزَّ وجّل،

))إّّنا يُوّّف الّصربوَن أجرهم فقاَل عزَّ وجّل:  وعَد اهلُل عزَّ وجّل عبادُه أن يثيبهم عليه بدون حساب،
ورابطوا واتّقوا اهلَل  أيها الذيَن آمنوا اصربوا وصابروايا ))وعن الّصرب قاَل اهللُ عزَّ وجّل:  ،بغرِي حساب((

أحدمها َم الّدين إىل قسمنِي اثنني: ، قسَ َم البياُن اإلهليُّ يف سورٍة كاملةوقد قسَ  ،لعلكم تُفلحون((
لفي والعصر*إنَّ اإلنساَن ))فقاَل عزَّ من قائل:  ثاين يتمّثُل بالّصرِب عليه.يتمّثُل يف اليقنِي باحلّق، وال

وهذا معىن قوِل املصطفى  .آمنوا وعملوا الّصاحلاِت وتواصوا باحلقِّ وتواصوا بالّصرب(( ُخسر*إال الذين
 . الّصرُب نصُف اإلميان""عليِه الّصالُة والّسالم: 

  معىن ذلك: أنَّ اإلمياَن إّنا يتكّوُن من حقيقتنِي اثنتنِي يف حياِة املرء:
 .الذي أنزلُه اهللُ عزَّ وجّل عليه أن يستيِقَن اإلنساُن باحلقّ  احلقيقُة األوىل:

 احلقيقُة الثّانية: أن يصرَب على مقتضى هذا احلّق فيتمّسَك به.
فإن ُوِجَد يقنٌي ولكن مل يتحّقِق الثّباُت على  من اجتماِع هاتنِي احلقيقتني يتكامُل اإلميان،

  إمياٌن ومهّي. فذلَك إمياٌن ناقص بل هوَ  مقتضى هذا اليقني،
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، ال يُزرُع إال . وينبغي أن نعلم أنَّ اإلمياَن نبتٌ هذه احلقيقُة الّساطعة ينبغي أن نتمثّلها يا عباَد اهلل
فمن مل يهبُه اهلُل عزَّ وجّل هذا املعىن يف   ، وأنُّه مثرة ال حتيا إال يف حصٍن من الّصرب،يف تربِة الّصرب

 احنِه إال يسرياً. مل يثبِت اإلمياُن بنَي جو  كيانه،
الّضيُم مكروه، والّضيُم مظهٌر من مظاهِر  وما الفرق بنَي الّصرِب والّضيم؟ وما هي حقيقُة الّصرب؟

ّضيم. ولكنَّ الّصرَب وجاَء اإلسالُم ليزيَد الّناَس كراهيًة بال وقدميًا كانِت العرُب تأنُف الّضيم، الّذل،
الّضيُم والّصرب كالمها االمتناع  وإّنَك قد تنظُر يف الظّاهر فتجُد الّضيَم والّصرَب شيئًا واحداً، حممود،

مرًّة نسّمي ، و مسرتذالً نسّمي ذلَك ضيمًا  ة  لكن مر  والبعد عن رغائب الّذات، عّما تشتهيه الّنفس،
 ذلك صرباً حمموداً.

و أن متنَع نفَسَك من شيٍء تشتهيه نفُسك بدوِن ما الفرُق بينهما؟ الّضيم هو أن مينعَك إنساٌن أ
 هذا هو الّضيم.  .ِل على ما هو أفضلدة، ودوَن أمٍل باحلصو فائ

دوَن  متتنع عن أن ترّفه نفسك بالّنعم اليت أنعم اهلُل عزَّ وجّل هبا عليك كل الطّّيبات،أمتتنع عن 
ال لشيٍء إال  إنساٌن عن نيِل مالّذك،. أو حيبُسَك ودوَن أمٍل يف الوصوِل إىل غايٍة حممودة ،هدف

وال فائدَة مَن الثّباِت  مَل من ورائه،أال هذا الّتمّنع وهذا احلرمان  ال لشيٍء إال ليخزيك، ليضيمك،
ومن مثَّ فإنُّه  والّصرُب على هذا ال يسّمى صرباً، ال يصرُب على هذا، نساَن املختارإلومن مثَّ فإنَّ ا عليه،

 بل هَو مذموم. ليَس مبحمود،
متوّقٌف  عافيتكألّنَك تعلم أنَّ اسرتجاَع  أّما الّصرب: فهَو أن متتنَع عن شيٍء هتفو إليِه نفُسك،

لن  وقاَل لك: ألنَّ الطّبيَب حّذرك وكالمُه عندَك صدق، متتنع عِن الطّّيِب مَن الطّعام، على ذلك.
 هذا هو الّصرب. تعوَد إليَك عافيُتَك وصّحتك إال إذا امتنعَت من هذا الطّعام،

وأن تثبت على املغامراِت يف الطّرِق الّشاّقِة  ،القذاةعلى الّسرِي على  الّصرب: هو أن تثبت
أن تثبت  ولالستقراِر يف بيتك. الّصرب: هو للوصوِل إىل بلدك،والعسرية، ألنَّ ذلَك هو الّسبيُل الوحيد 

الذي  ألّنَك لن تستطيَع أن جتمَع املال على مشاقِّ الغربة، وعلى الّذلِّ الذي تراُه من أجِل مجِع املال،
، وصربَت على الغربة، هذا نكإال إذا صربَت على الضّ  فتوّسَع عليهم معيشتهم، ستعوُد بِه إىل أهلك

 هو الّصرُب احملمود.
فحرماٌن يتوّخى منُه اإلنساُن أن أّما الّصرب:  .وال هدف حرماٌن ال فائدَة من ورائه :نكإذًا الضّ 

 . وأن يتخّلَص من بالٍء وشقاٍء مبينني يناَل حقيقًة أمسى،
ما هنى اهلُل سبحانُه وتعاىل أّما ذلَك الّضيم فذلَك  هذا هو الّصرُب الذي أمَر اهلُل عزَّ وجّل به،

 عنه.
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اليت تذّكُر اإلنساَن بضرورِة الّصرب عن وعندما تقرُأ يف كتاِب اهلِل عزَّ وجّل اآلياِت الكثرية 
 مبا وراَء ذلَك الّصرب،فاعلم أنَّ البياَن اإلهلّي ينّمي يف كيانَك األمل  والّصرِب على املصائب، املعاصي،

هو الّرحيُم هبم، الّرؤوُف فان، معاَذ اهلل، احلرملذات ّيباِت ال يريُد من عبادِه أن حيرموا أنفسهم من الطّ 
 وهو سٌم يفتُك جبسمك،فهَو مينعك أن تناَل ما تظّنُه طيّباً  ولكنَّ رّبَك سبحانُه وتعاىل يطّببك، هبم،

ألنُّه ليَس كما تتصّوُر سبباً من  واللهِو احملّرم، مينعَك ربَُّك سبحانُه وتعاىل أن تنحطَّ يف مهايِع الّشقاء،
 ّضياِع والّضالل.إّّنا هو سبٌب من أسباِب الشِّقوِة وال أسباِب الّسعادة،

كيَف السبيُل   فلنسأل أنفسنا السؤاَل التايل:فإذا عرفناها  هذه احلقيقُة ينبغي أن تكوَن ساطعة،
 سّيما يف هذا العصر.ن نصرب؟ وهذا هو العموُد الفقرّي إلسالِم املسلِم ال أ إىل

سبيُل  وعلى املصائِب اليت يبتليِه اهللُ عزَّ وجّل هبا؟ كيَف يستطيُع الّشابُّ أن يصرَب عِن املعاصي؟
وتقّوَي جذورُه يف عقلَك ونفسك. كّلما ازداَد يقيُنك أن تعوَد إىل اإلميان  ذلَك يا عباَد اهلل باختصار:

ا وعدَك ويقيُنَك مبازددَت قدرًة على الّصرب. وكّلما َضُعَف يقيُنَك باهلل  وما وعدَك به،باهلِل عزَّ وجّل 
  الّصرُب عليَك أصعَب وأشّق. أصبحَ  ،به

عندما تصاُب ال قّدَر اهلُل مبرٍض مَن  وانظر إىل املثِل الّتايل: فاعلم أنَّ بنَي األمريِن تالزمًا كبرياً،
مبقداِر ما تكوُن  من األطعمِة اليت تشتهيها نفُسك،من قائمٍة ويأتيَك طبيٌب فيحّذرك  األمراض،

ومبقداِر ما تكوُن ثقُتَك  مبقداِر ما تستطيُع أن تصرَب عن هذه األطعمة، ،موفورة ثقُتَك بالطّبيبِ 
 ، هذه حقيقٌة ال ريَب فيها. مبقداِر ما يسيُل لعاُبَك وراَء تلَك األطعمة بالطّبيِب ضعيفة،

* الذيَن  ))وبّشِر الّصابرينوتعلُم معىن قوله:  ّقُن كالَم رّبَك سبحانُه وتعاىلإذاً نعود: مبقداِر ما تتي
إذا أصابتهم مصيبٌة قالوا إنّا هلل وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلواٌت من رهّبم ورمحة وأولئَك هم 

وحياتنا الّدنيويّة  ، مبقداِر ما تستيقُن هذا الوعَد اإلهلي، مبقداِر ما يسهُل عليَك الّصرب.((املهتدون
قس صربَك على  آخرتَك على دنياك، ِقس  ، واحلديُث عنها حديٌث طويل، فَ أمثلٌة ساطعٌة هلذه احلقيقة

بدافع األمل أّنَك ستعوُد إىل بلدتَك مباٍل  صربَك على العمل املسرتذِل يف بالٍد نائيٍة عن أهلك الغربة،
فاصرب على ابتالءاِت اهلِل سبحانُه وتعاىل  ،ألواِء هناكما تصرُب على ال  ِقس  ديَنَك على دنياك ،وفري
  هذه حقيقٌة ال ريَب فيها. هنا،

خليٌق به  بدايةوال يدرُك هناية ال يعلُم  كتائٍه ضائع، يف هذه احلياة خيوضولكنَّ اإلنساَن الذي 
هذا اإلنساِن من نفسه، ومثّلُت سابقًا هذيِن  بالءو  أاّل يصرب، خليٌق بِه أال يؤمَن إال بلّذِة الّساعة،

أّما أحدمها فموقٌن يقينًا تاّمًا بأنَّ هنايَة هذا  اإلنسانني برجلنِي يسراِن يف نفٍق مظلٍم حتَت األرض،
أّما الثّاين فموقٌن بأنَّ هذا الّنفق مسدود وال . وطاب الّنفق واحٌة خضراُء فّواحة جيُد فيها كلَّ ما لذَّ 
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. والثّاين وشعَر بالرّاحة . األّوُل يسري وكّلما ساَر أكثر شعَر باألمِل األعظم،ُه إال هذا الّظالمهنايَة ل
مها وكال .وازداَد اختناقاً، وال بدَّ أن يؤوَل أمرُه إىل االنتحار يسري وكّلما ساَر أطبَق الّظالُم على صدره،

وهَو يسرُي يف ظالمه. وعدُم يقنِي ذاك أشقاُه يقنُي هذا بالّنهاية أسعدُه حّّت  يسرياِن يف طرٍق واحد،
 .حّت وهو يسرُي يف الطّريِق ذاته

على إذا كنَت ال تستطيُع أن تصرَب . فيا أخي الّشاب هذا املعىن ينبغي أن نتلّمسُه يف أنفسنا
لسوَف عد إىل اإلمياِن برّبك ف الّشهواِت اليت ترتّبُص من حوِلَك، فتلّمس مكمَن اإلمياِن بنَي جواحنك،

تأماًل واعتباراً مبا يف هذا الكوِن من مظاهِر  قراءًة لكتابه، قوِّ جذوَر إمياِنَك باهلل ذكراً له، تراُه ضعيفاً،
 ُعد بعَد ذلك فلسوَف جتد نفسَك قد قويت على الّصرب، ،منِّ حّبَك ملوالَك بنَي جواحنك عظمته،

فال وجوَد  والّشكُر الذي يتحّدُث عنُه الّناس كأمٍر يسرُي مَع الصرب ال حقيقَة لُه إال مَع الّصرِب ذاته،
اإلمياُن والّصرُب فقط، ما الّشكر؟ أن يستعمَل اإلنساُن نَِعَم  وإذاً فاحلقيقُة واحدة: للشُّكِر إال بالّصرب،

وال ثباَت  فال شكَر بدوِن صرب، عَل ذلَك إال بالّصرب؟هل تستطيُع أن تف ما خلقُه اهللُ من أجله،فياهلل 
 وال وصوَل إىل ما أعّدُه اهلُل لَك من سعادٍة إال بالّصرب، أسأُل اهلل عزَّ وجلّ  على اإلمياِن بدوِن صرب،

فاستغفروُه جيعلنا من الّصابرين وأن حنيَي آمالنا برمحتِه وكرمِه وغفرانه، إنُّه الّربُّ الّسميُع اجمليب، أن 
      يغفر لكم.

    
      


