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 حد الصرب

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

عنى خطأ يف م هرحنِة اليأس . فهل َمأحياًنا ِل َيصََّّن َ  اْلُمؤمنني قد تعاىل يأمُرنا بالصََِّّرب و كل ِ اهلُل 

هذا؟

ََ. الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهم مُِّصيَبٌة َقاُلوْا ِإنَّا ِلّلِه َوِإنَّـا ِإَلْيِه َر يقول تعاىل: )َوَبشِِّر الصَّاِبِريَن ِِعو ا

َِ ِلَ ا َلُه من الاَّواِع م َد اِت تعاىلل وَلُه مقاعظ مٌيمظ يصـــُ ُه  الصـَُّي ُيعتُي من أول دما ِم انِا

ََِسٍد الأمرُي املؤم ني انماُع ملي )ع. بقوله: )الصَّْبُر ِمَن  َِ َكالرَّْأِس ِمَن اْلَجَسِد وال َخْيَر ِفي  َِا  َرْأَس ان

ٍَ ال صــَْبَر َمَعُه.ل فل اذا اكتســَب الصَّ َِا  ع ى احلقيقيَُّ قاَع يا ترى؟ وما هو اْلَ ُي هذا اْلَمَعُه وال ِفي ِإ

َُ كوى أو مدع الشَُّي يا ترى يعين الشَّ؟ هل الصَِّيللصَّ الشَّكوى؟كوى؟ وِلَ ن تكو

ه اَك مدَُّة درِاٍت للصَِّي:

يف الدُّنيال  امَبصــَاِرَه وَمَكوحِِّد ِمن َمُ ؤمِن اْلُ أوَُّلها: احت اُل صــعوبِة التَّوحيِد وما لــيلَ ُا باْل

صــََبَر ملى  َ َكاِرِه والصَِّيل فَ نوهو ما َذَكَرُه انماُع الصَّادُ  ملي ا لــُُمُه بقوِلِه: )اُ َُّة َم  وَفٌة باْل

َ َكاِرِه يف الدُّنيا َدَخَل اُ ََّة  وِه َُّم َم  وفٌة باللَّذَّاِت والشَّهواِتل َفَ ن َأمَطى ن َسُه َلذََّتها وشهَوَتها اْل

دخَل ال َّاَر. 

َُّي ملى الوقوِف يف ًُل حيُث ورَد ِهِة احلاِّ العلويِّ والدِّفاِع وثانيها: الصـ من  م ه قواًل وفع

ََ ُمرًّا. ملي ا لُُمُهمليِّ زين العابدين انماع  َْ كا : )اْصِبْر ملى احَلاِّ وإ

ِدهمل حيُث يؤمِن امت انًا واختباًرا كال قِر وبغِض األمداِء وَكُ وثالاها: الصَُّي ملى ما يل ُا باْل

َّ رلوَل اِت )ص. قال: )َلَيأِتي ملى  َظ ال ُي ورَد من انماِع الصَّادِ  ملي ا لُُمُه أ ُ لُك اُل اْلال َّاِس َزما

ــِْب والُب ِلل وال اْل ُّلِم والتََّجبُِّرل وال الِغَ ى إالَّ بالَغصــ ــت فيه إالَّ بال راِج الدِّيِن واتِّباِع َ َ بَُّة إالَّ بالــ

ََ َفصــََبَر ملى الَ قِر وهو َيقِدُر ملى الِغَ ىل وصــََبَر ملى  لُبغِض وهو َيقِدُر ااهَلَوىل َفَ ْن أدَرَك ذلَك الزَّما

ن َصدََّ  بي.  َّملى احملبَِّةل وَصَبَر ملى الذُّلِّ وهو َيقِدُر ملى الِعزِّ آَتاُه اُت ثواَع َخ سنَي ِصدِّيًقا ِم
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ُــّكوُت ومدِع الدُّماِء واالبتهاِل ِلَرفِل الْ  َّ الصََّي هو الس ــَاِعولكْن يٌنُّ البعُض أ هذا غرُي ول ُ ص

َّ حدَّ  ٍٍل أل ُِ من الشَّكوى إىل غرِي اِتل ال إىل اِت َتَعاىلل بدليِل قوِلِه يف  صـ ي ُُ ال َّ   الصَِّي هو حب

َــّكوى إىل اِت َتعِ ي َنَ اًدا يف   َّ الشــ ــَْتِجْب َلُكْم.  َفَ ن امتقَد أ كتاِبِه العزيِز: )َوَقاَل َربُُّكُم اْدُموِني َألــ

ــاِءل فهو   ــًى بالق، َِّيل أو مدَع ِرى ــاِء واْلالص َّ ه اَك َفرًقا بني الق، ــِيِّ بِهل َ ُم ِطئظ بالتَّأكيِدل أل ق،

 ال َ قِ،يُّ به فهو األمُر الواقُل بالعبِدل وهو ِمن َحيافالَق،اُء أمُر اِت تعاىلل فهو من َحياه إذَل أمَّا اْل

ََ اْل  ِتال اهليئا ُث احلقا ِامن حيإالَّ َ قِ،يُّ بِه )العاع. منَي الق،اِء )اخلاص. وال ِكُن أَ يكو

أال نت اَُّل باألنبياِء والرُّلِل يف حياِت ا؟ أال نذكُر رلوَل الواليِة أيُّوع ملي ا لُُمُهل الذي أظهَر 

بقوله: )َوَأيُّوَع ؤم ني تعليً ا لل االبتَُء بُ ذنٍب َفَصَيل وأظهَر الشَّكوى إىل اِت تعاىل ِلَرفِل ال،ُّرِّ م ه 

قال  ى َربَُّه َأنِّي َمسَـِّ َي ال،ُـّرُّ َوَأنَ  َأْرَحُم الرَّاِحِ نَي.ل فرَفَعُه وأثَ ى َمليِه َوَوَصَ ُه بالصَِّي حيث  ِإْذ َناَد

َِْدَناُه َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاعظ.  تعاىل: )ِإنَّا َو

ادِ  ِمن ذلَك ما ورَد من انماِع الصَّو  َُّةل فالدُّماُء ِت والشُـّكُر هو حدُّ الصَِّي الذي أمَرنا بِه األ  

ــُُمُه أنَّه قال: )اْل َــّابِرل والْ ملي ا ل َــّاِكُر َلُه ِمَن األِِر َما ِللُ بَتَلى الص َــّاِكُر َلُه ِمَن ُ عَطُ َعاَفى الش ى الش

َ  روِع الَقاِنِل. األِِر كاْل

رلـــوِل اِت )ص.: يا رلـــوَل اِت ِلَم ُتتِعُب ك ا ورَد من انماِع الباقر ملي ا لــُُمُه أنَّه قيَل ل 

َُ مبًدا َشُك ن َسَك وقد َغَ َر اُت لَك َما َتَقدََّع ِمن َذنِبَك وَما تأخََّر؟ فقال )ص.: )أاَل  وًرا. أكو

ََ يقوُع ملى أفراِف أصـــابِل ِرِليِه فأنزَل اُت لـــب اَنُه  َّ رلـــوَل اِت )ص. كا وكذلك ورَد أ

ــَْقى.وتعـاىل: )فهل   ََ ِلَتشــ َّ ص. ل وهذا تعليمظ لل ؤم ني من ِقَبِل ال َّيبِّ حم َّد )َما َأنَزْلَ ا َمَلْيَك اْلُقْرآ أ

ََ درايٍة مَبالعباَدَة احلقََّة ال تت قَُّا باحَلَركاِت اْل  ا عرفِة التَّوحيِد إثباًتا وإفراًدَ  سولِة دو
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