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َفَقة5       الشَّ موسوعة األخالق

َفَقة الشَّ

َفَقة لغًة واصطالًحا: معنى الشَّ
َفَقة لغًة:  • معنى الشَّ

والشََّفَقة:  خوٍف،  إىل  يؤدِّي   ، ُحبٍّ أو  ُنْصٍح  ِمْن  رِقَّة  والشََّفَقة:  الشََّفق 
االسم من اإلْشَفاق.. وَأْشَفْقت عليه، فأنا ُمْشِفق وَشِفيق.

والشََّفق: اخلوف، تقول: أنا ُمْشِفق عليك، أي: خائف. وأنا ُمْشِفق من 
هذا األمر، أي: خائف. والشََّفق -أيًضا- الشََّفَقة، وهو أن يكون النَّاصح 
يناله  أن  عليه  َأْشَفْقت  تقول:  املنُصوح،  على  خائًفا  ُنْصحه-  بلوغ  -من 

مكروه، والشَِّفيق: النَّاصح احلريص على صالح املنصوح))).

َفَقة اصطالًحا:  • معنى الشَّ

قال الرَّاغب: )اإلْشَفاق عناية خمتلطة خبوف())).

قال ابن القيِّم: )اإلْشَفاق رِقَّة اخلوف، وهو خوف برمحة من اخلائف ملن ُياف 
ا ألطف الرَّمحة وأرقُّها())). عليه، فنسبته إىل اخلوف، نسبة الرَّأفة إىل الرَّمحة، فإنَّ

قال اجلرجاين: )هي صرف اهلمَّة إىل إزالة املكروه عن النَّاس())).

 ،)(6(/8( لألزهري  اللغة((  ))هتذيب   ،)(50(-(50(/(( للجوهري  ))الصحاح((   (((
))لسان العرب(( البن منظور )0)/79)).

))) وعلل ذلك بقوله: )ألنَّ املْشِفق حيبُّ املْشَفق عليه، وياف ما يلحقه، فإذا ُعدِّي بـ)ِمْن(، فمعىن 
للراغب  القرآن((  ))مفردات  أظهر(.  فيه  العناية  فمعىن  بـ)يف(  ُعدِّي  وإذا  أظهر،  فيه  اخلوف 

األصفهاين )58)-59)).
))) ))مدارج السالكني(( ))/))5).

مقرونًا  احلذر،  دوام  )اإلْشَفاق:  اهلروي:  إمساعيل  أبو  وقال   .)((7 )ص  ))التعريفات((   (((
حُّم(. ))منازل السائرين(( )ص 7)). بالتَّ



      6 َفَقة موسوعة األخالقالشَّ

فات: َفَقة وبعض الصِّ الفرق بني الشَّ
• َفَقة واخَلْشَية:  • الفرق بني الشَّ

قال أبو هالل: )إنَّ الشََّفَقة ضرب من الرِّقَّة وضعف القلب، ينال اإلنسان، 
َترِقُّ له، وليست هي من  ُتْشِفق على ولدها، أي:  ا  يُقال لألمِّ: أنَّ وِمْن مثَّ 

اخَلْشَية واخلوف يف شيء، والشَّاهد قوله تعاىل: ژىئ ىئ ی ی  ی ی 
جئژ ]املؤمنون:57[، ولو كانت اخَلْشَية هي الشََّفَقة، ملا َحُسن أن يقول 
م. ومن هذا األصل  َخْشَية ربِّ َيَْشون من  يقول:  أن  حَيُْسن  ذلك، كما ال 
معناه:  من كذا،  َأْشَفقت  فقولك:  رقيًقا،...،  إذا كان  َشَفٌق،  ثوٌب  قوهلم: 

َضُعف قليب عن احتماله())).

• قَّة:  • َفَقة والرِّ الفرق بني الشَّ

َيِئد  عليه، كالذي  ُيْشِفق  ال  ملن  اإلنسان  يرِقُّ  قد  )إنَّه  هالل:  أبو  قال 
قُّ هلا -ال حمالة-؛ ألنَّ طبع اإلنسانيَّة يوجب ذلك، وال ُيْشِفق  املْوُؤَدة)))، فَيِ

عليها، ألنَّه لو َأْشَفق عليها ما َوأََدها())).

َفَقة: غيب يف الشَّ التَّ
- عن ابن عمر رضي اهلل عنه، أنَّ النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم قال: ))املسلم 
أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه، وَمن كان يف حاجة أخيه، كان اهلل يف 
حاجته، وَمن فرَّج عن مسلم كربًة، فرج اهلل عنه كربًة ِمن كربات يوم القيامة، 

))) ))الفروق اللغوية(( )ص 00)).
))) املْوُؤَدة: وأد ابنته يئدها وأًدا، فهي موءودة، أي دفنها يف القرب وهى حية. ))الصحاح(( للجوهري 

.(5(6/((
))) ))الفروق اللغوية(( )ص 00)).
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وَمن ست مسلًما، سته اهلل يوم القيامة(())).

مذي بلفظ آخر وقال يف تبويبه له: )ما جاء يف َشَفَقة املسلم على  ورواه التِّ
املسلم())).

النُّعمان بن َبشي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  - وعن 
عليه وسلم: ))َمَثُل املؤمنني يف توادِّهم وترامحهم وتعاطفهم، َمَثُل اجلسد، إذا 

اشتكى منه عضو، َتَداعى له سائر اجلسد بالسَّهر واحلمَّى(())).

قال ابن حبان: )وفيه َمثَّل النَّيب صلى اهلل عليه وسلم املؤمنني مبا جيب أن 
يكونوا عليه من الشََّفَقة والرَّأفة())).

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنَّ النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إذا 
أمَّ أحدكم النَّاس فلُيَخفِّف؛ فإنَّ فيهم الصَّغي والكبي والضَّعيف واملريض، فإذا 

صلَّى وْحَده، فليصل كيف شاء(()5).

اإلنسان  إذا كان  أنَّه  باملؤمنني:  والرَّمحة  الشََّفَقة  ابن عثيمني: )ومن  قال 
إماًما هلم، فإنَّه ال ينبغي له أن يُِطيل عليهم يف الصَّالة... واملراد بالتَّخفيف: 
املراد  وليس  التَّخفيف،  هو  هذا  عليه وسلم،  اهلل  النَّيب صلى  ُسنَّة  وافق  ما 

بالتَّخفيف ما َواَفق أهواء النَّاس()6).

- وعن عبد اهلل بن جعفر رضي اهلل عنه قال: ملا جاء نعي جعفر، قال 

))) رواه البخاري )))))( ومسلم )580)).
))) ))سنن التمذي(( ))/)))).

))) رواه البخاري )))60(، ومسلم )586)( واللَّفظ له.
))) انظر: ))صحيح ابن حبان(( ))/96)). 

)5) رواه البخاري ))70(، ومسلم )67)).
)6) ))شرح رياض الصاحلني(( البن عثيمني ))/555). 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))اصنعوا آلل جعفر طعاًما، فقد أتاهم ما 
يشغلهم، أو أمر يشغلهم(())).

قال ويلُّ اهلل الدَّْهلوي: )هذا ناية الشََّفَقة بأهل املصيبة، وحفظهم من أن 
يتضوَّروا باجلوع())).

َفَقة: لف والعلماء يف الشَّ أقوال السَّ
- عن أسلم )أنَّ عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه استعمل موىل له -يُْدعى 
املسلمني، واتَّق  اْضُمم جناحك عن  يا ُهين،  احِلَمى)))، فقال:  يًّا- على  ُهنـَ

دعوة املظلوم؛ فإنَّ دعوة املظلوم مستجابة())).

قال العيين: )قوله: اْضُمم جناحك، َضمُّ اجلَناح: كناية عن الرَّمحة والشََّفَقة، 
وحاصل املعىن: ُكفَّ يدك عن ظلم املسلمني()5).

- عن عبد امللك بن محيد، قال: كنَّا مع عبد امللك بن صاحل بدمشق، 
الرَّحيم، من عبد اهلل بن  الرَّمحن  فأصاب كتابًا يف ديوان دمشق: )بسم اهلل 
عبَّاس، إىل معاوية بن أيب سفيان، سالم عليك، فإينِّ أمحد إليك اهلل، الذي ال 

))) رواه أبو داود )))))(، والتمذي )998(، وابن ماجه )6)))( واللَّفظ له، وأمحد ))/05)) 
 ،)(00/(( السنة((  ))شرح  يف  البغوي  وحسنه  التمذي: حسن صحيح.  قال   .)(75((
وحسن إسناده ابن كثي يف ))إرشاد الفقيه(( ))/)))(، وصحَّحه األلباين يف ))صحيح سنن 

ابن ماجه(( )6)))).
))) ))حجة اهلل البالغة(( للدهلوي ))/87)).

))) احِلَمى: أمحيت املكان فهو حممي إذا جعلته محى. وهذا شيء محى: أي حمظور ال يقرب، 
األثي  األثر(( البن  ))النهاية يف غريب  يقربه.  من  منه  ومنعت  عنه  دفعت  إذا  ومحيته محاية 

.((055/((
))) رواه البخاري )059)).

)5) ))عمدة القاري(( للعيين )))/)0)).
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إله إال هو، عصمنا اهلل وإيَّاك بالتَّقوى... أمَّا بعد، فإنَّك من ذوي النُّهى من 
قريش، وأهل احللم واخلُُلق اجلميل منها، فلَيْصدر رأيك مبا فيه النَّظر لنفسك، 
والتَّقيَّة على دينك، والشََّفَقة على اإلسالم وأهله، فإنَّه خي لك، وأوفر حلظِّك 

يف دنياك وآخرتك())).
- قال اجلنيد -عندما ُسئل عن الشََّفَقة على اخلَْلق ما هي؟-: )تعطيهم 
ال  مبا  ختاطبهم  وال  يطيقون،  ال[  ما  ]حتمِّلهم  وال  يطلبون،  ما  نفسك  من 

يعلمون())).
- وقال أبو اخلي: )القلوب ظُُروف، فقلب مملوء إميانًا، فعالمته الشََّفَقة 
على مجيع املسلمني، واالهتمام مبا يهمُّهم، ومعاونتهم على أن يعود صالحه 

إليهم. وقلب مملوء نفاقًا، فعالمته احلقد والغلُّ والغشُّ واحلسد())).
ا  قال املناوي: )الشََّفَقة حَتَنُّن الرَّأفة، واإلكباب على من ُيشِفق عليه، وإنَّ
أمعاء  من  ِمَعٍة -مشتقَّة  بغي  الشََّفَقة  فإذا كانت  الرَّأفة،  بشدَّة  ُمنكبًّا  يصي 
البطن-انتشرت فأفسدت، وإذا كانت يف ِمَعٍة، كانت يف حصن، فلم تنتشر، 

ومل تـَْفَسد؛ ألنَّ هنا حدًّا حيويها())).
َفَقة: فوائد الشَّ

)- أنَّ املَتَحلِّي با يتحلَّى خبُُلق حتلَّى به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
)- أنَّ أهلها خمصوصون برمحة اهلل، جزاًء لَشَفَقتهم ورمحتهم خبَْلقه.

)- أنَّ من مثارها: حمبَّة اهلل للعبد، ومن مثَّ حمبَّة النَّاس له.

))) رواه ابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( )7)/5))).
))) رواه البيهقي يف ))شعب اإلميان(( )6/)6)) ))809).

))) ))تاريخ دمشق(( البن عساكر )66/)6)).
))) ))فيض القدير(( للمناوي ))/9)5).
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ا ركيزة عظيمة ينبين عليها جمتمع مسلم متماسك، يعطف بعضه  )- أنَّ
على بعض، وُيشفق بعضه على بعض. 

يِّبة، قال حممَّد الغزي: )ومنها: أن  ا مظهر من مظاهر الِعْشرة الطَّ 5- أنَّ
تكون الشََّفَقة على األخ املوافق أكثر من الشََّفَقة على الولد. قال أبو زائدة: 
كتب األحنف إىل صديق له: أمَّا بعد، فإذا قدم أخ لك موافق، فليكن منك 
مبنزلة السَّمع والبصر؛ فإنَّ األخ املوافق أفضل من الولد املخالف. أمل تسمع 

قول اهلل عزَّ وجلَّ لنوح -عليه السَّالم- يف ابنه: ژٻ ٻ ٻ پپ  پ        پ  
ڀ  ڀڀ  ژ ]هود: 6)[())).

ا ُخلق ُمتعدٍّ إىل مجيع َخْلق اهلل: من إنسان أو  6- من أعظم فوائدها: أنَّ
حيوان، بعيٍد أو قريٍب، مسلٍم أو غي مسلٍم.

ا سبب لاللتفات إىل َضعفة اجملتمع من الفقراء واملساكني واألرامل  7- أنَّ
واأليتام والكبار والَعَجزة.

وغي ذلك من الفوائد العظيمة..

الشفقة املذمومة:
الشََّفَقة املذمومة: وهو ما حيصل بسببها تعطيل لشرع اهلل، أو هتاون يف 
ا،  تطبيق حدوده وأوامره، كمن ُيْشِفق على من ارتكب ُجرًما يستحق به حدًّ
الشََّفَقة على اخلَلق، وهو  إقالته والعفو عنه، وحيسب أنَّ ذلك من  فيحاول 

ليس منها يف شيء. 
قال احلسن: )إن منعته أُمُّه عن العشاء يف اجلماعة -شفقًة- مل يُِطعها())).

))) ))آداب العْشرة(( حملمد الغزي )ص )5).
))) رواه البخاري معلًقا بصيغة اجلزم قبل حديث )))6(. وينظر: ))تغليق التعليق(( البن حجر 

.((75/((
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قال العيين: )يعين: إن منعت الرَّجل أُمُّه عن احلضور إىل صالة العشاء مع 
اجلماعة َشَفَقة عليه، أي: ألجل الشََّفَقة. مل يُِطع أمَّه فيه.. مع أنَّ طاعة الوالدين 
ا عنيَّ العشاء، مع أنَّ احُلكم يف كلِّ الصَّلوات سواء؛  فرض يف غي املعصية، وإنَّ
ا عنيَّ األمَّ مع أنَّ األب كذلك يف  لكونا من أثقل الصَّالة على املنافقني... وإنَّ

وجوب طاعتهما؛ ألنَّ األمَّ أكثر َشَفَقة من األب على األوالد())).

وعن عامر بن سعد، أنَّ أسامة بن زيد رضي اهلل عنه أخرب والده سعد بن 
أيب وقاص: ))أنَّ رجاًل جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: إينِّ 
َأْعزِل عن امرأيت. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: مِلَ تفعل ذلك؟ فقال 
الرَّجل: ُأشِفق على ولدها، أو على أوالدها. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: لو كان ذلك ضارًّا، ضرَّ فارس والرُّوم((. وقال زهي يف روايته: )إن 

كان لذلك فال، ما ضارَّ ذلك فارس وال الرُّوم())).

منه  َشَفَقة  االمتحان  يف  يغشُّون  فيتكهم  ب  الطُّالَّ على  ُيْشِفق  أو كمن 
عليهم أن يرسبوا.

يُرجى  ال  الذين  مرضاهم  الشََّفَقة-  -بدافع  األطباء  من  يَقتل  أو كمن 
شفاؤهم، ويتألَّمون من مرضهم.. فكلُّ هذا ممَّا ال جتوز فيه الشََّفَقة.

َفَقة: درجات الشَّ
))منازل  كتابه  يف  اهلروي  اإلمام  ذكر  درجات، كما  ثالث  للشََّفَقة 

السائرين((:

))) ))عمدة القاري(( )59/5)).
))) رواه مسلم )))))).
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)الدَّرجة األولى: إْشَفاق على النَّفس أن جَتَْمح إىل الِعناد، وإْشَفاق على 
العمل أن يصي إىل الضَّياع، وإْشَفاق على اخلليقة ملعرفة معاذيرها())).

إىل  جَتَْمح  أن  النَّفس  على  )إْشَفاق  للدَّرجة:  شرحه  يف  القيِّم  ابن  قال 
العبوديَّة.  ومعاندة  والعصيان،  اهلوى  طريق  إىل  وتذهب  ُتسرع  أي:  الِعناد: 
وإْشَفاق على العمل أن يصي إىل الضَّياع: أي: ياف على عمله أن يكون 

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   فيها:  اليت قال اهلل  من األعمال 
چژ ]الفرقان:))[ وهي األعمال اليت كانت لغي اهلل، وعلى غي أمره 
يف  عمله  َيِضيع  أن  -أيًضا-  وياف  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  رسوله  وسنَّة 
قال:  ضائًعا...  فيذهب  وحُتِبطه،  تفرِّقه  مبعاصي  وإمَّا  بتكه،  إمَّا  املستقبل، 
وإْشَفاق على اخلليقة ملعرفة معاذيرها: هذا قد يوهم نوع تناقض، فإنَّه كيف 
ُيشِفق مع معرفة الُعذر؟! وليس مبتناقض، فإنَّ اإلْشَفاق -كما تقدَّم- خوف 
فُيشِفق عليهم من جهة خمالفة األمر والنَّهي، مع نوع رمحة،  مقرون برمحة، 

مبالحظة َجَريان القدر عليهم())).
القلب أن  الوقت أن يشوبه تفرٌُّق، وعلى  إْشَفاٌق على  الثَّانية:  )الدَّرجة 

يزامحه عارض، وعلى اليقني أن يُداخله سبب())).

قال ابن القيِّم: )الدَّرجة الثَّانية: إْشَفاق على الوقت أن يشوبه تفرُّق، أي: 
حيذر على وقته أن يالطه ما يفرِّقه عن احلضور مع اهلل عزَّ وجلَّ. قال: وعلى 
ْتة، وإما ُشْبهة، وإمَّا شهوة،  القلب أن يزامحه عارض، والعارض املزاحم: إمَّا فـَ
وكلُّ سبب يعوق السَّالك. قال: وعلى اليقني أن يُداخله سبب، هو الطُّمأنينة 

))) ))منازل السائرين(( )ص 8)).
))) ))مدارج السالكني(( ))/))5).

))) ))منازل السائرين(( أليب إمساعيل اهلروي )ص 8)).
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به،  يقينه ركوٌن إىل سبب وتعلُّق  بيده األسباب كلُّها، فمىت داخل  إىل من 
واطمأنَّ إليه، قدح ذلك يف يقينه، وليس املراد قطع األسباب عن أن تكون 
أسبابًا، واإلعراض عنها، فإنَّ هذا زندقة وُكفر وحُمَال... ولكن الذي يريد أن 
يَـْفىَن  بل  باألسباب،  يتعلَّق  يقينه إىل سبب غي اهلل، وال  منه: إضافة  حُيَْذر 

باملسبِّب عنها())).
الُعجب، ويُكفُّ صاحبه عن  الثَّالثة: إْشَفاق يصون سعيه من  )الدَّرجة 

خماصمة اخلَْلق، وحيمل املريد على حفظ اجِلدِّ())).
قال ابن القيِّم: )الدَّرجة الثَّالثة: إْشَفاٌق يصون سعيه عن الُعجب، ويُكفُّ 
يتعلَّق  األوَّل:  اجِلدِّ.  حفظ  على  املريد  وحيمل  اخلَْلق،  خماصمة  عن  صاحبه 
بالعمل، والثَّاين: باخلَْلق، والثَّالث: باإلرادة، وكلٌّ منها له ما يُفسده. فالُعجب: 
يُفسد العمل، كما يُفسده الرِّياء، فُيشِفق على سعيه من هذا املْفِسد َشَفَقًة 
تصونه عنه. واملخاصمة للَخْلق ُمْفِسدة للُخُلق، فُيشِفق على ُخُلقه من هذا 
املْفِسد َشَفَقًة تصونه عنه. واإلرادة يـُْفِسدها عدم اجِلدِّ، وهو اهلزل واللَّعب، 
إرادته مما يُفسدها. فإذا صحَّ له عمله وُخُلقه وإرادته، استقام  فُيْشفق على 

سلوكه وقلبه وحاله())).

َفَقة: صور الشَّ
أ- َشَفَقة اإلمام على املأمومني، وجتنُّب ما يشق عليهم:

)- عن عائشة -رضي اهلل عنها- قالت: ))َأْعتم))) النَّيب صلى اهلل عليه 

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/))5-5)5).

))) ))منازل السائرين(( أليب إمساعيل اهلروي )ص 8)).
))) ))مدارج السالكني(( ))/5)6-5)5).

))) َأْعتم: دخل يف وقت العتمة. ))فتح الباري(( ))/6)).
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اللَّيل، وحىت نام أهل املسجد، مثَّ خرج  وسلم ذات ليلة، حىت ذهب عامَّة 
فصلَّى، فقال: إنَّه لوقتها لوال أن أشقَّ على أمَّيت(())).

)- عن أيب هريرة أنَّ النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إذا أمَّ أحدكم 
فإذا صلَّى  واملريض،  والضَّعيف  والكبي  الصَّغي  فيهم  فإنَّ  فلُيخفِّف؛  النَّاس 

وحده فليصل كيف شاء(())).

َفَقة على األبناء، والعطف عليهم، واحُلزن إذا أصابهم مكروه: ب-  الشَّ

األعراب على  ناس من  ))َقِدم  قالت:  عنها-  اهلل  عائشة -رضي  )- عن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، فقالوا: أتقبِّلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: 
لكنَّا -واهلل- ما نُقبِّل. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وأملك إن كان 
اهلل نزع منكم الرَّمحة((، وقال ابن ني: ))من قلبك الرَّمحة(())). قال ابن عثيمني: 

)ويف هذا دليٌل على تقبيل الصِّبيان َشَفَقة عليهم ورقَّة هلم ورمحة بم())).

النَّيب  ابنة  ))أْرَسلت  قال:  اهلل عنهما-  بن زيد -رضي  أسامة  )- وعن 
السَّالم،  يقرئ  فأرسل  فائتنا.  قُِبض  يل  ابًنا  إنَّ  إليه:  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
فلتصرب  مسمًّى،  بأجل  عنده  وكلٌّ  أعطى،  ما  وله  أخذ،  ما  إنَّ هلل  ويقول: 
ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينَّها، فقام، ومعه سعد بن عبادة، 
ومعاذ بن جبل، وأيبُّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرُِفع إىل رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم الصَّيب ونـَْفُسه تتَقْعَقع)5) - قال: حسبته أنَّه قال: كأنَّا 

))) رواه مسلم )8)6).
))) رواه البخاري ))70(، ومسلم )67)( واللَّفظ له.

))) رواه البخاري )5998(، ومسلم )7)))( واللَّفظ له.
))) ))شرح رياض الصاحلني(( البن عثيمني ))/)55). 

)5) تتَقْعَقع: تتحرك وتضطرب بصوت. ))فتح الباري(( البن حجر ))/75)).
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َشنٌّ))) - ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول اهلل، ما هذا؟ فقال: هذه رمحة 
ا يرحم اهلل من عباده الرُّمحاء(())). جعلها اهلل يف قلوب عباده، وإنَّ

)- عن شدَّاد بن اهلاد رضي اهلل عنه قال: ))خرج علينا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يف إحدى صاليت العشاء، وهو حامل حسًنا أو حسيًنا، فتقدَّم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوضعه، مثَّ كربَّ للصَّالة، فصلَّى، فسجد بني 
ظهراين صالته سجدة أطاهلا، قال أيب: فرفعت رأسي، وإذا الصَّيب على ظهر 
فلمَّا  فرجعت إىل سجودي،  عليه وسلم وهو ساجد،  اهلل  اهلل صلى  رسول 
قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصَّالة، قال النَّاس: يا رسول اهلل، إنَّك 
سجدتَّ بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها، حىت ظننَّا أنَّه قد حدث أمر، 
أو أنَّه يُوحى إليك. قال: كلُّ ذلك مل يكن، ولكن ابين ارحَتََلين، فكرهت أن 

أُْعِجَله حىت يقضي حاجته(())).

فالنَّيب صلى اهلل عليه وسلم يركب الطِّفل على ظهره الشَّريف وهو ساجد، وال 
يقوم من سجوده، لُيكمل الطِّفل لعبه، حىت ال يزعجه، رمحًة به، وَشَفَقًة عليه.

5- عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم أنَّه قال: 
))كانت امرأتان معهما ابنامها، جاء الذِّئب، فذهب بابن إحدامها، فقالت 
ا ذهب بابنك. فتحاكمتا  ا ذهب بابنك. وقالت األخرى: إنَّ صاحبتها: إنَّ
إىل داود، فقضى به للُكربى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخربتاه، فقال: 

))) الَشّن: القربة اخللقة اليابسة. ))فتح الباري(( ))/57)).
))) رواه البخاري ))8))( واللَّفظ له، ومسلم )))9).

ابن حزم يف ))احمللى((  به  النسائي ))/9))(، وأمحد ))/)9)) )6076)(. احتج  ))) رواه 
))/90(، وصحَّحه األلباين يف ))صحيح سنن النسائي(( ))/9))(، والوادعي يف ))الصَّحيح 

املسند(( )75)).
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ائتوين بالسِّكني، أشقُّه بينهما. فقالت الصُّغرى: ال تفعل -يرمحك اهلل-، هو 
ابنها. فقضى به للصُّغرى((.))). 

القيِّم: )ومل يكن سليمان ليفعل، ولكن أومههما ذلك، فطابت  قال ابن 
نفس الكربى بذلك. استواًحا منها إىل راحة التَّسلِّي، والتَّأسِّي بذهاب ابن 
األخرى. كما ذهب ابنها، ومل تِطْب نفس الصُّغرى بذلك، بل أدركتها َشَفَقة 
األمِّ، ورمحتها، فناشدته أن ال يفعل، استواًحا إىل بقاء الولد، ومشاهدته حيًّا، 

وإن اتَّصل إىل األخرى())).

6- عن أسيد بن حضي رضي اهلل عنه قال: ))بينما هو يقرأ من اللَّيل 
سورة البقرة، وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكتت، فقرأ، 
فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، مثَّ قرأ، فجالت الفرس، فانصرف، 
إىل  رأسه  رفع  اْجتـَرَّه،  فلما  تصيبه،  أن  فأْشَفق  منها،  قريًبا  حيىي  ابنه  وكان 
السَّماء حىت ما يراها، فلما أصبح، حدَّث النَّيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: 
اقرأ يا ابن حضي، اقرأ يا ابن حضي. قال: فأْشَفقت -يا رسول اهلل- أن تطأ 

حيىي...(())).

َفَقة على النِّساء: الشَّ

عن أمساء بنت أيب بكر -رضي اهلل عنهما- قالت: )تزوَّجين الزُّبي، وما 
له يف األرض من مال وال مملوك وال شيء، غي نَاِضح))) وغي فرسه، فكنت 

))) رواه البخاري )7)))( واللَّفظ له، ومسلم )0)7)).
))) ))إغاثة اللهفان(( البن القيم ))/67).

))) رواه البخاري )8)50).
))) نَاِضح: الناضح البعي أو الثور أو احلمار الذي يستقي عليه. ))فتح الباري(( ))/)60).
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َأْعِلف فرسه، وأستقي املاء، وَأْخرِز َغْربَه))) وأعجن، ومل أكن ُأْحِسن أخبز، 
وكان يبز جارات يل من األنصار، وكنَّ ِنْسوة ِصْدٍق، وكنت أَنـُْقل النـََّوى من 
أرض الزُّبي -اليت أقطعه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على رأسي، وهي مينِّ 
على ثُـلُثي فـَْرسخ، فجئت يوًما والنـََّوى على رأسي، فلقيت رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ومعه نفر من األنصار، فدعاين، مثَّ قال: إخ إخ. ليحملين خلفه، 

فاستحييت أن أسي مع الرِّجال...())).
الشََّفَقة على  النَّووي: )وفيه ما كان عليه صلى اهلل عليه وسلم من  قال 

املؤمنني واملؤمنات، ورمحتهم ومواساهتم فيما أمكنه())). 
َفَقة: الوسائل املعينة على اكتساب الشَّ

َبع: 1- عدم الشِّ

قال أبو سليمان الدَّاراين: )من َشِبع دخل عليه ستُّ آفات: فـََقد حالوة 
املَناجاة، وتعذَّر حفظ احِلْكمة، وحرمان الشََّفَقة على اخلَْلق؛ ألنَّه إذا َشِبع، 
ْقل العبادة، وزيادة الشَّهوات، وأنَّ سائر املؤمنني  ظنَّ أنَّ اخلَْلق كلَّهم ِشَباٌع، وثـُ

يدورون حول املساجد، والشِّباع يدورون حول املزابل())).

2- عدم احلسد:
قال أبو عبد الرَّمحن السُّلمي: )احلسد عدوُّ نعمة اهلل، وإنَّ النَّيب صلى اهلل 
عليه وسلم قال: ))ال حتاسدوا(()5)، وحسد املسلمني من قلَّة الشََّفَقة عليهم. 

)))  َغْربَه: هو الدلو. ))فتح الباري(( )9/)))).
))) رواه البخاري ))))5( واللَّفظ له، ومسلم ))8))). 

))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )))/66)).
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/87).

)5) رواه البخاري ))606(، ومسلم ))56)( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه .
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عفاء واملساكني وذوي احلاجة:  3- االختالط بالضُّ

فإنَّه ممَّا يُــَرقِّق القلب، ويدعو إىل الرَّمحة والشََّفَقة بؤالء وغيهم.

4- َمْسُح رأس اليتيم:

))عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أنَّ رجاًل شكا إىل رسوِل اهلِل صلَّى اهلل عليه 
وسلَّم قسوَة قلِبه فقال امَسْح رأَس اليتيِم وأطِعِم املسكنَي(())).

َفَقة: مناذج للشَّ
• مناذج من األنبياء واملرسلني:•

كان األنبياء -صلوات اهلل عليهم- حيرصون يف التعامل مع أقوامهم على 
ُيْشِفقون عليهم بالرَّغم من إيذاء قومهم  الرَّمحة بم والشََّفَقة عليهم، فكانوا 
هلم، فعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: )كأينِّ أنظر إىل النَّيب صلى 
اهلل عليه وسلم حيكي نبيًّا من األنبياء، ضربه قومه فَأْدَموه)))، فهو ميسح الدَّم 

م ال يعلمون())). عن وجهه، ويقول: ربِّ اغفر لقومي، فإنَّ

قال النَّووي: )فيه ما كانوا عليه -صلوات اهلل وسالمه عليهم- من احللم 
والتَّصربُّ والعفو والشََّفَقة على قومهم، ودعائهم هلم باهلداية والُغفران، وعذرهم 
من  إليه  املشار  النَّيب  وهذا  يعلمون.  ال  م  بأنَّ أنفسهم:  على  جنايتهم  يف 

))) رواه أمحد ))/87)) )9006).
قال املنذري يف ))التغيب والتهيب(( ))/6))(، واهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )8/)6)):   
رجاله رجال الصحيح، وقال البوصيي يف ))إحتاف اخلية املهرة(( )86/5)(: سنده منقطع، 
وقال األلباين يف ))ختريج مشكاة املصابيح(( )0)9)(: روي بإسنادين أحدمها رجاله رجال 
الصحيح، واآلخر فيه رجل مل يسم، وقال الوادعي يف ))أحاديث معلة(( )9))(: سنده رجال 

الصحيح ، ولكنه منقطع. 
)))  أَْدَموه: جعلوه صاحب دم خارج من رأسه. ))مرقاة املفاتيح(( للمال علي القاري )0/8)))).

))) رواه البخاري )9)69(، ومسلم ))79)).
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املتقدِّمني، وقد جرى لنبينا صلى اهلل عليه وسلم مثل هذا يوم أحد())).

الم: نوح عليه السَّ

قال تعاىل: ژی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  
ىب  يب  جت  حت   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ]هود:5)-6)[.

قال السعدي: )لعلَّه -عليه الصَّالة والسَّالم- محلته الشََّفَقة، وأنَّ اهلل وعده 
بنجاة أهله، ظنَّ أنَّ الوعد لعمومهم: َمْن آمن، وَمْن مل يؤمن، فلذلك دعا ربَّه 

بذلك الدُّعاء، ومع هذا، ففوَّض األمر حلكمة اهلل البالغة())).

الم: إبراهيم عليه السَّ

كان نيبُّ اهلل إبراهيم -عليه السَّالم- َشِفيًقا على النَّاس، وكان جيادل عن 
تعاىل:  قال  عليه،  الشََّفَقة  لغلبة  وذلك  العذاب،  يأتيهم  ال  لوط، حىت  قوم 

ژڦ  ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ    
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  ژ ]هود:)76-7[.

أنَّ جمادلته  ژڃ ڃ ڃ چژ  تعاىل:  قوله  ابن عجيبة: )ظاهر  قال 
كانت عن قومه فقط، لغلبة الشََّفَقة عليه، كما هو شأنه، ولذلك قال تعاىل: 
ژچ چ ڇ ڇ ڇژ، حىت قال له تعاىل: ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ژ 

لـمَّا حَتَتََّم عليهم العذاب())).

))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )))/50)).
))) ))تفسي السعدي(( )ص )8)).

))) ))البحر املديد(( البن عجيبة ))/00)-)0)).
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وقال أيًضا: )واحلاصل أنَّ إبراهيم -عليه السَّالم- محلته الشََّفَقة والرَّمحة، 
حىت صدر، منه ما صدر مع ُخلَّته واصطفائيَّته، فالشََّفَقة والرَّمحة من شأن 
الصَّاحلني والعارفني املقرَّبني، غي أنَّ العارفني باهلل -مع مراد موالهم- ُيْشِفقون 
على عباد اهلل، ما مل يتعنيَّ مراد اهلل، فاهلل أرحم بعباده من غيه. ولذلك قال 

خلليله، لـمَّا تعنيَّ قضاؤه:  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ژ)))).

مناذج من َشَفَقة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم:

ته: 1- َشَفَقة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم على أمَّ

كان صلى اهلل عليه وسلم َشِفيًقا على أمَّته، رحيًما بم، وَشَفَقته ورمحته 
ُيْشِفق على الكافرين ممَّن ال يدين بدين  مل تكن خاصَّة باملؤمنني، بل كان 
اإلسالم. ونشي هنا إىل بعض النَّماذج اليت هي من أقواله وسيته، فصلوات 

ريبِّ وسالمه عليه:

- عن أنس رضي اهلل عنه أنَّ النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف حديث 
الشَّفاعة: ))أمَّيت أمَّيت(())).

قال الفارسي أبو احلسني: )انظر هل وصف اهلل عزَّ وجلَّ أحًدا من عباده 
بذا الوصف من الشََّفَقة والرَّمحة اليت َوَصف با حبيَبه صلى اهلل عليه وسلم ، 
أال تراه يف القيامة إذا اشتغل النَّاس بأنفسهم كيف َيدَع َحَدث نفسه، ويقول: 
إليك،  نفسي  أسلمت  إينِّ  ويقول:  عليهم،  الشََّفَقة  إىل  يرجع  أمَّيت(،  )أمَّيت 

))) ))البحر املديد(( البن عجيبة ))/))5).

))) رواه البخاري )0)75(، ومسلم ))9)).
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فافعل يب ما شئت، وال تردَّين يف شفاعيت يف عبادك())).

ار: 2- َشَفَقة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم على الكفَّ

ا قالت  عن عائشة -رضي اهلل عنها- زوج النَّيب صلى اهلل عليه وسلم أنَّ
للنَّيب صلى اهلل عليه وسلم: ))هل أتى عليك يوٌم كان أشدَّ من يوم أحد؟ 
قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم الَعَقبة، 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد يَالِيَل بن عبد ُكالل، فلم جيبين إىل ما أردت 
فانطلقت. وأنا مهموم على وجهي، فلم َأْسَتفق إالَّ وأنا ِبَقْرن الثَّعالب، فرفعت 
رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلَّتين، فنظرت، فإذا فيها جربيل، فناداين، فقال: 
إنَّ اهلل قد مسع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث اهلل إليك َمَلَك 
يا  قال:  ، مثَّ  فسلَّم عليَّ اجلبال  َمَلك  فناداين  فيهم.  مبا شئت  لتأمره  اجلبال 
حممَّد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أُطبق عليهم األخشبني. فقال 
النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: بل أرجو أن ُيْرِج اهلل من أصالبم من يعبد اهلل 

ال يشرك به شيًئا(())).

قال ابن حجر: )ويف هذا احلديث بيان َشَفَقة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم 
على قومه، ومزيد صربه وحلمه، وهو موافق لقوله تعاىل: ژپ ڀ ڀ   ڀ 
ڀ ٺٺژ ]آل عمران: 59)[، وقوله: ژک ک گ گ  گ       ژ 

]األنبياء: 07)[())).

))) ))شعب اإلميان(( للبيهقي ))/)6)). 
))) رواه البخاري )))))(، ومسلم )795)). 

))) ))فتح الباري(( البن حجر )6/6))).
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3- َشَفَقة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم على أصحابه:

- قال صلى اهلل عليه وسلم لكعب بن مالك: )أَْبِشر خبي يوم مرَّ عليك 
منذ ولدتك أمُّك. قال: قلت أمن عندك -يا رسول اهلل- أم من عند اهلل؟ 

قال: ال بل من عند اهلل())).
قال ابن القيِّم: )وىف سرور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بذلك وفرحه 
به واستنارة وجهه دليل على ما جعل اهلل فيه من كمال الشََّفَقة على األمَّة، 

والرَّمحة بم والرَّأفة، حىت لعلَّ فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه())).

- عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه قال: ))حاصر رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم أهل الطَّائف، فلم ينل منهم شيًئا. فقال: إنَّا قافلون)))، إن 
شاء اهلل. قال أصحابه: نرجع ومل نفتتحه! فقال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا عليه، فأصابم ِجراح. فقال هلم رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: إنَّا قافلون غًدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم(())).

قال النَّووي: )معىن احلديث أنَّه صلى اهلل عليه وسلم قصد الشََّفَقة على 
أصحابه والرِّفق بم بالرَّحيل عن الطَّائف؛ لصعوبة أمره، وِشدَّة الكفَّار الذين 
فيه، وتقويتهم حبصنهم، مع أنَّه صلى اهلل عليه وسلم علم أو رجا أنَّه سيفتحه 

بعد هذا بال مشقَّة كما جرى...()5).

))) جزء من حديث رواه البخاري )8)))(، ومسلم )769)). 
))) ))زاد املعاد(( ))/585). 

)))  قافلون: أصله الرجوع ومنه مقفله من خيرب وال تسمى قافلة إال إذا رجعت وقد يطلق يف 
االبتداء عليها تفاؤال. ))فتح الباري(( البن حجر ))/75)).

))) رواه البخاري )5)))(، ومسلم )778)( واللَّفظ له.
)5) ))شرح النَّووي على مسلم(( )))/)))).
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ا أنا لكم مثل  - عن أيب هريرة عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إنَّ
الوالد أعلِّمكم...(())).

ا أنا لكم مثل الوالد( أي: ما أنا لكم إال مثل الوالد  قال علي القاري: ))إنَّ
يف الشََّفَقة لولده، )أعلِّمكم( أي: أمور دينكم())).

4- َشَفَقة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم على األطفال:

- عن شدَّاد بن اهلاد رضي اهلل عنه قال: ))خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم يف إحدى صاليت العشاء، وهو حامل حسًنا أو حسيًنا، فتقدَّم 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فوضعه، مثَّ كربَّ للصَّالة، فصلَّى، فسجد بني 
ظهراين صالته سجدة أطاهلا، قال أيب: فرفعت رأسي، وإذا الصَّيب على ظهر 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وهو ساجد، فرجعت إىل سجودي، فلمَّا 
قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصَّالة، قال النَّاس: يا رسول اهلل، إنَّك 
سجدت بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها، حىت ظننَّا أنَّه قد حدث أمر، 
أو أنَّه يُوَحى إليك. قال: كلُّ ذلك مل يكن، ولكن ابين ارحَتََلين))) فكرهت أن 

أُْعِجَله حىت يقضي حاجته(())).

))) رواه النسائي ))/8)(، وابن ماجه )56)(، وأمحد ))/50)) ))0)7(، والدارمي ))/)8)). 
صحَّحه البغوي يف ))شرح السنة(( ))/)7)(، والنَّووي يف ))اجملموع(( ))/95(، وصحَّح 
إسناده ابن امللقن يف ))البدر املني(( ))/97)( وقال: وأصله يف مسلم. و صحَّحه األلباين يف 

))صحيح سنن النسائي(( ))/8)).
))) ))مرقاة املفاتيح(( ملال علي القاري ))/80)).

األثي  البن  األثر((  غريب  يف  ))النهاية  ظهري.  على  فركب  جعلين كالراحلة  أي  َلين:  ارحَتَ   (((
.(50(/((

))) رواه النسائي ))/9))(، وأمحد ))/)9)) )6076)(. وصحَّحه األلباين يف ))صحيح سنن 
النسائي(( ))/9))(، والوادعي يف ))الصَّحيح املسند(( )75)).
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- عن أيب قتادة رضي اهلل عنه: )أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلِّي 
وهو حامل أَُماَمة بنت زينب بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأليب العاص 
ابن الرَّبيع، فإذا قام محلها، وإذا سجد وضعها؟ قال حيىي: قال مالك: نعم())).  

فمن رمحته صلى اهلل عليه وسلم وَشَفَقته بأَُماَمة أنَّه كان إذا ركع أو سجد 
يشى عليها أن تسقط، فيضعها على األرض.

الشََّفَقة على  النَّووي: )وفيه ما كان عليه صلى اهلل عليه وسلم من  قال 
املؤمنني واملؤمنات، ورمحتهم ومواساهتم فيما أمكنه())).

حابة: مناذج من َشَفَقة الصَّ
يق رضي اهلل عنه:  دِّ 1- أبو بكر الصِّ

- عن أيب الدَّرداء رضي اهلل عنه قال: ))كنت جالًسا عند النَّيب صلى اهلل 
عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخًذا بطرف ثوبه، حىت أبدى عن ركبته، فقال 
النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر))). فسلَّم، وقال: إنِّي كان 
بيين وبني ابن اخلطَّاب شيء، فأسرعت إليه مثَّ ندمت، فسألته أن يغفر يل، 
، فأقبلت إليك. فقال: يغفر اهلل لك يا أبا بكر. ثالثًا، مثَّ إنَّ عمر  فأىب عليَّ
ندم، فأتى منزل أيب بكر، فسأل: أمثَّ أبو بكر؟ فقالوا: ال. فأتى إىل النَّيب صلى 
اهلل عليه وسلم فسلَّم، فجعل وجه النَّيب صلى اهلل عليه وسلم يتمعَّر)))، حىت 

))) رواه البخاري )6)5(، ومسلم )))5( واللَّفظ له.
))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )))/66)).

))) غامر: أي خاصم، واملعىن دخل يف غمرة اخلصومة، والغامر الذي يرمي بنفسه يف األمر العظيم 
كاحلرب وغيه. وقيل هو من الغمر بكسر املعجمة وهو احلقد، أي صنع أمرا اقتضى له أن 

حيقد على من صنعه معه وحيقد اآلخر عليه. ))فتح الباري(( البن حجر )5/7)).
))) يتمعَّر: أي تذهب نضارته من الغضب، وأصله من العر وهو اجلرب، يقال: أمعر املكان إذا 

أجرب. ))فتح الباري(( البن حجر )5/7)). 



َفَقة25       الشَّ موسوعة األخالق

أْشَفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، فقال: يا رسول اهلل، واهلل أنا كنت أظلم. 
مـرَّتني، فقال النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: إنَّ اهلل بعثين إليكم، فقلتم: َكَذْبت. 
وقال أبو بكر: َصَدق. وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو يل صاحيب؟ 

مـرَّتني، فما أُوذي بعدها(())).
قال العيين: ))حىت أْشَفق أبو بكر(( أي: حىت خاف أبو بكر أن يكون 

من رسول اهلل إىل عمر ما يكره())).
اب رضي اهلل عنه:  2- عمر بن اخلطَّ

يكلِّم  أن  عوف  بن  الرَّمحن  عبد  النَّاس  )كلَّم  قال:  األصمعي،  عن   -
عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه يف أن يلني هلم؛ فإنَّه قد أخاف األبكار يف 
الرَّمحن -رضي اهلل  فالتفت عمر إىل عبد  الرَّمحن،  خدورهنَّ)))؛ فكلَّمه عبد 
م  أنَّ لو  إالَّ ذلك، واهلل  الرَّمحن! إينِّ ال أجد هلم  يا عبد  له:  فقال  عنهما- 
يعلمون ما هلم عندي من الرَّأفة والرَّمحة والشََّفَقة؛ ألخذوا ثويب عن عاتقي())).

مناذج من العلماء:
حممد بن عثمان بن إبراهيم بن ُزرعة: •

حممد بن عثمان بن إبراهيم بن ُزرعة ابن أيب ُزرعة بن إبراهيم الثَّقفي.
يف  ومائتني،  ومثانني  أربع  سنة  يف  مصر  قضاء  ويل  عساكر:  ابن  قال 

إمارة مخارويه.

))) رواه البخاري ))66)).
))) ))عمدة القاري(( )6)/80)). 

البيوت. ))فتح  البيت، وقيل: اخلدور  ناحية  البكر يف  للجارية  ))) خدورهنَّ: اخلدر ست يكون 
الباري(( البن حجر ))/0))).

))) رواه ابن قتيبة يف ))اجملالسة وجواهر العلم(( ))/))).
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كان كثي الشََّفَقة، رقيق القلب، يـَْغَرم عن الفقراء واملستورين إذا أفلسوا، 
حىت كان بعضهم إذا أراد أن يتنزَّه، أخذ بيد رفيقه فادَّعى عليه عند القاضي، 
فيه، فال  وفائه، ويسأل خصمه  يقدر على  أنَّه ال  ويدَّعي  ويبكي،  فيعتف 

جييبه، فيغرم عنه.

وحكى بعض الشَّاميني أنَّه حصلت له إضاقة)))، فقال لبعض أصدقائه: 
قدِّمين إىل القاضي فلعلَّه يعطيك عين شيًئا أنتفع به. ففعلت، وقلت: أيَّد اهلل 
 . القاضي: يل على هذا الرَّجل ستون درمهًا صحاًحا. فقال: ما تقول؟ فأقرَّ
فقال: أعطه حقَّه، فبكى، وقال: ما معي شيء. فقال يل: إن رأيت أن تنظره؟ 
تريد؟  الذي  فما  لقيط،  إنَّك  فقال  ال.  فقلت:  فصاحله.  قال:  ال.  فقلت: 
ه، فأخرج دراهم، فعدَّ  قلت: السِّجن. فقال: ال تفعل. فأدخل يده حتت مصالَّ

يل ستني درمهًا، فدفعتها للرَّجل، وآليت أن ال أفعل ذلك بعدها))).

َفَقة: األمثال يف الشَّ
- الشَّفيق بسوء ظنٍّ مولع.

)يراد أنَّ ذا الشََّفَقة يضع سوء الظَّنِّ يف غي موضعه())).
- ما هذا الشََّفُق الطَّاِرُف ُحىب.

)الشََّفق: الشََّفَقة، والطَّارف: احلادث، وُحىب: اسم امرأة())).

)))  إضاقة: أضاقه إضاقة، وضيقه تضييًقا فهو ضيق، والضيق ضد السعة. انظر: ))تاج العروس(( 
للزبيدي )6)/5)-6)).

))) ))رفع اإلصر عن قضاة مصر(( البن حجر العسقالين )ص )9)).
))) ))مجهرة األمثال(( للعسكري ))/555).

))) ))جممع األمثال(( أليب الفضل النيسابوري ))/86)). 
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- أْشَفق من أمٍّ على ولد))).

عر: َفَقة يف واحة الشِّ الشَّ
قال الشَّاعر:

لــه وكنــُت  يل  كان  ولــِدوصاحــٌب  علــى  والــٍد  ِمــن  َأْشــَفَق 
قَــَدٌم بــا  تســَعى  كســاٍق  َعُضــِد)))كنَّــا  إىل  نِيطَــت)))  أو كــذراٍع 

وقال الشاعر:
إن كان يدفُع عن ذي اللَّوعة الشَّفُق)))قــد كنــت ُأْشــِفق ممــا قــد ُفِجعــت بــه

وقال جرير:
ُمَنافِــٍق كلُّ  البـَْغَضــاَء  لــك  كمــا كلُّ ِذي ِديــٍن عليــك َشــِفيُق)5)ُيِســرُّ 

قال ابن هرمة: 
داًء تكــوُن  ــِفيِق  الشَّ ــِفيِق)6)وموعظــُة  الشَّ موعظــَة  خالْفــَت  ِإذا 

وقال الشَّاعر:
ُمتعطِـّـٍف ُمْشــِفٍق  َرحيــٍم  َأعطــاهُربَّ  مــا  باحَلْصــر  يَنَتهــي  ال 
ُكْربــٍة مــن  وََكــْم  أَوىل  نعمــٍة  عافــاه)7)َكــْم  ُمبَتلــى  مــن  وََكــْم  َأجلــى 

))) ))مجهرة األمثال(( للعسكري ))/8)5). 
))) نيطت: ناطه نوطا: علقه. وانتاط: تعلق. واألنواط: املعاليق. ))القاموس احمليط(( للفيوزآبادي 

)ص)89).
))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/)9).
))) ))مجهرة األمثال(( للعسكري ))/)7).

)5) ))جممع األمثال(( أليب الفضل النيسابوري ))/)))).
)6) ))التذكرة السعدية(( حملمد بن عبد الرمحن العبيدي )ص 8))).

)7) ))صيد األفكار(( حلسني املهدي ))/)7)).
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وقال حممَّد اإلخسيكائي:
كلَّهــم اهلِل  عبــاَد  أخــيَّ  ــَفَقهارحــْم  وانظــْر ِإليهــْم بعــنِي اللُّطــِف والشَّ
صغيَهــُم وارَحــْم  كبيَهــُم  وراِع يف كلِّ خلــٍق وْجــَه َمــن َخَلَقــه)))َوقـِّــْر 

قال: أبو احلسن الربعي:
رفيَقــا ــْذَت  اختَّ مــا  ألطــُف  َشــِفيَقاالرِّفــُق  تكــون  أن  ظنُّــَك  ويســوُء 
وأهلِــه الزَّمــاِن  مــن  اجملــاَز  والتَّْحقيقــا)))فُخــِذ  فيــه  ــَق  التَّعمُّ ودِع 

))) ))معجم األدباء(( لياقوت احلموي )6/ 0)6)).
))) ))جممع احلكم واألمثال(( أمحد قبش )ص )9)( )ص )9)).



َهاَمة
َّ
الش



      30 موسوعة األخالقالشهامة

الشهامة

تعريف الشهامة لغًة واصطالًحا:
تعريف الشهامة لغًة:   •

 الشهامة مصدر شهم، وهذه املادة تدلُّ على الذكاء.

والشهم: الذكي الفؤاد املتوقد، اجللد، واجلمع شهام... وقد شهم الرجل، 
بالضم، شهامة وشهومة إذا كان ذكيًّا، فهو شهم أي جلد.

وقيل: الشهم معناه يف كالم العرب: احلمول، اجليد القيام مبا حيمل، الذي 
ال تلقاه إال محواًل، طيب النفس مبا محل))) . 

• معنى الشهامة اصطالًحا:  •

توقًعا  العظام  األعمال  على  احلرص  هي:  )الشهامة  مسكويه:  ابن  قال 
لألحدوثة اجلميلة())). 

وقيل الشهامة هي: )احلرص على األمور العظام؛ توقًعا للذكر اجلميل عند 
احلقِّ واخللق())). 

وقيل هي: )عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة، تستتبع الذكر 
اجلميل())).

))) ))كتاب العني(( للخليل بن أمحد ))/05)(، ))الزاهر يف معاين كلمات الناس(( أليب بكر 
العرب((  األنباري ))/)))(، ))احملكم واحمليط األعظم(( البن سيده ))/96)(، ))لسان 
البن منظور )))/8))(، ))معجم ديوان األدب(( أليب إبراهيم الفارايب ))/77)(، ))مقاييس 

اللغة(( البن فارس ))/)))).
))) ))هتذيب األخالق وتطهي األعراق(( البن مسكويه )ص 0)).

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( للمناوي )ص 5).
))) ))املعجم الوسيط(( )ص 98)).
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التغيب يف الشهامة:
أواًل: يف القرآن الكريم

- قال تعاىل: ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڌ        ڍ   ڍ     ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃڃ  

ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ]القصص: ))-))[.

أو  مصاب،  يف  هو  إنا  باخلطب  السؤال  )استعمال  عطية:  ابن  قال 
مضطهد، أو من يشفق عليه، أو يأيت مبنكر من األمر، فكأنه باجلملة يف شر 

فأخربتاه خبربمها())). 

قال احلجازي: )فثار موسى، وحتركت فيه عوامل الشهامة والرجولة، وسقى 
هلما، وأدىل بدلوه بني دالء الرجال حىت شربت ماشيتهما())). 

ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ھے  ھ  ژھ  ســبحانه:  وقــال   -
ڭ  ۇ   ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېژ 

]النساء: )0)[.

قال السعدي: )ذكر سبحانه ما يقوِّي قلوب املؤمنني، فذكر شيئني: األول: 
أن ما يصيبكم من األمل والتعب واجلراح وحنو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، 
فليس من املروءة اإلنسانية والشهامة اإلسالمية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم 
وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك؛ ألن العادة اجلارية ال يضعف إال من 

))) ))احملرر الوجيز(( ))/)8)). 
))) )) التفسي الواضح(( للحجازي حممد حممود ))/5)8). 
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توالت عليه اآلالم، وانتصر عليه األعداء على الدوام، ال من يدال مرة، ويدال 
عليه أخرى())). 

ثانًيا: يف السنة النبوية
- عن أنس رضي اهلل عنه، قال: ))كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهل املدينة ليلة 
مسعوا صوتًا، قال: فتلقاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم على فرس أليب طلحة 
ُعْرٍي)))، وهو متقلِّد سيفه، فقال: مل تراعوا)))، مل تراعوا، مث قال رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم: وجدته حبرًا)))، يعين الفرس(()5).
قال القرطيب: )يف هذا احلديث ما يدل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم 
كان قد مجع له من جودة ركوب اخليل، والشََّجاَعة، والشهامة، واالنتهاض 
الغائي يف احلروب، والفروسية وأهواهلا، ما مل يكن عند أحد من الناس، ولذلك 
قال أصحابه عنه: إنه كان أشجع الناس، وأجرأ الناس يف حال الباس، ولذلك 
قالوا: إن الشجاع منهم كان الذي يلوذ جبنابه إذا التحمت احلروب، وناهيك 

به؛ فإنه ما وىلَّ قطُّ منهزًما، وال حتدث أحد عنه قط بفرار()6).

- وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: ))إنَّ النيب صلى اهلل عليه 

))) ))تيسي الكرمي الرمحن(( )ص 99)). 
))) ُعْرٍي: أي ليس عليه سرج وال أداة، وال يقال يف اآلدميني إنا يقال عريان. ))فتح الباري(( 

البن حجر )70/6).
))) مل تراعوا: هي كلمة تقال عند تسكني الروع تأنيًسا، وإظهارًا للرفق باملخاطب. ))فتح الباري(( 

البن حجر )0)/57)).
))) حبرا: أي واسع اجلري ))شرح النووي على مسلم(( )5)/68).

)5) رواه البخاري )0)0)( واللفظ له ومسلم )07))). 
)6) ))املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم(( )00/6)). 
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وسلم ملا رأى من الناس إدبارًا، قال: اللهم سبع كسبع يوسف)))، فأخذهتم 
سنة حصت))) كل شيء، حىت أكلوا اجللود وامليتة واجليف)))، وينظر أحدهم 
إىل السماء، فيى الدخان من اجلوع، فأتاه أبو سفيان، فقال: يا حممد، إنك 

تأمر بطاعة اهلل، وبصلة الرحم، وإنَّ قومك قد هلكوا، فادع اهلل هلم(())).

قد  فإنا  اهلل ملضر؛  استسق  اهلل  يا رسول  فقيل:  )قوله:  ابن حجر:  قال 
وكان  احلجاز،  مياه  من  بالقرب  غالبهم كان  ألن  ملضر؛  قال  ا  إنَّ هلكت. 
الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى القحط إىل من حوهلم، 
التعبي بقريش؛ لئال  الدعاء هلم، ولعل السائل عدل عن  فحسن أن يطلب 
يذكرهم فيذكِّر جبرمهم، فقال: ملضر؛ ليندرجوا فيهم، ويشي أيًضا إىل أنَّ غي 
قومك  وإن  األخية:  الرواية  وقع يف  وقد  هلكوا جبريرهتم،  قد  عليهم  املدعو 
هلكوا. وال منافاة بينهما؛ ألنَّ ُمضر أيًضا قومه وقد تقدم يف املناقب أنه صلى 
اهلل عليه وسلم كان من مضر، قوله فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ملضر: إنك جلريء، أي: أتأمرين أن أستسقي ملضر مع ما هم عليه من املعصية 

واإلشراك به؟!()5).

))) سبع كسبع يوسف: أي: اجعل سنيهم سبًعا، أو ليكن سبًعا، ويُروى سبع بالرفع، وارتفاعه 
على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي: البالء املطلوب عليهم سبع سنني، كالسنني السبع اليت كانت 
يف زمن يوسف، وهي السبع الشداد اليت أصابم فيها القحط، أو يكون املعىن: املدعو عليهم 

قحط كقحط يوسف. ))عمدة القاري(( لبدر الدين العيين )8/7)). 
))) حّصت: حصت حباء وصاد مشددة مهملتني أي: استأصلته. ))شرح النووي على صحيح 

مسلم(( )7)/)))).
))) اجليف: جيفة بالكسر امليت الذي أننت وقوله: )اجليف( بالكسر وفتح الياء هو اجلمع. ))فتح 

الباري(( البن حجر ))/)0)).
)))  رواه البخاري )007)( ومسلم )798)(. واللفظ للبخاري.

)5) ))فتح الباري(( )8/)57). 
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فالنيب صلى اهلل عليه وسلم رغم عداوة قريش وإيذائها للمؤمنني، ملا جاءه 
أبو سفيان يطلب منه االستسقاء مل يرفض حلسن خلقه، وشهامته، ورغبته يف 
هدايتهم، فإنَّ الشهامة ومكارم األخالق مع األعداء، هلا أثر كبي يف ذهاب 

العداوة، أو ختفيفها.

فوائد الشهامة:
الشهامة من مكارم األخالق الفاضلة.)- 

إنا من صفات الرجال العظماء.- )

تشيع احملبة يف النفوس.- )

تزيل العداوة بني الناس. - )

فيها حفظ األعراض، ونشر األمن يف اجملتمع.- 5

ا عالمة على علو اهلمة، وشرف النفس.- 6 إنَّ

موانع اكتساب صفة الشهامة:
1- قسوة القلب.

2- األنانية، وخذالن المسلمين، والالمباالة بمعاناتهم:

إنَّ خذالن املسلم ألخيه املسلم أمر تنكره الشريعة، وإن من حق املسلم 
مجيًعا  املسلمني  خلذالن  ذريعة  حدث  إن  )وهو  يذله،  ال  أن  املسلم  على 
اخلاصة  الراحة واملصلحة  وإيثار  الذات،  األنانية وحب  تنتشر عدوى  حيث 
على مشاركة الغي آالمهم وآماهلم، فيكثر التَّنصل من املسؤولية بني املسلمني، 
حىت يقضي عليهم أعداؤهم واحًدا تلو اآلخر، فتموت فيهم خالل اآلباء، 
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والشهامة، وجندة امللهوف، وإغاثة املنكوب، وسوف جينح املظلوم والضعيف 
إىل األعداء طوًعا أو كرًها، ملا يقع به من ضيم وما يصيبه من خذالن من 
خذلوه  من  وبني  بينه  األخوة  عرى  وتنقطع  عنهم،  بعيًدا  ينزوي  مث  إخوانه 

وأسلموه لألعداء())). 

3- الجبن والبخل:
فالشهامة إنا تقوم على الشََّجاَعة لنجدة احملتاج، والكرم إلعانة أصحاب 

احلاجات، فمن فقدمها ضعفت شهامته، وماتت مروءته.

4- الذُّل، والهوان، وضعف النفس:
فاإلنسان الذليل واألمة الذليلة أبعد الناس عن النصرة، وتلبية نداء اإلغاثة؛ 

ففاقد الشيء ال يعطيه.

6- الحقد والعداوة والبغضاء.
7- تشبه الرجال بالنساء في اللباس، كلبس الذهب والحرير:

األنوثة  من  للبدن  مبالمسته  يورثه  ملا  -الذهب-  )حرم  القيم:  ابن  قال 
والتخنث، وضد الشهامة والرجولة())). 

الوسائل املعينة على اكتساب صفة الشهامة:
)- الصرب.

املختصة  الشهامة  ويورث  اجلزع،  يزيل  )الصرب  األصفهاين:  الراغب  قال 
بالرجولية())).

))) ))املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالمية(( حملماس اجللعود ))/7)9). 
))) ))زاد املعاد(( ))/)7). 

))) ))الذريعة إىل مكارم الشريعة(( للراغب األصفهاين )ص 5))).
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)- الشََّجاَعة. 
)- علو اهلمة وشرف النفس.

يف  واملوجب  السالب  مركز  اهلمة،  بكرب  التحلي  اإلسالم  سجايا  فــ)من 
بإذن اهلل خيًا غي  اهلمة جيلب لك  الرقيب على جوارحك، كرب  شخصك، 
جمذوذ؛ لتقى إىل درجات الكمال، فيجري يف عروقك دم الشهامة، والركض يف 
ميدان العلم والعمل، فال يراك الناس واقًفا إال على أبواب الفضائل، وال باسطًا 

يديك إال ملهمات األمور())). 
)- العدل واإلنصاف. 

5- مصاحبة ذوي الشهامة والنجدة.
6- اإلميان بالقضاء والقدر.

فــ )من مثرات اإلميان بالقضاء والقدر: أنه يدفع اإلنسان إىل العمل واإلنتاج 
والقوة والشهامة؛ فاجملاهد يف سبيل اهلل ميضي يف جهاده وال يهاب املوت؛ 
ألنه يعلم أن املوت ال بد منه، وأنه إذا جاء ال يؤخر؛ ال مينع منه حصون 
وال جنود، ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ        ۉ ۉ ې ژ ]النساء: 
ک گ گ گگژ  ک       ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ژڈ    ]78
القوية  الدفعات  اجملاهد هذه  يستشعر  ]آل عمران: )5)[، وهكذا حينما 
من اإلميان بالقدر؛ ميضي يف جهاده حىت يتحقق النصر على األعداء، وتتوفر 

القوة لإلسالم واملسلمني())). 

))) ))حلية طالب العلم(( لبكر أبو زيد )ص )7)(، ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز 
السلمان ))/09)).

))) ))اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد(( لصاحل الفوزان ))0) – )0) ).
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مناذج يف الشهامة:
• مناذج من حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم:•

الصفة، فكان  النصيب األوىف من هذه  للنيب صلى اهلل عليه وسلم  كان 
صلوات اهلل وسالمه عليه ))أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: 
وقد فزع أهل املدينة ليلة مسعوا صوتًا، قال: فتلقاهم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
على فرس أليب طلحة عري، وهو متقلد سيفه، فقال: مل تراعوا، مل تراعوا، مث 

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: وجدته حبرًا. يعين الفرس((.

- وعن أيب إسحاق قال سأل رجل الرباء رضي اهلل عنه، فقال يا أبا عمارة 
أََولَّيتم يوم حنني؟ قال الرباء وأنا أمسع: ))أما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل 
يـَُولِّ يومئذ، كان أبو سفيان بن احلارث آخًذا بعنان بغلته، فلما غشيه املشركون 

نزل، فجعل يقول: أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب(())). 

وغيها من اآلثار اليت تدل على شهامة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.

مناذج من الصحابة رضي اهلل عنهم يف الشهامة: •

- عن عبد الرمحن بن عوف قال: )إينِّ لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا 
َتيان حديثا السن، فكأين مل آمن مبكانما، إذ قال يل  عن مييين وعن يساري فـَ
أحدمها سرًّا من صاحبه: يا عم أرين أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع 
به؟ قال: عاهدت اهلل إن رأيته أن أقتله، أو أموت دونه. فقال يل اآلخر سرًّا 
من صاحبه مثله، فما سرين أين بني رجلني مكانما، فأشرت هلما إليه، فشدا 

عليه مثل الصقرين حىت ضرباه، ومها ابنا عفراء())).

))) رواه البخاري )))0)).
))) رواه البخاري ) 988) ). 
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قال ابن حجر: )قوله الصقرين.. شبههما به ملا اشتهر عنه من الشََّجاَعة، 
والشهامة، واإلقدام على الصيد، وألنه إذا تشبث بشيء مل يفارقه حىت يأخذه())). 

- وعن أسلم، موىل عمر قال: )خرجت مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
إىل السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمي املؤمنني، هلك زوجي 
وترك صبية صغارًا، واهلل ما ينضجون كراًعا، وال هلم زرع وال ضرع، وخشيت أن 
تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إمياء الغفاري، وقد شهد أيب احلديبية مع 
النيب صلى اهلل عليه وسلم. فوقف معها عمر ومل ميض، مث قال: مرحًبا بنسب 
قريب، مث انصرف إىل بعي ظهي كان مربوطًا يف الدار، فحمل عليه غرارتني 
مألمها طعاًما، ومحل بينهما نفقة وثيابًا، مث ناوهلا خبطامه، مث قال: اقتاديه، فلن 
يفىن حىت يأتيكم اهلل خبي، فقال رجل: يا أمي املؤمنني، أكثرت هلا؟ قال عمر: 
ثكلتك أمك، واهلل إين ألرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصًنا زمانًا فافتتحاه، 

مث أصبحنا نستفيء سهمانما فيه())).

- وعن سلمة بن األكوع قال: ))بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
بظهره))) مع رباح غالم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وأنا معه، وخرجت 
معه بفرس طلحة أنديه))) مع الظهر، فلما أصبحنا إذا عبد الرمحن الفزاري قد 
أغار على ظهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فاستاقه)5) أمجع، وقتل راعيه، 

))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )08/7)).
))) رواه البخاري )60))). 

))) ظهره: الظهر: اإلبل اليت حيمل عليها وتركب. يقال: عند فالن ظهر: أي إبل. ))النهاية يف 
غريب األثر(( البن األثي ))/)6)).

))) أنديه: معناه أن يورد املاشية املاء فتسقى قليال مث ترسل يف املرعى مث ترد املاء فتد قليال مث ترد 
إىل املرعى. ))شرح النووي على صحيح مسلم(( )))/78)).

)5) استاقه: من السوق وهو السي العنيف. ))فتح الباري(( البن حجر ))/9))).



الشهامة39       موسوعة األخالق

قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد اهلل، وأخرب رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن املشركني قد أغاروا على سرحه)))، قال: مث قمت 
على أكمة)))، فاستقبلت املدينة، فناديت ثالثًا: يا صباحاه، مث خرجت يف 
آثار القوم أرميهم بالنبل وأرجتز، أقول: أنا ابن األكوع، واليوم يوم الرُّضَّع)))، 
فأحلق رجاًل منهم فأصك))) سهًما يف رحله، حىت خلص نصل السهم إىل 
كتفه، قال: قلت: خذها وأنا ابن األكوع واليوم يوم الرُّضع قال: فواهلل، ما 
أتيت شجرة، فجلست يف  فإذا رجع إيلَّ فارس  أرميهم وأعقر)5) بم،  زلت 
أصلها، مث رميته فعقرت به، حىت إذا تضايق اجلبل، فدخلوا يف تضايقه، علوت 
اجلبل فجعلت أرديهم باحلجارة، قال: فما زلت كذلك أتبعهم حىت ما خلق 
اهلل من بعي من ظهر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال خلفته وراء ظهري، 
وخلوا بيين وبينه، مث اتبعتهم أرميهم حىت ألقوا أكثر من ثالثني بردة، وثالثني 
رحًما، يستخفون وال يطرحون شيًئا إال جعلت عليه آراًما)6) من احلجارة يعرفها 
ثنية)7)،  من  متضايًقا  أتوا  وأصحابه، حىت  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول 
فإذا هم قد أتاهم فالن بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون -يعين يتغدون- 

))) السرح: أي: اإلبل اليت ترعي. ))فتح الباري(( البن حجر ))/)))).
))) أكمة: دون اجلبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية. ))شرح النووي على صحيح مسلم(( 

.((9(/6(
حجر  البن  الباري((  ))فتح  انظر:  اللئام.  هالك  يوم  واملعىن  لئيم  أي  رضيع  مجع  الرضع   (((

.((((/((
))) الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان. انظر: 

))لسان العرب(( البن منظور )0)/56)).
)5) عقره أي: جرحه. انظر: ))املصدر السابق(( ))/)59).

)6) آرام مجع إرم، حجارة تنصب علما يف املفازة. انظر: ))املصدر السابق(( )))/))).
)7) الثنية من اجلبل ما حيتاج يف قطعه وسلوكه إىل صعود وحدور فكأنه يثين السي. انظر: ))تاج 

العروس(( للزبيدي )7)/95)).
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وجلست على رأس قرن)))، قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من 
يف  شيء  انتزع كل  حىت  يرمينا  غلس)))  منذ  فارقنا  ما  واهلل،  الربح)))،  هذا 
أيدينا، قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة، قال: فصعد إيلَّ منهم أربعة يف اجلبل، 
ومن  ال،  قالوا:  تعرفوين؟  هل  قلت:  قال:  الكالم،  من  أمكنوين  فلما  قال: 
أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن األكوع، والذي كرم وجه حممد صلى اهلل عليه 
وسلم، ال أطلب رجاًل منكم إال أدركته، وال يطلبين رجل منكم فيدركين، قال 
أحدهم: أنا أظنُّ، قال: فرجعوا، فما برحت مكاين حىت رأيت فوارس رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتخللون الشجر، قال: فإذا أوهلم األخرم األسدي، 
على إثره أبو قتادة األنصاري، وعلى إثره املقداد بن األسود الكندي، قال: 
احذرهم ال  أخرم،  يا  قلت:  فولوا مدبرين،  قال:  األخرم،  بعنان)))  فأخذت 
يا  قال:  وأصحابه،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  يلحق  حىت  يقتطعوك 
سلمة، إن كنت تؤمن باهلل واليوم اآلخر، وتعلم أنَّ اجلنة حقٌّ، والنار حقٌّ، فال 
حُتل بيين وبني الشهادة، قال: فخليته، فالتقى هو وعبد الرمحن، قال: فعقر 
بعبد الرمحن فرسه، وطعنه عبد الرمحن فقتله، وحتول على فرسه وحلق أبو قتادة 
فارس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعبد الرمحن، فطعنه فقتله، فوالذي كرم 
وجه حممد صلى اهلل عليه وسلم، لتبعتهم أعدو على رجلي حىت ما أرى ورائي 
من أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم، وال غبارهم شيًئا حىت يعدلوا قبل 

للنووي  مسلم((  ))شرح  انظر:  الكبي.  اجلبل  عن  منقطع  صغي  جبل  هو كل  قرن:  رأس   (((
.((79/(((

للزبيدي  العروس((  ))تاج  انظر:  واملشقة.  الشديد  والعذاب  واألذى  والشر،  الشدة  الربح:   (((
 .((0(/6(

))) الغلس: ظالم آخر الليل. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )56/6)).
))) العنان، بكسر العني جلام الفرس. انظر: ))عمدة القاري(( لبدر الدين العيين )))/)7)).
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غروب الشمس إىل شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، 
قال: فنظروا إيل أعدو وراءهم، فخليتهم عنه -يعين أجليتهم عنه- فما ذاقوا 
منه قطرة، قال: ويرجون فيشتدون يف ثنية)))، قال: فأعدو فأحلق رجالً منهم، 
فأصكه بسهم يف نغض))) كتفه، قال: قلت: خذها وأنا ابن األكوع واليوم يوم 
الرُّضَّع. قال: يا ثكلته أمه، أكوُعه ُبكرة؟))) قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، 
أكوعك بكرة، قال: وأردوا))) فرسني على ثنية، قال: فجئت بما أسوقهما إىل 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: وحلقين عامر بسطيحة)5) فيها مذقة)6) 
أتيت رسول اهلل صلى  فتوضأت وشربت، مث  ماء،  فيها  من لنب، وسطيحة 
اهلل عليه وسلم وهو على املاء الذي حألهتم)7) عنه، فإذا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قد أخذ تلك اإلبل، وكل شيء استنقذته من املشركني، وكل رمح 
وبردة، وإذا بالل حنر ناقة من اإلبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي 
لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من كبدها وسنامها، قال: قلت: يا رسول 
اهلل، خلين فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم، فال يبقى منهم خمرب إال 

))) الثنية من اجلبل ما حيتاج يف قطعه وسلوكه إىل صعود وحدور فكأنه يثين السي. انظر: ))تاج 
العروس(( للزبيدي )7)/95)).

))) النغض: العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف. انظر: ))فتح الباري(( 
البن حجر ))/76)).

))) البكرة: الغدوة. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )0)/6))).
))) أردوا فرسني: أهلكومها وأتعبومها حىت أسقطومها. تركومها. انظر: ))شرح النووي على مسلم((  

.((8(/(((
)5) السطيحة: من أواين املياه. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )6/)7)).

)6) املذقة: الطائفة من اللنب. انظر: ))املصدر السابق(( )6)/)8)).
)7) حألهتم أي طردهتم. انظر: ))شرح النووي على مسلم(( )))/)8)).
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قتلته، قال: فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حىت بدت نواجذه يف 
ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعاًل؟ قلت: نعم، والذي أكرمك، 
غطفان،  من  رجل  فجاء  قال:  غطفان،  أرض  يف  ليقرون  اآلن  إنم  فقال: 
فقال: حنر هلم فالن جزورًا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارًا، فقالوا: أتاكم القوم، 
فخرجوا هاربني، فلما أصبحنا قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: كان خي 
اهلل  أعطاين رسول  قال: مث  قتادة، وخي رجَّالتنا))) سلمة،  أبو  اليوم  فرساننا 
صلى اهلل عليه وسلم سهمني: سهم الفارس، وسهم الراجل، فجمعهما يل 
مجيًعا، مث أردفين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وراءه على العضباء))) راجعني 

إىل املدينة(())).

- حادثة تبني لنا شهامة عثمان بن طلحة رضي اهلل عنه، تقول أمُّ سلمة 
رضي اهلل عنها: ))... وانطلق زوجي أبو سلمة إىل املدينة، قالت: ففرَّق بيين 
وبني زوجي وبني ابين. قالت: فكنت أخرج كلَّ غداة فأجلس باألبطح)))، فما 
أزال أبكي حىت أمسي سنة أو قريًبا منها، حىت مرَّ يب رجل من بين عمي أحد 
بين املغية، فرأى ما يب فرمحين، فقال لبين املغية: أال خترجون هذه املسكينة، 
فرَّقتم بينها وبني زوجها وبني ولدها، قالت: فقالوا: احلقي بزوجك إن شئت. 

))) رجالة مجع راجل وهو املاشي على قدمه. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )9)/7)).
))) العضباء: اسم ناقة النيب، صلى اهلل عليه وسلم، اسم هلا علم، وليس من العضب الذي هو 

الشق يف األذن. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/609).
))) رواه البخاري ) )9)) ( ومسلم ) 807) ( واللفظ له.

))) األبطح: يعين أبطح مكة وهو مسيل واديها وجيمع على البطاح واألباطح. ومنه قيل قريش 
األثي  البن  األثر((  غريب  يف  ))النهاية  وبطحاءها.  مكة  أباطح  ينزلون  الذين  هم  البطاح 

.(((8/((
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مث  بعيي  فارحتلت  قالت:  ابين،  ذلك  عند  إيلَّ  األسد  عبد  بنو  وردَّ  قالت: 
أخذت ابين فوضعته يف حجري مث خرجت أريد زوجي باملدينة، قالت: وما 
أقدم على  لقيت حىت  ]أتبلغ[ مبن  قلت:  قالت:  اهلل،  أحد من خلق  معي 
زوجي حىت إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أيب طلحة أخا بين 
عبد الدار، فقال: أين يا بنت أيب أمية؟ قالت: أريد زوجي باملدينة، قال: أو 
ما معك أحد؟ قلت: ال واهلل إال اهلل وابين هذا، قال: واهلل ما لك من متك، 
فأخذ خبطام))) البعي فانطلق معي يهوي به، فواهلل ما صحبت رجاًل من العرب 
قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ املنزل أناخ يب مث استأخر عين، حىت 
إذا نزلنا استأخر ببعيي فحطَّ عنه، مث قيَّده يف الشجرة، مث تنحَّى إىل شجرة 
فاضطجع حتتها، فإذا دنا الرواح قام إىل بعيي فقدمه فرحله)))، مث استأخر 
عين، فقال: اركيب، فإذا ركبت فاستويت على بعيي أتى فأخذ خبطامه فقاد 
يب حىت ينزل يب، فلم يزل يصنع ذلك يب حىت أقدمين املدينة، فلما نظر إىل 
قرية بين عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك يف هذه القرية - وكان أبو سلمة 
با نازاًل - فادخليها على بركة اهلل، مث انصرف راجًعا إىل مكة، قال: وكانت 
تقول: ما أعلم أهل بيت يف اإلسالم أصابم ما أصاب أبو سلمة، وما رأيت 

صاحًبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة(())).

))) خطام: خطام البعي أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل يف أحد طرفيه حلقة 
مث يشد فيه الطرف اآلخر حىت يصي كاحللقة مث يقاد البعي مث يثىن على خمطمه. ))النهاية يف 

غريب األثر(( البن األثي ))/0))).
له: جعل عليه الرَّْحل وَرَحله َرَحلًة: شدَّ  ))) رحله: َرَحل البعي يـَْرَحله َرْحاًل فهو مرحول وَرِحيل واْرحَتَ

عليه أَداته. ))لسان العرب(( البن منظور )))/65)).
))) ))سية ابن هشام(( ))/69)(، وذكره ابن منده يف ))الفوائد(( ))9)-)9)).
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الشهامة يف واحة الشعر:
قال أوس:

نَــص قـَ أخــو  لــه  أُتيــَح  ُكَثبَــا)))حــىت  ضواريًــا)))   ((( يُِطــرُّ شــهٌم، 

وقال ابن سيده:
األوتــاِر)5)شهٌم إذا اجتمع الكماُة)))، وأهلمْت بأواســِط  أفواههــا 

وقال الشاعر: 
مثلُــه مــا  ذكاُؤه  الفــؤاِد  ذكاُءشــهُم  األنــاِم  يف  العزميــِة  عنــَد 

وقال الشاعر: 
بُـــؤٍس غــِي  ِمــن  اجلنبــني  )6)يابــُس  مــِدلُّ شــهٌم  الكفــني  ونَــِدي 

وقال ابن هرمة: 
وادٌع الطــِي  ســاكُن  تقــيٌّ  مانــُع)7)حيــيٌّ  تِــي  إذا  ــْر، شــهٌم  تـَ يـُ إذا مل 

وقال الشاعر: 
قراهــا َمــن  يــدرُك  الكتــِب  ســــــآمــــــْهمجيــُع  أو  أو كــــــــــــــالٌل  فـــــــــتـــــــــوٌر 

))) أطره يطره إطرارا إذا طرده. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/98)).
))) الضواري: األسود. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )8)/70)).

))) ))لسان العرب(( البن منظور ))/98)).
))) الكماة مجع )الكمي( أي: الشجاع )املتكمي( يف سالحه أي املتغطي املتست بالدرع والبيضة. 

انظر: ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص )7)).
)5) األوتار: مجع وتر القوس. انظر: ))النهاية يف غريب احلديث(( البن األثي )8/5))).

)6) ))احملكم واحمليط األعظم(( البن سيده )9/ )0)(. وأدل عليه وتدلل: انبسط. انظر: ))لسان 
العرب(( البن منظور )))/7))).

)7) ))احملكم واحمليط األعظم(( البن سيده )9/))5).
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يل واســتمْع  فافهــْم  القــرآِن  الشــهامْه)))ســوى  ذا  يــا  املصطفــى  وقــول 

وقال الشاعر: 
موقــٌف والصرامــِة  الشــهامِة  مفــوَِّه)))لــك يف  كلِّ  إعجــاُز  لصفاتــه 

))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان ))/)7)).
))) ))الربق الشامي(( لعماد الدين األصبهاين )5/)6).



ْبر الصَّ
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ْب الصَّ

معنى الصرب لغًة واصطالًحا:
معنى الصرب لغًة: •

َصْبـرًا فهو صاِبٌر وَصبَّار وَصِبٌي وَصُبور  َيْصربُ  َر  َصبـَ اجَلزَع،  نقيض  الصَّْبـُر 
واألُنثى َصُبور أَيًضا بغي هاء ومجعه ُصبُـٌر.وَأصل الصَّرْب احلَْبس وكل من َحَبس 

رَه، والصرب: حبس النفس عن اجلزع))). شيًئا فقد َصبـَ

• معنى الصرب اصطالًحا: •

 )الصرب هو حبس النفس عن حمارم اهلل، وحبسها على فرائضه، وحبسها 
عن التسخط والشكاية ألقداره)))). 

وقيل هو:)ترك الشكوى من أمل البلوى لغي اهلل ال إىل اهلل())).

وقيل الصرب: )حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان 
حبسها عنه())).

الفرق بني الصرب، والتصرب، واالصطبار، واملصابرة، واالحتمال:
)الفرق بني هذه األمساء حبسب حال العبد يف نفسه وحاله مع غيه:

- فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما ال حيسن؛ إن كان خلًقا 
له وملكة مسي صربًا. 

))) ))الصحاح(( للجوهري )ص 706(، ))لسان العرب(( البن منظور ))/7))).
))) ))رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه(( )ص 8)).

))) ))التعريفات(( للجرجاين )ص )))).
))) ))مفردات ألفاظ القرآن الكرمي(( للراغب األصفهاين ))7)(. وقريب منه تعريف ابن القيم 

الصرب بأنه: ثبات القلب على األحكام القدرية والشرعية. ))الروح(( )ص )))).
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- وإن كان بتكلف ومترن وجترع ملرارته مسي تصربًا.

 كما يدل عليه هذا البناء لغًة، فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع 
والتكرم والتحمل وحنوها، وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له.

كما يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ))ومن يتصرب 
يصربه اهلل(())). وكذلك العبد يتكلف التعفف حىت يصي التعفف له سجية، 

كذلك سائر األخالق ...

- وأما االصطبار فهو أبلغ من التصرب:

أنَّ  االصطبار، كما  مبدأ  فالتصرب  االكتساب،  مبنزلة  للصرب  افتعال  فإنه   
التكسب مقدمة االكتساب، فال يزال التصرب يتكرر حىت يصي اصطبارًا.

- وأما املصابرة فهي مقاومة اخلصم يف ميدان الصرب:

اهلل  قال  واملضاربة،  اثنني كاملشامتة  بني  وقوعها  تستدعي  مفاعلة  فإنا   
تعاىل: ژائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
يف  الصابر  حال  وهو  بالصرب،  فأمرهم  عمران: 00)[  ]آل  ۆئژ. 

الثبات  وهي  واملرابطة،  خصمه  مع  الصرب  يف  حالة  وهي  واملصابرة  نفسه، 
واللزوم واإلقامة على الصرب واملصابرة، فقد يصرب العبد وال يصابر، وقد يصابر 
وال يرابط، وقد يصرب ويصابر ويرابط من غي تعبد بالتقوى، فأخرب سبحانه 

أن مالك ذلك كله التقوى، وأن الفالح موقوف عليها فقال: ژ ۇئ ۇئ  
ۆئ ۆئژ ]آل عمران: 00)[ فاملرابطة كما أنا لزوم الثغر الذي 

ياف هجوم العدو منه يف الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئال يدخل منه 

))) رواه البخاري )69))( من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه.
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اهلوى والشيطان فيزيله عن مملكته())).

والفرق بني االحتمال والصرب: 
يفيد  الشدة  على  والصرب  فيه،  الغيظ  يفيد كظم  للشيء  االحتمال  )أنَّ 
حبس النفس عن املقابلة عليه بالقول والفعل، والصرب عن الشيء يفيد حبس 
النفس عن فعله، وصربت على خطوب الدهر، أي: حبست النفس عن اجلزع 

عندها، وال يستعمل االحتمال يف ذلك؛ ألنك ال تغتاظ منه())).
ملاذا مسي الصرب صرًبا؟

أنه قال:)إنا مسي الصرب  العلماء  حكى أبو بكر بن األنباري عن بعض 
صربًا؛ ألن مترره يف القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصرب))) يف الفم())).

التغيب يف الصرب:
أواًل: يف القرآن الكريم

الصرب من أكثر األخالق اليت اعتىن با دين اإلسالم؛ لذا تكرر ذكره يف 
القرآن يف مواضع كثية.

قال أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل: )ذكر اهلل سبحانه الصرب يف القرآن يف 
تسعني موضًعا()5).

وقد سيق الصرب يف القرآن يف عدة أنواع ذكرها ابن القيم يف كتابه )عدة 
الصابرين( وحنن نذكر بعضها:

))) ))عدة الصابرين(( البن القيم ) ص ))( - بتصرف.
))) ))الفروق اللغوية(( أليب هالل العسكري )ص ))).

))) الصرب: هو الدواء املر املعروف. انظر: ))النهاية يف غريب احلديث(( البن األثي ))/7))).
))) ))ذم اهلوى(( البن اجلوزي )ص 58).

)5) ))عدة الصابرين(( البن القيم )ص )))).
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أحدها: األمر به، كقوله: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئژ ]النحل: 7))[ 
وقال: ژی  جئ       حئ ژ ]الطور: 8)[.

- الثاين: النهي عما يضاده، كقوله تعاىل: ژۇئ ۆئ ۆئۈئژ ]األحقاف: 
5)[ وقوله:  ژ ڍ  ڍ  ڌ     ڌ ژ ]القلم: 8)[.

ەئ    ەئ  ائ  ژائ  به، كقوله:  الفالح  تعليق  الثالث:   -
 ](00 عمران:   ]آل   . ۆئژ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

فعلق الفالح مبجموع هذه األمور.

- الرابع: اإلخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيه، كقوله: ژڄ 
حج   يث    ژىث  وقوله:   ]5( ]القصص:  ڃژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

مج  جح  محژ ]الزمر:0)[.
تعاىل:  اهلل  قال  وباليقني،  به  الدين،  يف  اإلمامة  تعليق  اخلامس:   -
ژچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ 

]السجدة:))[))).

ثانًيا: يف السنة النبوية
ناًسا من األنصار سألوا  - عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه: ))أن 
سألوه  مث  فأعطاهم،  سألوه  مث  فأعطاهم،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
فأعطاهم، حىت نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خي فلن أدخره 
عنكم، ومن يستعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل، ومن يتصرب يصربه اهلل، 

وما أعطي أحد عطاء خيًا وأوسع من الصرب(())).

))) ))عدة الصابرين(( البن القيم – بتصرف يسي )ص )))).
))) رواه البخاري )69))).
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)قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))ومن يتصرب((: أي يطلب توفيق الصرب من 
اهلل؛ ألنه قال تعاىل: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئژ. ]النحل: 7))[ أي 
يأمر نفسه بالصرب ويتكلف يف التحمل عن مشاقه، وهو تعميم بعد ختصيص؛ 
عن  يتصرب  من  أو  والبلية،  واملعصية  الطاعة  صرب  على  يشتمل  الصرب  ألن 
السؤال والتطلع إىل ما يف أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك وال يشكو حاله 
ه اهلل((: بالتشديد أي: يسهل عليه الصرب، فتكون اجلمل  لغي ربه. ))يصربِّ
مؤكدات. ويؤيد إرادة معىن العموم قوله: ))وما أعطي أحد من عطاء((: أي 
معطى أو شيًئا، ))أوسع((: أي أشرح للصدر، ))من الصرب((: وذلك ألن 

مقام الصرب أعلى املقامات؛ ألنه جامع ملكارم الصفات واحلاالت())).

- وأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم بأنَّ الصرب عند الصدمة األوىل، فعن 
أنس رضي اهلل عنه قال: ))مرَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم بامرأة تبكي عند 
قرب، فقال: اتقي اهلل واصربي. قالت: إليك عين؛ فإنك مل تصب مبصيبيت، 
ومل تعرفه، فقيل هلا: إنه النيب صلى اهلل عليه وسلم، فأتت باب النيب صلى اهلل 
عليه وسلم فلم جتد عنده بوَّابني)))، فقالت: مل أعرفك، فقال: إنا الصرب عند 

الصدمة األوىل(())).

قال ابن القيم: )فإنَّ مفاجئات املصيبة بغتة هلا روعة تزعزع القلب، وتزعجه 
فهان  قوهتا،  وضعفت  حدها،  انكسر  األوىل  الصدمة  صرب  فإن  بصدمها، 
موطن  غي  وهو  القلب  على  ترد  املصيبة  فإنَّ  وأيًضا  الصرب،  استدامة  عليه 
هلا فتزعجه، وهى الصدمة األوىل، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطَّن هلا، 

))) ))عون املعبود شرح سنن أيب داود(( لشمس احلق العظيم أبادي )59/5).
))) البواب: الالزم للباب، وحرفته البوابة. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/)))).

))) رواه البخاري ))8))). 
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وعلم أنَّه ال بد له منها فيصي صربه شبيه االضطرار، وهذه املرأة ملا علمت أنَّ 
جزعها ال جيدي عليها شيًئا؛ جاءت تعتذر إىل النيب كأنا تقول له قد صربت، 

فأخربها أنَّ الصرب إنا هو عند الصدمة اأُلوىل())).
- وعن ابن عباس -رضي اهلل عنهما-: ))أنه قال لعطاء: أال ُأريك امرأة 
من أهل اجلنة؟ قلت: بلى، قال: هذه املرأة السوداء أتت النيب صلى اهلل عليه 
وسلم، قالت: إين أصرع وإين أتكشف، فادع اهلل يل. قال: إن شئت صربت؛ 
فإين  قالت:  قالت: أصرب.  يعافيك.  أن  اهلل  اجلنة. وإن شئت دعوت  ولك 

أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف، فدعا هلا(())).

- وبنيَّ صلى اهلل عليه وسلم أنَّ من صرب على فقد عينيه عوضه اهلل اجلنة، 
فعن أنس رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
))إنَّ اهلل- عز وجل- قال: إذا ابتليت عبدي حببيبتيه، فصرب عوضته منهما 

اجلنة- يريد عينيه(())).

قال ابن بطال: )يف هذا احلديث حجة يف أنَّ الصرب على البالء ثوابه اجلنة، 
ونعمة البصر على العبد، وإن كانت من أجلِّ نعم اهلل تعاىل فعوض اهلل عليها 
اجلنة أفضل من نعمتها يف الدنيا؛ لنفاد مدة االلتذاذ بالبصر يف الدنيا، وبقاء 

مدة االلتذاذ به يف اجلنة())).
- وعن صهيب -رضي اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))عجًبا ألمر املؤمن إنَّ أمره كله خي، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته 

))) ))عدة الصابرين(( )ص )))).
))) رواه البخاري ))565(، ومسلم )576)).

))) رواه البخاري ))565).
))) ))شرح صحيح البخاري(( )77/9)).
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سرَّاء))) شكر فكان خًيا له، وإن أصابته ضرَّاء))) صرب فكان خًيا له(())).

)قوله: ))عجًبا ألمر املؤمن إنَّ أمره كله له خي((. أي: أن الرسول عليه 
أي:  املؤمن،  ألمر  االستحسان  وجه  على  العجب  أظهر  والسالم  الصالة 

لشأنه، فإنَّ شأنه كله خي، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن.

مث فصل الرسول عليه الصالة والسالم هذا األمر اخلي فقال: ))إن أصابته 
سراء شكر فكان خيًا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خيًا له((. هذه حال 
املؤمن وكل إنسان، فإنه يف قضاء اهلل وقدره بني أمرين: إما سراء وإما ضراء، 
فاملؤمن  ينقسمون إىل قسمني: مؤمن وغي مؤمن،  والناس يف هذه اإلصابة 
على كل حال ما قدر اهلل له فهو خي له، إن أصابته الضراء صرب على أقدار 
اهلل، وانتظر الفرج من اهلل، واحتسب األجر على اهلل فكان خيًا له، فنال بذا 

أجر الصابرين.
دنيوية  ونعمة  الصاحل،  والعمل  دينية كالعلم  نعمة  من  سراء  أصابته  وإن 

كاملال والبنني واألهل شكر اهلل، وذلك بالقيام بطاعة اهلل عز وجل.
فيشكر اهلل فيكون خيًا له، ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين ونعمة الدنيا، 

نعمة الدنيا بالسراء، ونعمة الدين بالشكر هذه حال املؤمن.

وأما الكافر فهو على شرٍّ -والعياذ باهلل- إن أصابته الضراء مل يصرب بل 
يضجر، ودعا بالويل والثبور، وسبَّ الدهر، وسبَّ الزمن... 

خصال  من  ذلك  وأن  الضراء،  على  الصرب  على  احلث  فيه  واحلديث 

))) السراء: الرخاء. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/)6)).
))) الضراء: نقيض السراء. انظر: ))املصدر السابق(( ))/)8)).

))) رواه مسلم )999)).
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املؤمنني، فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرًا حمتسًبا، تنتظر الفرج من 
اهلل سبحانه وتعاىل، وحتتسب األجر على اهلل فذلك عنوان اإلميان، وإن رأيت 

بالعكس فُلْم نفسك، وعدِّل مسيك، وُتْب إىل اهلل())).

أقوال السلف والعلماء يف الصرب:
- قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه: )إنَّ أفضل عيش أدركناه بالصرب، 

ولو أنَّ الصرب كان من الرجال كان كرميًا())).

- وقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: )أال إنَّ الصرب من اإلميان مبنزلة 
الرأس من اجلسد، فإذا قطع الرأس باد اجلسد، مث رفع صوته فقال: أال إنه ال 

إميان ملن ال صرب له())).

وقال: )الصرب مطية ال تكبو)))، والقناعة سيف ال ينبو)5)))6).

- وقال عمر بن عبد العزيز وهو على املنرب: )ما أنعم اهلل على عبد نعمة 
فانتزعها منه، فعاضه مكان ما انتزع منه الصرب، إال كان ما عوَّضه خيًا مما 

انتزع منه، مث قرأ: ژىث يث حج مج جح  محژ ]الزمر :0)[()7).

- )وجاء رجل إىل يونس بن عبيد فشكا إليه ضيًقا من حاله ومعاشه، واغتماًما 
بذلك، فقال: )أيسرك ببصرك مئة ألف؟ قال: ال. قال: فبسمعك؟ قال: ال. قال: 

))) ))شرح رياض الصاحلني(( البن عثيمني ))/97)-99)( )بتصرف(.
))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص ))).

))) ))املصدر السابق(( )ص ))).
))) كبا يكبو كبوة إذا عثر. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )5)/)))).

)5) نبا حد السيف إذا مل يقطع. انظر: ))املصدر السابق(( )5)/)0)).
)6) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص )9)).

)7) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص 0)).
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فبلسانك؟ قال: ال. قال: فبعقلك؟ قال: ال... يف خالل. وذكَّره نعم اهلل عليه، 
مث قال يونس: أرى لك مئني ألوفًا وأنت تشكو احلاجة؟!())).

- وعن إبراهيم التيمي، قال: )ما من عبد وهب اهلل له صربًا على األذى، 
وصربًا على البالء، وصربًا على املصائب، إال وقد أُويت أفضل ما أوتيه أحد، 

بعد اإلميان باهلل())).
- وعن الشعيب، قال شريح: )إين ألصاب باملصيبة، فأمحد اهلل عليها أربع 
مرات، أمحد إذ مل يكن أعظم منها، وأمحد إذ رزقين الصرب عليها، وأمحد إذ 

وفقين لالستجاع ملا أرجو من الثواب، وأمحد إذ مل جيعلها يف ديين())).
املصيبة حسن،  على  الصرب  )الصرب صربان:  مهران:  بن  ميمون  وقال   -

وأفضل من ذلك الصرب عن املعاصي())).
- وعن أيب ميمون ، قال: )إن للصرب شروطًا، قلت -الراوي-: ما هي يا 
أبا ميمون؟ قال: إن من شروط الصرب أن تعرف كيف تصرب؟ وملن تصرب؟ وما 
تريد بصربك؟ وحتتسب يف ذلك وحتسن النية فيه، لعلك أن يلص لك صربك، 
وإال فإنا أنت مبنزلة البهيمة نزل با البالء فاضطربت لذلك، مث هدأ فهدأت، 
فال هي عقلت ما نزل با فاحتسبت وصربت، وال هي صربت، وال هي عرفت 

النعمة حني هدأ ما با، فحمدت اهلل على ذلك وشكرت()5).

- وقال أبو حامت: )الصرب على ضروب ثالثة: فالصرب عن املعاصي، والصرب 

))) ))سي أعالم النبالء(( للذهيب )6/)9)).
))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص 8)).

))) ))سي أعالم النبالء(( للذهيب ))/05)).
))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص 9)).

)5) ))املصدر السابق(( )ص )5).
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على الطاعات، والصرب عند الشدائد املصيبات، فأفضلها الصرب عن املعاصي، 
الثالثة اليت ذكرناها بلزوم الصرب  بالتثبت عند األحوال  فالعاقل يدبر أحواله 
على املراتب اليت وصفناها قبل، حىت يرتقي با إىل درجة الرضا عن اهلل جل 

وعال يف حال العسر واليسر مًعا())).

نتفاضل  ولكنا  اجلراح،  وأمل  املوت  نكره  )كلنا  عمرو:  بن  زياد  وقال   -
بالصرب())).

- وقال زهي بن نعيم: )إنَّ هذا األمر ال يتمُّ إال بشيئني: الصرب واليقني، 
فإن كان يقني ومل يكن معه صرب مل يتمَّ، وإن كان صرب ومل يكن معه يقني مل 
يتمَّ، وقد ضرب هلما أبو الدرداء مثاًل فقال: مثل اليقني والصرب مثل َفدادين))) 

حيفران األرض، فإذا جلس واحد جلس اآلخر())).

باحلجاز،  مبتلى  رجل  على  )دخلت  املغازيل:  الرمحن  عبد  أبو  وقال   -
فقلت: كيف جتدك؟ قال: أجد عافيته أكثر مما ابتالين به، وأجد نَِعمه عليَّ 
أكثر من أن أحصيها، قلت: أجتد ملا أنت فيه ألـًما شديًدا؟ فبكى مث قال: 
سال بنفسي عن أمل ما يب ما وعد عليه سيدي أهل الصرب من كمال األجور 
يف شدة يوم عسي، قال: مث غشي عليه فمكث مليًّا)5)،مث أفاق، فقال: إين 
القيامة مقاًما شريًفا ال يتقدمه من ثواب  ألحسب أنَّ ألهل الصرب غًدا يف 

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).

))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص ))).
))) الفدادين، خمففة، واحدها فدان، بالتشديد؛ عن أيب عمرو، وهي البقر اليت حيرث با. انظر: 

))لسان العرب(( البن منظور ))/0))).
))) ))صفة الصفوة(( البن اجلوزي ))/8).

)5) امللي: الزمان الطويل. انظر: ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص 98)).
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األعمال شيء، إال ما كان من الرضا عن اهلل تعاىل())). 

- وعن عمرو بن قيس املالئي: ژژ ژژ قال: )الرضا باملصيبة، 
والتسليم())).

- وعن ميمون بن مهران قال )ما نال عبد شيًئا من جسم اخلي من نيب 
أو غيه إال بالصرب())).

- وعن احلسن قال: )سبَّ رجل رجاًل من الصدر األول، فقام الرجل وهو 
ميسح العرق عن وجهه، وهو يتلو: ژىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئژ 

]الشورى: ))[ قال احلسن: عقلها واهلل وفهمها إذ ضيعها اجلاهلون())).

- وقال حيىي بن معاذ: )ُحفَّت اجلنة باملكاره وأنت تكرهها، وحفت النار 
بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إال كاملريض الشديد الداء إن صرب نفسه 
على مضض الدواء اكتسب بالصرب عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت 

به علة الضنا()5).

- وقال أبو حامت: )الصرب مجاع األمر، ونظام احلزم، ودعامة العقل، وبذر 
اخلي، وحيلة من ال حيلة له، وأول درجته االهتمام، مث التيقظ، مث التثبت، مث 

التصرب، مث الصرب، مث الرضا، وهو النهاية يف احلاالت()6).

- وقال عمر بن ذر: )من أمجع على الصرب يف األمور فقد حوى اخلي، 

))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص 80).
))) ))املصدر السابق(( )ص 86).

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).

))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص 87).
)5) ))صفة الصفوة(( البن اجلوزي ))/)9).

)6) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).
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والتمس معاقل الرب وكمال األجور())).

فوائد الصرب:
من فوائد الصبر أنه)2):

)- دليل على كمال اإلميان وحسن اإلسالم.

)- يورث اهلداية يف القلب.

)- يثمر حمبة اهلل وحمبة الناس.

)- سبب للتمكني يف األرض.

5- الفوز باجلنة والنجاة من النار.

6- معية اهلل للصابرين.

7- األمن من الفزع األكرب يوم القيامة.

8- مظهر من مظاهر الرجولة احلقة.

9- صالة اهلل ورمحته وبركاته على الصابرين.

أقسام الصرب:
ينقسم الصرب بعدة اعتبارات: 

- فباعتبار محله ينقسم إلى ضربين: 

اختياري واضطراري،  نوعان:  )ضرب بدين وضرب نفساين، وكل منهما 
فهذه أربعة أقسام:

))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص )))).
))) ))نضرة النعيم(( )6/)7))-)7))).
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األول: البدين االختياري: كتعاطي األعمال الشاقة على البدن اختيارًا وإرادة.
الثاين: البدين االضطراري: كالصرب على أمل الضرب واملرض واجلراحات، 

والربد واحلر وغي ذلك.
فعله  ال حيسن  ما  فعل  عن  النفس  االختياري: كصرب  النفساين  الثالث: 

شرًعا وال عقاًل.
الرابع: النفساين االضطراري: كصرب النفس عن حمبوبا قهرًا إذا حيل بينها 

وبينه.
فإذا عرفت هذه األقسام فهي خمتصة بنوع اإلنسان دون البهائم، ومشاركة 
البدن والنفس االضطراريني، وقد يكون  للبهائم يف نوعني منها، ومها: صرب 
بعضها أقوى صربًا من اإلنسان، وإنا يتميز اإلنسان عنها بالنوعني االختياريني، 
البهائم، ال يف  فيه  الذي يشارك  النوع  الناس تكون قوة صربه يف  وكثي من 
النوع الذي يص اإلنسان فيعد صابرًا وليس من الصابرين... فاإلنسان منا 
إذا غلب صربه باعث اهلوى والشهوة التحق باملالئكة، وإن غلب باعث اهلوى 
والشهوة صربه التحق بالشياطني، وإن غلب باعث طبعه من األكل والشرب 
واجلماع صربه التحق بالبهائم، قال قتادة: خلق اهلل سبحانه املالئكة عقواًل 
بال شهوات، وخلق البهائم شهوات بال عقول، وخلق اإلنسان وجعل له عقاًل 
وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو من املالئكة، ومن غلبت شهوته عقله 
فهو كالبهائم، وملا خلق اإلنسان يف ابتداء أمره ناقًصا، مل يلق فيه إال شهوة 
الغذاء الذي هو حمتاج إليه، فصربه يف هذه احلال مبنزلة صرب البهائم، وليس 
له قبل متييزه قوة االختيار، فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب، استعد لقوة الصرب 
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االختياري على ضعفها فيه، فإذا تعلقت به شهوة النكاح، ظهرت فيه قوة 
الصرب، وإذا حترك سلطان العقل وقوي، استعان جبيش الصرب())).

- وباعتبار متَعلَّقه ينقسم إلى ثالثة أقسام: 

)صرب على األوامر والطاعات حىت يؤديها، وصرب عن املناهي واملخالفات 
حىت ال يقع فيها، وصرب على األقدار واألقضية حىت ال يتسخطها...

فأما الذي من جهة الرب فهو أنَّ اهلل تعاىل له على عبده حكمان: حكم 
شرعي ديين، وحكم كوين قدري، فالشرعي متعلِّق بأمره، والكوين متعلِّق خبلقه، 
وهو سبحانه له اخللق واألمر، وحكمه الديين الطليب نوعان: حبسب املطلوب، 
فإنَّ املطلوب إن كان حمبوبًا له فاملطلوب فعله إما واجًبا وإما مستحبًّا، وال يتم 
ذلك إال بالصرب، وإن كان مبغوًضا له فاملطلوب تركه إما حترميًا وإما كراهة، 
وذلك أيًضا موقوف على الصرب، فهذا حكمه الديين الشرعي، وأما حكمه 
الكوين فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من املصائب اليت ال صنع له فيها، 
للعلماء، ومها وجهان يف  الرضا با قوالن  ففرضه الصرب عليها، ويف وجوب 
مذهب أمحد، أصحهما أنه مستحب، فمرجع الدين كله إىل هذه القواعد 
من  الذي  وأما  املقدور،  على  والصرب  احملظور،  وترك  املأمور،  فعل  الثالث: 
جهة العبد فإنه ال ينفك عن هذه الثالث ما دام مكلًفا، وال تسقط عنه هذه 
التكليف، فقيام عبودية األمر والنهي والقدر على  الثالث حىت يسقط عنه 
السنبلة إال على ساقها،  ساق الصرب، وال تستوي إال عليه كما ال تستوي 

))) ))عدة الصابرين(( البن قيم اجلوزية –بتصرف- )ص ))).



الصرب61       موسوعة األخالق

فالصرب متعلق باألمور واحملظور واملقدور باخللق واألمر())).

- وباعتبار تعلق األحكام الخمسة به ينقسم إلى خمسة أقسام: 

)إىل واجب ومندوب وحمظور ومكروه ومباح.

 فالصرب الواجب ثالثة أنواع: 

أحدها: الصرب عن احملرمات.

والثاين: الصرب على أداء الواجبات. 

والثالث الصرب على املصائب اليت ال صنع للعبد فيها، كاألمراض والفقر 
وغيها.

وأما الصرب املندوب: فهو الصرب عن املكروهات، والصرب على املستحبات، 
والصرب على مقابلة اجلاين مبثل فعله.

وأما احملظور فأنواع: أحدها الصرب عن الطعام والشراب حىت ميوت، وكذلك 
بتكه  خاف  إذا  حرام،  املخمصة  عند  اخلنزير  وحلم  والدم  امليتة  عن  الصرب 
املوت، قال طاوس وبعده أمحد: من اضطر إىل أكل امليتة والدم فلم يأكل 

فمات دخل النار...

 ومن الصرب احملظور: صرب اإلنسان على ما يقصد هالكه من سبع أو حيات 
أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، خبالف استسالمه وصربه يف الفتنة وقتال 

املسلمني، فإنه مباح له، بل يستحب، كما دلت عليه النصوص الكثية.

وقد سئل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن هذه املسألة بعينها فقال: ))كن 

))) ))عدة الصابرين(( البن قيم اجلوزية – بتصرف- )ص )5).
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املقتول، وال تكن عبد اهلل  ابين آدم(())). ويف لفظ: ))كن عبد اهلل  كخي 
القاتل(()))...

وأما الصرب املكروه فله أمثلة:
 أحدها: أن يصرب عن الطعام والشراب واللبس ومجاع أهله حىت يتضرر 

بذلك بدنه. 
الثاين: صربه عن مجاع زوجته إذا احتاجت إىل ذلك ومل يتضرر به.

الثالث: صربه على املكروه.
الرابع: صربه عن فعل املستحب.

وأما الصرب املباح: فهو الصرب عن كل فعل مستوى الطرفني، ُخيِّ  بني فعله 
وتركه والصرب عليه.

والصرب عن  الواجب حرام،  وعن  واجب  الواجب  على  فالصرب  وباجلملة 
مكروه،  وعنه  مستحب  املستحب  على  والصرب  حرام.  وعليه  واجب  احلرام 

والصرب عن املكروه مستحب وعليه مكروه، والصرب عن املباح مباح)))).

الصرب احملمود وأقسامه:
قسم العلماء الصرب احملمود إىل أقسام عدة، وذكر له ابن القيم ثالثة أنواع: 

))) رواه أبو داود )59))(، وابن ماجه ))96)(، وأمحد ))/6))) )5)97)( من حديث أيب 
موسى رضي اهلل عنه. وصححه ابن دقيق العيد يف ))االقتاح(( ))0)(، واأللباين يف ))صحيح 

اجلامع(( )9)0)).
))) رواه أمحد )0/5))) ))0)))(، والطرباين يف ))الكبي(( ))/59(، وأبو يعلى )))/76)) 
من حديث خباب بن األرت رضي اهلل عنه. قال اهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )05/7)(: ]فيه 
من[ مل أعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال األلباين يف ))إرواء الغليل(( )8/)0)): 

رجاله ثقات غي الرجل الذي مل يسم وله شاهد.
))) ))عدة الصابرين(( البن قيم اجلوزية –بتصرف- )ص 57).
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)صرب باهلل، وصرب هلل، وصرب مع اهلل: 

 فاألول: االستعانة به ورؤيته أنه هو املصرب، وأنَّ صرب العبد بربه ال بنفسه، 
كما قال تعاىل: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئژ. ]النحل:  7))[ يعين إن 

مل يصربك هو مل تصرب. 

 والثاين: الصرب هلل، وهو أن يكون الباعث له على الصرب حمبة اهلل، وإرادة 
وجهه والتقرب إليه، ال إلظهار قوة النفس واالستحماد إىل اخللق وغي ذلك 

من األعراض. 

 والثالث: الصرب مع اهلل، وهو دوران العبد مع مراد اهلل الديين منه، ومع 
أحكامه الدينية صابرًا نفسه معها، سائرًا بسيها مقيًما بإقامتها، يتوجه معها 
أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربا، فهذا معىن كونه صابرًا 
مع اهلل، أي قد جعل نفسه وقًفا على أوامره وحمابِّه، وهو أشد أنواع الصرب 

وأصعبها، وهو صرب الصديقني())). 

وقسَّمه الماوردي إلى ستة أقسام فقال: 

)فأول أقسامه وأوالها: الصرب على امتثال ما أمر اهلل تعاىل به، واالنتهاء 
عما نى اهلل عنه؛ ألن به ختلص الطاعة، وبا يصحُّ الدين، وتؤدَّى الفروض، 

ژىث يث حج  مج جح  الكتاب:  قال يف حمكم  الثواب، كما  وُيستحقُّ 
برٍّ وال  0)[.. وليس ملن قلَّ صربه على طاعة حظٌّ من  محژ ]الزمر: 

نصيب من صالح ...
وهذا النوع من الصرب إنا يكون لفرط اجلزع وشدة اخلوف، فإنَّ من خاف 

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/9))).
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اهلل عزَّ وجلَّ صرب على طاعته، ومن جزع من عقابه وقف عند أوامره.

الثاين: الصرب على ما تقتضيه أوقاته من رزية قد أجهده احلزن عليها، أو 
حادثة قد كدَّه اهلمُّ با، فإنَّ الصرب عليها يعقبه الراحة منها، ويكسبه املثوبة 

عنها. فإن صرب طائًعا وإال احتمل مهًّا الزًما، وصرب كارًها آمثًا. 

إن  إنك  قيس:  بن  لألشعث  عنه  اهلل  رضي  طالب  أيب  بن  علي  وقال 
صربت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت 

مأزور...

الثالث: الصرب على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة، وأعوز نيله من مسرة 
مأمولة، فإن الصرب عنها يعقب السلو منها، واألسف بعد اليأس خرق.

...وقال بعض احلكماء: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله، مثل ما ال 
يطر ببالك فلم تقله.

الرابع: الصرب فيما يشى حدوثه من رهبة يافها، أو حيذر حلوله من نكبة 
يشاها، فال يتعجل هم ما مل يأت، فإنَّ أكثر اهلموم كاذبة، وإنَّ األغلب من 

اخلوف مدفوع...

وقال احلسن البصري رمحه اهلل: ال حتملنَّ على يومك همَّ غدك، فحسب 
كلِّ يوم مهُّه.

اخلامس: الصرب فيما يتوقعه من رغبة يرجوها، وينتظر من نعمة يأملها، فإنه 
إن أدهشه التوقع هلا، وأذهله التطلع إليها انسدت عليه سبل املطالب، واستفزه 

تسويل املطامع، فكان أبعد لرجائه، وأعظم لبالئه .

وإذا كان مع الرغبة وقورًا، وعند الطلب صبورًا، اجنلت عنه عماية الدهش، 
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واجنابت عنه حية الوله، فأبصر رشده وعرف قصده. وقد روي عن النيب صلى 
اهلل عليه وسلم أنه قال: ))الصرب ضياء(())). يعين - واهلل أعلم - أنه يكشف 

ظلم احلية، ويوضح حقائق األمور.

السادس: الصرب على ما نزل من مكروه، أو حلَّ من أمر خموف.

فبالصرب يف هذا تنفتح وجوه اآلراء، وتستدفع مكائد األعداء، فإنَّ من قلَّ 
صربه عزب رأيه، واشتد جزعه، فصار صريع مهومه، وفريسة غمومه. وقد قال 
اهلل تعاىل: ژەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]لقمان:  7)[... 

واعلم أنَّ النصر مع الصرب، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر())).

مراتب الصرب:
ذكر ابن القيم أربعة مراتب للصبر:

)إحداها: مرتبة الكمال، وهي مرتبة أويل العزائم، وهي الصرب هلل وباهلل.

فيكون يف صربه مبتغًيا وجه اهلل صابرًا به، متربئًا من حوله وقوته، فهذا أقوى 
املراتب وأرفعها وأفضلها. 

 الثانية: أن ال يكون فيه ال هذا وال هذا، فهو أخس املراتب وأردأ اخللق، 
وهو جدير بكل خذالن وبكل حرمان. 

 الثالثة: مرتبة من فيه صرب باهلل، وهو مستعني متوكل على حوله وقوته، 
متربئ من حوله هو وقوته، ولكن صربه ليس هلل؛ إذ ليس صربه فيما هو مراد 
اهلل الديين منه، فهذا ينال مطلوبه ويظفر به، ولكن ال عاقبة له، ورمبا كانت 

))) رواه مسلم ))))( من حديث أيب مالك األشعري رضي اهلل عنه.     
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي - بتصرف - )95)-98)).
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عاقبته شرَّ العواقب، ويف هذا املقام خفراء الكفار وأرباب األحوال الشيطانية، 
فإنَّ صربهم باهلل ال هلل وال يف اهلل...

الرابع: من فيه صرب هلل، لكنه ضعيف النصيب من الصرب به والتوكل عليه 
والثقة به واالعتماد عليه، فهذا له عاقبة محيدة، ولكنه ضعيف عاجز خمذول يف 
كثي من مطالبه؛ لضعف نصيبه من ژٿ ٿ ٿ ٿژ ]الفاحتة: 5[ 

فنصيبه من اهلل أقوى من نصيبه باهلل، فهذا حال املؤمن الضعيف. 

الفاجر القوي، وصابر هلل وباهلل: حال املؤمن   وصابر باهلل ال هلل: حال 
القوي، واملؤمن القوي خي وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف. 

 فصابر هلل وباهلل: عزيز محيد، ومن ليس هلل وال باهلل: مذموم خمذول، ومن 
هو باهلل ال هلل: قادر مذموم، ومن هو هلل ال باهلل: عاجز حممود())). 

صور الصرب:
أحد  عنه  يستغين  فال  اإلنسان،  حياة  وجماالته كثية يف  الصرب  إن صور 
حبال من األحوال، يقول ابن القيم: )إن اإلنسان ال يستغين عن الصرب يف 
حال من األحوال، فإنه بني أمر جيب عليه امتثاله وتنفيذه، وني جيب عليه 
اجتنابه وتركه، وقدر جيري عليه اتفاقًا، ونعمة جيب عليه شكر املنعم عليها، 
وإذا كانت هذه األحوال ال تفارقه فالصرب الزم له إىل املمات، وكل ما يلقى 
العبد يف هذه الدار ال يلو من نوعني: أحدمها: يوافق هواه ومراده، واآلخر: 

يالفه، وهو حمتاج إىل الصرب يف كلٍّ منهما())).

))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/50)).
))) ))عدة الصابرين وذخية الشاكرين(( البن القيم ) ص )0)).
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ومن المجاالت التي ينبغي لإلنسان أن يضبط نفسه عندها ويصبر عليها:
)- ضبط النفس عن الضجر واجلزع عند حلول املصائب ومس املكاره.

الدأب  تتطلب  بأعمال  القيام  لدى  وامللل  السأم  عن  النفس  )- ضبط 
واملثابرة خالل مدة مناسبة.

املطالب  العجلة والرعونة لدى حتقيق مطلب من  النفس عن  )- ضبط 
املادية أو املعنوية.

)- ضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيات عوامل الغضب يف 
النفس.

5- ضبط النفس عن اخلوف لدى مثيات اخلوف يف النفس.

6- ضبط النفس عن الطمع لدى مثيات الطمع فيها.

7- ضبط النفس عن االندفاع وراء أهوائها وشهواهتا وغرائزها.

8- ضبط النفس لتحمل املتاعب واملشقات واآلالم اجلسدية والنفسية))). 

موانع التحلي بالصرب:
على املسلم الذي يريد أن يتحلى بالصرب أن حيذر من املوانع اليت تعتض 

ا منيًعا أمامه، ومن هذه املوانع))): طريقه حىت ال تكون سدًّ
)- االستعجال: فالنفس مولعة حبب العاجل؛ واإلنسان عجول بطبعه، 

حىت جعل القرآن العجل كأنه املادة اليت خلق اإلنسان منها: ژٿ  ٿ 
ٿ ٹٹژ ]األنبياء: 7)[ فإذا أبطأ على اإلنسان ما يريده نفد صربه، وضاق 

))) ملخص من كتاب ))األخالق اإلسالمية(( لعبد الرمحن حبنكة امليداين ))/)9)).
))) ))الصرب يف القرآن الكرمي(( ليوسف القرضاوي )ص 09)( - باختصار.
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صدره، ناسًيا أنَّ هلل يف خلقه سنًنا ال تتبدل: وأنَّ لكل شيء أجاًل مسمًّى، 
وأنَّ اهلل ال يعجل بعجلة أحد من الناس، ولكل مثرة أوان تنضج فيه، فيحسن 
عندئذ قطافها، واالستعجال ال ينضجها قبل وقتها، فهو ال ميلك ذلك، وهي 
ال متلكه، وال الشجرة اليت حتملها، إنا خاضعة للقوانني الكونية اليت حتكمها، 

وجتري عليها حبساب ومقدار...
إذا ما رأى إعراض  الدعوة،   )- الغضب: فقد يستفزُّ الغضب صاحب 
املدعوين عنه، ونفورهم من دعوته، فيدفعه الغضب إىل ما يليق به من اليأس 
منهم، أو النأي عنهم، مع أن الواجب على الداعية أن يصرب على من يدعوهم، 
ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مرة، وعسى أن يتفتح له قلب واحد يوًما، 

تشرق عليه أنوار اهلداية، فيكون خيًا له مما طلعت عليه الشمس وغربت.

ويف هذا يقول اهلل لرسوله: ژڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ڎ   ڎ  
ڈ      ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  گ    گ   گ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ژ ]القلم: 8)-50[.

 )- شدة احلزن والضيق مما ميكرون، فليس أشد على نفس املرء املخلص 
لدعوته من اإلعراض عنه، واالستعصاء عليه. فضاًل عن املكر به، واإليذاء له، 

واالفتاء عليه، واالفتنان يف إعناته. ويف هذا يقول اهلل لرسوله: ژوئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ 

]النحل: 7))[ مث يؤنسه بأنه يف معيته سبحانه ورعايته فيقول: ژی جئ حئ 
مئ ىئ يئ جب  حبژ ]النحل: 8))[.

)- اليأس: فهو من أعظم عوائق الصرب، فإنَّ اليائس ال صرب له؛ ألنَّ الذي 
يدفع الزارع إىل معاناة مشقة الزرع وسقيه وتعهده، هو أمله يف احلصاد، فإذا 
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غلب اليأس على قلبه، وأطفأ شعاع أمله، مل يبق له صرب على استمرار العمل 
يف أرضه وزرعه، وهكذا كل عامل يف ميدان عمله...

وهلذا حرص القرآن على أن يدفع الوهم عن أنفس املؤمنني، فبذر األمل 
ڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ژھ    صدورهم  يف 
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
إزاء  بالصرب  قومه  موسى  أمر  وملا   ،]((0-((9 عمران:  ]آل  ۉژ 

طغيان فرعون وهتديده، أضاء أمامهم شعلة األمل، فقال: ژہ ہ  ھ   
ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  
وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې  

ۇئ   ۇئ  ۆئژ ]األعراف: 8))- 9))[.

الوسائل املعينة على الصرب:
أ- الوسائل املعينة على الصرب عن املعصية والصرب على الطاعة)1):

)- مما يعني على الصرب عن املعصية علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءهتا، 
وأن اهلل إنا حرمها ونى عنها صيانة ومحاية عن الدنايا والرذائل، كما حيمي 

الوالد الشفيق ولده عما يضره. 
)- احلياء من اهلل سبحانه، فإن العبد مىت علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه 
مبرأى منه ومسمع وكان حييًّا - استحىي من ربه أن يتعرض ملساخطه بتك 

طاعته أو ارتكاب معاصيه. 

))) ملخص من كتاب ))طريق اهلجرتني(( البن القيم )ص 75)).
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)- مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم وال بد، 
فما أذنب عبد ذنبا إال زالت عنه نعمه من اهلل حبسب ذلك الذنب، ومن 

أطاعه وشكره زاده من نعمه وآالئه.
يثبت  إنا  وهذا  ومغفرته،  ثوابه  ورجاء  عقابه،  وخشية  اهلل  خوف   -(

بتصديقه يف وعده ووعيده، واإلميان به وبكتابه وبرسوله.

فإن  الصرب عن خمالفته ومعاصيه،  أقوى األسباب يف  5- حمبة اهلل وهي 
استجابته  القلب كانت  احملبة يف  داعي  قوي  مطيع، وكلما  ملن حيب  احملب 

للطاعة حبسبه.
6- شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها ومحيتها أن ختتار األسباب اليت 

حتطها وتضع من قدرها وختفض منزلتها وحتقرها وتسوي بينها وبني السفلة. 

7- قوة العلم بسوء عاقبة املعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها؛ من 
قلقه  وشدة  واحنصاره  وأمله  وحزنه  وغمه  وضيقه  القلب  وظلمة  الوجه  سواد 
واضطرابه ومتزق مشله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته واحلية يف أمره 
وختلي وليه وناصره عنه وتويل عدوه املبني له، وقوة العلم حبسن عاقبة الطاعة 

وأثرها الطيب على النفس. 

8- قصر األمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع 
على اخلروج منها، أو كراكب قال يف ظل شجرة مث سار وتركها، فهو لعلمه 
انتقاله حريص على ترك ما يثقله محله ويضره وال ينفعه  بقلة مقامه وسرعة 
حريص على االنتقال خبي ما حبضرته، فليس للعبد أنفع من قصر األمل وال 

أضر من التسويف وطول األمل. 

9- جمانبة الفضول يف مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس.
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إنا هو  املعاصي  العبد عن  القلب، فصرب  ثبات شجرة اإلميان يف   -(0
حبسب قوة إميانه، فكلما كان إميانه أقوى كان صربه أمت، وإذا ضعف اإلميان 
ضعف الصرب، وكلما قوي داعي اإلميان يف القلب كانت استجابته للطاعة 

حبسبه، وهذا السبب جامع لألسباب كلها.

ب – الوسائل املعينة على الصرب على البالء:

العبودية   وأن  وقسمها،  واختارها  له  ارتضاها  قد  اهلل  أن  يعلم  أن   -(
تقتضي رضاه مبا رضي له به سيده ومواله. 

العليم  الطبيب  إليه  نافع، ساقه  دواء  املصيبة هي  أن هذه  يعلم  أن   -(
مبصلحته الرحيم به، فليصرب على جترعه وال يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب 

نفعه باطال.

)- أن يعلم أن يف عقىب هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
األمل مامل حتصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إىل 

عاقبته وحسن تأثيه قال تعاىل: ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤژ ]البقرة: 6)) [ 

ژ  ژې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ   تعاىل:  اهلل  وقال 
]النساء: 9)[. 

والبالء  والنعمة  والضراء  السراء  على  عبده  يريب  اهلل  أن  يعلم  أن   -(  
قام  من  احلقيقة  على  العبد  فإن  األحوال،  مجيع  يف  عبوديته  من  فيستخرج 
بعبودية اهلل على اختالف األحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد اهلل 
على حرف، فإن أصابه خي اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
الذين اختارهم لعبوديته، فال ريب أن اإلميان الذي يثبت  فليس من عبيده 
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على حمل االبتالء والعافية هو اإلميان النافع وقت احلاجة، وأما إميان العافية 
فال يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل املؤمنني، وإنا يصحبه إميان يثبت على 

البالء والعافية، فاالبتالء ِكي العبد وحمك إميانه))).

5- أن يعلم أن ما أصابه مقدر من اهلل:

ژے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ     تعاىل:  قال 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    
ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ژ ]احلديد: ))-))[. 
وهي  اإلسالمية؛  باألمة  حلت  التي  المصائب  أعظم  يتذكر  أن   -6

موت الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

قال صلى اهلل عليه وسلم: ))إذا أصيب أحدكم مبصيبة فليذكر مصيبته يب 
فإنا أعظم املصائب(())).

7- أن يتجنب الجزع فهو ال ينفعه بل يزيد من مصابه:

قال ابن القيم: )إن اجلزع يشمت عدوه، ويسوء صديقه، ويغضب ربه، 
أنضى  واحتسب  صرب  وإذا  نفسه،  ويضعف  أجره،  وحيبط  شيطانه،  ويسر 
عن  ومحل  عدوه،  وساء  صديقه،  وسر  ربه،  وأرضى  خاسًئا،  ورده  شيطانه 
إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال األعظم، ال لطم 

))) من رقم ) إىل ) ملخص من كتاب ))طريق اهلجرتني(( البن القيم )ص 76)).
الكبي(( )67/7)(، والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )9678(،  الطرباين يف ))املعجم  ))) رواه 
الصحابة(( ))/0))))  نعيم يف ))معرفة  وأبو  الصحابة(( ))/0)(،  والبغوي يف ))معجم 
من حديث سابط القرشي رضي اهلل عنه. قال ابن حجر العسقالين يف ))اإلصابة(( ))/)): 
إسناده حسن، لكن اختلف فيه على علقمة، وصححه األلباين مبجموع طرقه يف ))السلسلة 

الصحيحة(( )06))).
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اخلدود وشق اجليوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على املقدور())).
8- أن يتسلى المصاب بمن هم أشد منه مصيبة:

بأهل  التأسي  بربد  مصيبته  نار  يطفئ  أن  عالجه  )ومن  القيم:  ابن  قال 
املصائب، وليعلم أنه يف كل واد بنو سعد، ولينظر مينة فهل يرى إال حمنة؟! مث 
ليعطف يسرة فهل يرى إال حسرة؟! وأنه لو فتش العامل مل ير فيهم إال مبتلى إما 
بفوات حمبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحالم نوم أو كظل زائل؛ 
إن أضحكت قلياًل أبكت كثيًا، وإن سرت يوًما ساءت دهرًا، وإن متعت قلياًل 

خية إال مألهتا عربة، وال سرته بيوم سرور إال خبأت له يوم شرور())).
9- أن يتسلى المصاب بأنه هلل، وأن مصيره إليه:

قال ابن القيم: )إذا حتقق العبد بأنه هلل وأن مصيه إليه تسلى عن مصيبته، 
فإنا  وآجلته،  عاجلته  يف  له  وأنفعه  املصاب  عالج  أبلغ  من  الكلمة  وهذه 
تتضمن أصلني عظيمني إذا حتقق العبد مبعرفتهما تسلى عن مصيبته: أحدمها: 
العبد  أن مصي  الثاين:  عز وجل حقيقة...  ملك هلل  وماله  وأهله  العبد  أن 
ومرجعه إىل اهلل مواله احلق، وال بد أن يلف الدنيا وراء ظهره، وجييء ربه فرًدا 
كما خلقه أول مرة بال أهل وال مال وال عشية، ولكن باحلسنات والسيئات، 
فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونايته، فكيف يفرح مبوجود أو يأسى 

على مفقود؟!())).
10- أن يعلم أن ابتالء اهلل له هو امتحان لصبره:

يقول ابن قيم اجلوزية يف ذلك: )أن الذي ابتاله با أحكم احلاكمني أرحم 

))) ))زاد املعاد(( البن القيم ))/)7)).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))املصدر السابق(( بتصرف.
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وال  به  ليعذبه  وال  به  ليهلكه  البالء  إليه  يرسل  مل  سبحانه  وأنه  الرامحني، 
ليجتاحه، وإنا افتقده به ليمتحن صربه ورضاه عنه وإميانه وليسمع تضرعه 
وابتهاله ولياه طرحًيا ببابه الئًذا جبنابه مكسور القلب بني يديه رافًعا قصص 

الشكوى إليه())).
11- أن يعلم أن مرارة الدنيا هي حالوة اآلخرة:

قال ابن القيم: )إن مرارة الدنيا هي بعينها حالوة اآلخرة، يقلبها اهلل سبحانه 
كذلك، وحالوة الدنيا بعينها مرارة اآلخرة، وألن ينتقل من مرارة منقطعة إىل 
حالوة دائمة خي له من عكس ذلك، فإن خفي عليك هذا فانظر إىل قول 
الصادق املصدوق: ))حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات(())). ويف 
آثر  فأكثرهم  الرجال،  حقائق  وظهرت  اخلالئق،  عقول  تفاوتت  املقام  هذا 
مرارة ساعة  ومل حيتمل  تزول،  ال  اليت  الدائمة  احلالوة  على  املنقطعة  احلالوة 
حلالوة األبد، وال ذل ساعة لعز األبد، وال حمنة ساعة لعافية األبد، فإن احلاضر 
عنده شهادة، واملنتظر غيب، واإلميان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد 

من ذلك إيثار العاجلة ورفض اآلخرة())).

))- أن يشهد أن اهلل سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم 
وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، فال يتحرك يف 
العامل العلوي والسفلي ذرة إال بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إىل الذي 

سلطهم عليك، وال تنظر إىل فعلهم بك، تستح من اهلم والغم.

))) ))زاد املعاد(( البن القيم ))/)7)).
))) رواه البخاري )87)6(، ومسلم )))8)( واللفظ له، من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه. 

))) ))زاد املعاد(( البن القيم ))/)7)).
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قال  كما  بذنبه،  عليه  سلطهم  إنما  اهلل  وأن  ذنوبه،  يشهد  أن   -((
جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ    ی   ی   ژی   تعاىل: 

حبژ ]الشورى: 0)[.
))- أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده اهلل لمن عفا وصبر، 

كما قال تعاىل: ژھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   
ۆ    ۈ  ۈ ژ ]الشورى:0)[.

القلب  سالمة  من  ذلك  أورثه  وأحسن  عفا  إذا  أنه  يشهد  أن   -(5
إلخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب االنتقام وإرادة الشر، وحصل له من 

حالوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجاًل وآجاًل.

6)- أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إال أورثه ذلك ذالًّ يجده 
في نفسه، فإذا عفا أعزه اهلل تعاىل، وهذا مما أخرب به الصادق املصدوق حيث 

يقول: ))ما زاد اهلل عبًدا بعفو إال عزًّا(())).

7)- أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، 
وأن من عفا عن الناس عفا اهلل عنه، ومن غفر هلم غفر اهلل له.

المقابلة ضاع  أنه إذا اشتغلت نفسه باالنتقام وطلب  8)- أن يعلم 
عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصاحله ماال ميكن استدراكه.

9)- إن أوذي على ما فعله هلل، أو على ما أمر به من طاعته ونهى 
عنه من معصيته، وجب عليه الصبر، ولم يكن له االنتقام، فإنه قد أوذي 

يف اهلل فأجره على اهلل.

))) رواه مسلم )588)( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
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0)- أن يشهد معية اهلل معه إذا صبر، ومحبه اهلل له إذا صبر، ورضاه. 
ومن كان اهلل معه دفع عنه أنواع األذى واملضرات ماال يدفعه عنه أحد من 
خلقه، قال تعاىل: ژڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]األنفال: 6)[، وقال 

تعاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]آل عمران: 6))[.
))- أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، 
فمىت كانت النفس مقهورة معه مغلوبة، مل تطمع يف استقاقه وأسره وإلقائه يف 
املهالك، ومىت كان مطيًعا هلا سامًعا منها مقهورًا معها، مل تزل به حىت هتلكه، 

أو تتداركه رمحة من ربه.
))- أن يعلم أنه إن صبر فاهلل ناصره والبد، فاهلل وكيل من صرب، وأحال 
ظامله على اهلل، ومن انتصر لنفسه وكله اهلل إىل نفسه، فكان هو الناصر هلا.

))- أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن 
ظلمه، وندامته واعتذاره، ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيًيا منه 

نادًما على ما فعله، بل يصي موالًيا له))).
مناذج يف الصرب:

• مناذج من صرب األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم:•
َصرُب أولي العزم من الرسل على مشاق الدعوة إىل اهلل:

َصرَب أولو العزم من الرسل على مشاقِّ الدعوة إىل اهلل، فأبلوا بالًء حسنا، 
صرب نوح عليه السالم وقضى ألف سنة إال مخسني عاًما كلها دعوة، وصرب 
إبراهيم عليه السالم على كل ما نزل به فُجمع له احلطب الكثي، وأوقدت فيه 
النار العظيمة، فألقي فيها، فكانت برًدا وسالًما. وموسى عليه السالم يصرب 

))) من رقم )) إىل ))، ملخص من كتاب ))جامع املسائل(( البن تيمية ))/68)-)7)).
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على أذى فرعون وجربوته وطغيانه. ويصرب عيسى عليه السالم على تكذيب 
بين إسرائيل له، ورفض دعوته، ويصرب على كيدهم ومكرهم حىت أرادوا أن 
يقتلوه ويصلبوه، إال أن اهلل سبحانه وتعاىل جناه من شرهم. وأما نبينا حممد 
الدين، فصرب  صلى اهلل عليه وسلم، فما أكثر ما القاه يف سبيل نشر هذا 

صلوات ريب وسالمه عليه.
قال تعاىل آمرًا نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم بالصرب: ژائ ائ              ەئ   

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ژ ]األحقاف:5)[.

قال السعدي: )أمر تعاىل رسوله أن يصرب على أذية املكذبني املعادين له، 
وأن ال يزال داعًيا هلم إىل اهلل، وأن يقتدي بصرب أويل العزم من املرسلني سادات 
اخللق أويل العزائم واهلمم العالية، الذين عظم صربهم، ومتَّ يقينهم، فهم أحقُّ 

اخللق باألسوة بم، والقفو آلثارهم، واالهتداء مبنارهم())).

أيوب عليه السالم وصربه على البالء:

كان نيب اهلل أيوب عليه السالم، غاية يف الصرب، وبه يضرب املثل يف ذلك، 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ژٺ   تعاىل:  قال 
ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   

ڃ  ڃ     ڃ  چ  چژ ]األنبياء: ))-)8[.

)يذكر تعاىل عن أيوب، عليه السالم، ما كان أصابه من البالء، يف ماله 
وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب واألنعام واحلرث شيء كثي، 
وأوالد كثي، ومنازل مرضية. فابتلي يف ذلك كله، وذهب عن آخره، مث ابتلي 
يف جسده -يقال باجلذام يف سائر بدنه- ومل يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه، 

))) ))تيسي الكرمي الرمحن(( ))78).
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يذكر بما اهلل عز وجل، حىت عافه اجلليس، وأفرد يف ناحية من البلد، ومل يبق 
من الناس أحد حينو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره())).

نيب اهلل إبراهيم وابنه إمساعيل عليهما السالم وصربهما على طاعة اهلل:

رأى نيب اهلل إبراهيم عليه السالم يف املنام أنه يذبح ولده إمساعيل؛ ورؤيا 
األنبياء وحي، فأخرب ابنه بذلك، وعرض عليه األمر. قال اهلل تعاىل حكاية 

ژىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ   إبراهيم:  عن 
جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يثژ 

]الصافات:)0)[.

)ژیژ إمساعيل صابرًا حمتسًبا، مرضًيا لربه، وبارًّا بوالده: ژىب   يب 
ژىت يت  جث  مث  ىث  يثژ  اهلل  أمرك  ملا  امض  أي:  جت حت  ختژمت  
أخرب أباه أنه موطن نفسه على الصرب، وقرن ذلك مبشيئة اهلل تعاىل، ألنه ال 

يكون شيء بدون مشيئة اهلل تعاىل.

فؤاده،  ابنه ومثرة  بقتل  إبراهيم وابنه إمساعيل، جازًما  أي:  ژٱ ٻژ 

امتثااًل ألمر ربه، وخوفا من عقابه، واالبن قد وطَّن نفسه على الصرب، وهانت 
عليه يف طاعة ربه، ورضا والده، ژٻ ٻژ أي: تلَّ إبراهيم إمساعيل على 
جبينه، ليضجعه فيذحبه، وقد انكب لوجهه؛ لئال ينظر وقت الذبح إىل وجهه.

ژپژ يف تلك احلال املزعجة، واألمر املدهش: ژپ پ  پ 
ڀڀژ أي: قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطَّنت نفسك على ذلك، 

ژٺ ٺ        ٺ   إمرار السكني على حلقه  يبق إال  وفعلت كل سبب، ومل 

))) ))تفسي القرآن العظيم(( البن كثي )59/5)).



الصرب79       موسوعة األخالق

ٺ  ژ يف عبادتنا، املقدمني رضانا على شهوات أنفسهم())).

• مناذج من صرب نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم:•

مبلًغا عظيًما، وهذه  وبلغ صربه  عليه وسلم  اهلل  الرسول صلى  لقد صرب 
ناذج متنوعة من صربه صلى اهلل عليه وسلم:

صربه صلى اهلل عليه وسلم على املشركني حينما آذوه، ورموه بالكذب، 
والكهانة، والسحر، واجلنون:

- قال ابن مسعود رضي اهلل عنه: ))بينا النيب صلى اهلل عليه وسلم ساجد 
وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أيب معيط بسلى جزور، فقذفه على 
ظهر النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السالم 

فأخذته من ظهره، ودعت على من صنع(())).

- وعن عائشة رضي اهلل عنها أنا قالت: ))يا رسول اهلل هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم: لقد لقيت من قومك 
ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كالل: فلم جيبين إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي فلم أستفق إال بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتين، 
فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين فقال: إن اهلل قد مسع قول قومك لك وما 
ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك 
اجلبال، فسلم عليَّ، مث قال: يا حممد إن اهلل قد مسع قول قومك لك، وأنا ملك 
اجلبال، وقد بعثين ربك إليك لتأمرين بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق 

))) ))تيسي الكرمي الرمحن(( للسعدي )705).
))) رواه البخاري )85))(، ومسلم ))79)).
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عليهم األخشبني، فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: بل أرجو أن يرج 
اهلل من أصالبم من يعبد اهلل تعاىل وحده ال يشرك به شيًئا(())).

- وعن عروة بن الزبي قال: قلت لعبد اهلل بن عمرو بن العاص: أخربين 
))بينا  قال:  عليه وسلم؟  اهلل  اهلل صلى  برسول  املشركون  بأشد شيٍء صنعه 
رسول اهلل وسلم يصلي بفناء الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أيب معيط وهو من 
الكفار، فأخذ مبنكب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولوى ثوبه يف عنقه، 

فخنقه خنًقا شديًدا(())).

صربه صلى اهلل عليه وسلم على املنافقني:

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنه ))أن 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ركب محارًا عليه إَكاف، حتته قطيفة فدَِكيَّة، وأردف 
وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج، وذلك قبل 
وقعة بدر، حىت مر مبجلس فيه أخالط من املسلمني واملشركني وعبدة األوثان 
واليهود، فيهم عبد اهلل بن أيب، ويف اجمللس عبد اهلل بن رواحة رضي اهلل عنه 
ابة ، مخَّر عبد اهلل بن أيب أنفه، مث  قال: فلما غشيت اجمللس عجاجة))) الدَّ
وا))) علينا، فسلم عليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم مث وقف فنزل  قال: ال تغربِّ
فدعاهم إىل اهلل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد اهلل بن أيب: أيها املرء -يريد النيب 
صلى اهلل عليه وسلم- ال أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقًّا فال تؤذنا يف 
جمالسنا، وارجع إىل رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، فقال عبد اهلل بن 

))) رواه البخاري )))))(، ومسلم )795)).
))) رواه البخاري )856)).

))) العجاج: الغبار. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/9))).
))) غربه تغبيا: لطخه بالغبار. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )))/90)).
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رواحة: اغشنا يف جمالسنا فإنا حنب ذلك ، قال: فاستبَّ املسلمون واملشركون 
واليهود حىت مهُّوا أن يتواثبوا، فلم يزل النيب صلى اهلل عليه وسلم يفضهم، مث 
ركب دابته حىت دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، أمل تسمع إىل 
ما قال أبو حباب - يريد عبد اهلل بن أيب- قال كذا وكذا؟ فقال سعد رضي 
اهلل عنه: اعف عنه يا رسول اهلل واصفح، فواهلل لقد أعطاك اهلل الذي أعطاك، 
بالعصابة -أي جيعلوه  فيعصِّبوه  يتوجوه  أن  الُبحية  أهل هذه  ولقد اصطلح 
ملًكا عليهم- فلما ردَّ اهلل ذلك باحلقِّ الذي أعطاكه شرق))) بذلك، فلذلك 

فعل به ما رأيت، قال: فعفا عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم(())).

صربه صلى اهلل عليه وسلم على مشاق احلياة وشدتها: 

فعن عائشة رضي اهلل عنها أنا قالت لعروة: ))ابن أخيت، إن كنا لننظر إىل 
اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقدت يف أبيات رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم نار، فقلت: ما كان يُعيِّشكم؟ قالت: األسودان: التمر واملاء، إال أنه 
قد كان لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جيان من األنصار كان هلم منائح)))، 

وكانوا مينحون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أبياهتم فيسقيناه(())).

وأنه صلى اهلل عليه وسلم قال: ))لقد أخفت يف اهلل، وما ياف أحد، وقد 
أوذيت يف اهلل، وما يُؤذى أحد، ولقد أتت عليَّ ثالثون ما بني يوم وليلة وما 

يل طعام يأكله ذو كبد إال شيء يواريه إبط بالل(()5).

))) الشرق: الشجا والغصة. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )0)/77)).
))) رواه البخاري ))5)6(، ومسلم )798)).

))) منائح مجع منيحة، وهي كعطية لفظا ومعىن. انظر: ))فتح الباري(( البن حجر )99/5)).
))) رواه البخاري )59)6).

)5) رواه التمذي ))7))(، وابن ماجه ))5)(، وأمحد ))/86)) )087))( من حديث = 
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صربه صلى اهلل عليه وسلم على فقد األوالد واألحباب:

يف  أوالده كلهم  وتويف  زوجته خدجية،  وتوفيت  طالب،  أبو  عمه  فمات 
حياته إال فاطمة، وقتل عمه محزة، فصلوات ريب وسالمه عليه.

• مناذج من صرب الصحابة رضوان اهلل عليهم:•

)علَّم النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه كيف يصربون يف خمتلف األمور 
وضروبا، فقد علمهم الصرب من أجل هذا الدين، والتضحية يف سبيله())).

)والصحابة رضي اهلل عنهم هلم مواقف كثية جدًّا، ال يستطيع أحد أن 
حيصرها؛ ألنم رضي اهلل عنهم باعوا أنفسهم، وأمواهلم، وحياهتم هلل، ابتغاء 
مرضاته، وخوفًا من عقابه، ففازوا بسعادة الدنيا واآلخرة())). وإليك ناذج من 

صربهم رضي اهلل عنهم وأرضاهم:

َصرُب آل ياسر رضي اهلل عنهم:

يعذبم   - وأمه مسية  ياسر،  وأبوه  عمار،  عنهم -  اهلل  ياسر رضي  وآل 
ابن  عن  املستدرك  يف  احلاكم  وروى  فيصمدون،  إميانم  بسبب  املشركون 
إسحاق قال: ))كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسالم، وكان بنو 
خمزوم يعذبونم فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: صربًا يا آل ياسر، فإن 

موعدكم اجلنة(())).

= أنس بن مالك رضي اهلل عنه. قال التمذي: حسن غريب. وصححه ابن القيم يف ))عدة 
الصابرين(( ))/99)(، واأللباين يف ))صحيح التمذي(( ))7))).

))) ))األخالق اإلسالمية(( حلسن السعيد )ص 97)).
))) )) دروس إميانية يف األخالق اإلسالمية(( خلميس السعيد )ص 89).

))) رواه ابن هشام يف ))السية(( ))/9))(، احلاكم يف ))املستدرك(( ))/)))( واللفظ له، 
والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( ))/9))) )))6)( من حديث ابن إسحاق. 
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ب فيصرب:  بالل رضي اهلل عنه ُيَعذَّ

فهذا بالل بن رباح رضي اهلل عنه يعذب من أجل إميانه فيصرب، )فكان 
أمية بن خلف يرجه إذا محيت الظهية فيطرحه على ظهره يف بطحاء مكة مث 
يأمر بالصخرة العظيمة على صدره مث يقول: ال يزال على ذلك حىت ميوت أو 

يكفر مبحمد، فيقول وهو يف ذلك: أحد أحد())).

وقال ابن مسعود: )أول من أظهر إسالمه سبعة: رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وأبو بكر، وعمار، وأمه مسية، وبالل، وصهيب، واملقداد.

فأما النيب صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر: فمنعهما اهلل بقومهما.

أدراع احلديد، وصهروهم يف  فألبسوهم  املشركون،  وأما سائرهم فأخذهم 
الشمس، فما منهم أحد إال وأتاهم على ما أرادوا إال بالل، فإنه هانت عليه 
نفسه يف اهلل، وهان على قومه، فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به يف شعاب 

مكة، وهو يقول: أحد أحد())).

أم سلمة رضي اهلل عنها وصربها عند فقد ابنها:

وهذه أم سلمة تصرب عن موت فلذة كبدها، يروي لنا أنس رضي اهلل عنه 
قصتها فيقول: ))أن أبا طلحة كان له ابن يكىن أبا عمي قال: فكان النيب 
صلى اهلل عليه وسلم يقول: أبا عمي ما فعل النغي؟ قال: فمرض وأبو طلحة 
غائب يف بعض حيطانه فهلك الصيب فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته 
وسجت عليه ثوبًا وقالت: ال يكون أحد يرب أبا طلحة حىت أكون أنا الذي 
أخربه، فجاء أبو طلحة كااًل، وهو صائم، فتطيبت له وتصنعت له، وجاءت 

))) رواه أبو نعيم يف ))حلية األولياء(( ))/8))( من حديث ابن إسحاق رمحه اهلل.
))) ))سي أعالم النبالء(( للذهيب ))/)0)).
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فتعشى  قال:  فرغ،  وقد  تعشى  فقالت:  أبو عمي؟  فعل  ما  فقال:  بعشائه، 
وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله، مث قالت: يا أبا طلحة أرأيت أهل 
أيردونا أو حيبسونا؟ فقال:  بيت أعاروا أهل بيت عارية فطلبها أصحابا، 
بل يردونا عليهم، قالت: احتسب أبا عمي، قال: فغضب، وانطلق إىل النيب 
صلى اهلل عليه وسلم فأخربه بقول أم سليم، فقال صلى اهلل عليه وسلم: بارك 

اهلل لكما يف غابر))) ليلتكما(())).
مناذج من صرب السلف رمحهم اهلل: •

عروة بن الزبري وصربه على االبتالء: 

)وقعت األكلة))) يف رجل عروة بن الزبي، فصعدت يف ساقه، فبعث إليه 
إليه ودعا األطباء فقالوا: ليس له دواء إال القطع، وقالوا له:  الوليد، فُحمل 
اشرب املرِقد)))، فقال عروة للطبيب: امض لشأنك، ما كنت أظن أن خلًقا 
يشرب ما يزيل عقله حىت يعرف به، فوضع املنشار على ركبته اليسرى، فما 
مُسع له حسٌّ، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت 
لقد عافيت. وما ترك جزءه من القرآن تلك الليلة. قال الوليد: ما رأيت شيًخا 
قط أصرب من هذا. مث إنه أصيب بابنه حممد يف ذلك السفر، ركضته بغلة يف 
إصطبل، فلم ُيسمع من عروة يف ذلك كلمة. فلما كان بوادي القرى قال: 
ژپ پ پ ڀ ڀ ڀژ ]الكهف:)6[، اللهم كان يل بنون سبعة، 

فأخذت واحًدا وأبقيت يل ستة، وكان يل أطراف أربعة، فأخذت واحًدا وأبقيت 

))) الغابر: الباقي. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )5/)).
))) رواه مسلم )))))(، وابن حبان يف ))صحيحه(( )6)/58)( واللفظ له.

))) األكلة: داء يقع يف العضو فيأتكل منه. انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )))/))).
))) املرقد: شيء يشرب فينوم من شربه ويرقده. انظر: ))املصدر السابق(( ))/)8)).
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ثالثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت())).

• مناذج من صرب العلماء املتقدمني:•

صرب اإلمام أمحد بن حنبل على حمنة خلق القرآن: 

)أخذ أمحد بن حنبل يف حمنة خلق القرآن أيام املأمون، ليحمل إىل املأمون 
ببالد الروم، وأخذ معه أيًضا حممد بن نوح مقيَّدين، ومات املأمون قبل أن 
ُردَّ أمحد بن حنبل وحممد بن نوح يف أقيادمها، فمات حممد بن  يلقاه أمحد، فـَ

نوح يف الطريق، وردَّ أمحد إىل بغداد مقيًدا.

بالرقة وهو حمبوس،  ودخل على اإلمام أمحد بعض حفاظ أهل احلديث 
فجعلوا يذاكرونه ما يروى يف التقيَّة من األحاديث، فقال أمحد: وكيف تصنعون 
حبديث خباب: ))إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم باملنشار، مث ال يصده 

ذلك عن دينه(()))؟! فيئسوا منه.

وقال إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن املعتصم رق يف أمر أمحد، ملا ُعلِّق يف 
العقابني، ورأى ثبوته وتصميمه، وصالبته يف أمره، حىت أغراه ابن أيب دؤاد، 
وقال له: إن تركته قيل: إنك تركت مذهب املأمون، وسخطت قوله، فهاجه 

ذلك على ضربه.

وقال أبو غالب ابن بنت معاوية: ضرب أمحد بن حنبل بالسياط يف اهلل، 
فقام مقام الصِّدِّيقني، يف العشر األواخر من رمضان سنة عشرين ومائتني())).

))) ))سي أعالم النبالء(( للذهيب ))/0))).
))) رواه البخاري )))6)( من حديث خباب بن األرت رضي اهلل عنه.

))) ))صالح األمة(( لسيد العفاين ))/09)).
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• مناذج من صرب العلماء املعاصرين:•

الشيخ األلباني وصربه على العلم والتعليم: 

يقول أحد تالمذة الشيخ: )إن الشيخ جلس ليلة ساهرًا، حىت أذَّن الفجر 
يف املدينة، وهو يف نقاش مع الشباب، وبعد أداء الصالة يف املسجد النبوي 
أراد الشيخ أن يسافر إىل مكة ألداء العمرة، فقلنا له: أنت مل تنم. قال: أجد 
التاسعة  يب قوة ونشاطًا. فركب السيارة وسافرنا معه إىل مكة وعند الساعة 
صباًحا تقريًبا أوقف السيارة عند ظل شجرة، وقال سأنام ربع ساعة فقط، 
فإن مل أستيقظ فأيقظوين. فضمرنا يف أنفسنا أن ال نوقظ الشيخ حىت يستيح، 
وبعد ربع ساعة من الوقت استيقظ الشيخ وحده، فركب السيارة وتوجهنا إىل 
ينتظرون  العلم  العمرة، مث ذهبنا إىل بيت صهره ... فإذا طلبة  مكة، فأدينا 
ساعة  إىل  ومناظرة  نقاش  يف  الشيخ  عادة  هي  معهم كما  فجلس  الشيخ، 

متأخرة من الليل دون تعب())).

ويقول: )ومما يدل على صربه وجلده يف طلب العلم... أن الشيخ ناصر صعد 
على السلم يف املكتبة الظاهرية ليأخذ كتابًا خمطوطًا، فتناول الكتاب وفتحه، 

فبقي واقًفا على السلم يقرأ يف الكتاب ملدة تزيد على الست ساعات())).

ما هو الباعث على الصرب؟

جيب أن يكون الباعث على الصرب ابتغاء وجه اهلل عز وجل، والتقرب إليه 
ورجاء ثوابه، ال إلظهار الشََّجاَعة وقوة النفس وغي ذلك من األغراض، قال 

تعاىل: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ   ژ ]الرعد:))[.

))) ))مقاالت األلباين(( نور الدين طالب )8))).
))) ))املصدر السابق(( )0))).
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قال السعدي يف تفسيه لآلية: )ژچ چ چژ:  )ال لغي ذلك من 
املقاصد واألغراض الفاسدة، فإن هذا هو الصرب النافع الذي حيبس به العبد 
نفسه، طلًبا ملرضاة ربه، ورجاء للقرب منه، واحلظوة بثوابه، وهو الصرب الذي 
من خصائص أهل اإلميان، وأما الصرب املشتك الذي غايته التجلد ومنتهاه 
املمدوح  الرب والفاجر، واملؤمن والكافر، فليس هو  الفخر، فهذا يصدر من 

على احلقيقة())).

أذاهم لوجه  ژۅ ۅژ )أي: اجعل صربك على  وقال سبحانه: 
ربك عز وجل())).

الصرب يف واحة الشعر:
قال الشاعر:

صــربواصربًا مجياًل على ما ناب من حدٍث إذا  أحيانًــا  ينفــُع  والصــرُب 
بــه تســتعني  شــيٍء  أفضــل  علــى الزمــاِن إذا مــا مسَّــك الضــرُر)))الصــرُب 

وقال الشاعر:
جتربــة األيــام  ويف  رأيــُت  األثــِرإين  حممــودة  عاقبــة  للصــرب 
حياولــه شــيء  يف  جــدَّ  مــن  فاستصحب الصرب إال فاز بالظفِر)))وقــلَّ 

وقال آخر:
القريــب والفــرج  الــروح  ختيــُبأتــاك  فــال  القضــاء،  وســاعدك 

))) ))تيسي الكرمي الرمحن(( )ص 6))).
))) ))تفسي القرآن العظيم(( البن كثي )8/)6)).

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).
))) ))املصدر السابق((.
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خــي كلِّ  عقــىب  فنلــت  عقيــُب)))صــربت،  مصطــرب  لــكلِّ  كذلــك 

قال الشاعر:
يســرفمــا شــدة يوًمــا، وإن جــلَّ َخطبهــا ســيتبعها  إالَّ  بنازلــة 
وضاقت عليه كان مفتاحها الصرب)))وإن عســرت يوًمــا علــى املــرء حاجــة

قال الشاعر: 
أمجــل باحلــرِّ  الصــرب  فــإنَّ   ، معــوُلتعــزَّ الزمــان  َريــب  علــى  وليــس 
تبدلَـّـت فينــا  األيــام  تكــن  تفعــُلفــإن  واحلــوادث  وبُؤَســى،  بُنعَمــى 
صليبــًة قنــاًة  منــا  ليَّنــْت  جيمــُلفمــا  ليــس  للــذي  ذلَّلْتنــا  وال 
كرميــة نفوًســا  رحلناهــا  فَتحمــُل)))ولكــن  تســتطيُع  مــاال  ــل  حُتمَّ

قال الشاعر:
مســرًعا الصــرب  اخلــي يف  رأيــت  أجــراإين  بــه  مــن صــرب حتــوز  وحســبك 
حالــة يف كلِّ  اهلل  بتقــوى  فإنــك إن تفعــل تصيــب بــه ذخــرا)))عليــك 

قال الشاعر:
هلــا فاصــرْب  بليــٌة  َعرتْــك  أعلــُموإذا  بــك  فإنَـّـه  الكــرمي،  صــرَب 
إنــا آدَم  ابــِن  إىل  شــكوَت  تشــكو الرحيم إىل الذي ال يَرحُم)5)وإذا 

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).
))) ))املصدر السابق(( )ص )6)).

))) ))احلث على طلب العلم(( أليب هالل العسكري )ص 58).
))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).

)5) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/5))).
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قال الشاعر:
اللــوازِمتعــزَّ حبســن الصــرب عــن كلِّ هالــك اهلمــوم  الصــرب مســالة  ففــي 
ســلوت علــى األيــام مثــَل البهائــِم)))إذا أنــت مل تســُل اصطبــارًا وخشــية

وقال ابن زجني البغدادي:
طعُمهــا لذيــٌذ  الصــرب  كالصَّــربغايــة  منــه  الصــرب  وبــديُّ 
نًــا بيـِّ لفضــاًل  الصــرب  يف  تصطــرب)))إنَّ  عليــه  النفــس  فامحــل 

وقال الكريزي:
ألــذَّ وأحلَــى ِمــن جىَن النَّحل يف الفِمصــربُت وَمــن يصــرْب جيــْد ِغــبَّ صــربه
ويغفــْر ألهــل الــودِّ يصــرْم ويصــرِم)))وَمن ال يِطْب نفًسا، ويستْبِق صاحًبا

قال الشاعر:
تعقَّــدت األمــور  تســامح يف  مل  عليك فسامح وأخرِِج العسَر باليسِرإذا 
َقــى التـُّ ِمــن  للبــالء  أوىف  أَر  ومل أَر للمكــروه أشــَفى ِمــن الصــرِب)))فلــم 

قال الشاعر:
وجتلَّــِد مصيبــة،  لــكلِّ  خملــِداصــرب  غــُي  املــرء  بــأنَّ  واعلــم 
مجَـّـٌة املصائــب  أنَّ  تــَرى  مبرصــِدأَومــا  للعبــاد  املنيَّــة  وتــَرى 
مبصيبــٍة تــَرى  ممــن  ُيَصــْب  مل  بأوحــِدَمــن  فيــه  لســت  ســبيٌل  هــذا 
وُمصابــه حممــًدا  ذكــرَت  حممــِد)5)فــإذا  بالنــيبِّ  ُمصابــك  فاذكــْر 

))) ))احملاضرات واحملاورات(( للسيوطي ))8)).
))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).

)))))املصدر السابق((، ))الصداقة والصديق(( أليب حيان )ص 55)).
))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص 5)).

)5) ))غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب(( للسفاريين )ص 76)).
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قال الشاعر:
الصــرب الفــرج  بــاب  يســُرمفتــاُح  معــه  عســٍر  وكلُّ 
حالِــه علــى  يبَقــى  ال  األمــُروالدهــُر  بعــَده  يــأيت  واألمــُر 
الــيت الليــايل  تُفنيــه  والشــرُّوالكــرُه  اخلــي  عليهــا  يفــىَن 
حالُــه َمــن  حــاُل  يبَقــى  والشــهُر)))وكيــف  اليــوم  فيهــا  ُيســرع 

قال الشاعر:
حــاذرت واقعهــا أو مل تكــن حــذراجتــري املقاديــر إن عســرًا وإن يســرَا
يســر إىل  جيــري  قــدر  عــن  والصــرب أفضــل شــيء وافــق الظفرا)))والعســر 

))) ))الصرب والثواب عليه(( البن أيب الدنيا )ص 58).

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )6)).
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