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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

يييُب عبييُد الييرَّانِا  ييُا دصييٍر العَّييعد    لشيييِننا وللحايييروَا واملعييَِمِعنَي  يف   -رانَييُه هللاُ اعيياى-قيياَ  الشَّ
ِم يف ِعلِم العَقاِئِد َوالَّوحْيِد َواألْخََّلِق َواألحكاِم املُعَنَيَبطِة ِما القرآِن" كَاِ ِه:  "فََُح الرَّحيِم امللِك الَعَّلَّ
 الصَّبُ 

مخ دينامإلينهم  لقينهمخ وينثىن عمى أينلملاينام َّالقينهمخ  دين ع مالشيب:  عىخم ل دمخهدَمَنينَ مخ  دينه لثلميعين منينامخالقين ال ميَا{}َىخْصين ل
مخ  ده لثليَا{  دم[ م46]خالنفهل: هدل{[ م146]ىنلملمينثخ :م}خهدعمُيعلبُّ مهل ْمَىَنينهمَصينْ عَإم لِبد م[ م127]خ نحين::م}َىخْصين ل ُع فينهايت

مخحلملدةلمكثريٌةمكثريةٌم م  لهلمىخ ثدنهءلملالهمىخ ولدلمالَّالهمه عوخقبل مخ  د لمىخ نددبل م.يفمشأ ل
م

القارئ: الصَُّب: هَو األساُس األكُب لكلِ  ُخُلٍق مجيٍل، والَّنز ِه ِما كلِ  ُخُلٍق رذوٍل، وهَو حبُس النَّفِس 
على ما اكرُه، وعلى خَّلِف مراِدها طلًبا لريى هللِا وثواِ ِه، وودخُل فيِه الصَُّب على طاعِة هللِا، وعا 

    معصيِة هللِا، وعلى أقداِر هللِا املؤِلمةِ 
مخ  دَ مأ أةعم نوخٍع:مصٌ ملاامطهلٍةمهللالمممالشيب: م  د مىخ سُّندةل َّذهلمأ أةعم نوخٍعم ليندَنقهمخ عامهءعم قًذخمنامخ وثىن ل

َقه{ىهلذخمقهَلمتعهىل:م مَلَالينْ ْ مم[ 132]طه:م}َىْ نعْثم َََّْاَكمهل  دَ ةلمَىخْصَط ل ُع مخحملثدنه تَنبع مىُتع ُع ف متتأإدىمخ وخجبه
مخحملظورل مىصٌ ملاامخملكثىهلمنامخملودىرل م ِبدم منامصٍ  مصٌ ملاامفع:مخملأنورل مىصٌ ملاامتثإل مه  د مِب دد

 "لاامطهلةلمهللال مىلامنع لةلمهللال مىلاام قدخرلمهللالمخملؤملةل".م
 

وَا كلَُّه إَّلَّ ابلصَّ   ِب القارئ: فَّل اَم  هذِه األموُر الثََّّلثُة الَّيت جتمُع الدِ 
يييياقَُّة، كا،هيييياِد يف سييييبيِل هللِا، والعبيييياداُص املعييييَمرَُّ  كطلييييِ  العلييييِم  فالطَّاعيييياُص خصوًصييييا الطَّاعيييياُص الشَّ
واملداومِة على األقواِ  النَّافعِة، واألفعاِ  النَّافعِة َّل اَم  إَّلَّ ابلصَِّب عليها، ومتروِا النَّفِس على اَّلسَمراِر 

ا انقطَعْت  عليها ومَّلزمَِها ومرا طَِ   ها، وإذا يعَف الصَُّب يعَفْت هذِه األفعاُ ، ورَّبَّ
ُك إَّلَّ  وكذلَك كف  النَّفِس عا املعاصي وخصوًصا املعاصي الَّيت يف النَّفِس داٍع قو ٌّ إليها، َّل وَم  الَّتَّ

 ابلصَِّب واملصا رِ  على خمالفِة اهلوى وحتم ِل مراراِِه  
 ابلعبِد ووروُد أْن وقا َلها ابلرِ يى والش كِر واحلمِد هلِل على ذلَك َّل وَم  ذلَك وكذلَك املصائُ  حنَي انز ُ 

إَّلَّ ابلصَِّب واحَعاِب األجِر، ومىت َمرََّن العبُد نفَعُه على الصَِّب ووطََّنها على حتم ِل املشاقِ  واملصاعِ  
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جاَح، وقلَّ َما جدَّ يف أمٍر َاطَلََّبُه واسَصحَ  وجدَّ واجَهَد يف اكميِل ذلَك، صاَر عاقبَُُه الفَّلَح والنَّ 
 الصََّب إَّلَّ فاَز ابلظَّفِر  

وقد أمَر هللُا ابلصَِّب وأثىن على الصَّا روَا، وأخَب أنَّ هلم املنازَ  العاليَة والكراماِص الغاليَة يف آايٍص كثريٍ   
م وُوفَّوَن أجَرهم  غرِي حعاٍب  وَحْعُبَك ِما خلٍق وعهِ ُل على العبِد مشقََّة  ِما القرآِن، وأخَب أَّنَّ

الطَّاعاِص، ووهوِ ُن عليِه ارَك ما هتواُه الن فوُس ِما املنالفاِص، ووعلِ يِه عا املصيباِص، وُيُِد  األخَّلَق 
 ا،ميلَة كلَّها، ووكوُن هلا كاألساِس للبنياِن  

اجلِة واآلجلِة، وما يف املعاصي ِما األيراِر العاجلِة وَمىَت علَم العبُد ما يف الطَّاعاِص ِما اخلرياِص الع
واآلجلِة، وما يف الصَِّب على املصائِ  ِما الثَّواِب ا،زوِل، واألجِر ا،ميِل، َسُهَل الصَُّب على النَّفِس، 

نيا وهوُن عليهم الصَُّب عل ا أَاْت  ِه منقادً  ُمعَحليًة لثمرااِِه  وإذا كاَن أهُل الد  ى املشقَّاِص العظيمِة ورَّبَّ
لَحصيِل حطاِمها، فكيَف َّل وَهوُن على املؤمِا املوفَِّق الصََّب على ما حيب ُه هللاُ حلصوِ  مثرااِِه، ومىت صَب 

 العبُد هلِل خمِلًصا يف صبِِه كاَن هللاُ مَعُه، فإنَّ هللَا مَع الصَّا روَا ابلعوِن والَّوفيِق والَّأويِد والَّعدوِد  
  قاَ  راَنُه هللاُ اعاى: العلمُ ثَّ 
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