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  الخطبة ا,ولى

 :أما بعد

يام يف فاتقوا اهللا تعاىل أيها الناس، روى أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري رضي اهللا عنهما أنه يف يوم من األ
يعطيهم يسألونه املال فأعطاهم عليه السالم، مث سألوه فأعطاهم، ومازال املدينة، جاء ناس من األنصار إىل النيب 

فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه    ما يكون عندي من خري((: كل شيء بيده حىت نفد ما عنده، فقال هلم حني أنفق
هذا احلديث متفق . ))اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا، ومن يتصبر يتصبره اهللا، وما أعطي أحد عطاًء خريا وأوسع من الصرب

، نعم إخوة اإلميان إنه الصرب، هذا مقام األنبياء واملرسلني، ومنازل املتقني، وحلية أولياء اهللا املخلصني، وهو أهم [1]عليه
اهللا تعاىل من ما حنتاج إليه حنن يف هذا العصر الذي كثرت فيه املصائب وتعددت، وقلّ معها صرب الناس على ما أصام به 

. املصيبة، ولو يعلم املصابون ما ينالون من األجر الكبري إن هم صربوا، لتمنوا أن مصيبتهم أشد بالء، وأعظم نكاء
واعلموا يا عباد اهللا أن الصرب من الدين مبنزلة الرأس من اجلسد، فال إميان ملن ال صرب له، ومن يتصرب يصربه اهللا، والصرب 

فرق بني ذوي العزائم واهلمم وبني ذوي اجلنب والضعف واخلور، والصابرون يوفون أجورهم بغري ضياء، بالصرب يظهر ال
ـٰماً: حساب وقال تعاىل عن أهل  ،]75:الفرقان[ أُولَـئك يجزونَ ٱلْغرفَةَ بِما صبرواْ ويلَقَّونَ فيها تحيةً وسلَ

ـٰم علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبٰى ٱلدارِ: اجلنة ، هذا هو الصرب، وتلك منزلته، وما أمجل إخوة ]24:الرعد[ سلَ
وما أسرع اجلزع  اإلميان أن نعلم هذه املنزلة، وأن نقدرها حق قدرها، وأن نصبر أنفسنا ومن حولنا عندما تقع املصيبة،

والسخط إىل نفوسنا عندما تقع املصائب علينا، أو على من حولنا، بل إننا أصبحنا عوناً لإلنسان على أن يتسخط وأن ال 
يرضى بقضاء اهللا، يف بكاؤنا وطريقة عزائنا، وما أمجل الصرب وما أروعه، عندما يكون عند الصدمة األوىل، فذلك هو 

  .الرئيسي، لصدق العبد يف صربه، واحتسابه مصيبته عند اهللاالختيار احلقيقي، واحملك 

التأمل، والتدبر، : إخوة اإلميان إن للصرب وسائل جيب أن نعود أنفسنا عليها وأول هذه الوسائل للصرب على املصيبة
، ففيها ما تقر به األعني، وتسكن به القلوب، وتطمئن إليه النفوس، ولو والنظر يف كتاب اهللا جل وعال وسنة نبيه 

قارن املصاب بني ما أخذ منه وما أعطي فال مقارنة فإنه سيجد أن ما أعطي من األجر، والثواب، أعظم من فوات تلك 
 :اب اهللا كفى ا واعظة ومسلية، عند وقوع املصائباملصيبة بأضعاف مضاعفة، وقفُوا مع آية عظيمة يف كت

ـٰبِرِي رِ ٱلصشبو ٰرتٱلثَّمٱالْنفُسِ والِ ووٱالْم نقْصٍ منوعِ وٱلْجو وفٱلْخ نء ميكُم بِشنلُوبلَنو م نهتـٰب إِذَا أَص ينٱلَّذ
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 م ورحمةٌ وأُولَـئك هم ٱلْمهتدونَأُولَـئك علَيهِم صلَٰوت من ربهِمصيبةٌ قَالُواْ إِنا للَّه وإِنـا إِلَيه ٰرجِعونَ 
عالج ناجع من اهللا عز وجل لكل من أصيب مبصيبة دقيقة أو جليلة ) عونإنا هللا وإنا إليه راج(، ]157-155:البقرة[

ومصري العبد ومرجعه إىل اهللا مواله احلق، البد أن خيلف يف الدنيا يوما ما وراء ظهره، ويأيت ربه فردا كما خلقه أول مرة 
املصاب مبصيبة ما روى مسلم بال أهل وال عشرية وال حول وال قوة ولكن باحلسنات والسيئات، فهل يا ترى يعلم هذا 

هللا وإنا إليه إنا : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول((: يقولمسعت رسول اهللا : (عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
وملا تويف أبو : ، قالت))راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها إال آجره اهللا يف مصيبة وأخلفه خريا منها

فتزوجت : قالت -فما اخللف؟  –مث عزم اهللا علي فقلتها ومن خري من أيب سلمة صاحب رسول اهللا : سلمة؛ قلت
ما يصيب ((: قالرضي اهللا عنهما عن النيب   ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة. [2])رسول اهللا 

  . [3]))حزن وال أذى حىت الشوكة يشاكها إال كفّر اهللا ا من خطاياه  املؤمن من نصب وال وصب وال هم وال

وكل مصيبة دون مصيبتنا مبوته تذكر املصيبة العظيمة مبوت الرسول : والثاين من الوسائل املعينة على الصرب
ون، فبموته عليه الصالة والسالم انقطع الوحي من السماء إىل يوم القيامة، ومبوته انقطعت النبوات، ومبوته ظهر الفساد 

إذا أصيب أحدكم مبصيبة فليذكر ((: يف احلديث الصحيحيف الرب والبحر، وتذكر ذلك تسلية وعزاء للمصائب يقول 
يا أيها الناس أميا أحد من الناس أو ((: يف سنن ابن ماجه   فيما صح عنه، ويقول [4]))مصيبته يب فإا أعظم املصائب

ن أميت لن يصاب مبصيبة بعدي من املؤمنني أصيب مبصيبة فليتعز مبصيبته يب عن املصيبة اليت تصيبه بغريي؛ فإن أحدا م
  ..وما حل بنا بفقده هو أعظم مصيبة، نعم إن تذكر النيب [5]))أشد عليه من مصيبيت

واعلـم بـأن املرء غري خملد         فاصبـر لكـل مصيبـة وجتـلـد  

  فـي غد نوب اليـوم تكشف        واصرب كما صبــر الكرام فإـا

  هذا سبيل لست عنه بأوحـد          مـن مل يصب ممـن ترى مبصيبة؟

  فاذكـر مصابـك بالنيب حممـد     فإذا ذكـرت مصيبـة ومصـاـا

ما أَصاب من مصيبة فى ٱَألرضِ والَ فى أَنفُِسكُم إِالَّ فى أن يعلم املصاب علم اليقني أنّ : ومن الوسائل للصرب
 ِسريي لَى ٱللَّهع كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَن نن قَبـٰبٍ م تك بحالَ ي ٱللَّهو ـٰكُم ا ءاتواْ بِمحفْرالَ تو كُما فَاتلَٰى ماْ عوأْسالَ تلّكَي

  . ]23، 22:احلديد[ كُلَّ مختالٍ فَخورٍ

فيا أيها املصاب، املصيبة واقعة، فوطن نفسك على أن كل مصيبة تأيت إمنا هي بإذن اهللا عز وجل وقضائه وقدره فإن 
جتمعوا على األمر له، فإنه كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، واعلم أن األمة لو ا

  .أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك أو يضروك فلن حيصل ذلك إال بشيء قد كتبه اهللا لك أو عليك

االستعانة باهللا، واالتكال عليه، والرضا بقضائه، روى اإلمام أمحد من : إخوة اإلميان، ومن الوسائل املعينة على الصرب
كنا عند النيب : بلى، قال: أال أحدثكم حبديث ال حيدثكم به أحد غريي؟ قالوا: قالحديث أنس بن مالك 
من عجبت للمؤ((: اهللا ورسوله أعلم، فقال عليه الصالة والسالم: أتدرون مما ضحكت؟ قالوا: جلوسا فضحك، مث قال

، فليعلم من أصيب مبصيبة أن حظّه من املصيبة ما حيدث له [6]))أن اهللا عز وجل ال يقضي عليه قضاء إال كان خريا له
  .من رضا فمن رضي فله الرضا، ومن تسخط فله السخط

: بلى؛ قال: أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ فقلت((: قال يل ابن عباس رضي اهللا عنهما: وعن عطاء بن أيب رباح قال
اجلنة إن شئت صربت ولك : إين أصرع وإين أتكشف، فادع اهللا تعاىل يل؟ قال: فقالتهذه املرأة السوداء، أتت النيب 
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متفق )) إين أتكشف فادع اهللا أن ال أتكَّشف فدعا هلا: بل أصرب، فقالت:وإن شئت دعوت اهللا تعاىل أن يعافيك، فقالت 
عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله له خري ((: قال رسول اهللا : قالوعن أيب حيىي صهيب بن سنان . [7]عليه

رواه )) راء شكر فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا لهوليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته س
  .[8]مسلم

ع فجزعه العلم بأن اجلزع من املصيبة ال يردها بل يضاعفها، فهو إذا جز: والوسيلة اخلامسة مما يعني على الصرب
، ))اتقي اهللا واصربي((: مر بامرأة تبكي عند قرب، فقالأن النيب مصيبة ويغضب ربه، وحيبط أجره، حدث أنس 

: عنده بوابني، فقالت   فأتت باب النيب فلم جتدإنه النيب : إليك عين فإنك مل تصب مبصيبيت، ومل تعرفه، فقيل هلا: فقالت
  .[9]متفق عليه)) إمنا الصرب عند الصدمة األوىل: ((مل أعرفك وسوف اصرب يا نيب اهللا فقال هلا

العلم بأن النعم زائرة وأا ال حمالة زائلة، وأا ال تفرح بإقباهلا فرحا حىت تتعب : ومن الوسائل املعينة على الصرب
  .عليه غدا، سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديالبفراقها ترحا، وما فرح به اليوم حزن 

العلم بتفاوت املصائب يف الدنيا، ومن حصل له األدىن من املصائب يتسلى باألعلى واألعظم : ومما يعني على الصرب
أن من املصائب اليت أصيب ا غريه، من فقد للدين وإمهال وتقصري فيه، فهذا أعظم املصيبة، وجيب أن تعلم أيها املصاب 

  .هذا هو حال الدنيا إن أضحكت قليال أبكت كثريا، وإن سرت يوما أحزنت شهورا، وإن متعت يسريا قنعت طويال

ومما يعني على الصرب كذلك، أن يتذكر املصاب ما يف مصابه من فوائد ولطائف منجية له، فرمبا كان على ذنب 
هللا، ورجع إىل نفسه فعاجل تقصريها يف ذات اهللا، ورمبا مل عظيم أوجب سخط اهللا فَرق قلبه بعد مصابه وتاب وأناب إىل ا

  .يتحقق له ذلك إال بوقوعه يف املصيبة، نسأل اهللا لنا ولكم العافية، وكم رأينا من شواهد الواقع ما يؤيده

 ومن الوسائل املعينة على الصرب، حسن التعزية للمصاب، فإن الكلمة الطيبة للمصاب يثبت ا بإذن اهللا ويعان،
ويعود الصرب عليه سهال يسريا، واملؤمن قليل بنفسه كثري بإخوانه، فإذا وجد هذا يعزيه، وهذا يسليه، سهلت عليه األمور 

ما من مؤمن يعزي أخاه مبا به إال كساه اهللا من ((: قالالعظام، وكشف ما به من مصيبة، ويف احلديث احلسن أن النيب 
، والبد من أن تكون التعزية يف حملها مناسبة، فإن من الناس من إذا عزى ذكر باللوعة [10] ))حلل الكرامة يوم القيامة

وما أروع اهلدي النبوي واألدعية النبوية الكرمية يف العزاء للمصيبة، أما كثرة   من وفاة أو مرض وحنومها،واملصيبة، 
األسئلة عن املصيبة فمما يؤجج األحزان ويؤدي إىل الشكوى إىل اخللق، وهم عاجزون عن تقدمي الشفاء، فعليك أيها 

  .لكاملصاب بكثرة األدعية واللجوء إىل اهللا تعاىل يف كل حا

  صـرب الكـرمي فإن ذلـك أسـلم                            فإذا ابتليت مبحنة فاصرب هلا

  ثوب السـكوت فإن ذلك أسـلم                          وإذا ابتليت بكربة فالبس هلا

  تشكو الرحيم إىل الذي ال يرحـم                             ال تشكونّ إىل العبـاد فإمنا

هذه آيات اهللا وأحاديث نبيك حتثك على الصرب، وتسليك يف مصابك، فامحد اهللا،    أخي يا من أصابته املصيبة
وأحسن نيتك، واحتسب مصيبتك وارض مبا قدر اهللا لك، فلعل لك عند اهللا منزلة ال تبلغها بعمل، فما يزال اهللا يبتليك 

لك املنزلة العالية من اهللا، فامحد اهللا وكن من الصابرين؛ أعوذ باهللا حبكمته مبا تكره ويصربك على ما يبتليك به حىت تبلغ ت
ـٰبِرِين علَٰى ما أَصابهم وٱلْمقيمى وبشرِ ٱلْمخبِتني : من الشيطان الرجيم ٱلصو مهقُلُوب جِلَتو ٱللَّه رإِذَا ذُك ينٱلَّذ

ـٰهم ينفقُونَ قْنزا رممو لَٰوة35-34احلج [ ٱلص.[  

  …بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم 



4 

 

 
 

 
 ).1053(، صحيح مسلم )1469(صحيح البخاري  [1]

  ).918(صحيح مسلم  [2]

  ).2573ـ  2572(، صحيح مسلم )5641(صحيح البخاري  [3]

  ).1/53(صحيح أخرجه الدارمي يف سننه  [4]

  ).1599(سنن ابن ماجه  [5]

  ).148(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )3/184(مسند أمحد  [6]

  ).2576(، صحيح مسلم )5652(صحيح البخاري   [7]

  ).2999(صحيح مسلم  [8]

  ).926(، صحيح مسلم )1283(صحيح البخاري  [9]

انظر مصباح الزجاجة، والسلسلة . فيه نظر: قال البخاري. قيس أبو عمارة موىل األنصار: ويف إسناده) 1601(أخرجه ابن ماجه  [10]
  ).610(الضعيفة لأللباين 

  الخطبة الثانية

هللا الذي وعد الصابرين أجرهم بغري حساب، وأثاب الشاكرين على النعم بدوامها واالزدياد، وأشهد أن ال احلمد 
إله إال اهللا وحده ال شريك له من غري شك وال ارتياب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، سيد الرسل، وخالصة العباد، 

 .يوم املآب وسلم تسليماصلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل 

صرب على طاعة اهللا، : أما بعد، فاتقوا اهللا تعاىل أيها الناس واعلموا أن للصرب أقساما ذكرها العلماء، وهي ثالثة
وصرب عن حمارم اهللا، وصرب على أقدار اهللا، اليت جيريها إما مما ال قدرة للعباد فيه، وإما مما جيريه اهللا على أيدي بعض العباد 

والصرب على طاعة اهللا أن حيبس اإلنسان نفسه على العبادة، ويؤدا كما أمره اهللا تعاىل وأن ال . يذاء، واالعتداءمن اإل
يتضجر منها، أو يتهاون ا، أو يدعها، فإن ذلك عنوان هالكه وشقائه، ومىت علم العبد ثواب اهللا على هذه الطاعة، هان 

د إذا أخلص اإلنسان فيها هللا واتبع رسوله، كانت بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، عليه أداؤها وفعلها، فاحلسنة وهللا احلم
واهللا يضاعف ملن يشاء، أما الصرب عن معصية اهللا فأن حيبس اإلنسان نفسه عن الوقوع فيما حرم اهللا عليه، مما يتعلق حبق 

وي واألخروي، وأن ذلك مما يضر بدينه، ويضر اهللا أو حقوق عباده، ومىت علم العبد ما ينتظر العاصي من العقاب الدني
بعاقبة أمره، فإن الذنوب عقوباا قد تعم، ويبعث الناس على أعماهلم فمىت ما علم الفاعل ما يلقى من جزاء الذنوب، 

 الصرب على أقدار اهللا فمعناه أن يستسلم اإلنسان ملا يقع عليه من    وجب عليه أن يدعها خوفا من عالم الغيوب، وأما
البالء واهلموم واألمراض واألسقام، وإذا وقعت به مصيبة فال يقابلها بالتسخط والتضجر، وأن يعلم أن هذا البالء لنزوله 
أسباب وحكم، ال يعلمها إال اهللا، وأن يعلم أن لدفعه ورفعه أسبابا، من أعظمها جلوؤه ودعاؤه وتضرعه إىل مواله، فهذه 

هي رمحة م لريجعوا إليه، وليعرفوا أنه هو املتصرف بعباده كما يشاء،   ى عباده، إمنااألمراض اليت أرسلها اهللا تعاىل عل
ـٰبكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُواْ عن كَثريٍ: يقول تعاىل ا أَصمهذه أقسـام ]. 30:الشورى[ و

عجبا ((: إلميان ـ فمن حقق مقام الصرب ومقام الشكر، كمل بذلك إميانه وجنا، ولذلك قال النيب الصـرب، ـ إخوة ا
ألمر املؤمن إن أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء 

   ]تقدم خترجيه قريبا [  ))صرب فكان خريا له


