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£abp-sS a-l-Xzhpw t{i-jvTX-bp-am-Wv \mw ]-dªXv. 
 

دخل اهللا عن الحكم بن عمير قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الصبر واالحتساب هن عتق الرقاب وي
  .الطبراني في معجمه الكبيرصاحبهن الجنة بغير حساب

  
£-a G-ä-hpw \-¶m-bnssI-sIm-Åp-I-bpwap-dp-sI ]n-Sn-¡p-I-bpwsN-t¿-− aq-¶p {][m-\ 

k-µÀ-̀ -§-fm-Wv C-\n a-\-Ên-em-¡m-\p-ÅXv. H¶v, A-Êz-_v-dp A-\nÂ a-lv-fqÀ: AÃm-
lphn-e¡n-bIm-cy-§Ä D-t]-£n-¡m³ £-a Im-Wn-¡p-I. C-Xm-Wv G-ä-hpw D-¶-Xam-b 

£-a. Camw A-en(d) ]-d-bp-¶p: 

 
فمن صبر على المصيبة حتى يردها .المعصيةالصبر ثالث فصبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن «

  .بحسن عزائها كتب اهللا له ثالث مئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء واألرض
ومن صبر على الطاعة كتب اهللا له ست مائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم األرض إلى منتهى 

تسع مائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم األرض إلى ومن صبر عن المعصية كتب اهللا له .العرش
  »منتهى العرش مرتين

  
C-Xv Xn-cp-h-N-\-am-bn D-²-cn-̈  ]-ÞnX-·m-cp-ap−v (C-_v-\p A-_n Zp³-bm þ In-Xm-_p-Êz-

_-vÀ). F-¶mÂNn-eÀ C-Xn-sâkzo-Im-cy-X-bnÂkwi-bw {]-I-Sn-̧ n-¡p-¶p (D-Zm,C-_v-
\pÂJ¿nw). F-́ psIm-−m-WvsX-äpsN-¿m-Xn-cn-¡p¶-Xv G-ä-hpw h-en-b £-a-bm-bn am-dp-

¶Xv? km-[m-c-W H-cmÄ H-cpsX-änÂ \n-¶v am-dn \nÂ-¡W-sa-¦nÂ \m-evi-àn-I-tfm-Sv 

t]m-cm-tS-−-Xp-−v:  Zp³-bmhv, ssi-Xzm³, i-cocw, tZ-tl-Ñ. A-XpsIm-−v sX-äp-I-fnÂ 
\n-¶v am-dn-\nÂ-¡m³ Im-Wn-¡p¶-XmWv G-ähpw hen-b £-a. 

 
فقد وجد في رسالة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إلى أبي موسى األشعري عليك بالصبر واعلم أن الصبر 

 .صبران أحدهما أفضل من اآلخر الصبر في المصيبات حسن وأفضل منه الصبر عما حرم اهللا تعالى

c-−v, A-Êz-_v-dp A-eÂ a-Av-aqÀ; AÃm-lp IÂ-]n-¨ Im-cy-§Ä sN-¿m³ £-a Im-Wn-
¡p-I. ap-d{]-Im-cw \n-kv-Im-cw t\m-¼v a-äp B-cm-[-\-IÄ sN-bv-Xp ho-«m³ \Ã £-a B-
h-iy-am-W-tÃm. lq-Zv 11 C-Xn-te-¡v kq-N-\ \Â-Ip-¶p-−v (kz-_-dq h-A-an-epÊzm-en-
lmXn). H-cmÄ kÂ-IÀ-½w sN-¿p-t¼mÄ aq-¶p k-µÀ-̀ -§-fnÂ £-an-¡-W-sa-¶v ]-Þn-
X-·mÀ ]Tn-̧ n-¡p¶p.A-Xn-sâ ap-¼pw A-Xv sN-bv-Xv sIm-−n-cn-¡p-t¼m-gpw ]n-¼pw (Jq-
XpÂJp-eq-_vv). A-Xn-\v H-cp-§epw \n¿-̄ v \-¶m-¡-ep-am-WvkÂ-¡À-½w A-\p-jvTn-¡p-
¶-Xn-sâ ap-¼v Im-Wn-t¡-− £-a. \-¶m-bnsN-bv-Xp ho-«p-¶-Xv sN-¿p-t¼m-gp-Å £-a. 
sN-bv-Xp I-gn-ª-Xn-\p ti-jw A-Xv F-Sp-̄ p ]-d-bp-Itbm a-äp-Åh-sc A-dn-bn-¡p-
ItbmsN-¿m-Xn-cn-¡p¶-Xv I-gn-ª-Xn-\p ti-j-ap-Å £-a.  

aq-¶vA-Êz-_v-dp A-eÂ a-Jv-ZqÀ: AÃm-lp \-ap-¡v hn-[n-̈  hn-]-̄ p-I-fp-sStaÂ £-an-¡p-
I. s]m-Xp-sh £-an¡p-I F-¶v ]-d-bp-t¼mÄ \-½p-sS a-\-Ên-te¡vHm-Sn-h-cp-¶-Xv C-̧ -d-
ª £-a-bmWv. C-̄ -c-¡m-cp-sS {]-Xn^-ew t\m-¡p-I: 
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َر، َوُأْعِطَي َفَشَكَر، َوظُِلَم فـََغَفَر، َوظََلَم : " قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْن سخبَرَة، قَالَ  َمِن ابـُْتِلي َفَصبـْ
َعِن اْبِن َعباٍس، َأن َرُسوَل اِهللا )   شعب االيمان(  "ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ُأولَِئَك َلُهُم اْألَ : قَالَ . َماَلُه : فَاْستَـْغَفَر، ِقيلَ 

نـَْيا َواْآلِخَرةِ : " َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم، قَالَ  َر الد قـَْلٌب َشاِكٌر، َوِلَساٌن َذاِكٌر، : َأْربٌَع َمْن ُأْعِطيَـُهن فـََقْد ُأْعِطَي َخيـْ
َعْن ُعَمَر ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه )  شعب االيمان(  "اْلَبَالِء َصاِبٌر، َوَزْوَجٌة َال تـَْبِغيِه َخْونًا ِفي نـَْفِسَها َوَال َماِلِه َوَبَدٌن َعَلى 

ٌر َحِمَد اللهَ  َوَشَكَر َوِإْن َأَصابـَْتُه ُمِصيَبةٌ  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعِجْبُت ِلْلُمْؤِمِن ِإْن َأَصابَُه َخيـْ
  )احمد(  اْحَتَسَب َوَصبَـَر اْلُمْؤِمُن يـُْؤَجُر ِفي ُكل َشْيٍء َحتى ِفي اللْقَمِة يـَْرفـَُعَها ِإَلى ِفيهِ 

 
AÃm-lp I-W-¡m¡n-b C¯-cw £-an-t¡-− hn-]-̄ p-IÄ ]-e-X-c-̄ n-em-Imw. D-Zm-l-c-
W-̄ n-\v D-äh-sc \-ã-s¸Sp-Itbm A-hÀ a-c-W-s¸-Sp-ItbmsN-¿p-I. b-Av-Jq-_v \-
_n(A)¡v kw-̀ -hn¨-Xv C-Xm-W-tÃm. 

 
َما ِلَعْبِدي ِإَذا قـََبْضُت َصِفيَه ِمْن : يـَُقوُل اُهللا َعز َوَجل : " قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة قَالَ 

صلى اهللا عليه -َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَل ُكنا ِعْنَد النِبى )  بخاري( "َواْحَتَسَب َجَزاٌء ِإال اْلَجنَة , بَـَر َأْهِل الدنـَْيا َفصَ 
اْرِجْع « َقاَل لِلرُسوِل ِفى اْلَمْوِت فَـ  -َأِو ابـًْنا َلَها  -فََأْرَسَلْت ِإلَْيِه ِإْحَدى بـََناتِِه َتْدُعوُه َوُتْخِبُرُه َأن َصِبيا َلَها  - وسلم

َها فََأْخِبْرَها ِإن لِلِه َما َأَخَذ َوَلُه َما َأْعَطى وَُكل َشْىٍء ِعْنَدُه بَِأَجٍل ُمَسمى َفُمْرَها فـَْلتَ  فـََعاَد » ْصِبْر َوْلَتْحَتِسْب ِإلَيـْ
َوقَاَم َمَعُه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َوُمَعاُذ  -صلى اهللا عليه وسلم- َقاَم النِبى قَاَل فَـ . الرُسوُل فـََقاَل ِإنـَها َقْد َأْقَسَمْت لََتْأتِيَـنـَها

نَ  اُه فـََقاَل َلُه َسْعٌد َما َهَذا يَا ْبُن َجَبٍل َواْنطََلْقُت َمَعُهْم فـَُرِفَع ِإلَْيِه الصِبى َونـَْفُسُه تـََقْعَقُع َكأَنـَها ِفى َشنٍة فـََفاَضْت َعيـْ
)  متفق عليه(   »َهِذِه رَْحَمٌة َجَعَلَها اللُه ِفى قـُُلوِب ِعَباِدِه َوِإنَما يـَْرَحُم اللُه ِمْن ِعَباِدِه الرَحَماَء « اللِه قَاَل  َرُسولَ 

ُد اْلَعْبِد قَاَل اللُه ِلَمَالِئَكِتِه قـََبْضُتْم َعْن أَِبي ُموَسى اْألَْشَعِري َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَل ِإَذا َماَت َولَ 
فـَيَـُقوُلوَن َحِمَدَك  َوَلَد َعْبِدي فـَيَـُقوُلوَن نـََعْم فـَيَـُقوُل قـََبْضُتْم ثََمَرَة فـَُؤاِدِه فـَيَـُقوُلوَن نـََعْم فـَيَـُقوُل َماَذا قَاَل َعْبِدي

  )ترمذي(  ًتا ِفي اْلَجنِة َوَسموُه بـَْيَت اْلَحْمدِ َواْستَـْرَجَع فـَيَـُقوُل اللُه ابـُْنوا ِلَعْبِدي بـَيْ 
  

am-dm-hym-[n-IÄ sIm-−v I-ã-s¸-Sp-I. 

 
َعِن الطّاُعون، فََأْخبَـَرَها أنُه َكاَن  - صلى اهللا عليه وسلم  - أَنـَها َسأَلْت رسوَل اهللا : عن عائشَة رضَي اهللا عنها

َعثُُه اُهللا تـََعاَلى َعَلى  َمْن يَشاُء ، َفَجَعَلُه اُهللا تعالى رَْحَمًة لْلُمْؤِمنيَن ، فـََلْيَس ِمْن َعْبٍد يـََقُع في الطاُعوِن َعَذابًا يـَبـْ
رواه . هيِد فيمكُث في بلِدِه َصابرًا ُمْحَتِسبًا يـَْعَلُم أنُه ال يصيُبُه إال َما َكَتَب اُهللا َلُه إال َكاَن لَُه ِمْثُل أْجِر الشّ 

  .  البخاري
أال أريك امرأة من أهل الجنة ؟ : قال لي ابن عباس : حدثني عطاء بن أبي رباح قال : عمران أبي بكر قال  عن

إني أصرع ، وإني أتكشف ، : هذه المرأة السوداء ، أتت النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت : بلى قال : قلت 
إني أتكشف ، فادع : قالت » أن يعافيك إن صبرت فلك الجنة ، وإن شئت دعوت اهللا « : فادع اهللا لي فقال 

  )بخاري(  اهللا أن ال أنكشف فدعا لها



 

   

HADIA CSE Khutba Notes (2.6.2017) 
 

t\m-¼v AÀ-°-am-¡p-¶Xv (c−v) 

 

Aw-K-ssh-Ieytam Aw-K£-Xtam kw-̀ -hn-¡pI. 

 
 َوَجل َه َعزالل َم يـَُقوُل ِإنُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَي َعْبِدي قَاَل ِإَذا ابـُْتلِ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل الل

نَـْيهِ  ُهَما اْلَجنَة يُرِيُد َعيـْ   .الحبيبتان هما العينان)  بخاري(  ِبَحِبيَبتَـْيِه ثُم َصبَـَر َعوْضُتُه ِمنـْ
 
A-c-£n-Xmh-Ø, Zm-cn-{Zyw, Iq-«-a-cWw, I-em-]w, hn-e-¡-b-äw. 

  
ُلَونُكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونـَْقٍص ِمنَ  َوالصاِبرِيَن )البقرة(اْألَْمَواِل َواْألَنـُْفِس َوالثَمَراِت َوَبشِر الصاِبرِيَن  َولََنبـْ

عن عصمة بن أبي حكيمة )البقرة(ِفي اْلَبْأَساِء َوالضراِء َوِحيَن اْلَبْأِس ُأولَِئَك الِذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـُقوَن 
ذكرت آخر « : يا رسول اهللا ما أبكاك ؟ قال :  عليه وسلم ذات يوم ، فقيل بكى رسول اهللا صلى اهللا: قال 

عن عمر قال )  ابن ابي الدنيا(  »أمتي وما يلقون من البالء ، فالصابر منهم يجيء يوم القيامة وله أجر شهيدين 
على صاعكم ومدكم  اصبروا وأبشروا ، فإني قد باركت« : غال السعر بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول اهللا : 

، فكلوا وال تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي االثنين ، وطعام االثنين يكفي األربعة ، وطعام األربعة يكفي الخمسة 
  )مسند البزار(  والستة ، وإن البركة في الجماعة

 
C¯-cw ]-co-£-W-§Ä `u-Xn-I-Po-hn-X-̄ n-sâ `m-K-am-sW-¶v a-\-Ên-em¡n (_-e-Zv 4) 
s]m-dp-XntI-SvIm-Wn-¡m-sX kl-\w ]m-en-¡p-I-bm-Wvhn-izm-knsN-t¿-−Xv. sh-{]m-f-s -̧
«-XpsIm-−v {]-tXy-In-̈ v Im-cy-sam-¶p-anÃ-tÃm. 

 
  ال تجزعن إذا دهتك مصيبة 

  أن الصبور ثوابه ضعفان  
  فإذا ابتليت بنكبة فاصبر لها 

  اهللا حسبي وحده وكفاني  
  إذا ما رماك الدهر يوماً بنكبة 

  يء له صبراً ووسع له صدراً فه 
  ألن تصاريف الزمان كثيرة 

  فيوماً ترى عسراً ويماً ترى يسراً 
  وما الدهر واأليام إال تصرف 

  وما العيش إال حيرة ونكوب 
  

A-Xn-\v \mw sN-t¿−-Xv AÃm-lp-hn-sâ J-Zv-dnÂ A-Sn-bpd-̈ v hn-iz-kn-̈ v £a ssI-sIm-
Å-emWv.  
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ِإن ِعَظَم اْلَجَزاِء َمَع ِعَظِم اْلَبَالِء َوِإن اللَه ِإَذا َأَحب قـَْوًما ": اهللا عليه و سلمعن انس بن مالك عن النبي صلي 
َلُه الرَضا َوَمْن َسِخَط فـََلُه السَخطُ  سمعت : عن أبي موسى األشعري قال )   ترمذي( "ابـَْتَالُهْم َفَمْن َرِضَي فـَ

ِإن رَُجًال أََتى النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاَل ) ديلمي(  »الصبر رضا  «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
يَماُن بِاللِه َوَتْصِديٌق بِِه َوِجَهاٌد ِفي َسِبيِلِه قَاَل أُرِي ُد َأْهَوَن ِمْن َذِلَك يَا َرُسوَل يَا نَِبي اللِه َأي اْلَعَمِل َأْفَضُل قَاَل اْإلِ
ُر قَاَل أُرِيُد َأْهَوَن ِمْن َذِلَك يَا َرُسوَل اللِه قَاَل َال تـَتِهِم اللَه تـَبَ  اَرَك َوتـََعاَلى ِفي َشْيٍء َقَضى اللِه قَاَل السَماَحُة َوالصبـْ

  .إن اهللا إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به: قال أبو الدرداء رضي اهللا عنه )  احمد(  َلَك بِهِ 

  قلم القضاء جرى بكل مكون 
  !  يا صاحب األحزان ماذا تحزن  
  إن كان سخطك ليس يجلب راحة  
 فرضاك بالبلوى أحق و أحسن  

 
JpXp_ t\m«vkv 
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