
قيمة الصبر في اإلسالم 

 

. الصبر ذلؽ كصفٌ أساسيٌ فً خياة المؤمفَ ييعرؼ بى خقيقٌ اَيماف كخسف اليقيف باهلل

ألنى بى يككف كؼ ...مف كانت التقكل مقامىَ كاف الصبر خالى:" كهك كما قاؿ أبك طالب المكً

لؽَ كهذق مف عزاُـ األمكر التً يضيؽ منوا  لؽ كاختماؿ األذل مف الذى األذل عف الذى

ليؽه بلػت قيمتى أعلٍ الدرجات ِبد أف نتعرؼ عليى ك علٍ أنكاعى . (1)"أكثرالصدكر فىذي

 .كخاِتى كفضاُلى

 :تعريؾى- 1

 :لػٌ- أ

دىاًة : "؛ قاؿ تعالٍ(2)الصبر هك الخبس-  ـٍ بًاٍلػى بْوي كفى رى عى الًْذيفى يىٍدعي ؾى مى اٍصبًٍر نىٍفسى كى

 ًًٌ  ً اٍلعى أم اخبسوا مع هؤِء الذيف يدعكف ربوـ كاجلس إليوـ كِ تجاكزهـ إلٍ  (28الكوؼ)" كى

كهك أمر للنبً صلٍ هللا عليى كسلـ بصخبٌ األذيار مف أهؿ الصفٌ ك الرككف إليوـ . غيرهـ

 .ضدا عف صناديد قريش

ٍكا بًالْصٍبرً : "كقاؿ تعالٍ اصى تىكى ٍكا بالصبر علٍ طاعٌ هللاَ كالصبر علٍ " كى اصى معناق تكى

 .الدذكؿ فً معاصيى

ا لىنىا ًمٍف :"َ قاؿ تعالٍ(3)كالصبر نقيض الجزع-  ًزٍعنىا مى ـٍ جى
بىٍرنىا أى لىٍينىا أىصى اءه عى كى سى

ًخيصو   ؛(21أبراهيـ)"مى

بيرَ أم فً أمر ملتبس  ديد ليس : كالصبر-  ـًٌ صى
هك ال دة كالقكةَ يقاؿ كقع القكـ فً أي

 (.4)لى منفذ

:                                                                                                             اصطالحا-ب

إنى خبس النفس علٍ ما يقتضيى العقؿ كال رع كعما يقتضياف : قاؿ الراغب األصفوانً- 

 خبسوما عنى؛ 

 هك تجرع المرارة مف غير تعبس؛: كقاؿ الجنيد- 

 ترؾ ال ككل مف ألـ البلكل لػير هللا إلٍ هللا؛: كقاؿ الجرجانً- 

خبس النفس عف الجزعَ ك اللساف عف الت كًَ كالجكارح عف : كقاؿ ابف القيـ- 

 (.5)الت كيش



فالصبر إذا هك منع كخبس النفس عف الجزع كاللساف عف الت كً كالجكارح عف 

 .الت كيشَ كهك ثبات القلب عند مكارد اِضطراب

فمثّ العفك صبر علٍ خؽ اِنتقاـَ : كنّخظ أف أكثر أذّؽ اَيماف داذؿ فً الصبر

كالجكد صبر علٍ  د النفسَ كالًخٍلـ صبر علٍ  يطاف الػضبَ كالعمؿ كاِجتواد صبر 

 (.6)"كؿ مقامات الديف مرتبطٌ بذلؽ الصبر"فنرل أف ... علٍ راخٌ النفس كذمكلوا

اَيماف : "عف أنس بف مالؾ رضً هللا عنى قاؿَ قاؿ رسكؿ هللا  صلٍ هللا عليى كسلـ

فإف رأس : "كقاؿ ابف القيـ رخمى هللا. (7)"نصفافَ نصؼ فً الصبرَ كنصؼ فً ال كر

كلذلؾ جمع المكلٍ عز كجؿ هذيف ". ال كر التكخيد كرأس الصبر ترؾ إجابٌ داعً الوكل

كيكرو : "الذلقيف فً قكلى تعالٍ بْارو  ى  (.30ال كرل)"ًإْف ذىلًؾى  يىاتو لًكيٌؿً صى

الصّة نكرَ كالصدقٌ برهافَ : كقد كصفى النبً صلٍ هللا عليى كسلـ بالضياء خيث قاؿ

كهذا الكصؼ فيى لطيفٌ خيث قاؿ أنى ضياء أم هك نكر لكف معى . "(8)"كالصبر ضياء

رى نيكرأن " خرارةَ كما بىيْف ذلؾ تعالٍ اٍلقىمى ؿى الْ ٍمسى ًضيىاءن كى عى فالضياء . (5يكنس)"هيكى الًْذم جى

 (.9)"يككف داُما معى خرارةَ كذلؾ هك الصبرَ إنى نكر مع م قٌ للقلب ك البدف

 :مجاالت الصبر ؽً القرآن- 2

ذكر القرآف الكريـ آيات تبيف مجاِت الصبر المذتلفٌَ كهً كإف كانت مخددة فً ثّثٌ 

الصبر : "خيث قاؿ ابف عباس رضً هللا عنوما. أنكاع إِ أنوا تندرج تختوا عينات تقاس عليوا

 :فً القرآف علٍ ثّثٌ أكجى

 ؛(10)صبر علٍ أداء فراُض هللا تعالٍَ فلى ثّثماٌُ درجٌ- 

 صبر عف مخارـ هللا تعالٍ فلى ستماٌُ درجٌ؛- 

كإنما فضلت هذق الرتبٌ . كصبر علٍ المصيبٌ عند الصدمٌ األكلٍ فلى تسعماٌُ درجٌ- 

مع أنوا مف الفضاُؿ علٍ ما قبلوا كهً مف الفراُض ألف كؿ مؤمف يقدر علٍ الصبر علٍ 

المخارـَ فأما الصبر علٍ بّء هللا تعالٍ فّ يقدر عليى إِ األنبياء ألنى بضاعٌ الصديقيفَ فإف 

 (.11)"ذلؾ  ديد علٍ النفس

 :كتتلذص هذق المجاِت فيما يلً

 :صبر مطلق- أ

ـٍ : "جاء فً قكلى تعالٍ بًًٌو ًى رى جى اءى كى كا اٍبتًػى بىري الْذيًفى صى َ فوك صبر مطلؽ (22الرعد)..."كى

غير مقيد ي مؿ مجاِت الصبر كلواَ كالباعث عليى مرضاة هللا تعالٍَ كهك ما سماق ابف القيـ 

 (.12")صبر هلل كذلؾ بترؾ خظكظ النفس كمرادها لما أراد هللا"رخمى هللا 



 

 

 :الصبر علٍ العبادة- ب

العبادة هً طاعٌ المكلٍ عز كجؿ كهً فعؿ مستمر فيى خبس النفس علٍ مداكمتوا "

كألف فيوا م قٌ كمجاهدة كتعب يختاج العبد فيوا إلٍ صبر كإف كاف يأتً بوا مخبٌ . كالقياـ بوا

فوً صبر مع هللاَ أم مع أكامر هللا بخيث يدكر اَنساف المسلـ معوا خيثما دارتَ . كرضا

فوذا اَنساف يككف صبرق داُما مع هللا عز كجؿ خيثما . فأينما تكجوت بى األكامر تكجى معوا

ٓب : "قاؿ تعالٍ. فوك ثبات القلب باِستقامٌ معى. (13)"كانت مرضاة هللا فوك يصبر رى

اٍصطىبًٍر لًًعبىادىتًىً  ا فىاٍعبيٍدقي كى ا بىٍينىويمى مى اِىٍرًض كى اًت كى اكى ٍر أىٍهلىؾى "كقاؿ أيضا . (65مريـ)" الْسمى امي كى

لىٍيوىا اٍصطىبًٍر عى أم صبر كانتظر فً هدكء : كاصطبر ال ذص. (123طى)"...بًالْصّىًة كى

نّخظ أف زيادة المبنٍ تدؿ علٍ زيادة المعنٍَ كالمعنٍ أف . (14)كاطمُناف دكف  ككل

لٍى : الصّة تستكجب الصبر للمداكمٌ عليواَ كهذا يتجلٍ فً قكلى تعالٍ ةه ًإِْ عى بًيرى ًإنْوىا لىكى كى

اً ًعيفى   (. 45البقرة)"...اٍلذى

ؾى :" كما أف هذق الطاعٌ تتطلب صخبٌ أهؿ الصّح كالصبر معوـَ قاؿ تعالٍ اٍصبًٍر نىٍفسى كى

ٍجوىىي  ً ييًريديكفى كى ًٌ  ً اٍلعى دىاًة كى ـٍ بًاٍلػى بْوي كفى رى عى الًْذيفى يىٍدعي  (.28الكوؼ)"مى

 : المطيع يختاج إلٍ الصبر علٍ طاعتى فً ثّثٌ أخكاؿ"كِبد أف نذكر أف

كذلؾ بتصخيد النيٌ كاَذّص كالصبر علٍ  كاُب : قبل الطاعٌ أي العمل- 

الرياءَ كهك مف الصبر ال ديد عند مف يعرؼ خقيقٌ النيٌ كاَذّص كآفات الرياء كمكاُد 

إنما األعماؿ بالنيات كإنما لكؿ امرئ ما :"النفس؛ كقد نبى النبً صلكات هللا عليى إذ قاؿ

 (15)"نكل

فيّزـ الصبر عف دكاعً الفتكر ... كً ِ يػفؿ عف هللا فً أثناء عملى:أثناء العمل- 

كا:"إلٍ الفراغَ كلعلى المراد بقكلى تعالٍ بىري اًملًيفى الًْذيفى صى ـى أىٍجري اٍلعى أم  (58العنكبكت )"نًٍع

 صبركا إلٍ تماـ العمؿ؛

 إذ يختاج إلٍ الصبر عف إف اُى كالتظاهر بى للسمعٌ كالرياء :بعد الؾراغ من العمل- 

ـٍ "كالصبر علٍ النظر إليى بعيف العجبَ كما قاؿ تعالٍ  الىكي ِى تيٍبًطليكا أىٍعمى  (.16(")43مخمد)" كى

 :الصبر علٍ البالء- ج

انىٍكقي مف تعنت أقكاموـ كعدـ  كهذا النكع مف الصبر كاف أ د علٍ أنبياء هللا لما عى

قاؿ تعالٍ مذاطبا رسكلى الكريـ . خيث كردت آيات عديدة تيبىيًٌف هذق المعاناة. تصديقوـ لدعكتوـ

ـً ًمفى الٓرسيؿً : "صلٍ هللا عليى كسلـ ٍز بىرى أيليكا اٍلعى ا صى ككاف  صلٍ . (35األخقاؼ)"...فىاٍصبًٍر كىمى

لىؾ الجباؿ يذبرق أف هللا تعالٍ أمرق  هللا عليى كسلـ قد ِقٍ مف قكمى البأس ال ديد مما جعؿ مى



ـي رسكؿ هللا صلٍ هللا عليى . أف يأتمر بأمر رسكلى كأف ييطٍبؽ عليوـ األذ بيف إف  اء فكاف ًخٍل

بؿ أرجك أف يذرج مف : "كسلـ أكبر مف غضبىَ خيث فىْضؿى الصبر علٍ هذا األذل كقاؿ

لىقىٍد : ثـ بيف لى سبخانى نتيجٌ هذا الصبر فقاؿ. (17")أصّبوـ مف يعبد هللا ِ ي رؾ بى  يُا كى

نىا ـٍ نىٍصري هي اءى تٍْ جى بيكا كأيكذيكا خى ا كيذًٌ لٍى مى كا عى بىري ؿه ًمٍف قىٍبلًؾى فىصى سي بىٍت ري  (.34األنعاـ)" ...كيذًٌ

ْعدكا باِنتقاـ  كألف المسلميف األكاُؿ ِقكا تعنتا كعذابا  ديدا مف كفار قريشَ فكأنوـ تىكى

ا : "ألنفسوـَ فأنزؿ هللا تعالٍ ييٍرً دهـ إلٍ الصكاب فقاؿ سبخانى اًقبيكا بًًمٍثًؿ مى ـٍ فىعى اقىٍبتي ًإٍف عى كى

ٍيره ؿ ـٍ لىويكى ذى بىٍرتي لىًٍُف صى ـٍ بًًى كى كًقٍبتي بؿ دلوـ علٍ أخسف مف اِنتقاـ فقاؿ . (126النخؿ)"ْصابًًريفى ؿً عي

أىنْىي : عز كجؿ ةه كى دىاكى بىٍينىىي عى في فىًإذىا الًْذم بىٍينىؾ كى ًى أىٍخسى ِى الْسيًٌُىٌي ًاٍدفىٍع بًالْتًً ًه نىٌي كى سى ِى تىٍستىًكم اٍلخى كى

ـه  ًمي ًٌّي خى لً ـو . كى ًظي ظٌو عى ا ييلىقْاهىا ًإِْ ذيك خى مى كا كى بىري ا ييلىقْاهىا ًإِْ الًذيفى صى مى َ فصاخب (35-34فصلت)"كى

هذا الخظ هك الذم يملؾ مف أذّؽ التسامد ما يستطيع بى فتد القلكب المػلقٌَ فىتيقبًؿي علٍ ديف 

 .هللا عف طكاعيٌ كاذتيار

فالصبر ضياء كبى يميز بيف ذكم العزاُـ كالومـ العاليٌ كبيف غيرهـ مف الذيف يجزعكف 

إف الصبر هك المعيار الخقيقً لقكة إيماف العبد أك ضعفى قاؿ عنى المكلٍ عز . عند أكؿ مصيبٌ

ًر :" كجؿ بىٌ ً اًت كى رى الثْمى اًؿ ك اِىٍنفيًس كى نىٍقصو ًمفى اِىٍمكى ٍكًؼ كى اٍلذى كًع كى ءو ًمفى اٍلجي ًٍ ـٍ بً ى نْكي لىنىٍبليكى كى

اًجعيكفى  ًإنْ  ًإلىٍيًى رى ًصيبىٌه قىاليكآ ًإنْا لًلًى كى ـٍ مي ابىٍتوي كلذا ِبد . (155البقرة)" الْصابًًريفى الًًٌذيفى ًإذىآ أىصى

مًىَ قاؿ تعالٍ ٍْ ٌو ًفً : "للمؤمف أف يعلـ أف المصيبٌ تأتً بقدر مف هللا كعًؿ ًصيبى ابى ًمٍف مي ا أىصى مى

لٍى هللًا يىًسيره  اىهىا ًإْف ذىلًؾى عى ـٍ ًإِْ ًفً ًكتىابو ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف نىٍبرى ِى ًفً أىٍنفيًسكي (. 22الخديد)" اِىٍرًض كى

كاعلـ أف : "قاؿ  صلٍ هللا عليى كسلـ. فوك سبخانى القادر علٍ إنفاذها كهك القادر علٍ دفعوا

األمٌ لك اجتمعت علٍ أف يضركؾ ب ًءَ ِ يضركؾ إِ ب ًء قد كتبى هللا عليؾَ جفت 

 (.18")األقّـ كرفعت الصخؼ

 :الصبر علٍ الشووات- د

الصبر علٍ ال وكة أسوؿ مف الصبر علٍ ما تكجبى ال وكةَ : "قاؿ ابف القيـ رخمى هللا

ـى ...فإنوا إما أف تكجب ألمان كعقكبٌَ كإما أف تضيع كقتان إضاعتى خسرة كندامٌ كإما أف تىٍثلً

كإما أف تيذهب ماِن بقاؤق لى . (أم عرض اَنساف كسمعتى)ًعرضان تكفيرق أنفع للعبد مف ثىٍلًمًى 

كإما أف تسلب نعمٌ بقاؤها ألذ . كإما أف تضع قدران كجاهان قيامى ذير مف كضعى. ذير مف ذهابى

كإما . كإما أف تجلب هٌمان كغمان كخزنان كذكفان ِ ييقارب لذة ال وكة...كأطيب مف قضاء ال وكة

كإما أف تقطع الطريؽ . (ألف ال وكة الخراـ خجاب)أف تينسً ًعلمان ًذكرق ألذٓ مف نيؿ ال وكة 

فقان ثـ يصبد عديـ التكفيؽ)علٍ نعمٌ مقبلٌ  كى كإما أف تيخًدث عيبان يبقٍ . (كأف يككف ال ذص مي

كفً هذا قاؿ عمر بف .      (19)"صفٌ ِ تزكؿَ فإف األعماؿ تكرث الصفات كاألذّؽ

زنان : "طاب رضً هللا عنىخاؿ ثىٍت خي ٌو أىٍكرى ْب نىظرةو زرعٍت  وكةنَ ك وكةي ساع ري كى

 (. 20")طكيّن 



قاؿ . فالصبر علٍ ال وكة إذف أسوؿ ألؼ مرة مف الصبر علٍ ما تكجبى هذق ال وكة

ٍيًر هيدلن ًمفى هللاً :"تعالٍ اقي بًػى ٓؿ ًمْمًف اتْبىعى هىكى فى اىضى مى ـى . كى إْف هللاى ِى يىٍوًدم اٍلقىٍك

 (. 50القصص)"الظْالًًميفى 

فّ يجب أف يجعؿ اَنساف معيار خياتى فيما يضرق كما ينفعى ما مالت إليى نفسىَ كإنما 

 .المعيار هك ما اذتارق هللا لى

 :الصبر علٍ النعمٌ- هػ 

اٍبتيلينىا مع رسكؿ هللا صلٍ هللا عليى :"عف عبد الرخمف بف عكؼ رضً هللا عنى قاؿ

الضراء : "قاؿ ابف األثير. (21")كسلـ بالضْراًء فصبرناَ ثـ ابتلينا بالسراء بعدق فلـ نصبر

الخالٌ التً تضرَ كهً نقيض السراءَ يريد أىنْا اٍذتيبًرنا بالفقر ك ال دة كالعذاب فصبرنا عليىَ 

 (. 22)"فلما جاءتنا السراء كهً الدنيا كالسعٌ كالراخٌ بىًطٍرنىا كلـ نصبر

البّء يىٍصبًر عليى المؤمف كالكافرَ كِ يىصبر علٍ العافيٌ إِ :" كقاؿ بعض السلؼ

دًٌيقكف  (.23)" الٌصً

 :كذلؾ بأف

 . ِ يػتر بوذق النعمٌ كيركف إليوا-

 أِ يسرؼ فً النْوىـ منوا كالذم يسرؼ فً األكؿ كال رب كالجماعَ فيؤدم بى ذلؾ إلٍ -

كيليكٍا :"قاؿ تعالٍ. فّ إفراط كِ تفريط. ضد مبتػاق ٍسًجدو كى ـٍ ًعٍندى كيٌؿً مى ذيكا ًزينىتىكي ـى ذي ادى يىا بىنًً ءى

ٍسًرًفيفى  ِى تيٍسًرفيكٍا ًإنْىي ِى ييًخٓب اٍلمي بيكٍا كى اٍ رى  (.29األنعاـ )"كى

ـٍ لىًٍُف :"قاؿ تعالٍ.  أف يؤدم خؽ هللا فً هذق النعـ ختٍ ِ تيسلب منى- بيكي إٍذ تىأىذْفى رى كى

ًديده  ذىابًً لى ى ـٍ ًإْف عى فىٍرتي لىًٍُف كى ـٍ كى ـٍ ألىًزيدىنْكي ٍرتي كى  (.9إبراهيـ)" ى

ٍتىي فىًإْف :"قاؿ تعالٍ.  أِ يصرؼ نعمٌ هللا فً الخراـ- ا جى ءى ٌى هللًا ًمٍف بىٍعًد مى ٍؿ نًٍعمى ٍف ييبدًٌ مى كى

ًديدي اٍلًعقىابً  لٓكا " كقاؿ أيضا . (211البقرة)"هللاى  ى أىخى ا كى ٌى هللًا كيٍفرن ـٍ تىرى ًإلٍى الًْذيفى بىدْليكا نًٍعمى لى
أى

ـٍ دىارى اٍلبىكارً  وي اري . قىٍكمى ـى يىٍصلىٍكنىوىا كى بًيسى اٍلقىرى وىنْ  (.29-28إبراهيـ )" جى

قاؿ ابف القيـ . فلينتبى المؤمف مف استعماؿ نعـ هللا فيما يسذط ربى فتكجب لى القطيعٌ

 (.23)"إذا كقعت الكقيعٌَ انقطعت عنى أسباب الذير كاتصلت بى أسباب ال ر: "رخمى هللا

 :الصبر علٍ طلب العلم- و

إف هللا كمُّكتى كأهؿ السماكات كاألرض ختٍ :" قاؿ رسكؿ هللا صلٍ هللا عليى كسلـ

لٓكفى علٍ معلـ الناس الذير إذا طلبت العلـ تضع  . (24.")النملٌ فً جخرها كختٍ الخكت لىييصى

ٌن تكريمان لؾ ٌن تكريمان لىَ فّ . لؾ هذق المُّكٌ أجنخ كألف طالب العلـ تضع لى المُّكٌ أجنخ



العلـ ِ يعطيؾ بعضى إِ إذا :" لذلؾ قيؿ.  ؾ أنوا مكانٌ ِ تناؿ إِ بالجود كالجد ك المثابرة

 (.25")أعطيتى كيلؾ

ِ يناؿ العلـ براخٌ الجسـ فالعلـ بالتعلـ ك الخلـ بالتخلـ كمف :"كقاؿ يخيٍ ابف أبً كثير

 (.26" )صبر صبٌرق هللا

بنفً اِعتمادَ كالسير فً البّدَ : مف أيف لؾ كؿ هذا العلـ؟ قاؿ(: "27)كقيؿ لل عبً

 ".كصبر كصبر الخماـَ كبككر كبككر الػراب

خؽ علٍ طلبٌ العلـ بلكغ غايٌ جودهـ فً اِستكثار مف علمى :"كقاؿ ال افعً رخمى هللا

كالصبر علٍ عارض دكف طلبىَ كإذّص النيٌ هلل تعالٍ فً إدراؾ العلـ نصا كاستنباطاَ 

 . كالرغبٌ إلٍ هللا تعالٍ فً العكف عليى

ما طلب أخد  يُا بجد كصدؽ إِ نالىَ فإف لـ ينلى كلى ناؿ :" كقاؿ الجنيد رخمى هللا

 ".بعضى

لف تتعلـ ختٍ : أخد العلماء الذيف أذذكا جاُزة نكبؿ سألكق ما تقكؿ لطّب العلـ؟ قاؿ

 .تتألـ

 (:28)ك قاؿ ال اعر أبك تماـ

 .ال تحسبن المجد تمًرا أنت آكلى       لن تبلؼ المجد حتٍ تلعق الصبر  

 :الصبر المذموم-  ز

كقد . كهك الذم يككف فيى استسّـ المرء كسككتى عف معصيٌ أك ظلـ مع القدرة علٍ ردق

ذكر القرآف الكريـ قكما تكاصكا بالصبر علٍ معتقدات فاسدة خاُدة عف الخؽ فقاؿ تعالٍ علٍ 

لىٍيوىا: "لسانوـ بىٍرنىا عى ٍف آلًوىتًنىا لىٍكِى أىٍف صى : " كقاؿ سبخانى. (42الفرقاف )" ًإٍف كىادى لىييًضلٓنىا عى

ادي  ءه ييرى ًٍ ـٍ ًإْف هىذىا لى ى لٍى آلًوىتًكي كا عى اٍصبًري كا كى ـٍ أىًف ًاٍم ي اٍنطىلىؽى اٍلمى ي ًمٍنوي  (.6سكرة ص)"كى

كا فىالنْاري : "قاؿ تعالٍ.  فوك صبر لػير هللاَ صبر علٍ الباطؿ مصيرق النار فىًإٍف يىٍصبًري

ٍعتىبًيفى  ـٍ ًمفى اٍلمي ا هي ًإٍف يىٍستىٍعتًبيكا فىمى ـٍ كى ل لىوي ٍثكن  (.24فصلت)" مى

 :ؽضل الصبر- 4

جعؿ هللا تعالٍ للصابريف جزاء ينعمكف بى فً الخياة الدنيا ثـ يلقكف خّكتى فً نعيـ 

 .ا ذرة

 :أما ؽً الدنيا- أ

كىانيكا بً يىاتًنىا :" قاؿ تعالٍ:جعلوم أئمٌ-  كا كى بىري ٌن يىٍوديكفى بًأىٍمًرنىا لىْما صى ـي أىيْم ٍلنىا ًمٍنوي عى جى كى

 (.      23السجدة )"ييكًقنيكفى 



ا :"  قاؿ تعالٍ:نصرهم علٍ األعداء-  اًُيؿى بًمى لٍى بىنًً ًإٍسرى ٍسنٍى عى بًٌؾى الخي ٌي رى لًمى كتىْمٍت كى

ا كىانيكا يىٍعًر يكفى  مى ىي كى قىٍكمى كفى كى ا كىافى يىٍصنىعي ًفٍرعى دىْمٍرنىا مى كا كى بىري كقاؿ أيضا . (137األعراؼ )" صى

ٍيُان : " ـٍ  ى ٍيدىهي ـٍ كى تىتْقيكا ِى يىًضٍركي كا كى ًإٍف تىٍصبًري  (.120آؿ عمراف) "كى

ـٍ ًمٍف : " قاؿ تعالٍ:الحصول علٍ المدد اإللوً-  يىاتيككي تىتْقيكا كى كا كى بىلٍى ًإٍف تىٍصبًري

ْكًميفى  سى ٌٍ مي ّىًُكى ًٌ آِىؼو ًمفى اٍلمى ٍمسى ـٍ بًذى بٓكي ـٍ رى ـٍ هىذىا ييٍمًدٍدكي  (.25آؿ عمراف)"فىٍكًرًه

عى :" قاؿ تعالٍ:الؾوز بمعيٌ هللا-  هللاي مى ةن بًًإٍذًف هللًا كى ثًيرى ٌن كى لىبىٍت ًفُى ٌو غى ٌو قىلًيلى ـٍ ًمٍف ًفُى كى

 (.147البقرة)" الْصابًًريفى 

ىي :" قاؿ تعالٍ: حب هللا تعالٍ-  عى ف نْبًً  قيػتًؿى مى أىيًٌف ًمٌ كى هىنيك۟ا لًمى  , كى ا كى ثًيرهٌۭ فىمى ًربًٌيٓكفى كى

بًًريفى  ا اٍستىكىانيك۟ا كى للْىي ييًخٓب  لْصػٰـ مى فيك۟ا كى عي ا ضى مى بًيًؿ  للًْى كى ـٍ ًفٍ سى ابىوي  (.146آؿ عمراف )"أىصى

 :وأما ؽً اآلخرة- ب

ا كىانيكا :"  قاؿ تعالٍ:لوم أحسن الجزاء-  ًف مى ـٍ بًأىٍخسى هي كا أىٍجرى بىري لىنىٍجًزمى الًذيفى صى كى

ليكفى   (.96النخؿ)" يىٍعمى

اهىديكا :"قاؿ تعالٍ:  غؾران الذنوب-  ـْ جى ا فيتًنيكا ثي كا ًمٍف بىٍعًد مى ري بْؾى لًلًْذيفى هىاجى ـْ ًإْف رى ثي

ـه  ًخي فيكره رى بْؾى ًمٍف بىٍعًدهىا لىػى كا ًإْف رى بىري صى  (.110النخؿ)"كى

كفى :"  قاؿ تعالٍ:الؾوز بالجنٌ-  ـي الفىاًُزي ـٍ هي كا أىنْوي بىري ا صى ـى بًمى ـي اليىٍك ٍيتيوي زى " ًإنًًٌ جى

 (. 111المكمنكف)

ا: "كقاؿ أيضا سبخانى ًريرن خى ٌن كى نْ كا جى بىري ا صى ـٍ بًمى اهي زى جى  (.12اَنساف)" كى

  

كا: "  قاؿ تعالٍ:مضاعؾٌ األجر-  بىري ا صى ْرتىٍيًف بًمى ـٍ مى هي " أيكلىًُؾى ييكتىٍكفى أىٍجرى

 (.54القصص)

ابو : ك قاؿ أيضا سبخانى ٍيًر ًخسى ـٍ بًػى هي كفى أىٍجرى فٍْ الْصابًري ا ييكى  (.10الزمر) "ًإنْمى

  

 :الوسائل المعينٌ علٍ الصبر -5

  

 .االستعانٌ باهلل واالتكال عليى- أ 

 ِ يقابؿ المؤمف المصاُب :وأنى ال ُمَعقَِّب لُِحْكمى الرضا بقضائى تعالٍ -  ب

ابى : "بالسذط كالضجر كليعلـ أف البّء ِ ينزؿ إِ ألسباب يعلموا هك سبخانى كتعالٍ مى  أىصى

ـي  ٌو ًفً اِىٍرًض كِى ًفً أىٍنفيًسكي ًصيبى لٍى هللًا , ًمٍف مي أىهىا ًإْف ذىلًؾى عى ًإِْ ًفً ًكتىابو ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف نىٍبرى

 (.22الخديد)"يىًسيره 



 :كِ ترفع هذق المصاُب إِ بأسباب أهموا

ـٍ بًاٍلبىٍأسى ًء كى :" قاؿ تعالٍ:التضرع إلٍ هللا-  ٍذنىاهي ـو ًمٍف قىٍبلًؾى فىأىذى مى
ٍلنى  ًإلٍى أي لىقىدى اىٍرسى كى

كفى  ْرعي ـٍ يىتىضى لْوي كيبيف الرسكؿ صلٍ هللا عليى كسلـ ما للمؤمف مف . (43األنعاـ )"الْضْرآًء لىعى

عجبت ألمر المؤمف إف أمرق كلى لى ذيرَ كليس ذلؾ ألخد إِ : "ذير فيما أصابى فيقكؿ

ا لى ا لىَ كإف أصابتى ضراء صبر فكاف ذيرن  (.29")للمؤمفَ إف أصابتى سراء  كر فكاف ذيرن

قاؿ . فوً أمر كاقع علٍ العباد يمتخنوـ بوا  :العلم بأن المصيبٌ ُسنٌَّ هللا ؽً خلقى- 

ًٌ هللًا تىٍبًديّن : " تعالٍ نْ ًٌ هللًا تىٍخًكيّن . فىلىٍف تىًجدى لًسي نْ لىٍف تىًجدى لًسي  (.44فاطر)" كى

ٍذبًتًيفى الًْذيفى ًإذىا ذيًكرى :"  قاؿ تعالٍ:الجزع من ا لمصيبٌ يزيد من َهْولَِوا-  ًر اٍلمي بىٌ ً كى

ـٍ  ابىوي لٍى مى  أىصى الْصابًًريفى عى ـٍ كى ًجلىٍت قيليكبيوي إنما :"كقاؿ صلٍ هللا عليى كسلـ. (34الخح )"...هللاي كى

 (.30")الصبر عند الصدمٌ األكلٍ

ٍيره : " قاؿ تعالٍ:عدم معرؽٌ الحكمٌ من المصيبٌ-  هيكى ذى ٍيُنا كى هيكا  ى سىٍ أىٍف تىٍكرى عى كى

كفى  ـٍ ِى تىٍعلىمي ٍنتي
أى ـي كى هللاي يىٍعلى ـٍ كى رٌّي لىكي هيكى  ى ٍيُنا كى سىٍ أىٍف تيًخبٓكا  ى عى ـٍ كى   (.216البقرة)"لىكي

ا : " قاؿ تعالٍ:هللا يعلم قدراتنا - لىٍيوىا مى عى بىٍت كى ا كىسى وىا لىوىا مى ٍسعى ا ًإِْ كي ِى ييكىلًٌؼى هللاي نىٍفسن

بىتٍ  فالخؽ سبخانى ِ يبتلينا إِ بما نخف قادريف علٍ تخملى ك بما هك فً . (286البقرة )" اٍكتىسى

استعف باهلل كِ تعجز كإف أصابؾ  ًء فّ تقؿ لىٍك أنً : " قاؿ صلٍ هللا عليى كسلـ. كسعنا

 (.31".)تفتد عمؿ ال يطاف (لىكٍ )فعلت كذا ككذا كلكف قؿ قدر هللا كما  اء فعؿَ فإف 

ا: " قاؿ تعالٍ: العلم أن المصيبٌ زائلٌ- ٍسًر ييٍسرن عى اٍلعي ٍسًر . ًإْف مى عى اٍلعي ًإْف مى

فقد بيف العلماء أف العسر يتبعى اليسر لذلؾ علٍ المؤمف أف يستب ر .  (6-5ال رح )"ييٍسران 

نيكا : "قاؿ تعالٍ. كليعلـ أف الصبر أساس الذيرات. برخمٌ هللا كينتظر الفرج يىا أىيٓوىا الًْذيفى آمى

كفى  ـٍ تيٍفلًخي لْكي اتْقيكا هللاى لىعى ابًطيكا كى رى كا كى ابًري صى كا كى قاؿ صلٍ هللا عليى ك . (200آؿ عمراف )"اٍصبًري

ـٌو ختٍ ال ككٌ :" سلـ ـٌو كِ خزف كِ أذل كِ غى بو كِ هى صى ب كِ كى ما يصيب المسلـ مف نىصى

فْرى هللا بوا مف ذطاياق  (32")يي اكوا إِ كى
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