
احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلني 

�شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، اأما بعد.

ال�شرب اأمره عظيم ورد ذكره يف القراآن الكرمي اأكرث من مئة مرة يف 

موا�شع خمتلفة. ولذا قال الر�شول ] : »ال�شرب �شياء« رواه م�شلم.

معنى ال�شرب:

ـ : ال�شرب هو حب�س النف�س عن التاأمل  ـ رحمه اهللـ  قال ابن حجرـ 

مبا يفعل بها. وقيل : ال�شرب احلب�س والكف ومنه قوله تعالــى :

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }
اأحب�س  28(اأي  الكهف:  )�شورة  ڀڀ}  پ   پ   

نف�شك معهم.

ـ : ال�شرب منع النف�س حمالها وكفها  ـ رحمه اهللـ  وقال الطرباينـ 

عن هواها.

اأنواع ال�شرب:

1- ال�سرب على طاعة اهلل:

وهو اأف�شل اأنواع ال�شرب لأن فعل الطاعة اآكد من ترك املع�شية 

وال�شرب على طاعة اهلل اإمنا يكون مبجاهدة النف�س على التقى 

ـ : ل تقوم  ـ رحمه اهللـ  لتفوز بر�شى املوىل ولذلك قال ابن القيمـ 

{  ڳ  ڱ  ڱ    : تعاىل  وقال  ال�شرب  �شاق  على  اإل  التقوى 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ}  
                                                                   )�شورة يو�شف:90(

2- ال�سرب عن املع�سية:

اإم�شاك النف�س من الوقوع يف املحرمات.

الليل  التقوى قيام  لي�س   : ــ  ــ رحمه اهلل  قال عمر بن عبدالعزيز 

و�شيام النهار ولكن التقوى ترك ما حرم اهلل.

3- ال�سرب على اأقدار اهلل املوؤملة:

�شواء،  عافية  يف  والنا�س  الأدب  بح�شن  البالء  مع  موقوف  وهو 

فاإذا جاءت الباليات ظهر ال�شادق من الكاذب.

�شورة من �شرب ال�شلف ال�شالح:

القاد�شية ومعها  ــ معركة  ــ ر�شي اهلل عنها  ح�شرت اخلن�شاء 

بنوها الأربعة الرجال فوعظتهم وحر�شتهم على القتال وعدم 

ول  اأباكم  ما خنت  واحدة  واأم  واحد  لأب  اإنكم  وقالت:  الفرار 

بعد  واحدًا  بالقتال  با�شروا  اأ�شبحوا  فلما  اأخوالكم  ف�شحت 

الذي  هلل  احلمد   : قالت  اخلرب  بلغها  فلما  قتلوا  حتى  الواحد 

�شرفني بقتلهم.

ف�شل ال�شرب يف الدنيا والآخرة:

ىئ   ېئ   ېئ    }  : تعــالـى  قــال  لل�شــابــرين  اهلل  معيـــــة  ـ   1

ىئ  ىئ} )�شورة البقرة:153(.

2 ـ توفيتهم اأجورهم بغري ح�شاب قال تعاىل : {   ىث   يث   حج  

مج  جح  مح  جخ})�شورة الزمر:10(.

اأن الن�شر  ـ �شمان الن�شرة واملدد لهم جاء يف احلديث )اعلم   3

مع ال�شرب(.

ڈ   ڎ   ڎ   {ڌ   تعاىل:  قال  اجلنة  دخول  ا�شتحقاق  ـ   4

ڈ   ژ} )�شورة الإن�شان:12(.
ما يعني على ال�شرب:

1 ـ معـــرفــة الإن�شـــان نف�شــه قــال تعــالــى : {ىئ  ىئ  ی   ی    

خب}  حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ   ی  
)�شورة النحل: 53(.

2 ـ ال�شتــعـــانـــة باهلل قــــال تـــــعـــالــــــى : { ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ} )�شورة الأنفال:46(.
3 ـ اليقـــيـــن بــالــفــرج: قـــال تعـــالــــى: { ے  ے}

                                                                       )�شورة يو�شف: 83(.

4 ـ القتداء باأهل ال�شرب والعزائم.

5 ـ الإميان بالقدر و�شننه.

هذا واهلل تعاىل اأعلم و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى 

اآله و�شحبه اأجمعني.

را�سد بن حممد العثمان الهزاين

العدد الثالث 1431هـ

2�

اإلنسان  سلوك  في  يتوهج  ُخُلًقا  يصبح  حين  الصبر  أروع  ما 
ونتاًجا بشريًا يسمو بالنفوس إلى المرتقيات الرفيعة! 


