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اإلىذاء
_
إلى مه غمزتنً بالعطف والحنان.إلى مه دفعتنً للعلم
ببٍزٌق عٍنٍها.
إلى مه علمتنً الصمىد مهما تبدلت الظزوف.
إلى رمز الحب وبلسم الشفاء.
إلى القلب الناصع بالبٍاض.
إلى أمً الغالٍة -حفظها اهلل -أهدي هذا
الجهد المتىاضع.

مشاعل
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المقذمح
احلمدهلل الذي خلق اإلنسن علمو البيان ،احلمدهلل الذي ىدانا ألحسن األخالق،والصالة
والسالم على النيب ادلصطفى سيدنا زلمد عليو وعلى آلو وصحبو الطيبُت الطاىرين أفضل
الصالة وأمت التسليم ،وبعد:
فلقد جعل اهلل سبحانو الدنيا داراً متغَتة األحوال ،متبدلة ادلراحل واألطوار ،فسرور يغقبو
احلزن ،ويسر خيلفو العسر ،والسقم تتبعو العافية ،وإذ إهنا كذلك ،فاحلاجة إىل الصرب ضرورة
دنيوية ظاىرة ،وفريضة شرعية الزمة.الصرب ىو الزاد ،والقوة ،حيتاجو ادلريض يف شكواه،
وادلبتلى يف بلواه ،والداعية إىل اهلل يف دعوتو .والصرب سيد األخالق ،وأساسها وقوامها.
ُ
وقد اخًتت ىذا ادلوضوع ألمهيتو البالغة ،وألن النفس البشرية ُجبلت على العجلة والتسرع
وىذا ينايف ماأمرنا اهلل سبحانو بو ،فال بد من تدريب النفس والبدن على الصرب حىت يأيت
الفالح بإذن اهلل.
ومن الصعوبات اليت واجهتٍت ضيق الوقت لتعدد ادلهام ولكن بعون وتيسَت اهلل أمتمت ىذا
البحث الذي أسأل اهلل أن يبارك يف نفعو.
وقد اخًتت(الصرب وأثره يف بناء النفوس) عنواناً ذلذا البحث الذي قسمتو إىل عشرة مباحث
وىي كالتايل:
اإلىداء
ادلقدمو
التمهيد
ادلبحث األول :حكم الصرب
ادلبحث الثاين :مراتب الصرب
ادلبحث الثالث :رلاالت الصرب
ادلبحث الرابع:مثرات الصرب
ادلبحث اخلامس:األسباب ادلعينة على الصرب
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ادلبحث السادس:اآليات واألحاديث الواردة يف الصرب
ادلبحث السابع:الفرق بُت الصرب والتصرب وادلصابرة واالصطبار
ادلبحث الثامن:آفات تنايف الصرب
ادلبحث التاسع:صور من صرب رسولنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم على أذى قومو
ادلبحث العاشر:صور من اآلثار الواردة يف صرب الصحابة
اخلامتة
الفهارس
الشكر هلل أوال على فضلو وتيسَته  ،مث الشكر ألىلي دلساعدمهم ومعاونتهم يل يف ىذا
البحث ،وكذلك ديتد شكري إىل أستاذيت الفاضلة عبَت الشربمي على ماقدمت يل من
التوجيو واإلرشاد ،وكذلك األستاذة الفاضلة رشا البليهد على ماقدمت يل من مساعدة ،وكل
من أمدين بالعلم وقدم يل ادلساعدة.
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التمييذ
يتعرض اإلنسان يف مسَتة حياتو إىل كثَتاً من ادلشاكل والصعاب ،فيحتاج إىل طاقة وقدرة
حتمل تلك الصعاب ،واإلستمرار يف مواصلة مسَتتو احلياتية حىت يصل إىل مايريد،
متكنو من ّ
وىذه الطاقة ىي الصرب فهو مهم يف كل خطوة خيطوىا.
تعريف الصثر في اللغح:
()
"احلبس والكف.ومنو قُتل فالن صرباً .إذا أمسك وحبس".
تعريف الصثر في اإلصطالح:
_"حبس النفس عن اجلزع ،وحبس اللسان عن الشكوى ،وحبس اجلوارح عن التشويش .
1

_

حبس النفس عن زلاهبا ،وكفها عن ىواىا.أو حبس النفس على فعل شيء أراده اهلل ،أو

كف نفسو عن
عن فعل شيء هنى اهلل عنو .ولذلك قيل للصابر على ادلصيبة :صابر؛ألنو َّ
()
اجلزع".
فالصرب من الصفات االساسية اليت جيب أن نتحلى هبا حىت نستطيع أن نكمل طريقنا يف
ىذه احلياة.
2

لتحمل ادلتاعب
"الصرب قوة خلقية من قوى اإلرادة ،مت ّكن اإلنسان من ضبط نفسو ّ
وادلشقات واآلالم،وضبطها عن اإلندفاع بعوامل الضجرو اجلزع،واألىواء والشهوات
()
والغرائز".
حتمل ماالتطيقو نفسو  ،و حبسها عن إتباع اذلوى.وىو من
فالصرب ىو قدرة اإلنسان على ُّ
الصفات احملمودة يف ديننا احلنيف.وبالصرب يتمكن اإلنسان بطمأنينة وثبات أن يضع األشياء
يف مواضعها ،ويتصرف بعقل واتزان.
3

) )1أعمال القلوب ،زلمد ادلنجد ،ص. 322
) (2مدارج السالكُت بُت منازل إياك نعبد وإياك نستعُت ،ابن قيم اجلوزية ،ج ،2ص.262
) (3األخالق اإلسالمية وأسسها ،عبدالرمحن حسن ادليداين ،ص.305
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المثحث األًل:حكم الصثر
فقررال( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹)

أمررر اهلل سرربحانو وتعرراىل بالصرررب
[البقررر . ]54والصرررب تدورعليررو األحكررام التكليفيررة اخلمسررو فمنررو مرراىو واجررب ،ومنررو مرراىو
مستحب ،ومنو ماىو مكروه ،ومنو ماىو زلرم ،ومنو ماىو مباح.
فالصبر واجب يف الواجبات،وواجب يف عدم التسخط على األقدار ادلؤدلة ،وواجب عن
ماحرم اهلل سبحانو وتعاىل.مثال ذلك:الصرب على صالة الفجر ،والصربعند ادلصيبة مبنع
التسخط ،الصرب على فقد األنفس واألموال.

ومستحب على ادلندوبات ،وعن ادلكروىات .مثال ذلك:الصرب على قيام الليل.

ويكون مكروها وذلك إذا صرب عن ادلستحب ومل يفعلو  ،أو صرب على ادلكروه ففعلو .مثال
ذلك:كمن يصرب عن األكل أو الشرب حىت يتضرر بدنو.

ويكون محرما بالصرب على احملرمات.مثال ذلك :كمن يصرب عن الطعام حىت ديوت ،أو كمن
يصرب على مايهلكو من سبع أو حية وىو يستطيع ادلدافعة.

ويكون مباحا وىو الصرب على ادلباحات أو عنها .مثال ذلك :الصرب على كل فعل مستوي
()2

الطرفُت .
فالصرب واجب بإمجاع األمة .وىو نصف اإلديان.فإن اإلديان نصفان :نصف صرب  ،ونصف
شكر.

()2انظر:أنواع الصرب ورلاالتو يف ضوء الكتاب والسنة ،د.سعيد بن علي القحطاين،ص.25،26
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المثحث الثاني:مراتة الصثر
الصرب ليس على مرتبة واحدة  ،بل ىو على ثالث مراتب ،وبعض تلك ادلراتب أفضل من
البعض اآلخر.
المرتبة األولى:الصرب على طاعة اهلل عزوجل ،وىي أعلى ادلراتب .فالطريق إىل اهلل تعاىل مليئة
بالعوائق؛ألن النفس بطبيعتها التستقيم على أمر اهلل بيسر وسهولة ،فال بد من ترويضها،
بتصحيح النية واإلخالص واإلبتعاد عن الرياء واإلغًتار بالنفس .ويف أثناء تأدية
الطاعة جيب أن يبتعد اإلنسان عن التكاسل ،ويؤديها على الوجو ادلطلوب.
فالصرب على أداء الطاعة أكمل من الصرب على اجتناب ادلعصيةواحملرمات؛ ألن ادلصلحة يف
فعل الطاعة أحب من ادلصلحة يف ترك ادلعصية واجتناهبا .ومفسدة عدم الطاعة أبغض وأكره
من مفسدة عمل ادلعصية.
المرتبة الثانية:الصربعن ادلعصية.بطبيعة اإلنسان الضعيفة ،وبسبب وساوس الشيطان لو،
فنفسو متيل إىل الشبهات والشهوات.
فالعبد زلتاج إىل الصرب عن مالذ الدنيا وشهوات النفسفال يًتك ذلااجملال ،وال يطلق ذلا العنان
فتسَت بو إىل ماال حيمد عقباه .ومثة أمرآخر للصرب يف ىذا ،ىو الصرب عن النظر إىل ماعند
اآلخرين ،قال تعاىل:

(ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ)[طه .]131
فالصرب عن ادلعاصي أعلى منزلة من الصرب على أقدار اهلل ادلؤدلة .فالصرب على الواجب،
والصرب على ترك احملرم عملية إختياريو.
أما الصربعلى ادلصيبة شيءٌ أجرب عليو العبد وليس بإختياره ،فلذلك الصرب عليو يعترب أنزل
()
مرتبة يف الصرب.
2

) (1انظر:مرجع سابق ،زلمد ادلنجد ،ص.4/324
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المرتبة الثالثة:الصرب على ادلصائب وأقدار اهلل ادلؤدلة .الأحد يف ىذه احلياة سلم من آالم
النفس أو فقدان عزيز أو خسران مال أوأمراض تصيبو يف بدنو .قال تعاىل:

(ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ) [البق  ،]144فالبالء ىنا
عام يصيب القلوب باخلوف ،والبطون باجلوع ،واألموال بالنقص ،واألنفس بادلوت ،والثمرات
باآلفات .من خلق ادلؤمن الصرب عند نزول ادلصائب ،فالصرب خيفف من وقع ادلصيبة على
النفس .أما اجلزع والسخط على ماقضى اهلل سبحانو فليس من الصرب واإلديان يف شيء .ويف
()
ىذا كان صرب األنبياء مثالً يقتدى بو.
"كان الشافعي -رمحو اهلل -إذا أدلت بو مصيبة ،أو نزلت بو زلنة ،جأر إىل اهلل بالدعاء،
دعاء ادلخبت اخلاشع ادلتحقق بالعبودية ،ادلوقن باإلجابة .وما كان اهلل ليضيع رجاءه ،وال
()
ليهمل دعاءه ،فكم من ش ّدة أزاحها عنو ،وكربة فرحها بفضل الدعاء".
تفاوت مراتب الصرب دليل أمهيتو ومكانتو يف اإلديان ،فمنزلة الصرب من اإلديان مبنزلة الرأس من
اجلسد .الصرب على الطاعة أعلى ادلنازل تليها الصرب عن ادلعصية تليها الصرب على أقدار اهلل
ادلؤدلة.
1

2

) (1انظر:األدب النبوي ،زلمد عبدالعزيز اخلويل ،ص.32
)(2اإلمام الشافعي فقيو السنة األكرب ،عبدالغٍت الدقر ،ص.382
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المثحث الثالث:مجاالخ الصثر
للصرب يف حياة اإلنسان رلاالت كثَتة وتكمن يف ضبط النفس عن أشياء عدة ،ومن رلاالت
الصرب مايلي:
أوالً:ضبط النفس عن السآمو وادللل عند القيام باألعمال اليت حتتاج رلاىدة وحتمل ومثابرة.
ثانياً:ضبط النفس عن العجلة والتسرع عند حتقيق أي مطلب من مطالب احلياة ادلادية
وادلعنوية.
ثالثاً:ضبط النفس عن الضجر واجلزع والتسخط عند حلول ادلكاره.
رابعاً:ضبط النفس عن اخلوف عند ميثرات اخلوف يف النفس ،حىت الجينب اإلنسان يف
ادلواضع اليت حتسن فيها الشجاعة.
خامساً:ضبط النفس عن الغضب ،والطيش عند زلرضات اإلرادة لإلندفاع بطيش الحكمة
فيها.
سادساً:ضبط النفس عن الطمع ،حىت اليندفع وراء أطماعو ،ويقع يف أمور قبيحة تكون شراً
لو.
سابعاً:ضبط النفس عن اإلندفاع وراء أىوائها ،فطبيعة النفس تدفع اإلنسان إىل إتباع غرائزه
اليت مهوي بو إىل اذلالك.
()
ثامناً:ضبط النفس لتحمل متاعب ومشاق احلياةواآلالم سواءًجسدية أم نفسية.
وكذلك للصرب رلاالت عدة يف القرآن الكرًن  :إما حبس النفس عما حتب ،أو على
ماتكره.مايلي بعض من رلاالت الصرب يف القرآن:
أوالً:الصرب على بالء الدنيا ونكبات األيام.
ثانياً:الصرب عن ماتشتهيو النفس ومتيل إليو من متاع احلياة الدنيا وزينتها.ومنو الصرب عن
اإلستجابة دلتاع الدنيا إذا أقبلت ،فهذا نوع من اإلبتالء،إبتالء بالسراء ال الضراء،بالغٌت
1

) )1انظر:مرجع سابق ،د.سعيد بن علي القحطاين ،ص.5/24
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الالفقر .قال

[األنبياء .]34

تعاىل( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)

ثالثاً :الصرب على القيام بالعبوديرة علرى الوجرو األكمرل .قرال تعراىل:

(ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿) [طه .]131
رابعاً:الصرب حُت البأساء ولقاء العدو.
خامساً:الصرررب ىل مشرراق الرردعوة إىل اهلل .قررال تعرراىل:

(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [لقمان.]27:

سادساً :الصرب يف رلال العالقات اإلنسانية واإلجتماعيرة برُت النراس .ويردخل هبرا دفرع احلسرنة
بالسيئة .قال تعاىل:

(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
()1

ﮚ ﮛ ﮜ) [فصلت .]35
حينمررا نتأمررل اجملرراالت الرريت حتترراج إل الصرررب يف حيرراة اإلنسرران ،يتبر ّرُت مررن ذلررك :أن التحلرري
بالصرب ضروري لكل عمل متقن نافع يعود بكسب اخلَت والفالح على اإلنسان.

))1انظر:الصرب يف القرآن ،د.يوسف القرضاوي ،ص.35
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المثحث الراتع:ثمراخ الصثر
الصرب يعود على ادلؤمن باخلَت ،وصالح أموره الدينية والدنيوية ،وللصرب مثرات عدة ،ومنافع
مجة ،وفوائد عظيمة وكثَتة يف الدنيا واآلخرة .ومن ىذه الثمرات مايلي:
أوالً:جعل سبحانو اإلمامة يف الدين منوطة بالصرب واليقُت.
ثانياً:إكتساب زلبة اهلل سبحانو وتعاىل.
ثالثاً :حصول الفالح واخلَت.
رابعاً:الفوز باجلنة والنجاة من النار.
خامس راً:علّق سرربحانو وتعرراىل ادلغفرررة واألجررر بالعمررل الصرراىل والصرررب .قررال تعرراىل:

(ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ) [هود .]11

سادساً:الصرررب مررن الع رزائم الرريت هررارة أىلهررا التبور.قررال تعرراىل:

(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

()1

ﰀ ﰁ) [الشو ى .]53
سررابعاً :مررن أسررباب إنتصررار األمررة علررى عرردوىا ،وذكررر سرربحانو ذلررك يف عرردة قصررص منهررا

م ر ر ر ر رراذكر يف قول ر ر ر ر ررو تع ر ر ر ر رراىل:

(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [البق .]142
()
ثامناً :سبب لراحة ادلسلم ،وال يضره كيد العدو مهما عظم.
تاسعاً :حصول بيت يف اجلنة يسمى بيت احلمد دلن صرب على فقد الولد.
()
عاشراً:مضاعفة األجور .الصرب يعظّم األجر ،وعظم األجر على قدر عظم ادلصيبة.
الصررب ىررو أسرراس كررل خلررق مجيررل ،والتنررزه مررن كررل خلررق رذيل.نتررائ الصرررب ومثراتررو اليعيهررا إال
من أيقض قلبو ،وجاىد نفسو ،وابتعد عن غبار اجلهل وادلعاصي.
2

3

) (1انظر :عدة الصابرين وذخَتة الشاكرين ،ابن قيم اجلوزية ،ص.6،7
) )2انظر:زاد الواعظُت ،دزياسر أبو شبانة وآخرون ،ص.374،375
) (3انظر:تنبيو الغافلُت بأحاديث سيّد األنبياء وادلرسلُت ،نصر زلمد السمرقندي ،ص.207
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المثحث الخامس:األسثاب المعينح علَ الصثر
دلا كان الصرب مأموراً بو،جعل لو سبحانو أسباباً تعُت عليو ،وكذلك ماأمر سبحانو بأمر إال
أعان عليو ونصب لو أسباباً متده وتُعُت عليو،ماقُ ّدرداءً إألا قُ ّدر لو دواء.
فالصرب وإن كان شاقاً كريهاً على النفوس فتحصيلو ممكن.وللصرب أمور تعُت عليو منها
مايلي:
أوالً:معرفة طبيعة احلياة الدنيا وما ُجلبت عليو من ادلشقة والعناء.
ثانياً:تسلية النفس بادلباح ادلعوض عن احلرام.
ثالثاً:قطع العالئق واألسباب اليت تدعوه إىل موافقة اذلوى.
رابعاً:صرف الفكر إىل عجائب آيات اهلل سواءً اآليات ادلتلّوه ،واآليات ادلخلوقة.
خامساً:اليقُت بأن ىذه الدنيا بأكملها ملك هلل سبحانو وتعاىل.
سادساً :معرفة اجلزاء والثواب دلن صرب.
سابعاً:اليقُت باهلل سبحانو ،وبأن الرزق بيده.
ثامناً:اإلستعانة باهلل تعاىل ،واللجوء إىل محاه.

تاسعاً:اإلديان بالقضاء والقدر.
()
عاشراً:معرفة أن اإلبتالء فيو صالح ذلك العبد ادلبتلى.
طاعة اهلل سبحانو وعدم مطاوعة النفس من أىم مايعُت اإلنسان على مواجهة
الشدائد،واحملن والعقبات.غادلداومة على ذكر اهلل سبحانو تعطي اإلنسان الزاد الذي عينو
على هاوز العقبات.
1

) (1انظر:إحياء علوم الدين ،اإلمام أيب حامد الغزايل،ج ،4ص 96و جنتان،د.خالد أبو شادي ،ص.82
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المبحث السادس:اآليات واألحاديث الواردة في الصبر
"قال اإلمام أمحد رمحو اهلل تعاىل :الصرب يف القرآن يف حنو تسعُت موضعاً.وىو واجب بإمجاع
()
األمة ،وىو نصف اإلديان".
1

-قال

تعاىل( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [البق

-قال

تعاىل(:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [آل

.]143

عم ان .]11يف ىذه اآليو يصف اهلل عباده ادلتقُت الذين وعدىم بالثواب اجلزيل ،الذين
ءامنوا بالكتاب وبالرسول –عليو أفضل الصالة والسالم-الذين قاموا بالطاعات ،وتركوا
()
احملرمات.
2

قال تعاىل:[األنفال .]54
-قال تعاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [هود .]114

(ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)

-قررال تعرراىل:

(ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [ال

-قررال

عد .]11

تعرراىل( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)

[النحل .]111
-ق ررال تع رراىل:

(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)

[القصص .]45

قال تعاىل:[السجد .]15
-قال تعاىل( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [فصلت .]34

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ)

) )1مهذيب مدارج السالكُت ،ابن القيم اجلوزية ،ص.557
) )2انظر:الصرب جنة ادلؤمن ،ىيا بنت ناصر الراشد ،ص.93

ال

الصببببأثره فببببثءر بب ب رأ بب ب ر

13

ال فهس

ومن األحاديث النبوية اليت تدل على الصرب وحتث عليو مايلي:
عن أنس رضي اهلل عنو قال :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول(( إن اهلل قال:إذا()
ابتليت عبدي ْتبيبتيو فصرب عوضتو منهما اجلنو))-يريد عينيو.-
عن صهيب رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ((عجباً ألمر ادلؤمنإن أمره كلو خَت ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن :إن أصابتو سراء شكر فكان خَتاً لو ،وإن
()
أصابتو ضراء صرب فكان خَتاً لو)).
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال (( :ليس الشديد()
بالصرعة ،وإمنا الشديد الذي ديلك نفسو عند الغضب)).
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم (( من يُرد اهلل بو()
خَتاً يُصب منو)).
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال((:يقول اهلل تعاىل:()
مالعبدي ادلؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيُو من أىل الدنيا مث احتسبو إال اجلنة)).
الدنيا دار إبتالء ،فقد أمرنا اهلل سبحانو بالصرب ،وشكره يف السراء والضراء ،وجاءت كثَت من
األدلة يف الكتاب والسنة تؤكد ذلك ،وتدعوا إليو يف مجيع أحوال العبد.
2

2

3

4

5

) )1صحيح البخاري ،كتاب ادلرضى ،باب فضل من ذىب بصره.5329 ،
) (2صحيح مسلم ،كتاب الزىد والرقائق ،باب ادلؤمن أمره كلو خَت.5322،
) (3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب.5763 ،
) (4صحيح البخاري ،كتاب ادلرضى ،باب ماجاء يف كفارة ادلرض.5645 ،
) (5صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب العمل الذي يبتغى بو وجو اهلل.6424 ،
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المثحث الساتع:الفرق تين الصثر ًالتصثر ًالمصاترج
ًاالصطثار
الفرق بُت ىذه ادلسميات ْتسب حال العبد يف نفسو ،وحالو مع غَته.

فإن حبس نفسو ومنعها عن إجابة داعي ماال حيسن،إن كان خلقاً لو وملكة ُمسي صبرا.

هرع مرارتو ومترن وتكلّف مسي تصبرا،فيدل على أنو موضوع للتكلف والتحمل
وإن كان ّ

وغَتىا.

أما االصطبار أبلغ من التصرب،فإنو افتعال من الصربمبنزلة اإلكتساب ،فكما أن التكسب
مقدمة اإلكتساب فكذلك التصرب مبدأ االصطبار ،فال يزال يتكرر الصرب حيت يصبح
اصطباراً.

أما المصابرة ىي مقاومة اخلصم يف ميدان الصرب ،فهي مفاعلة تستدعي وقوعها بُت اثنُت
كادلضاربة .قال تعاىل:
ُ

(ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

ﯴ) [آل عم ان .]122فادلرابطة ىي الثبات واللزوم واإلقامة على التصرب وادلصابرة .وادلرابطة
كما ىي يف الظاىر لزوم الثغر الذي خياف ىجوم العدو منو ،فهي لزوم القلب لِئال يدخل
()
إليو اذلوى والشيطان.
قد يصرب العبد وال يصابر ،وقد يصابر واليرابط ،وقد يصرب ويصابر ويرابط من غَت تعبد
بالتقوى ،فمالك الصرب وادلصابرة وادلرابطة ىو التقوى،وأن الفالح موقوف عليها.
فيجب على العبد أن يصرب ويصابر ويرابط ويتقي اهلل عز وجل ليحصل على الفالح.
1

) (1انظر:الفضل ادلبُت يف الصرب عند فقد البنات والبنُت ،زلمد بن يوسف الشامي ،ص.225،226

ال

الصببببأثره فببببثءر بب ب رأ بب ب ر

15

ال فهس

المثحث الثامن:آفاخ تنافي الصثر
كل عمل من أعمال اخلَت تواجهو بعض العوائق اليت تقف يف طريقو ،وىناك يف طريق الصرب
بعض اآلفات اليت تنافيو وفيما يلي أىم اآلفات:
-2اإلستعجال:طبيعة اإلنسان وفطرتو ِ
وجبلَتو عجول؛ألن اهلل سبحانو وتعاىل قد خلقو على

ىذه الصورة قال تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [األنبياء ،]31
فعلى اإلنسان أن يتأىن ويصرب حىت حيصل على الثمرة ولو بعد حُت.أمر اهلل سبحانو نبيو -
عليو أفضل الصالة والسالم -بالصرب وعدم اإلستعجال.

-2الغضررب:حذر اهلل سرربحانو كث رَتاً مررن الغضررب فقررال تعرراىل:

(ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ) [القلم .]54
-3اليررأس:وىو مررن أعظررم عوائررق الصرررب،فقد حررذر يعقرروب أوالده منررو ،يف قولررو تعرراىل( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)
()1

[يوسف .]41فالصربيضيء مشعة األمل اليت ىي دواء اليأس.
الخييّررب مررن صررربيف
الصررربيُنال بررًتويض الررنفس ورلاىرردمها ،وعرردم اليررأس .فرراهلل سرربحانو وتعرراىل ُ
سبيلو ،وسيأتيو الفرج ولو بعد حُت.
فيحرص اإلنسان على التأين وعدم اإلستعجال،فليس كل مايريده جيده سريعاً،ففي استعجالو
أو إحباطة ويأسو يف توقع حصول مايريده،يصرفد ذلك عن الصرب.

))1انظر :مرجع سابق ،زلمد ادلنجد ،ص.4/352،353
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المثحث التاسع:صٌر من صثر رسٌلنا محمذ صلَ اهلل
عليو ًسلم علَ أرٍ قٌمو
لنبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم صور كثَتة ومواقف تدل على صربه ،ورغبتو فيما عند اهلل
تعاىل .فأشد أذية تعرض ذلا صلى اهلل عليو وسلم دلا استهزؤ بو ،وأمهموه بأنو يقول الشعر،
وأنو رلنون ،فصرب عليو الصالة والسالم يف سبيل الدعوة وإظهار دين اهلل.
ومن صور صربه صلى اهلل عليو وسلم على األذى مايلي:

الصورة األولى:اضطهاد سادات قريش

إحتذت قريش أسلوباً همع فيو بُت الًتغيب والًتىيب ،فكانت ترسل إىل زلمد صلى اهلل
عليو وسلم تعرض عليو من الدنيا مايشاء ،وترسل إىل عمو تطلب منو أن يكف عنها زلمداً
ودينو.فجاءت سادات قريش إىل أيب طالب وقامت بتهديده ،وتطلب منو أن يكف زلمد
صلى اهلل عليو وسلم عنها فقالت:إنا واهلل النصرب على ىذا ،فعظُم على أيب طال ىذا الوعيد
والتهديد الشديد ،وعظُم عليو فراق قومو وعداوتو ذلم ،ومل ِ
يطب نفساً بإسالم رسول اهلل
ذلم ،وال خذالنو.فثبُت النيب صلى اهلل عليو وسلم ومل تأخذه يف اهلل لومة الئم؛ ألنو على
احلق ،ويعلم بأن اهلل سينصر دينع ويُعلي كلمتو ،وعندما رأى أبو طالب ىذا الثبات ،ويئس
من موافقة زلمد صلى اهلل عليو وسلم دلا تقولو قريش قال:
واهلل لن يصلوا إليك ّتمعهم
أوسد يف الًتاب دفيناً
حىت ّ
وابشر وقُرّربذاك منك عُيوناً.
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة
الصورة الثانية:حبسه صلى اهلل عليه وسلم في الشعب

دلا رأت قريش إنتشار اإلسالم ،وكثرة الدخول فيو ،أمجعوا على أن يتعاقدوا على بٍت ىاشم،
وبٍت عبدادلطلب ،وبٍت عبدمناف،فال يبايعوهنم ،وال يناكِحوىم ،وال جيالِسوىم ،حىت يسلموا
إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وكتبوا بذلك صحيفة علقوىا يف سقف الكعبة ،فاحناز
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بنو ىاشم ،وبنو عبدادلطلب مؤمنهم وكافرىم إال أبا ذلب ،فإنو بقي مظاىراً لقريش على
وحبس رسول اهلل يف شعب أيب طالب سنة سبع من
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمُ .
البعثة،وبقوا زلصورين ،مضيّقاً عليهم،قُطع عنهم الطعام والشراب حنو ثاللث سنُت حىت
بلغهم اجلهدُِ ،
ومسع أصوات صبياهنم بالبكاء.فخرج إليهم أبو طالب خيربىم ماأخربه رسول
اهلل بأن اهلل اطلعو على أمر الصحيفة ،وأنو أرسل عليها االرضة فأكلت مجيع مافيها من ظلم
وجور،فلم يبقى إال ذكر اهلل تعاىل ،فإن كان كاذباًخلينا بينكم وبينو ،وإن كان صادقاً رجعتم
عن ظلمنا ،قالوا :قد أنصفت.
فخرج رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ومن معو من الشعت بعد عشرة أعوام من البعثة.
بعد ذلك تويف أبو طالب ،وخدجية ،فاشتد البالء على النيب عليو السالم من سفهاء قومو
فخرج إىل الطائف ،رجاء أن يستجيبوا دعوتو.
الصورة الثالثة:مع أهل الطائف

مر
خرج النيب عليو السالم إىل الطائف لعلو جيد من يُصغي إليو ويتبع دعوتو ،وكان كلما ّ
قبيلة يف الطريق دعاىم إىل اإلسالم ،فلم هبو واحدة منهم .فلما وصل إىل الطائف ،عمد
إىل رؤسائها فدعاىم إىل اإلسالم فردوا عليو رداً قبيحاً .وأقام هبا عشرة أيام مل يدع من
أشرافهم أحداً إال دعاه ،فأمروه باخلروج من بالدىم ،واغروا بو سفهائُهم،فرموه باحلجارة حىت
اختضب نعاله بالدماء.فخرج عائداً إىل مكو حزيناً ،مكسور القلب ،فأرسل اهلل تعاىل إليو
جربيل ومعو ملك اجلبال يستأمره إن شئت أطبقت عليهم األخشبُت-مها جبال مكة اللذان
ىي بينهما -فقال ارسول عليو السالم :بل أرجوا أن خيرج من أصالهبم من يعبد اهلل وحده
( )
اليشرك بو شيئاً.فجوابو عليو السالم دليل على ِعظم ُخلقو.
صرب النيب عليو السالم يف مجيع أحوالو ابتداءً بدعوتو السرية حىت لقي ربو صابراً زلتسباً.
1

) )1انظر :الرحيق ادلختوم ،صفي الرمحن ادلباركفوري ،ص.93،225،248

ال

الصببببأثره فببببثءر بب ب رأ بب ب ر

18

ال فهس

المثحث العاشر:صٌر من اآلثار الٌاردج في صثر
الصحاتح
هلل در صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،فقد كان ذلم نصيباً كبَتاً يف اإلتصال برهبم
واجلهاد يف سبيلو بشىت أنواعو ،وفيما يلي بعض من ىذه الصور:

الصورة األولى:صبر بالل

بالل بن رباح كان يُع َذب من قِبل أُمية بن خلف ،كان يعذبو على إديانو وتوحيده هلل عز
وجل ،وقدعذبو أشد أنواع العذاب ،ومن ذلك كان ُخيرجو إذا محيت الشمس بالظهَته،
فيطرحو على بطحاء مكة ،مث يأمر فتوضع صخرة كبَتة على صدره ،مثَ يأمره بأن يكفرمبحمد
أح،فمر
ويعبد األصنام،أو يبقى ىكذا حىت ديوت ،فيقول وىو يف ذلك البالء العظيم :أحد
ّ
بو أبا بكر فاشًتاه .وىذه الكلمة( أحد أحد) زعزعت كيان أُمية.
الصورة الثانية:صبر آل ياسر

عمار بن ياسر ،أبوه ياسر ،وأمو مسية ،كانوا يعذبون أشد العذاب من أجل إدياهنم باهلل
وىو ّ
يردىم ذلك العذاب الكبَتعن اإلديان والتوحيد؛ إلهنم صدقوا مع اهلل فصدقهم
–تعاىل -فلم ّ
اهلل وذلذا قيل :صرباً آل ياسر؛فإن موعدكم اجلنة-رضي اهلل عنهم وأرضاىم.-

الصورة الثالثة :صبر صهيب

عندما أراد صهيب الرومي اذلجرة،فمنعو كفار قريش أن يهاجر مبالو،وإن أحب أن يتجرد من
مالو كلو ويدفعو إليهم تركوه ،فأعطاىم مالو وجنا بدينو مهاجراً إىل اهلل ورسولو ،وأنزل اهلل :

(ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [البق

فتلقاه عمر بن اخلطاب ومجاعة إىل طرف احلرة فقالوا لو :ربح البيع.

الصورة الرابعة :صبر سعد بن أبي وقاص

،]121
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وىررذا سررعد تعرررض عليررو أمررو أن يكفررر برردين زلمررد ،وأقسررمت أن التكلمررو ،والتأكررل
وال تشرررب حررىت مترروت فيعر ّرَت هبررا ،فيقال:ياقاتررل أمرروتوقالت لررو :زعمررت أن اهلل وصرراك بأمررك،
وأنررا أمررك وأمرررك .قررال سررعد :التغلرري ياأمرراه واهلل الأترررك ديررٍت ىررذا لشرريء .فبقيررت ثالثررة أيررام
التأك ررل وال تش رررب ،فلم ررا رأى س ررعد ذل ررك ق ررال ذل ررا :ياأم رراه  ،تعلم ررُت واهلل لوك رران ل ررك مائ ررة
رس ،فخرجررت نفس راً نفس راً ،ماتركررت ديررٍت ،إن شر ِ
نفر ٍ
رئت فكلرري أو ال تأكلي.فلمررا رأت ذلررك

أكلت.فنزلت ىرذه االيرو ،قرال

تعراىل( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)
()1

[لقمان .]14وقد جعل اهلل سبحانو سعداً مستجاب الدعوة.
الصحابة رضوان اهلل عليهم جعلوا لنا نرباساً نستضيء بو يف حياتنا،فلهم مواقف حكيمة
توضح مدى صدقهم وإدياهنم ،ورغبتهم فيما عند اهلل من الثواب ،وتبُت ُزىدىم يف الدنيا.
ّ

) )1انظر :مرجع سابق ،د.سعيد بن علي القحطاين ،ص.5/52،52
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الخاتمة
احلمدهلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،أرجوا أن أكون قدمت مايرضي اهلل عز وجل أوالً مثّ
مايعود بالنفع على اجلميع ،وبعد القيام هبذا البخث نذكر أىم النتائ اليت مت التوصل إليها:
 -2الصرب واجب بإمجاع األمة وىو نصف اإلديان .فإن اإلديان نصفان :نصف صرب ونصف
شكر.
 -2منزلة الصرب من اإلديان مبنزلة الرأس من اجلسد.
 -3الصرب على الطاعة أعلى ادلراتب تليها الصرب عن ادلعصية تليها الصرب على أقدار اهلل
ادلؤدلة.
 -4التحلي بالصرب ضروري لكل عمل متقن نافع يعود بكسب اخلَت والفالح على اإلنسان.
 -5لنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم إمنوذجاً حيتذى بو يف الصرب ،فقد صرب عليو
السالم يف مجيع أحوالو إبتداءً بدعوتو السرية حىت لقي ربو صابراً زلتسباً.
 -6التعرف على بعض آيات القرآن الكرًن اليت تدعوا إىل الصرب ،وتُ ّبُت فضلو ومثراتو.
وختاماً أسأل ادلوىل أن يبارك هبذا اجلهد وأن جيعل ما ُكتب حجة لنا العلينا ،خالصاً لوجهو
الكرًن ،وأستغفر اهلل عن كل خطأ وزلل وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو
أمجعُت.
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فهرس اآليات
رقمها

اسم السورة

مكان ورودها

رأس اآليـــــة
قال

تعاىل( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳) ...

45

البقرة

5

قال

تعاىل( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) ...

253

البقرة

22

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) ...

255

البقرة

7

207

البقرة

28

قال تعاىل:
قر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال

تع ر ر ر ر ر ر ر ر ر راىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ)...

قال

تعاىل( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ) ...

250

البقرة

20

قال

تعاىل( :ﭝ ﭞ ﭟ )...

27

آل عمران

22

قال

تعاىل( :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) ...

200

آل عمران

24

46

األنفال

22

قر ر ر ررال

تعر ر ر رراىل(:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ )...

قال

تعاىل( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ)...

22

ىود

20

قال

تعاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) ...

225

ىود

22

87

يوسف

25

تع ر ر ر ر رراىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ق ر ر ر ر ررال

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ...ﭜ )

ق ر ر ر ر ر ر ررال

تع ر ر ر ر ر ر رراىل( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

22

الرعد

22

ﮀ)...

قال

تعاىل :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ)...

قر ر ر ررال

تعر ر ر رراىل( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

227

النحل

22

232

طو

6

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ )...

قال

تعاىل( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ...﮵ )

232

طو

9
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قر ر ر ر ررال

تعر ر ر ر رراىل( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

35

األنبياء

9

ﰂ )...

قال

تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)...

37

األنبياء

25

قال

تعاىل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ )...

54

القصص

22

قررال

تع راىل( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

25
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29

ﮓ ﮔ ...ﮕ)

قررال

تعرراىل( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

27

لقمان

9

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ...ﯰ)

قال

تعاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ .ﮁ )

24

السجدة

22

قال

تعاىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)...

34

فصلت

9

قال

تعاىل( :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) ...

35

فصلت

22

قال

تعاىل( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)...

43

الشورى

20

قال

تعاىل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ )...

48

القلم

25
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فهرس األحاديث
رأس احلديث

الراوي

مكـــان
وروده

ق ر ر ررال ص ر ر ررلى اهلل علي ر ر ررو وس ر ر ررلم(:إن اهلل ق ر ر ررال :إذا ابتلي ر ر ررت رواه البخاري
عبدي)...

31

ق ررال ص ررلى اهلل علي ررو وس ررلم(:عجباً ألم ررر ادل ررؤمن ،إن أم ررره رواه مسلم
كلو)...

31

قال صلى اهلل عليو وسلم(:ليس الشديد بالصرعة ،غنما )..رواه البخاري

31

رواه البخاري

31

ق ررال ص ررلى اهلل علير ررو وس ررلم(:يقر ررول اهلل تعر رراىل  :مالعبر رردي رواه البخاري

31

قال صلى اهلل عليو وسلم(:من يُرد اهلل بو خَتا)...

ادلؤمن عندي جزاءٌ)...
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فهرس المصادر والمراجع
-2القران الكرًن.
-2ص ررحيح البخ رراري ،زلم ررد ب ررن إمساعي ررل أب ررو عب ررداهلل البخ رراري ،دار ط رروق النج رراة ،الطبع ررة
األوىل2422،ىر.
-3صررحيح مسررلم ،أبررو احلسررن مسررلم بررن احلجرراج القشررَتي النيسررابوري ،دار إحيرراء ال رًتاث
العريب،بَتوت.
-4إحياء علوم الدين،ايب حامد الغزايل ،ت،505ج ،4دار احلديث ،القاىرة.
-5أعمال القلوب ،زلمد صاىل ادلنجد ،رلموعة زاد للنشر ،الرياض ،الطبعة األوىل2438ىر.
-6أن رواع الصرررب ورلاالتررو يف ضرروء الكترراب والسررنة ،د.سررعيد بررن علرري بررن وىررف القحطرراين،
داراإلسالم للنشر ،الرياض.
-7األخ ررالق اإلس ررالمية وأسس ررها،عبدالرمحن حس ررن ادلي ررداين ،دار القاس ررم ،دمش ررق ،الطبع ررة
اخلامسة2420ىر.
-8األدب النب رروي عظ ررات بالغ ررة وحك ررم عالي ررة وآداب س ررامية ،زلم ررد عب رردالعزيز اخل ررويل ،دار
القلم ،بَتوت،الطبعة األوىل2406ىر.
-9اإلمررام الشررافعي فقيررو السررنة األكرررب ،عبرردالغٍت الرردقر ،دار القلررم ،دمشررق ،الطبعررة الثالثررة
2407ىر.
-20الرحيق ادلختوم ،صفي الرمحن ادلباركفوري ،دار الوفاء ،ادلنصورة ،الطبعة احلادية
والعشرون2432ىر.
-22الصرب جنة ادلؤمن ،ىيا بنت ناصر بن عبداهلل الراشد ،دار رسالة البيان للنشر والتوزيع،
الرياض ،الطبعة األوىل2435ىر.
-22الصرب يف القرآن ،دزيوسف القرضاوي ،مكتبة وىبة للنشر ،القاىرة ،الطبعة
الثالثة2420ىر.
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-23الفضل ادلبُت يف الصرب عند فقد البنات والبنُت ،احلافظ زلمد بن يوسف الشامي
الصاحلي،ت942م ،الطبعة األوىل ،أمواج للنشر والتوزيع ،عمان.
-24تبيو الغافلُت بأحاديث سيد األنبياء وادلرسلُت ،نصر بن زلمد بن إبراىيم السمرقندي،
دار الكتب العلمية ،بَتوت ،الطبعة الثانية2406ىر.
-25مهذيب مدارج السالكُت ،اإلمام أيب عبداهلل زلمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم
اجلوزية ،ت752ىر،مؤسسة الرسالة للنشر ،بَتوت ،الطبعة الرابعة.
-26جنتان ِعش جنة الدنيا قبل جنة اآلخرة ،د.خالد أبو شادي ،طيبة للنشر والتوزيع،
القاىرة.2023،
_27رياض الصاحلُت من كالم سيد ادلرسلُت ،األمام أيب زكريا زلي الدين حيِت بن شرف
النووي،دار ابن حزم ،القاىرة ،الطبعة األوىل 2429ىر.
ّ
 -28زاد الواعظُت ،د.ياسر أبو شبانة وآخرون ،دار اليقُت ،ادلنصورة.
 -29عدة الصابرين وذخَتة الشاكرين ،اإلمام أيب عبداهلل زلمد بن أيب بكر بن أيوب ابن
قيم اجلوزية،دار عامل الفوائد للنشر ،مكة ادلكرمة،الطبعة األوىل 2429ىر.
 -20مدارج السالكُت بُت منازل إياك نعبد وإياك نستعُت ،اإلمام أيب عبداهلل زلمد بن أيب
بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية،دار احلديث للنشر ،القاىرة ،اجلزء الثاين.
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