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 واصرب وما صربك إال باهلل

 90/90/0009   بتاريخ   لإلمام الشهيد البوطي  مجعةخطبة 
 

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

أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خري 
نيب أرسله، أرسله اهلل إىل العامل كله بشرياً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آل 

 متالممني إىل يوم الدي،، وأوصيكم أيها اسمسلمون ونفسي اسمذنبة سيدنا حممد صالًة وسالمًا دائمني
 بتقوى اهلل تعاىل.

 أما بعدُ فيا عبادَ اهلل:
واألهواِء ّشهواِت ورأيُتُه حمفوفًا بلهيِب العلى ديِ، اهلِل عزَّ وجّل كّلما تأّملُت يف صراِط االستقامِة 

السّيما هذا العصر  اسمسلُم يفالذي ينبغي أن يتحّملُه اجلوانِب وتأّملُت يف اجلهد شّّت م،  غرياتِ واسم
ذا الّصراِط يف ه. كّلما تأّملُت هذا الّصراط ىعلى االستقامِة علعاهَد موالُه وخالَقُه الّشابُّ الذي 

سوِل اهلِل صّلى اهلُل تذّكرُت قوَل ر  ،للثباِت عليهاسمسلُم يف هذا العصر الذي ينبغي أن يتحّملُه واجلهِد 
كالقبِض ّصرُب فيه،َّ  ال ،فإنَّ وراءكم أيّاماً )الذي يقوُل فيِه ألصحابه: يف احلديِث الّصحيح عليِه وسّلم 
بل منكم )قاَل: : منهم أم منّا يا رسوَل اهلل؟ قاَل أحدهم .(، للرّجِل منهم أجُر مخسنَي منكمعلى اجلمر

  .(وال جيدونعلى احلقِّ أعوانًا ألّنكم جتدوَن 
تفوُر الغرائُز لذي ا ال سّيما الّشابُّ  ،يف هذا العصرِ الذي يستقيُم على صراِط اهلِل ال شكَّ أنَّ اسمسلَم 

على صراِط اهلِل تقيمًا ويبقى ثابتًا مسه، ع، ميينِه ومشالنرياَن الّشهواِت تتأّجُج والذي يرى  ،بنَي جواحنه
ويرقى إىل  ،خُل فيما قالُه اسمصطفى صلى اهللُ عليِه وسّلمدي. ال أشكُّ يف أنَّ مثَل هذا اإلنسان عزَّ وجلّ 

  .الرّتبِة اليت حتّدَث عنها
ِِ ع، هؤالءِ إىل أن خيفَّ أمُل الّصرِب وكيَف الّسبيُل  ؟ءاز : ما العولكّّن أتساَءُل أيضاً  يف هذا   النّا

وإّنُه )اإلماُم أمحد: و يف احلديِث الذي يرويِه ابُ، ماجه اسمصطفى عليِه الّصالُة والّسالم  العصر؟ أمل يقل
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الذيَ، عرفوا ؤالِء اسمسلمني هأماَم إىل أن يتيّسَر الّصرُب  فكيَف الّسبيلُ ؟ (على م، يّسرُه اهلُل عليهليسرٌي 
 خمافًة منه؟وعرفوُه فامتألت أفئدهتم والذيَ، عرفوا اهلَل فأحبّوه،  ،اهلَل فبايعوه

على م،  يسريٌ ل وإّنهُ ): واضح، واألمُر كما قاَل اسمصطفى عليِه الصالُة والّسالمالّسبيُل أيّها اإلخوة 
صراِط ِم سريِه على لكلِّ إنسان  يشعُر بآال لعزاًء وأيَّ عزاء  وإنَّ يف هذه الكلمِة  .(اهللُ عزَّ وجلَّ عليهيّسرُه 

به شيئًا إال إن وال يغّن ع، صاح ،استعملُه اإلنسان نيفيُد إال إولك،َّ الّدواَء ال اهلِل سبحانُه وتعاىل، 
هرع اسمريض إليه، أما أن ال يكون م، الناِ رجوع إىل الدواء، فال شك عندئذ أن الدواء ال الدواء يفيد 

 .ال الطبُّ يغّن ع، اسمريِض شيئاً و 
اهلُل  لنا وصفهُ  الذي وهذا جزءٌ م، الّدواءِ  .، االلتجاُء إىل اهلِل سبحانُه وتعاىلالّتضرُّع إىل اهللالّسبيل: 

ُِ الّدواِء فالثّقُة باهلِل عزَّ وجّل، وجلَّ يف حمكِم تبيانه،  عزَّ  والثّقة هي  الّشفاء، الثّقة هي مصدرُ أّما أسا
عزَّ وجلَّ حقَّ َ، باهلِل فم، آم .سبحانُه وتعاىلمثرُة اإلمياِن باهلِل  :والثّقُة باهللِ  .مفتاُح حلِّ اسمشكالت

 مِّ، َصاحِلاً  َعِملَ  َم،  )يقول:  وتعاىل ، واهلُل سبحانهُ بوعِد اهلِل عزَّ وجلّ يثَق كاَن جديراً بِه أن  :انمياإل
يِيَ نَّهُ  ُمؤ ِم،ٌ  َوُهوَ  أُنَثى أَو   ذََكر   زِيَ ن َُّهم   طَيَِّبةً  َحيَاةً  فَ لَُنح  َرُهم َولََنج  َس،ِ  َأج  ، وهذا وعٌد (يَ ع َملُونَ  َكانُوا   َما بَِأح 

ِديَ ن َُّهم   فِينَا َجاَهُدوا َوالَِّذي،َ ). ويقول: وجلّ قاطٌع م، اهلِل عزَّ  ِسِننيَ  َلَمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ وَ  ُسبُ لَنَا لَنَ ه   . (ال ُمح 
، ذهب إىل الطّبيب الذيأرأيتم إىل اسمريض . اآلخرةفضاًل ع، معروفة يف حياتنا الّدنيا وإّّنا حلقيقٌة 

هذا اسمريض مبقداِر ما يكوُن  .محلُه عليهافأمرُه باحلميِة اليت مثَّ كتَب لُه الّدواء فحصُه، مثَّ شّخَص مرضُه 
ومبقداِر ما تكوُن  الّدواء. احلمية والّصرُب على جترّعِ  التّعُب م،خيفُّ عليِه  ،بالطّبيِب وعلمِه وبراعتهِ واثقًا 

إذا حقيقٌة نعرُفها مجيعًا. .اً ويكوُن جترُّع الّدواِء عليِه عسري شديدة،  ضعيفة تكوُن احلميُة عليهِ ثقتُه بالطّبيِب 
ينبغي أن عمَة اليت ط األوأدركَ  ،ووقَع على الّدواِء الّشايف يقيناً علَم مرضُه جّيدًا أيقَ، اسمريُض أنَّ طبيَبه 

كيَف إذا   عزَّ وجّل؟  َع اهللِ . فكيَف إذا كاَن األمُر مفإنَّ احلميَة ختفُّ على هذا اإلنسانيبتعَد عنها يقينًا 
وأنَّ الوعَد ُمه وعلمَت أنَّ هذا الكالَم كالآمنَت به، ووثقَت به، هَو اهلُل سبحانُه وتعاىل؟ كاَن طبيُبك 

وإذا تكامَل لّثم،، ايف حّقك ليَس أكثَر م، دفع  ألقساِط ألّنَك تعلم أنَّ الّصرَب فإنَّ الّصرَب يهون. ، وعُده
 .بَل اآلخرةقويعطيَك ما قد صربَت م، أجلِه يف الّدنيا اهلَل عزَّ وجلَّ يهُبَك ال ُمثَم،  فإنَ دفُع الّثم، 

أردنا أن نلفَت الّنظَر  ولها وُل سردُ طوحبوادَث ي ظاتوبع بِعربوجلَّ لنا هذا اسمعىن  وقد أوضَح اهللُ عزَّ 
ليِه الّصالُة ع: قّصُة سّيدنا يوُسف مثاَل األمثلة، وعربَة العربإليها. ولك، حسبُنا أن نضَع أماَم أعيننا 

اِب يف سبيِل . منذا الذي مُحَِّل م، الّشبيف تفسرِي هذه القّصةوألمر  ما أفاَض البياُن اإلهليُّ والّسالم، 
ِجَ، وهو شاب  يافع سُ كما مُحَِّلُه يوسَف عليِه الّصالُة والّسالم؟ يف هذا العصِر أو قبَل هذا العصِر  اهلِل 
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انتقَل م، وجّل.  واثقًا باهلِل عزَّ واحتسَب األمَر عنَد رّبه إذ كاَن  ،وثبَت على صربهوهو بريء، وصرب، 
وُغلَِّقُت  ، نفسه،ع - يف ذلَك العصرأمجُل الّنساِء  -: راودتُه امرأُة العزيز ذلَك االبتالِء إىل ابتالء  أشدّ 
ثقُتُه برّبه، لى الّصرِب عاحلال، وإّّنا أعانُه فصرب، وما أشدَّ الصرَب يف مثِل هذه  األسباُب وُهيَِّئِت األسباب

وهو أخرى  خر: ُسجَ، مرّةً آنقلُه اهلُل عزَّ وجلَّ إىل ابتالء   .وبعَد خوفِه منُه عزَّ وجلَّ َد خجلِه م، رّبه بع
مثَّ ماذا  عزَّ وجّل،  ، صرَب واحتسَب عنَد اهللِ ما شاَء اهلُل أن يلبثمل يفعل شيئًا ولبَث يف الّسجِ، بريء 

ندما تعّرَف إخوُة يوُسَف ع اهلِل سبحانُه وتعاىل نُ يرمسها لنا بيا يتقفوا أماَم هذه النّتيجِة الكانت النّتيجة؟ 
 إِنَّهُ  َعلَي  نَا الّلهُ  َم،َّ  َقد   ِخيأَ  َوَه َذا يُوُسفُ  أَنَا   قَالَ  يُوُسفُ  أَلَنتَ  أَإِنَّكَ  قَالُوا  ): عليِه وما كاَن هلم أن يعرفوه

رِب   يَ تَّقِ  َم، رَ  ُيِضيعُ  الَ  الّلهَ  فَِإنَّ  َوِيص  ِسِننيَ  َأج  إّنُه م، ) :ذا هو رصيُدهاهذه عصارُة القّصة، وه ،(ال ُمح 
وإّّنا كاَن ّنوذجًا  ،وما كاَن سّيُدنا يوسُف بدعًا م، الرّجال. (فإنَّ اهلَل ال يضيُع أجَر احملسننييّتِق ويصرب 
اوتدُه ع، نفسه، بّوأُه ر ، مّوجُه م، تلَك اليت أنقذُه اهلُل م، الّسج،سبحانُه وتعاىل يف عباده، لسّنِة اهلِل 

  . مع الزّم،ةً وذهبت عرب عزَّ وجلَّ عليِه مشَل أهلِه وأبويه عرَش مصر، أعاَد اهلُل  عزَّ وجلَّ  اهللُ 
 جُ حيتا  ،طبِّ طبيبهبكما يؤمُ، اسمريض   أقلُّ اسمراتبِ . أّوالً إىل إميان  باهلِل عزَّ وجلَّ ولك،َّ األمَر حيتاج 

 ات  مثَّ إنَّ األمَر حيتاُج إىل ثب، هكما يؤمُ، اسمريض بعبقرّيِة طبيب  أقلُّ اسمراتب .باهلِل سبحانُه وتعاىلإىل ثقة  
رِبُوا   ا  آَمنُو  الَِّذي،َ  أَي َُّها ا)َ : أمل يقل اهلُل عزَّ وجلّ  .على ما أمَر بِه اهلُل سبحانُه وتعاىل  َورَاِبطُوا   َوَصاِبُروا   اص 

ِلُحونَ  لََعلَُّكم   الّلهَ  َوات َُّقوا     .(تُ ف 
واُب ع، هذا يف اآليِة يأتيَك اجلبالّصرِب وأنا ال أطيُقه؟  بالّصرب؟ وكيَف يلوأّّن يل  :وقد يقوُل قائلٌ 

رِب  ): األخرى ُركَ  َوَما َواص   هذا الكالم، ولك،َّ يفورمّبا تشعُر مبظهر  م، مظاهِر التّناقِض  ،(بِالّلهِ  ِإالَّ  َصب  
م، اهلِل و ّصرب ، أي اعزم على الشيئًا ال متلكهأن ختلَق اصرب، ولك، ليَس معىن صربك . الكالِم متناسق
 ؟ معز يوهل عجَز إنساٌن ع، أن  ؟فهل عزمَت جتَد مثرَة صربك .إعطاَء القّوةسبحانُه وتعاىل 
يف ألحبولة إّّنا تتمّثُل هذه اهلا،  واحدٌة ال ثانَ الّشيطاِن يف هذا العصر  أحبولةإنَّ أيّها النّاِ: 

دَّ ضو الفكرّي ز غكلُّ حمرتيف الهذه األحبولة هي اليت ميسُك هبا   .األهواء يف الّشهوات، يفاسمغريات، 
ُيصطاَد أن  بتغى، وأنَّ اسمسلَم اليوَم يإىل حماولة  غرائزّيةعقلّية م، حماولة الغزَو الفكريَّ حتّوَل اإلسالم، و 

، نكياِن اإلنسات يف  إّّنا رُكِّبوحنُ، نعلُم أنَّ الغريزَة فكيَف الّسبيُل إىل ذلك؟ م، غريزتِه ال م، عقله، 
هليبها حنَي  هو الذي ميلُك أن يطِفئَ أودَع بنَي جواحنَك هذه الغريزَة الّربُّ الذي  .هباوكل  منّا يشعُر 

بنَي يديِه على زَم وأن تتضرَّع إليه، مثَّ أن تعبرّبك، وأن تلوَذ به، والّسبيُل إىل ذلَك أن تستنجَد  .يشاء
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لّصرَب بنَي اولكّّن أنتظُر أن ختلَق أقصد، ، ال أملُك إال أن إال أن أعزمإّن ال أملُك  اللهمَّ  :قائالً الّصرب 
  .ر. واهلُل عزَّ وجلَّ على كلِّ شيء  قدييف نفسي وكيانكما خلقَت نرياَن هذه الغرائز حني  اجو 

 َهَّت   َولََقد  ال: قيف احلديِث ع، سّيدنا يوسَف إذ الذي أشاَر إليِه البياُن اإلهليُّ وذلَك هو الربهان 
ِرفَ  َكَذِلكَ  رَبِّهِ  بُ ر َهانَ  رََّأى َأن لَو ال هِبَا َوَهمَّ  ِبهِ  َشاءَوال فَ  السُّوءَ  َعن هُ  لَِنص  َلِصنيَ  ِعبَاِدنَا ِم،   إِنَّهُ  ح  . (ال ُمخ 

ِِ مجيعًا،  برهاٌن وضعُه اهلُل   . قي بِه نفسهيكلُّ م، شاَء استطاَع أن جيعَل منُه حصنًا بنَي أيدي النّا
 . وأسأُل اهللَ سبحانهُ راهلِل يف هذا العصالثّباَت على ديِ، باسمسلمنَي مجيعاً أسأُل اهلَل سبحانُه وتعاىل 

سوِأ الوسائِل إسالَم اسمسلمنَي بأحياولوَن أن يصطادوا شباَك أولئَك الذيَ، عنّا وعنهم  دَ أن يبعوتعاىل 
ِِ ولك،َّ اهلَل غالٌب على أمرِه  ، وإنَّ هواءاأل: أال وهي نرياُن الّشهواِت و القذرِة يف هذا العصر  أكثَر النّا

 .... أقوُل قويل هذا وأستغفُر اهلَل العظيمال يعلمون


