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Ders :62  
Konu : İdarecinin Vasıfları 4       

     

 

5-Sabırlı Olmak: 

اِبِرينَ  اَلِة ِإنَّ اّللهَ َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ
         “Ey imân edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah 

sabredenlerle beraberdir.”1                                                                                                 

          Sabır, güçlüklere ve zorluklara direnmek, karşı koymak demektir. Sabrın gâyesi, içine düşü- 

len güçlükler karşısında paniğe kapılmamak, tedirgin olmamak, tahammül göstermektir. Sabır, 

mü’minin güç kaynağı, imânının koruyucusudur. Allahu Teâlâ: 

اِبُطوْا َواتَُّقوْا اّللهَ َلَعلَُّكْم تُْفِلُحونَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َورَ   

       ‘’Ey imân edenler sabr (ve sebat) edin, (düşmanlarınızla) sabır yarışı edin“2 buyurmaktadır. 

       Mü’minler, çoğu zaman sırf inançlarından dolayı zulme uğrar, kötülüklere hedef olurlar. İşte 
bu durumda sabır, en büyük güç kaynağıdır. Hz. Mûsâ’ya inananlara, Firavun işkence etmek 
isteyince onlar: 

ْسِلِمينَ َربََّنا َأْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا مُ   
      ‘’Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür“3 diye duâ etmişlerdir. 

           Sabır genel olarak dört çeşittir: 

a. Sebât :  İbâdetleri edâ etmede sabretmektir. 

b. Tahûr :  Belâ ve musibetlere sabretmektir. 

c. İffet :  Haramları işlememekte sabretmektir. 

d. Rıza :  Dünyaya dalmamada sabretmektir. 
                       

Sabrın sonu selâmet, 
                       Sabır hayra alâmet. 
                       Belâ sana kahretsin, 
                       Sen belâya selâm et! 
                                                                  (N.Fazıl Kısakürek) 

• İbadetler, nefse ağır gelir. Beş vakit namaz, oruç, hac, Allah yolunda cihâd etmek, nefsin 

hoşlanmadığı şeylerdir. İşte bunları edâ etmede sabır gerekir. 

• İnsan, hayatı boyunca çeşitli zorluklarla, belâlarla kaşılaşabilir. Sel, deprem, yangın, hastalık, 

zulme uğramak gibi felâketler karşısında en büyük dayanak sabırdır. 

• İnsan, çoğu zaman nefsine uyar. Allahın yasaklarından kaçınmak ona zor gelir. İyilik ve 

faziletlerden kaçınmak ister. Haram zevk ve eğlence daha cazip gelir. İşte bu durumlarda 

haramlardan, gayr-ı meşrû eğlencelerden uzak durmak için sabretmek gerekir. 

 

 

 
                                                           
1 Bakara sûresi – 153.âyet 
2
 Âl-i İmrân sûresi, 200. âyet 

3
 A’raf sûresi, 126.âyet 
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• Dünya malı ve zenginlik, şan, şöhret ve lüks insanı asıl gayesinden uzaklaştırabilecek 

şeylerdir. Bunlara dalarak asıl görevini unutmak, âhirete hazırlığı terketmek ve haline razı 

olmamak tehlikelidir. 

             Gerekli çalışmayı yaptıktan sonra haline razı olmak ve sabretmek gerekir. Çünkü 

imtihanda olduğumuzu unutmayalım. Allahu Teâlâ: 

ابِ  ِر الصَّ َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِه َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِه ِرينَوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء مِه  

‘’Andolsun sizi biraz korku, (biraz) açlık, (biraz da) mallardan, canlardan ve mahsûllerden yana 

eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele.’’4  buyurulmaktadır. 

             Sabır, nefsi hoşlanmadığı şeye hapsetmektir. Nefsin hapishanesi sabırdır. İmândan sonra 

yolun ve ahlâkın başı sabırdır. İlmin başı sabır, amelin başı sabır, hikmetin başı sabırdır. 

                 
             Hak yolda gâyeye ulaşmak için yürüyenlerin birçok engel, belâ ve imtihanlarla karşılaş- 

maları tâbiidir. Bu yolda mücadele devam edecek ve sabreden zafere ulaşacaktır. 

     Sabır acıyı yutmaktır. Sıkıntılara katlanmak gerekir. Sıkıntıya katlanmayan sıkıntıdan 

kurtulamaz. Çünkü büyük hazineler zorlukların altında gömülüdür. Hiçbir zafere çiçekli yollardan 

gidilmez. 

     

           Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 
 ‘’Sabır aydınlıktır.’’5        

     ‘’Demir, mıknatısa âşıktır. Hep ona doğru koşar. Zafer de sabıra aşıktır ve devamlı ona 

koşar.’’  (İmam Sühreverdi) 

 

       Bu konuda Mevlâna şöyle demektedir: 

      "Îmanın en üstün derecesi, her durumda, özellikle sıkıntılı anlarda sabretmek ve cömert 

olmaktır." "Sabır, genişliğin anahtarıdır."(Hadis) Eğer sıkıntıların varsa, sabırlı ol. "Sabır sevincin 

anahtarıdır."Sabret, zira sabırla güçlük kalkar. "Sabır ferahlığın anahtarıdır." 

Sabır, îman yüzünden baş tacı olur. “Sabrı olmayanın imânı da yoktur.”Sabırlı ol. "Sabır kurtulu- 

şun anahtarıdır."Sabır, Sırat gibi insanı cennete ulaştırır.  

    "Ancak îman edenlerle, güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, bir de birbirine hakkı 

(hakikatleri) tavsiye, sabrı tavsiye edenler ziyandan müstesnâdır."6 Lokman, Dâvud (a.s.)'ın 

yanına gitmiş, onun demirden halkalar yaptığını görmüştü. O yüce padişah, demirden halkalar 

yapıp, onları birbirine geçiriyordu. 

        Lokman, zırh yapma sanatını görmemişti. Bu yüzden hayret edip, şaşkınlığı kat kat oldu."Bu 

nedir acaba, ondan bunu bir sorsam; halkaları niye böyle bir birine bağlıyor?" Sonra kendi 

kendine; "Sabretmek gerek; sabır maksûda rehber olur. Sormasam, elbet o bana açıklar. Sabre- 

                                                           
4
 Bakara sûresi, 155.âyet 

5
 Riyâzü’s – Sâlihîn – C.1, Sh.87, Hd.No:25 

6 Asr sûresi, 3.âyet 
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den kuş, diğerlerinden daha iyi uçar.Sorarsam belki onun izahı gecikir. Sabırsıza kolay, daha da 

güç olabilir" diyerek, Lokman bir süre sabretti. O arada Dâvud (a.s.) da işini bitirip, zırhını tamam- 

layarak giyindi. Böylece sabır ile Lokman’a mesele malum oldu. 

Dâvud (a.s.): "Ey temiz gönüllü, bu güzel elbise, savaş vaktinde yaralanmaya mâni olur" deyince, 

Lokman dedi ki: "Sabır, mübârek bir şey; daima insandan üzüntüyü giderir."                                                                                                               

          
Sabır, incecik sırat; 

         Murat içinde murat. 
         Sabır Hakka tevekkül, 
         Sabır Hakka itimât. 
                                              (N.Fazıl Kısakürek) 
 

    Hak ve hayır yolunda cihad edenler sabra sahip olmalıdırlar. Biribirlrrine de sabrı tavsiye 
etmelidirler.Sabredenler ve sabrı tavsiye edenler, kurtuluşa ereceklerdir. Çünkü, hakkı savunmak, hakim 
kılmaya çalışmak, hayırda koşturmak; birçok acıya, sıkıntıya katlanmayı gerektirir. Bu da, ancak sabırla 
olur. Bu ise nefsin hoşuna gitmez. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

 

 
      ''Cennet, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennem de nefsin arzuları ile kuşatılmıştır.7   
 

         Sabır aynı zamanda, olaylar karşısında gevşememek, zayıflık göstermemektir. Allah, böyle sabırlıları 
sever. 
         Şerre rıza şer, küfre rıza küfürdür. Her türlü kötülüğe katlanmak, her zillete boyun eğmek, 
kurtulmak için çaba göstermemek, şerre rıza gösterip susmak, sabır değil, günahtır.8               

        
 
 
 Alınacak Dersler: 

1. Hak ve hayır yolunda olanların başına çeşitli musîbetlerin ve belâların gelmesi,''Sünnetul-    
lah''tır.  

2. Bu zorluklara katlanmanın, sabretmenin ve mücadeleye devam etmenin adı sabırdır. 
3. Teşkilatçı sabırlı, ama kararlı olmalı, olaylar karşısında gevşememeli, ümitsizliğe düşmemelidir. 
4. Bananecilik, tembellik ve duyarsızlık sabır değil, zillettir. 

 
 

 

                                                           
7 Sahih-i Müslim, C. 11, sh. 231. 
8Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.9, sh. 109-110.  

 
             Not: Bu hafta; 
            1-Bakara suresinin 155. ayetinin tefsirini okuyalım. 
            2-Bu sohbeti bir grup arkadaşımızla paylaşalım. 
            3-Resûlullah (s.a.v.)’in ‘’Sabır, aydınlıktır’’ hadisini mânâsıyla birlikte ezberleyelim. 
 

 


