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ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ، اسبُس هلل

 :ٚبعس ;ٔ ٚاالٙٚقشب٘ َٚ

فبُٝٓا نٓت أقًٓب أٚضاقّا قسمي١ ٚدست َٔ بٝٓٗا قٛض٠ّ 

 .يطغاي١ نتبتٗا َٓص فرت٠ٕ يطايٕب ظبٕٝب

ضدا٤ ; ٚعٓسَا اطًعت ع٢ً تًو ايطغاي١ بسا يٞ إٔ تٓؿط

 .ٚيك١ً ايطغا٥ٌ اييت تٛد٘ إىل ايطالب ايٓذبا٤، عُّٛ ايٓفع

ا أٚدٗٗ، فٗا ٖٞ ايطغاي١ َع بعض ايتعسٜالت ايٝػري٠

ٚجيعًٗا يف َٛاظٜٔ ، إلخٛاْٞ ايطالب غا٥اّل املٛىل إٔ ٜٓفع بٗا

 .اسبػٓات ّٜٛ ًْكاٙ

 .ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا ضبُس ٚآي٘ ٚقشب٘

 ـ7/4/1416ٖ
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 ... ٚايطايب ايٓذٝب، األر اسببٝب

 .ٚغسز ع٢ً اشبري ُخطاٙ، ٚفك٘ اهلل        

 :ٚبعس ،غالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘

ٚأْس٣ َٔ ، إيٝو ذب١ّٝ أضٖم َٔ ايٓػِٝ ايعًٌٝفأظٗف 

ُِأٍ ايبًٌٝ ٚأنتب إيٝو ٖصٙ ايهًُات اييت ًَؤٖا اسبٗب ، ايٖؿ

 .ٚايتأٌَٝ، ٚاإلؾفام، ٚايٛٗز

ِْ; أنتب ٖصٙ ايهًُات ضببّا يو ،أخٞ اسببٝب ، ألْو َػً

ِْ ٚيعٌ ٚادَب ايٓكٝش١ ، ٚيًُػًِ ع٢ً أخٝ٘ املػًِ سلٌّ ععٝ

ُِ َا ٜبصٍ َٔ س  .لأعع

َُِؿفكّا عًٝو َٔ ْعغات ايؿٝطإ َٚٔ ؾطِّ ْععات ، ٚأنَتبٗا 

 .ٚقشب١ األؾطاض، ايٓفؼ

 .ٚايطِِّفع١َ ٚايعًٛ، ٚاجملَس ٚايٗػؤَزَز، َٚؤَاّل فٝو اشبرَي ايهجرَي

ٚترتازُف ، َٚصنطّا يو ببعض ايٓعِ اييت ال تعاٍ ترتا إيٝو

َِ اهلل عًٝو بٓعِ ُد٢ًٖ; عًٝو مبٓٔ ٚاَنت عًٝو ، فًكس أْع
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 .يَتٔسٖض َٚتٔكٖط; تػتٛدب ايؿهط، نرب٣

ٖٔ اهلل عًٝو قبٌ نٌ ؾ٤ٞ باإلغالّ ََ ٌٗ ، يكس  ٟٗ ْع١ُ أد ٚأ

ُِ َٔ تًو ايٓع١ُ ٖٔ عًٝو بايعًِ، ٚأعع فٖٝػَط يو ، َٚ

َٔ ُٜطز اهلل ب٘ خريّا =ٚ ، ٚأعاْو ع٢ً غًٛى غبًٝ٘، ططٜك٘

 .+ُٜفكِّٗ٘ يف ايسٜٔ

َٛ يألَجٌٚإٕ َٔ ؾهط تًو ايٓعِ إٔ َتِط َٛ يألنٌُ، ُْ ، ٚتٗف

 .ٚال تكٓع مبا زٕٚ ايػُا٤، ٚأال تًتفَت إىل ايٛضا٤

 _ ٚاهلل أْا _ٚإْٞ َٔ خالٍ األغطط ايتاي١ٝ َٛقٝو بأَٛض 

َّ ضؤٜتٗا َاث١ًّ يف ، أسُٛز َٓو إيٝٗا ٚيهين آٌَ أال أسط

ٌٖ خري ٚفالح، ؾدل َٔ ُأسٗب ٚإيٝو ٖصٙ ، ٚأٚٗز ي٘ ن

 :ايٛقاٜا

ٖٚٞ أٗؽ ، فتك٣ٛ اهلل ٖٞ مجاُع األَط :يتك٣ٛا_ 1

ٚايعٕٛ يف ، ٖٚٞ ايُعٖس٠ُ يف ايؿسا٥س، ٚضأُؽ ايٓذاح، ايفالح

َٚتٓعٍ ايكرب ، ٖٚٞ َٗبط ايٖطٚح ٚايطُأ١ْٓٝ، املًُات

ٖٚٞ  ،َٚعطاز ايػُٛ إىل ايػُا٤، ٖٚٞ َطقا٠ ايعع، ٚايػه١ٓٝ
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; ٚتطبط ع٢ً ايكًٛب يف ايفنت، اييت تجبت األقساّ يف املعايل

خري يباؽ َتَعَِٜٖٓت  فٗٞ، ٚقِّٝطٖا يٓفػو ضأؽ َاٍ، فايعَٗا

 .ٚخرُي بهاع١ ًَهتٗا ٜساى، ب٘

; فاهلل اهلل بايكرب :ٚازبس ٚاملجابط٠، ايكرب ٚاملكابط٠ _2

َٚا ، فُا أطَٝب عٛا٥َسٙ، ٚعالْز ْافع، فايكرب زٚا٤ ْادْع

، ٚاقرب عٔ َعك١ٝ اهلل، فاقرب ع٢ً طاع١ اهلل; أنجط فٛا٥سٙ

، ٚاقرب ثِ اقرب ع٢ً طًب ايعًِ، اقرب ع٢ً قسض اهللٚ

مل ُِٜعٔطِم يف  _ ٚاعًِ إٔ َٔ مل َِٜعَطِم يف طًب ايعًِ دبٝٓ٘

 .َٚطاتب ايفه١ًٝ، َساضز ايهُاٍ

ضبُس بٔ إزضٜؼ ، ٚاإلَاّ ايبشط، ٚهلل زٗض ايعامل اسبرب

  :إش ٜكٍٛ ×  ايؿافعٞ

لاصربربعلى ربربرل اربربا لا مربربمل ربرب ل   ربرب لل

ل

لل  ربربربربرب لالهماا ربربربربرب لفربربربربربسوبل اربربربربرب   لالل

ل ُ ربربربرا ال ربربربابلالربربربةب      لاربربربمى  ل لو ربربرب لَل

ل

ل  ج ربربربابلل ابلا طربربرب ليربربرب ا ل  م ربربرب لللل

ل لو ربربرب لفم  ربربرب لالة  ربربرب  الو ربربرب  ل ربربرب م  لل

لل

ل

لَفك  ربربربربربربربربالى  ربربربربربربربرب ل    ربربربربربربربربم لل فم ربربربربربربربرب للل

ل الال  ربربربربربربربربربربربربرب للواهللةربربربربربربربربربربربربربرلو اتالالم

لوالةقربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربر

ل

لإ الَلُك هربربربربربربملالاىة ربربربربربربم  للرا ربربربربربرب ل

ل
 :ٚضسِ اهلل ايطافعٞ سني قاٍ
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ُ ِجدب لُ جدالوالنمسلإول    لو  ل

ل

لفامبربربمل ا ربرب ءل ربربماتل ربرب لالة ربرب لللل

ل لوُربربرب نلعربربرب لىربربربم لال ربربرب لوالل ربربرب للل

ل

 ِدل ربالال ربط لوال  رب لللَفِم اة   لايجلل

 
 :َٛقّٝا بازٔبسِّ، ٚسني قاٍ ساٖثّا ع٢ً اطِّطاح ايَهػٌ

لغربربربرب ل ولالكيفربربربرب الال ربربربرب لُربربربرب  ل

ل

 جيربربربربربربربربدلال ربربربربربربربرب   ل  ربربربربربربربرب ل  ربربربربربربربرب االلللل

لربوُربربربرباكلالكةاربربربرب لوالربربربربدفم الوا  ربربربربل 

ل

 ال لوالربربربربربربد ال  اطربربربربربربمل  ربربربربربربماربربربربربربربل

ل ربربرب لُقربربرب ال ربربربم    ل م ربربربدلُطنربربربملل 

ل

 ( ربربم  ال يفربربمى)والشبربربقملل ربربرُ لل

 
 :ٚقاٍ

لقربربربربدل ربربربربرب لاْ ربربربربمال  ربربربرب ال ربربربربمولل

ل يفربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربالهم

ل

 و  اد  ال م  ال ل  ل ربمتلواربنمهمللل

لو  لَلُ مو لا ربدبلال رب ل  ربا للل 

ل

   كل ربرب بل  ربربالل مل  ا ربرب ل ربربراهمل

ل فم ل مول قدا م لفقدلفربم ل  ربد لل 

ل

 و مال ك لال ُرب ل رب ل رب ل  اهربمللللل

 
فاهلل اهلل باسرتاّ نٌ َعًِ  :تبذٌٝ املعًُني ٚاسرتاَِٗ _3

ٚعًٝو ، َفُدِص َا عٓسٙ َٔ خري، ٚيٛ نإ ْاقكّا يف ْعطى، يو

ٌٖ ، ٚايجٓا٤ عًٝ٘، ٚايسعا٤ ي٘، ٚتٛدٝب٘، بتبذًٝ٘ ٚإال فال أق

ِّ٘ ٚعٝب٘  .َٔ إٔ ُتِككَط عٔ ش

 _ ٚأضزت يِفَت ْعطٙ إىل شيو، خطأ َاثِ إٕ ٚقع املعًِ يف 

َُٗو بأمجٌ ، أٚ عبٛ شيو، أخطأَت :فال تكٌ ٚإمنا يٝهٔ َتِٓبٝ
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ُِ خطأٙ، ٚأيطف إؾاض٠، عباض٠ زٕٚ إٔ ، ٜسضى بٗا املعً

ًَِب٘ ِّٛف عًٝ٘ َق  .ُتَؿ

ب أزب ايطًب نهتاب ازباَع ٚيٛ أيكٝت ْعط٠ يف نت

ًِٝ ، ٚتعالبٔ مجاع١ يًدطٝب، ٚتصنط٠ ايػاَع ٚاملتهًِ

 ٚأزب ايطًب يًؿٛناْٞ، املتعًِ ططم ايتعًِ يًعضْٛدٞ،

يطأٜت تًو اآلزاب َبػٛط١ نٌ ايبػط; فايطًب١ يف زغتٛض 

اإلغالّ ناْٛا ٜكابًٕٛ ايعطف األبٟٛ َٔ املعًُني مبا ٜهاف٦ِٗ 

َٔ ضبب١ ٚإدالٍ ، َٚٔ أقسّ األَج١ً ع٢ً شيو َا ضٚاٙ ايؿعيب 

 ;قطبت إيٝ٘ بػًت٘ ق٢ًٓ ع٢ً دٓاظ٠، ثِ ÷إٔ ظٜس بٔ ثابت 

; فبازض إيٝ٘ عبساهلل بٔ عباؽ، فأخص بعَاّ ايبػ١ً ;يرينبٗا

خٌ عٓ٘ ٜابٔ عِ ضغٍٛ : ي٘ ظٜس يٝػاعسٙ ع٢ً ايطنٛب، فكاٍ

ٖهصا أَطْا إٔ : _ضنٞ اهلل عُٓٗا _  اهلل، فأداب٘ ابٔ عباؽ

 .ْفعٌ بايعًُا٤

ٚقس سافغ شض١ٜ ابٔ عباؽ ع٢ً ٖصا األزب َٔ ايتالَٝص عبٛ 

فكس ْكٌ بطٖإ  ;تِٗ بعس إٔ قاض بٓٛ ايعباؽ ًَٛى ايسْٝاأغاتص
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إٔ = ططم ايتعًِ اإلغالّ ايعضْٛدٞ، يف نتاب تعًِٝ املتعًِ

يٝعًُ٘  ;أَري املؤَٓني ٖاضٕٚ ايطؾٝس بعح ابٓ٘ إىل األقُعٞ

ٚابٔ اشبًٝف١  ٜٚػػٌ ضدً٘، ايعًِ ٚاألزب، فطآٙ َّٜٛا ٜتٛنأ

ٖٞا تب اشبًٝف١ُاٜكب املا٤ ع٢ً ضدً٘، فع إمنا : بكٛي٘ ألقُع

أَطٙ بإٔ ٜكب املا٤ تمل بعجت٘ إيٝو يتعًُ٘ ٚتؤزب٘; فًُاشا 

 (1)+و؟ضدً باألخط٣ ٜٚػػٌ، بإسس٣ ٜسٜ٘

ضأ٣ إٔ تككري ابٓ٘ يف شيو تككري يف أزب فاْعط نٝف 

 .ايتًُٝص َع أغتاشٙ

أْ٘ ملا ضظئ بٛفا٠ نباض  ٓا َٔ غري٠ ابٔ خًسًُِٕٚٔٚقس َع

ضبُس بٔ عبسايػالّ، ٚايط٥ٝؼ أبٛ  ٞناؾٝٛخ٘ ٚنإ َِٓٗ ايك

نام ب٘  _ بٔ إبطاِٖٝ األبًٞاضبُس اسبهطَٞ، ٚايعال١َ ضبُس 

، رتى َكاَ٘ ايٛدٝ٘ ايصٟ ٚقٌ إيٝ٘ يف قكط اإلَاض٠; ف٘ٚطُٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .82تعًِٝ املتعًِ ططم ايتعًِ يًعضْٛدٞ م (1)
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ألٕ َكاّ ; ٚضسٌ عٔ تْٛؼ إىل ازبعا٥ط ٚاملػطب األقك٢

 .أغاتصت٘ نإ يف ْفػ٘ فٛم نٌ َكاّ

ايتًُٝص ألغتاشٙ ٖٞ اييت  ٖٚصٙ احملب١ ايكشٝش١ اييت ٜهٓٗا

محًت ايعامل أمحس بٔ ايكانٞ ع٢ً إٔ ٜكٍٛ يف ؾٝد٘ 

ٚقاضت ايسْٝا تكػط بني عٝين، نًُا شنطت أنٌ : =املٓذٛضٟ

 +.ايرتاب يًػاْ٘، ٚايسٚز يبٓاْ٘

 : َٚٔ شيو قٍٛ ابٔ عطف١

لكةربربربرب هلإ الَلُكربربربرب لالا ربربربربسلالربربربربد ال

 

ل

ل
ل ربربربربربربربكمال ر يفربربربربربربرب لصربربربربربربرب   إوإُضربربربربربربربم لل

ل
 : تًُٝصٙ األبٞ بكٛي٘األبٝات، فٝذٝب٘ 

مي نربربربربربم لمبربربربربرب ل وا لالال  ربربربربرب لل

ل   ربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربربرب ل

لل

لو اول ربربربربدلالربربربربده مل ر يفربربربرب ل ُنربربربرب لل 

ل

ل

ل

ل

ل

ل

لل

ل

ليجل يفدلا ى رل م  ل ك ربطمل

لل

ل( )ى رل  نمملىن لايجلملسلول  

ٚقس قاهلا ايؿٝذ ضبُس  ،(ضفكّا بٗا)ٖٚصٙ َكطٛع١ بعٓٛإ 

اشبهط سػني يف تْٛؼ َساعبّا أغتاشٙ ايؿٝذ غامل بٛ سادب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .95_92األظٖط يًؿٝذ ضبُس اشبهط سػني م اْعط أسازٜح يف ضساب (1)
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 :بعس زضؽ تعطض فٝ٘ إىل سهِ ايتهش١ٝ بايعبا٤

ل ربربربربربربدبلالو ربربربربربرباَ لاِي  ملربربربربربربَ لُ  ربربربربربرب للل

لصربربربربربمب مل   ربربربربرب  لو ربربربربرب بل ربربربربربرولُ ربربربربربربلل

ل فقربربربربربربم ل طربربربربربربملوال اااِ َقناطربربربربربربمل:ل  ربربربربربرب 

ل ربربربمل  ربربرب لاليفربربربكفال ا ربربربرلوف طربربربمللل

ل ربربربربربرب  لىنطربربربربربربملَف   اناطربربربربربربمل   ا نربربربربربربمللل

ل

ل( )َ ن  ربربربربربم لوال ف ربربربربربمال ا ربربربربرب ل ا ربربربربربرللل

لربربرباى طمل ربربم اوعلالى ربربدل  ربرب رلل

لل ربربربربدلصربربربرباىم لو  ربربربربمللو ربربربرب ل اهربربربرب لإل

لِ ربربربربدب ءل ول ربربربرب لالا  ربربربربدل ا ربربربربمل

ل( )ىا ل مسما لو  ل مل شاليم ربرل

ل ٌُ يف : غال١َ ايصٚم _4 ُٔ ِٛٔس١َْٝ َتِش َُ فايصُٚم ن١ًُْ مج١ًٝ 

ٍٔ ايتٗصٜٔب،  ٔٔ املعؿط، ٚنُا طٝاتٗا َعاْٞ ايًطٔف، ُٚسِػ

ٔٔ ايتكطٔف، ٚدبٓٔب َا ميٓع َٔ اإلسطاز ٚدطح  ٚسػ

 .إؾاض٠ أٚ عبٛ شيواإلسػاغات بًفغ، أٚ 

فٗصٙ املعاْٞ َٚا دط٣ صبطاٖا ُتَفػُِّط يٓا ن١ًُ ايصٚٔم، ٚإٕ 

ُِ بٗصا ايتفػري املال٥ِ ملا تعاضف عًٝ٘ ايٓاؽ،  مل تفػطٖا املعاد

ٚدط٣ بِٝٓٗ صبط٣ ايعطف; فرتاِٖ إشا أضازٚا ايجٓا٤ ع٢ً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ايكٝس: املكٝس٠، ٚايكٓل: َطتع يًٛسـ، ٚاسبباي١: ٚدط٠ (1)

 .69خٛاطط اسبٝا٠ زٜٛإ ضبُس اشبهط سػني م (2)



 

 رسالة إىل طالب جنيب 13

فالٕ عٓسٙ شٚم، أٚ : ؾدل مبا حيًُ٘ َٔ املعاْٞ ايػابك١ قايٛا

 .شٚم ٖٛ قاسب

َٖ٘ قايٛا فالٕ قًٌٝ ايصٚم، أٚ يٝؼ عٓسٙ : ٚإشا أضازٚا ش

 ...شٚم، ٖٚهصا

ٌْ يف املعٜٓٛات أنجط َٔ زخٛي٘ يف  فايصٚم بٗصا االعتباض زاخ

 .اسبػِّٝات نصٚم ايطعاّ ٚايؿطاب

َٚٛطٔ ايصٚم يف املعٜٓٛات ٜسٚض سٍٛ ايعكٌ، ٚايطٚح، 

 .ٚايكًب

شٚقّا غًُّٝا  ٚإٕ َٔ عالَات ايػعاز٠ يإلْػإ إٔ ٜطظم

باسبٝا٠، ٚنٝف  نٝف ٜػتُتُع َفَطَع ; فإْ٘ إشا نإ نصيوَٗصبّا

ُّ اآلخطٜٔ ٚال ٜٓػل عًِٝٗ، بٌ ٜسخٌ ايػطٚض  ؾعَٛض حيرت

ع٢ً اغتذالب ايكًٛب،  ; فكاسب ايصٚم ايػًِٝ قازْضِٝٗعً

 .ٚإزخاٍ ايػطٚض ع٢ً ْفػ٘ ٚع٢ً َٔ سٛي٘

ٜتدري ايه١ًُ  إٕ ايصٚم ايػًِٝ يف اإلْػإ ٜطفع٘ إىل سس إٔ

ايًطٝف١، ٚايتكطف املال٥ِ ايصٟ ميٓع اإلسطاز، ٜٚسخٌ 
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 .ايػطٚض ع٢ً اآلخطٜٔ

 .بٌ إٕ قاسب ايصٚم ايػًِٝ ٜأب٢ ايٓعاع، ٚسس٠ ايػهب

ايصٚم أنجط أثطّا يف  ٖٞٔقإٕ ُض: ٚال ٜبايؼ اإلْػإ إشا قاٍ

َٔ األعُاٍ  َفَْٔأ َٞٔقايػعاز٠ َٔ ضقٞ ايعكٌ; إٕ ايصٚم إشا َض

 .ػ١، ٚاألقٛاٍ ايٓاب١ٝ، ٚاألفعاٍ ايػدٝف١اشبػٝ

َٞ فشكْٝل ع٢ً ايطايب  ،ايصٚم يف ؾت٢ أَٛضٙ إٔ ٜطاع

فٝهٕٛ شا أْا٠ ٚتؤزٙ; فال ٜبسٚ يف سطنت٘  ،يف َؿٝت٘ ُ٘فرياعَٝ

أٚ ٜعذٌ يف َؿٝت٘  ،انططاْب أٚ عذ١ً نإٔ ٜهجط االيتفات

َٔ  املتُاٚٔت ١ََِٝؿعذ١ً خاضد١ عٔ سس االعتساٍ; ٚال ميؿٞ 

 .جكٌٝ ايباضزاي

أَا ايػطع١ مبع٢ٓ عسّ ايتباطؤ فسيٌٝ اسبعّ، َٚٔ َكَٛات 

 .ايصٚم ٚاملط٠٤ٚ

َٞ ًَِف ،يف ًَبػ٘ ايصَٚم ٜٚطاع ؼ َا ًٜٝل حباي٘ ٚأَجاي٘، َبٝ

 .َٚا دطت ايعاز٠ بًبػ٘

َٞ ٘ٔ ايصَٚم ٜٚطاع ٕٔيف َهتب ١ٔ٦ٖٝ دًٛغ٘ يًعًِ، ٚ ، َٚها
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 .نتب٘، ٚزفاتطٙ

َٞ ع٢ً املطافل ايعا١َ ملهإ تعًُٝ٘ يف احملافع١  ايصَٚم ٜٚطاع

َٔ دسضإ، َٚهتب١، ٚأَانٔ ٚن٤ٛ ٚعبٖٛا; فٝشطم ع٢ً 

ٜٚٓايف  ،مجاهلا، ٚقالسٗا فهاّل إٔ ٜهتب فٝٗا َا ٜؿني

 .ايصٚم

َٞ يف إغالم دٛاي٘ إشا زخٌ قاع١ ايسضؽ،  ايصَٚم ٜٚطاع

ٜٚطاعٝ٘ يف ايتبهري يًشهٛض، ٚيف أزا٤ ايٛادبات إىل غري شيو 

 .غريز شنطٙ يف فكطات آت١ٝ مما َه٢ َٚا

فايعاقٌ ايًبٝب حيطم ع٢ً  :اسبطم ع٢ً االغتفاز٠-5

ٚسػٔ ، ٚسػٔ اشبًل، فٝػتفٝس األزب; اإلفاز٠ َٔ نٌ أسس

 .ٚأٌٖ املط٤ٚات، ٚايهطَا٤، ايػُت ٚاهلسٟ َٔ األتكٝا٤

ٚشيو بإٔ ، ٚغ٦ٝٞ األخالم، بٌ ٜٚفٝس َٔ اسبُك٢

ٌٖ َا ، ٜػتؿعط ُقبَض قٓٝعِٗ ٜفهٞ إىل ايتدًل ٜٚتذَٓب ن

 .بأخالقِٗ

نُا قاٍ ، بٌ إٕ ايعاقٌ ايفطٔ ٜػتفٝس ست٢ َٔ اسبٝٛاْات
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ََا ط:_ تعاىل _ ايعًِ أخصّا َٔ قٛي٘ شيو غري ٚاسس َٔ أٌٖ َٚ

ِِ ََِجاُيُه ِْ َأ ََ ٘ٔ ٔإاٖل ُأ َٚال َطا٥ٕٔط َٜٔطرُي ٔبَذَٓاَسِٝ ِٔ َزاٖب١ٕ ٔفٞ اأَلِضٔض   صَٔ

  .(38: األْعاّ)

إٕ ايؿب٘ بني بين آزّ ٚايبٗا٥ِ إمنا  :عًِقاٍ بعض أٌٖ اي

َِٚٓٗ َٔ ، فُِٓٗ َٔ ٜتطٛؽ نايطاٚٚؽ، ٖٛ يف ايطباع

ِٗتكُط اٖتكاَض األغس ُُٖت٘ نازبعالٕ، َٜ ٖٔ  ..ٖٚهصا، َِٚٓٗ َٔ 

 ممٔ اغتفست ايػُاس١ ٚايهطّ؟  :قٌٝ ألسس ايعكال٤

فال تطٝب ْفػ٘ ست٢ ، ًُٜك٢ ي٘ اسَبٗب; ايسٜو ََٔٔ :قاٍ

َُ ٘ٔ َُٜٚفطَِّم اسَبٗبَع َِٜذ  .بٝٓٗا زدادأت

َٔ أؾطاف  :قاٍ. ممٔ تعًَُت ٔعٖع٠َ ايِٖٓفؼ؟ :ٚقٌٝ ألسسِٖ

ََٗسٖا ازبُٛع مل تأنٌ َٔ فطٜػ١ ; األغٛٔز ٚنطاَٗا فإْٗا يٛ َد

 .غريٖا

 ،َٔ اي١ًُٓ :؟ قاٍ ممٔ تعًُت اسبطم :ٚقٌٝ آلخط

 ..ٖٚهصا زٚايٝو

ٌٗ ، وفايٛقت ضأؽ َاي :احملافع١ ع٢ً ايٛقت _6 ٖٚٛ َأَد

، ٚاسبهِٝ اشببري َٔ َِٜكُسض ايٛقت سل قسضٙ، َا عٓٝت حبفع٘
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ٜٚعًِ ، أٚ أغدف ايهالّ، ٚال ٜتدصٙ ٚعا٤ّ ألخبؼ األؾٝا٤

َِٜٚكُكطٙ ع٢ً ، أْ٘ أدٌ ؾ٤ٞ ٜكإ عٔ اإلناع١ ٚاإلُٖاٍ

 .ٚتٓفع ايٓاؽ، املػاعٞ اسبُٝس٠ اييت تطنٞ اهلل

هلا بأغٛأ  أَا َٔ نتب ع٢ً ْفػ٘ ايبطاي١ فكس ضنٞ

إش ال ُقَِٓع هلصا احملرتف غايبّا إال ايتُهُض ; ٚأخػٗا، اسبطف

ٚايتػدط ع٢ً َا ٜفعً٘ غريٙ ٚإٕ َغُعَضِت ، بهًُات ايتؿٓٝع

ٚال تطاٙ إال َرتززّا ع٢ً اجملايؼ اييت تػام إيٝٗا ، فا٥ست٘

 .يٝهٕٛ أسس اسباًَني ألغفاضٖا; بها٥ع ايًٗٛ

ٛ زْٚو يف أَٛض ايسٜٔ فال تٓعط إىل َٔ ٖ :عًٛ اهل١ُ _7

ٚال ، بٌ اْعط إىل َٔ ٖٛ أع٢ً َٓو، ٚايعًِ ٚغا٥ط ايفها٥ٌ

بٌ ، ٚازباٙ، ٚايكش١، تٓعط إىل َٔ ٖٛ أع٢ً َٓو يف املاٍ

 .اْعط إىل َٔ ٖٛ زْٚو

َتذافّٝا عٔ ، ْاؾسّا يًُعايٞ، فهٔ َتطًبّا يًهُاالت

 .َٚطشٍٚ األخالم، غِفَػأف األَٛض

فإٕ ٖصا ٜعٛم ; األَٛض ٚضبكطاتٗاٚال تؿػٌ َِْفَػو بتٛاف٘ 

 .ٚحيط َٔ قسضى، غريى

لإ ال ربربربربربربربملىربربربربربربرباللاعربربربربربربربااال ا لال اربربربربربربربال

ل

 وُقنربرب ال ملربربربدوول ربرب ل ربربربمولبوهربربربمللل
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فصيو ٜٛدب يو إٔ تٓأ٣ عٔ األغباب  :ؾطف ايٓفؼ _ 8

، ٚذبكِّطٖا، ٚربفض َٓعيتٗا، ٚتهع قسضٖا، اييت ذبطٗا

ِّٟ بٝٓٗا ٚبني ايػف١ً ٚتػُٛ  ،ٚإمنا تعًٛ ق١ُٝ املط٤; ٚتػ

 .ٚؾطف ايٓفؼ، َهاْت٘ بكسض ْكٝب٘ َٔ ُبِعس اهل١ُ

َُِت ْفْؼ طاب عٓكطٖا ِٚٔدساُْٗا إٔ َطُض ، ٚإشا َعًٔ َٚؾُطَف 

مل تكف عٓس  _ ٚسٝا٠ْ ٚضا٤ سٝاتٗا ايطبٝع١ٝ، اهلُِ إمنا ٖٞ غا١ٜ

ٕٔ تأٟٚ إيٝ٘، ٚنػا٤ٕ ٜػرتٖا، َُٜكُٛتٗا سسِّ غصا٤  .َٚػه

بٗا قطاضٖا إال إشا بًػت ٚال ٜط٦ُٔ ، بٌ ال تػتفٝل دٗسٖا

 .صبسّا ٜكعس بٗا إىل إٔ ربتًط بهٛانب ازبٛظا٤

 :قاٍ َٓكٛض اهلطٟٚ

ل  ربربربربربرب بلالربربربربربربنمسلال   ربربربربربرب لا ربربربربربرب كللل اق ربربربربربربِ  ا

ل

 

 
لوال اربربربربربربربةق لإال ربربربربربربرب لاعشربربربربربربربا لا صربربربربربربربمرلل

لوال  ربربربربربربربرب لا لقربربربربربربربربمالالي ربربربربربربربرب لال ربربربربربربربربالل

ل

 

 
 وال  ة ربربربرب ل  ربربربرباوعل ربربربربرب لاربربربربم  ل يفربربربربربمملللل

ُاربربربربربر بالل  لوليفربربربرب لى ربربربربربرلي ربربربربرب لالربربربربر م ل ةربربربربربرل

ل

ل

لىربرب لالشربرب الُيفربربق لف ربرب لو ربرب لُربرباكلايةمربربمل 

ل
َٚٔ ؾطف ، فٗٞ تتٛيس َٔ اسبٝا٤ َٔ اهلل :ايعف١َ ايعف١َ _9
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ُٖٔٝتٗا، ايٓفؼ ٚظنا٥ٗا  .ٚأَْفتٗا، َٚس

َػرتغاّل َع ناف١ ، َٚٔ ايعف١ أال تهٕٛ عبسّا يؿٗٛاتو

 .فايٓفؼ ال تكف عٓس سسٍّ; ضغباتو

ُام ربرب لالربربنمس ل ربربمل شربربةط ل لو  ربرب ال

ل

َاا لايمرب اللللَ م  الُمل   رب الالنربم ل  رب

 
ٍُ ايٓفؼ ، ٚال ٜهٕٛ َٔ ٚضا٤ اتباع ايؿٗٛأت إال إشال

 .ٚايتػٗفٌ، ٚايهع١ُ، َٚٛت ايؿطف

; ٚإٕ َٔ عذا٥ب سه١ُ اهلل إٔ دعٌ َع ايفه١ًٝ ثٛابٗا

ٚدعٌ َع ايطش١ًٜ ، ُٚسِػٔ األسسٚث١، َٔ ايكش١ ٚايٓؿاط

 .ٚغ٤ٛ ايػُع١، ٚاسٔبٓط١، َٔ املطض، عكابٗا

ٌٕ َا داٚظ ايجالثني ٜبسٚ مما داض ع٢ً ْفػ٘ نابٔ  َٚيُطٖب ضد

 .ٚابٔ غتنَي ٜبسٚ َٔ ايعفاف نؿابٍّ زٕٚ ايجالثني، غتني

فؿطف ايٓفؼ ٚظناؤٖا ٜكٛزإ إىل ايعف١  :ٚبازب١ًُ

; ٚؾ٠ٛٗ تتػًب عًٝ٘، بني عاطف١ ربسع٘ ٚاملط٤ُ، ٚايتػاَٞ

َٚٔ زٜٓ٘ ٚاظعّا ٜكاضعإ ، فُت٢ مل جيس َٔ عكً٘ غا٥ػّا

ٚاْػُؼ ، ٚقع يف اشبطاٜا _ ٜٚكاَٚإ ايهعف ٚاهل٣ٛ، ملٍٝٛا
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 .يف ايؿطٚض ٚايطشا٥ٌ

، ٚايؿٝطإ، ٚايٓفؼ، ٚإٕ قٟٛ ع٢ً عكٝإ اهل٣ٛ

نإ يف عساز  _ ٚثبت يف َٛاقف ٖصا ايكطاع اهلا٥ٌ، ٚايؿ٠ٛٗ

، ٚتطتب ع٢ً اْتكاضٙ ٚفٛظٙ مجُٝع املهاضّ، اجملاٖسٜٔ

 .سْٝا ٚاآلخط٠ٚايفها٥ٌ اييت تٓتٗٞ ب٘ إىل خريٟ اي

ٚتِهٔػُب ، فبصيو ُتطنٞ ضٖبو :اإلسػإ إىل ايٓاؽ_ 10

ٍُ عًٝو ايربناُت، ٚتٓاٍ اشبريات، ٖٚز إخٛاْو شيو إٔ ; ٚتٓٗا

 .ٚأَطٙ ععِٝ، ٘ دًٌُْ اإلسػإ إىل ايٓاؽ ؾأ

ٚإٔ َتِفَتض هلِ ، إٔ تعنَي ظَال٤ى :َٚٔ َعاٖط شيو

أٚ ، أٚ ْكٝش١، أٚ َؿٛض٠، ٚأال تبدٌ عًِٝٗ بإعا١ْٕ، قِسضَى

 .أٚ غري شيو، تعًِٝ أٚ َٓاَقَؿ١ٕ

ُِٖٗ :َٚٔ شيو ُٖو، إٔ ذبٌُ ٖ ٖ ًُِِّٗ ٚإٔ ، ٚال ُتش

; ٚال تطايبِٗ باملكابٌ، ٚتتػان٢ عٔ ٖفٛاتِٗ، ُتشػٔ إيِٝٗ

َُُط٤َُٚتِٗ، ٚأزُب ايفهال٤، فإٕ شيو زأُب ايٓبال٤ ، ممٔ متت 

ُِٗ، ٚنٌُ ُغِؤَزُزِٖ ًَٛى ست٢ إٕ شيو ايػ، ٚتٓا٢ٖ َفهًُ
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ٌٖ ايٓاؽ ع٢ً اختالف َؿاضبِٗ بٌ إٕ أٌٖ ازبا١ًٖٝ ، يريُٚم ن

ٕٛ َٔ اتكف ُٗٔػٚناْٛا ُٜ، ناْٛا ال ٜعسيٕٛ بتًو اشبالٍ ؾ٦ّٝا

َِ= :بٗا ُٖ َِٜٚعُٕٓٛ بصيو إٔ نٌ دٓا١ٜ َٔ دٓاٜات  +ايػٝس امُلَع

 .ٚبطأغ٘، ايكب١ًٝ َعكٛب١ْ بعُاَت٘

ٚال ، تشسثّافال تكاطِع َ :سافغ ع٢ً أزب احملازث١ _11

ٖٔ حبسٜج٘ ٘ٔ، تػتدف ِٔ ، أٚ تبازض إىل تهصٜب٘ َٚتِدٔط٦َٔت َٔ ٚال تكِ 

ٚال تٓاظِع٘ اسبسٜح أٚ ، عٓسٙ ٖٚٛ ٜتشسخ َا مل تػتأشٕ َٓ٘

ًِ٘ إشا ؾطع فٝ٘ ُٔ ٚأٔقِذ ، بٌ أِقٔبٌ عًٝ٘ بٛدٗو ٚمسعو، ُتِه

ٌٔ ُ٘ َٔ قب ََُكَٛات ; إيٝ٘ ٚيٛ نٓت قس مسعت َسٔسَٜج فإٕ شيو َٔ 

 .٠املط٤ٚ

ٚاسبسَٜح عٔ ايٓفؼ ع٢ً غبٌٝ املفاخط٠ ، ٚإٜاى ٚاهلصَض

ٚال ، ٚال تتشسخ عٓس َٔ ال ٜطغب يف سسٜجو، ٚاالغتطاي١

ِِ مبا ٜهطٖٕٛ، دبطح َؿاعط اآلخطٜٔ ُٗ ِٗ ٚال ، ٚال ُتٛاد

ـَ يف ايكٍٛ، تتشسِخ مبا ال ٜٓاغب املكاّ ، ٚداْب ايٖتَفٗش

 .ايصٚم ايػًِٝٚشنَط ايعباضات اييت ميذٗا ، ٚبصا٠َ٤ ايًػإ
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، ٚال تطفع ايكَٛت بال زاع، ٚال تػهت يف ضبٌ اسباد١

، ٚجيًب ايهػ١َٓٝ، فإْ٘ ٜصٖب بايبٗذ١; ٚإٜاى ٚنجط٠َ ازبسٍ

 .ٜٚكُٛز إىل ايعساٚات، ٚميشل املٛزات

ٕٖ يِّػإ آفإت نجري٠ّ فإٕ أطًكت ي٘ ايعٓإ قازى إىل ; ٚاعًِ أ

 .ْٚعٍ بو إىل سهٝض ايسضنات، اهلًهات

لال يفربربربربربربربربمو لى ربربربربربربربربرل  اِ ربربربربربربربربِ ل  ُربربربربربربربرب ا

ل

 إ الا ما ربربربرب الا طربربربرب الَل اريربربربربم ل اِ ربربربرب ال

 
فاسطم ع٢ً نتاب١ َا تػُع٘ َٔ  :َقٝٓس ايعًِ بايهتاب١ _12

أٚ  ;أٚ ُِْهَت١ٕ غطٜب١ يف بابٗا، أٚ سه١ُ تؿطٜع، ذبكٝل حبح

نُا نإ عًٝ٘ ، أٚ عبٛ شيو، يف َٛنٛعٗا قك١ بسٜع١

 .ٜٓػ٢َفَدًٖسٚا يٓا بصيو شِنّطا ال  ;ايػًُف

أٚ ، ٚال تهػٌ عٔ ايهتاب١ حبذ١ أْو تعًِ إٔ تًو ايفا٥س٠

 .ٖاتٝو ايؿاضز٠ يف ايهتاب ايفالْٞ

ٚمما ٜػتشػٔ يف شيو إٔ تكطشب َعو َصنط٠ّ تهعٗا يف 

ٍَ ; ْٚفٝؼ َا تػُع٘، يتهتب بٗا خٛاططى; دٝبو ٕٖ إُٖا فإ

 .ايفٛا٥س خػاض٠ْ نرب٣
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لال  ربربربربرب الصربربربربرب دنلوالكةم ربربربربرب  لَ  اربربربربربدا لل

ل

ل ربربربربملِه  ة ربربربرب ال  نربربربربمالفربربربربم مال طربربربربمللل

 
ِّٛز ْفػو ع٢ً إيكا٤  :تسٓضب ع٢ً اشبطاب١ _13 فَع

أٚ يف ، أٚ أَاّ َسضغٝو، غٛا٤ أَاّ ظَال٥و، ايهًُات

َٚٔ نطٚب ، فاشبطاب١ َٔ َكَٛات املط٠٤ٚ; صباَع ايٓاؽ

ْٚفع ، ٖٚٞ مما ٜعٝٓو ع٢ً بحِّ ايعًِ، ايؿذاع١ األزب١ٝ

 .ايٓاؽ

ٕٖ بو اشبُٛف عٔ انت ; ػاب تًو اشبك١ً ايؿطٜف١فال َِٜكُعَس

إش يٝؼ َٔ ؾطط ايؿذاع١ أال جيس املط٤ُ يف ْفػ٘ اشبٛف َٔ 

ِٖ بعٌُ ; ايهالّ أٚ اإلقساّ ٌٗ أسٕس إشا ٖٛ ٖ فصيو ؾعْٛض جيسٙ ُن

 .دسٜس أٚ نبري

َِ اشبُٛف يف ْفػ٘ ، بٌ ٜهفٞ يف ؾذاع١ ايطدٌ أال َِٜعُع

 .أٚ ٜطدع ب٘ إىل االْٗعاّ، ست٢ ميٓع٘ َٔ اإلقساّ

فأعٖس ، ُٚخِص باألغباب، ٚتٖٛنٌ ع٢ً ضبو، جِل بٓفػوَف

ثِ ٚطِّٔ ْفػو ع٢ً ، خكٛقّا يف بساٜاتو، يًه١ًُ دٝسّا

فِٗب أْو ; ٚإٜاى ٚتهدِٝ ايٓتا٥ر، ايكرب عٓس ايكس١َ األٚىل
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; ؟ ال ؾ٤ٞ َاشا يف األَط، تهًُت َط٠ فأخطأت أٚ مل ُتٔذِس

ٌٗ أسس عطن١ْ يًدطأ فال ; ايكٛاببٌ إٕ اشبطأ ٖٛ ططٜل ، فه

; ٚال تباٍ بًُع ايٓاؽ ٚعٝبِٗ، ُتَععِِّ ؾإٔ اشبطأ يف ْفػو

 .فايػال١َ َِٓٗ ععٜع٠ُ املٓاٍ

للربربرب سل  ربربرب لاعربربرباال ربربرب ل ربربربد لولربربرب الل

ل

  ربربربربربربربربموالال َلربربربربربربربرب لال  ال    ربربربربربربربرب للل

 
، فٌٗ غتسع انتػاب ٖصٙ اشبك١ً; ثِ اْعط يف عٛاقب األَٛض

ٍ ٚأقٛ، ٚتعٝـ طٛاٍ عُطى ٚأْت ال دبٝسٖا؟ أتطى ازبٛاب

ِّٛز ْفػو :يو ست٢ تأيف  ;ٚزضِِّبٗا َط٠ بعس أخط٣، بٌ ع

َِٔكَكعّا تؤثُِّط يف  _مبؿ١٦ٝ اهلل  _ فتهٕٛ، ٚتعتازٖا، اشبطاب١ خطٝبّا 

; ٚال ٜجٓٝو مجاح، ال ُتَكُِّٝسى ُسِبػ١ْ، ٚتٗٗع أعٛاز املٓابط، ايٓاؽ

 +.ٚإمنا اسبًِ بايتشًِ، إمنا ايعًِ بايتعًِ=ٚ

ُٓو ٚال َبًؼ عًُوال دبعٌ ايسْٝا أن_ 14 ِِ  :رب ٖ فال تتأٖي

ؾػًتو عٔ نػب طمبا أفًٛ َعَطَنِت يو ي; إشا أعطنت عٓو

اقطف ُٖو ف ;ٚقًُٓا ٜتعُل يف ايعًِ شٚ ثط٠ٚ، ايفها٥ٌ

ظٜٓتو  ايعًِ فإٕ; خكٛقّا يف أٚا٥ٌ عُطى يطًب ايعًِ
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ُخطبت َٔ نٌ  _ فإشا متهٓت َٔ ايعًِ ٚؾٗطت ب٘، ٚسًٝتو

  .ٚدا٤تو ايسْٝا شي١ًٝ قاغط٠، د١ٗ

 :ٚضسِ اهلل اإلَاّ ايؿٛناْٞ إش ٜكٍٛ

ل الإولالمةربربربربربربربربربربربربربربرل  لاع ربربربربربربربربربربربربربربمل 

ل

 إ ال قاق ربربربربربربربربربربربربربرب  لال   لالريربربربربربربربربربربربربربرباااِلل

 
لو ربربربرب ل ربربربربم لالمضربربربربم  لغربربربرب لواوللل

ل

 فرا ل  لالمةربرل رب لالمةربماِللللللل

 
لفمملالشاعلالاف  ل يف  لل ٍ 

ل

 والبا لل شربربربربربربربربربربربربربربربربربرب بدِ لال نربربربربربربربربربربربربربربربربربربماِلل

لاُربربربربربربربربموال نمربربربربربربربرب  ل ربربربربربربربرب اللالالعل 

ل

 فربربربربربربربربسولهمربربربربربربربرب   ل صربربربربربربربرب الالربربربربربربربرب الاِللل

لى ربربرب نللفربربربا الايجلربربربدلىنربربربدلايربربربا للل 

ل

 جيربربربربرب بل ربربربربرب لى ربربربربربرلغربربربربربمٍبلو ربربربربربم  لل

 
ٌَ ايعًِ _15 ِٖ اعًِ فه  فإٕ يًعًِ عبكّا َٚعِطفّا :ٚاعًِ ُث

ٜٚسٍ ايٓاؽ ، ْٚٛضّا ٚنٝا٤ّ ُِٜؿطُم عًٝ٘، ٜٓازٟ ع٢ً قاسب٘

ُ٘، إيٝ٘ ٌَٗ بهاعُت٘، نتادط املػو ال خيف٢ َهاُْ  .ٚال ُتِذ

لوال  ربربربربرب ل ُنربربربربرب ل   ربربربربرب ل ربربربربربالالربربربربرب  كلللل

ل

 اربربرب مولف ربربرب ل  ربربرب لال نربربربرلواع  اربربربد  الللل

 
لالفخربربربربالالهيفربربربرب لعربربربرب لَلُمةخربربربرباللل

ل

ل ربربمل   للربربرب الالنربربربم ال ابلالضربربرب ا   الل

ل لو   لال اللُيفرب رلف ربد  ل ربملا ة ربرلللل

ل

ُ ربربربربربربربربربربربربة َ  ا الل لواربربربربربربربربربربرب ا لال ُم ربربربربربربربربربربربرب ل

ل لوا ربربربربربربربم   ولإ الغربربربربربربربدوتل  ربربربربربربرب  ط ل

ل

ل يفربربربربرب   لال مسربربربربربمىط ل  ة ربربربربرباهب اللل

ل ل  ربرب اتل ر  ربربمالالربرب غرللالالنربربمال

ل

َالل َالا اربربربربربربنِ لفربربربربربرب ط الالُربربربربربرب  لو ربربربربربرب

ل
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لفمصربربربربربد ل طربربربربربملةط ل   مربربربربربدلإ ربربربربربمل

ل

لصربربربربد الا طملربربربرب ل مع ربربربربم عل  ربربربربَ ل

ل لوا ربربفلفربرب اب ل  ربرب للربربرو لا اربربرللل

ل

لالُربربا  لالربربا  ل ربرب لالُربربا  اللل

ل
 :ٚضسِ اهلل ابٔ ايٛضزٟ سني قاٍ

لاي ربربربربربربِ لال  ربربربربربرب  لوال كيفربربربربربرب الفمربربربربربربمل

ل

ل   ربربربد لا ربربرب  لى ربربربرل  ربربرب لالكيفربربرب الللل 

ل
للا بُربربربربربربمبلال  ربربربربربرب لإ غربربربربربربم لال ربربربربربربدالا

ل

لومجربربربربماالال  ربربربرب لإصربربربربال الال مربربربرب الللل

ل
لال قربربربربربربربربرب ل ربربربربربربربربربدل   ربربربربربربربربرب ل   م اربربربربربربربربرب ال

ل

ل رب  ل رب لاربم لى ربرلالربد  لو ص رب اللللللل

ل
 :ب٘ ٙٚتًصش ،اغتباط٘ بايعًِ ِٝٚضسِ اهلل اإلَاّ ايؿافعٞ إش ٜكٍٛ َبّٝٓا عع

لاربربربطا للةنقربربرب ولال  ربربرب  ل لربربربر للربربرب للل

ل

ل ربرب لوصربرب لغمه ربرب لوي ربرب لىنربربم  للللل

ل
ل لى ربربرلصربربم م طملوصربرباُاال  ال ربربل

ل

ل   ربربربرل ربربرب لالربربربدو مالوال شربربربم لللل

ل
لو لربربربربربرل ربربربربرب لهقربربربربربالالمةربربربربربم للربربربربربداففطمللل

ل

لهقربربا ل لقربرب لالا ربرب لىربرب ل و ا ربرب لل

ل
لُ  ليا ربربربربربم ليربربربربرب لى ُ ربربربربرب لللومتربربربربربم

لل

الالربربربربربد ال  ربربربربربطرل ربربربربرب ل دا ربربربربرب لل

لام 
لو   ربربربرب لاربربربربطااولالربربربربد  لو   ةربربربرب للل

ل

له  ربربربربم لو   ربربربرب ل  ربربربربدل ا ليربربربربم  للل

ل
 :ٚضسِ اهلل ايػبهٞ إش ٜكٍٛ 

ل ل   ربربربربربربربمو  اربربربربربربرباا لكُربربربربربربربمتلالكةربربربربربربربمل

ل

ل  لفربربربربربالل  ربربربربربدوللكربربربربرب ل ا ربربربربربمولللل اربربربربربِد 

ل لإ ال ربربربم  ل ربربربدلا ل نطربربربمل ربربربميا ل

ل

  ممربربرب ل اُربربربالال ربربربال ربربربملم اولل
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ٚإٜاى ٚايتداشٍ ٚايطخا٠ٚ ، دبٖٓب ايػًع١ ٚايؿس٠_ 16

 :، فدري األَٛض ايٛغط ايصٟ ال ٚنؼ فٝ٘ ٚال ؾطط; فـايعا٥س٠

لفسهطربربربربم؛لى  ربربربربدل رواربربربربم لا  ربربربرب  

ل

 لص رب ا ملجنم ءلوال ا رب ال لرب ا لوالل 

 
ٚال تتٓاظٍ حبٝح ُتػتدؼ ، ال َترتفع حبٝح ُتػتجكٌ _17

 :ٚاعًِ بإٔ ايػال١َ إٔ تٓذٛ َٔ زا٥ني قاتًني :ٚتػتشكط

فاإلْػإ ; ٚثاُْٝٗا املبايػ١ يف استكاض ايٓفؼ، أسسُٖا ايػطٚض

ٖٛ شاى ايصٟ ٜػري ع٢ً  _ ايػٟٛ ايصٟ ٜٓعط األَٛض نُا ٖٞ

فٝععِ ، ٚعًِ ٚق٠ٛ، ٓسٙ َٔ شنا٤فال َُٜػٗط مبا ع; سس االعتساٍ

 .ٜٚتطاٍٚ بػطٚضٙ إىل نٌ َٓعي١، يٓفػ٘ نٌ فه١ًٝ

َِٛقت ْفػ٘ إىل دٛاْب ايهعف فٝ٘ فٝكُٛزٙ ، ٚال ٜطنٔ يف اي

ُ٘، إىل إٔ َِٜشَتكط ْفػ٘شيو  َٟ إَهاْات٘ َٚٛاَٖب فَِٝكُعَس ، ِٜٚعَزض

ٌْ َهاْع، عٔ نٌ فه١ًٝ أٚ ، ٜٚعٝـ يف ٖصٙ اسبٝا٠ نأْ٘ ُٖ

َُ  .ِعزَض٣َّيَك٢ّ 

ٚادعٌ نالََو ضباّْٝا ال  :دبٓب ايٛقٝع١ يف ايٓاؽ _18

ٕٕ _ يف ايػايب _ ٜٓفو أٚ بٕٝت ، ٕ أٚ سه١ُ، أٚ غ١ٕٓ، َٔ قطآ

 .أٚ عبٛ شيو، أٚ َجٌ غا٥ٕط، ْازٕض
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ٚايعاقٌ ، فإْٗا فطق١ :اغتِٓ ظٖط٠ ايعُط َٚٝع١ ايكبا _19

  .فٝٓسّ ٚالت غاع١ َٓسّ، ست٢ ال تهٝع; َٔ ٜبازض ايفطق١

ل ربربربربربمب  لالماصربربربربربَ لوا ربربربربربر الَف ا  طربربربربربمللل

ل

َ لاله ربربربربرب لالمربربربربربا ال لف  ربربربربرب عالال ربربربربرب

ل لفم ةربربربد ال يفربربرب م لواى ربربرب ل وبل  ربربرب ال

ل

  ربربمب   لال ربرب د ل ربرب لالمجربربالَ ربربن  اللللل

 
عٕٝٛ  ٚاعًِ إٔ ايٓاَؽ  :يٝهٔ غٗطى خرّيا َٔ عالْٝتو _20

ِٔ يف األضض ٙؾٗٛزاهلل ع٢ً ايعبس ،ٚ ََ عٖع  _ ٜطِٜٗ، ع٢ً 

ٌٖ فباطٓ٘ ; ٚؾطٙ ٚإٕ غرتٙ، ٚإٕ أخفاٙ خري ايعبس _ ٚد

فُٔ أخف٢ خب١٦ٝ أيبػ٘ اهلل ; ٚاهلل ٜهؿف٘ يعبازٙ، َهؿٛف هلل

فازبعا٤ َٔ دٓؼ ; ٦ّٝا أظٗطٙ اهلل عًٝ٘ـَٚٔ أنُط ؾ، ثٛبٗا

٘ٔٚط، ايعٌُ ٌِ ُغ٤ّٛا ُِٜذَع ٔب َُ ِٔ َِٜع فًٝهٔ ; (123: ايٓػا٤) صََ

 .ٚغٗطى أقبَض َٔ عالْٝتو، باطُٓو خرّيا َٔ ظاٖطى

فإٕ اتكفت بصيو فأْت اشباغط  :ٚاسبكَس إٜاى ٚاسبػَس _21

 .ٚإٕ غًُو اهلل َٓ٘ فعت ٚأفًشت، األٍٚ

ُٚسبِّ اشبري ، فعًٝو بػال١َ ايكسض :غال١َ ايكسض _22

ٚيػإ ، َٚكابًتِٗ بٛد٘ طًل، ٚايتٛٗزٔز هلِ، يآلخطٜٔ
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ُِٖ، َضِطب ُ٘ قُسٚض ٚتٓطٟٛ عًٝ٘ ، زٚمنا حبح عُا تهٓٗ

ُِٖ  .غطا٥ُط

ًُِت ع٢ً  :ال تٝأغٔ َٔ اغتكالح ايٓفؼ _23 ٌِ ُدب ٚال َتُك

بٌ إٕ اإلقالح ، ال، فال أغتطٝع ايفهاى َٓٗا; خك١ً غ١٦ٝ

ْٔ ٚزخًت ايبٝٛت ، إشا أخصت باألغباب، ٚايتػٝري ٚاضز، ممه

ٚداٖستٗا يف ، ٚسطقت ع٢ً تعن١ٝ ْفػو، ٛابـَٔ األب

ِٗٔسَٜط، شات اهلل َُٖسٚا ٔفَٝٓا َيَٓ َٔ َدا ًََٓاَٚاٖئصٜ ِِ ُغُب ُٗ  صٖٓ

 .(69: ايعٓهبٛت)

ٚأقبض َا يف شيو تكًٝس ايهفاض  :إٜاى ٚايتكًٝس األع٢ُ _24

َٚطشٍٚ ، َٚػتٗذٔ ايعازات، ٚايفػام يف تٛاف٘ األَٛض

ٚططٜك١ ، ٚقكات ايؿعط، نتكًٝسِٖ يف عبٛ املًبؼ; األخالم

 .ٚعبٛ شيو، األنٌ

، ٖٚٔ فاملكًسٕٚ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ ٜعٜسٕٚ أَتِٗ ّٖٚٓا ع٢ً

يف  _ أٚ دبعً٘، ٜٚهْٕٛٛ نايعجطات تعرتض ططٜل ْٗٛنٗا

ٌٓ  .بط٦ّٝا _ األق
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َٚت٢ نجط يف ايٓاؽ أَجاٍ ٖؤال٤ ايصٜٔ ال ميٝعٕٚ يف 

، أٚؾهت األ١َ إٔ تفكس ٖساٜتٗا _ َٔ اسبػ١ٓ ضباناتِٗ ايػ١َ٦ٝ

 .ٚتتذطز َٔ َعاْٞ أقايتٗا ٚععتٗا

تع قّٛ ٚال ٜع، ٚال تفًض أ١َ ْهجت ٜسٖا َٔ ايسٜٔ اسبل

ٚال ُِٜكٔسّ ع٢ً ، ٚتاضخيِٗ اجملٝس باظزضا٤، ْعطٚا إىل أقايتِٗ

ٚغٌٗ ، ٚايتكًٝس األع٢ُ إال َٔ َتَسٖثط ايصي١، ٖصٙ ايتبع١ٝ املكٝت١

ٚإال فاأل١َ ايععٜع٠ ٖٞ اييت تعطف َكساض َا ; عًٝ٘ اهلٛإ

، ْٚٛع َا تعطٞ، ْٚٛع َا تأخص، َٚكساض َا تعطٞ، تأخص

غايه١ ، ٚضبانات٘ املٓبٛش٠، ا٠ األدٓيب احملُٛز٠فُتَفطُِّم بني ضبان

 .ٜهفٌ غعاز٠ األٚىل ٚاآلخط٠، بصيو ططٜكّا ٚغطّا

; ٖٚهصا نإ ساٍ املػًُني ملا ناْٛا َتُػهني بايسٜٔ ايكِٜٛ

 .ٚزاْت هلِ أَِ األضض، سٝح غاغٛا ايعامل

ل نربربربمل ربربربربدو  ل داُربربربربٍ ل ربربربربملِ ربربربرب الاربربربربنر ل

ل

ُايفربربربربربربربربة  داللل لإالو ربربربربربربربرب ل ه ا  ربربربربربربربربمل

ل ل  ربربربم ٍعل ربربربمل ربربرب ل ا ربربربر ل نربربربمل ربربرب   ل

ل

ُاة ربربربربربربربربرب بدال لإالو ربربربربربربربربرب ل غ ا  ربربربربربربربربربمل

ل ل ربربربربربملصاصربربربربرباتل  ال نربربربربربملال اطاربربربربربا ل

ل

ُان ضبربربربربدالللل  إال  ُربربربرب لالربربربربد بل  ربربربرب ل

ل ربربرب ل ربربرب ل  نربربربرلُ طربربربالا ل ربربربم ل وللل 

ل

لُقربربرب  للربربرب لال   ربربرب الوُق ربربربدالللجليفاربربربه ل

ل
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لوُقربربربربربرب  لف نربربربربربربملل خمم ربربربربربرب لِ  اربربربربربربَق ن

ل

لفربرب كل نربربمتلالمكربربال  ربرب ل   لاربربدال

ل لم  لالربر الو  لا ةمرلِ ِماافنربملاليفربلل

ل

 كوكلإىلايربربا لالربربر لالُضربربطدلل

لالميربربربربربربرب  ل  ربربربربربربرب لالةبم ربربربربربربربد ول هطربربربربربربرب  

ل

 لاا هربملَلُ رب دوالللل لَلُيفرب والإلل

 
لفيفربربرب  ال ةربربربرل ربربربَة لا ربربرباا  طا الفمربربربمللللل

ل

ل ربربربربربرب ل  ربربربربربرب لإاللنربربربربربربملف طربربربربربربملُربربربربربربدالللل

ل ل  نربربمال ربربرالال  ربربال ربرب ل ربرب لهطضربرب للللل

ل

  شربربربربربم لغ ربربربربرب ال ل  ربربربربربا  لُة ربربربربرب بداللل

 
ْٟ ٚعاْضَفُكِشَب :إٜاى ٚقشب١ األؾطاض _25 ِِ خع ُٗ ٚشي١ ، ُت

إش نٝف ; ٚضا٥ِٗ ٚال ْفع ٜطد٢ َٔ، ال خري فِٝٗ، ٚؾٓاض

 !؟ ٜٓفعْٛو ِٖٚ مل ٜٓفعٛا أْفػِٗ

ل ربربربربدل  ربربربرب و ل  ربربربرباللربربربرب لَفمناربربربرب  للربربربرب للللل

ل

لفم  رل نميفدل ول اىرل  لا مرب  لل

ل

ل
لو  ل  لا  قل مل مه ال ملقط 

ل

لوا ربربر ل  م ربربا لا وغربربمبلواليفربربم للل

ل
اّل أال جيايؼ إال املكطفني فاإلْػإ ًٜعَ٘ ؾطعّا ٚعك

; ٚإٔ ٜطبأ بٓفػ٘ عٔ َكاضب١ أٌٖ ايػفا١ٖ ٚايَبطاي١، األخٝاض

ٚجيتٓب ، ٚصبايػ١ شٟٚ األيباب، فٝذتٗس يف اختٝاض األقشاب

ألٕ نٌ قطٜٔ ; ٜٚعتعهلِ اعتعاٍ املٓٗر ايطزٟ، طبايط١ ايفذاض

 .باملكاضٕ ٜكتسٟ

لوالُنم لا ا ما ل ربا الصرب    ٍلل

 

لال ربرب   َ ل  جاربرباا لإل طربربملولكربرب بلل 
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فإشا أضزت ايعٖع ٚايفالح فعًٝو  :ٚبايٛايسٜٔ إسػاّْا _26

ٚايفطح ، ٚايتصيٌ هلُا، ٚايػعٞ يف َطناتُٗا، برب ٚايسٜو

ُتِفَتِض يو أبٛاب  _ ٚاسبطم ع٢ً َا ٜػطُٖا، بأٚاَطُٖا

ٚإٕ نإ أسُسُٖا أٚ نالُٖا َٝتّا ، ٚتٌٓ غعاز٠ ايساضٜٔ، اشبري

ٚنٔ قاسبّا بٓفػو ٜػتذب ، ٚاالغتػفاض فأنجط ي٘ َٔ ايسعا٤

 .زعاؤى هلُا

ٌَ ايّٝٛ إىل غس :إٜاى ٚايتػٜٛف _27 ٌِ عُ بٌ ، فال تؤد

، ٚقِ مبا ٜػٓس إيٝو ع٢ً أمت ٚد٘، أٚاّلفسػِ أعُايو أٚاّل ا

  .ٚال ذبكط ؾ٦ّٝا َٔ عٌُ غس إٔ تعذً٘ ايّٝٛ ٚإٕ قٌ

لفربربربالل ةقمىربربربدلإول    ربربربواللربربربدلفاصربربرب لل

ل

َاب   لالش ا لل  ايق  لوإول مهموال  

 
 :ٚضسِ اهلل ايطافعٞ إش ٜكٍٛ

ُامنربربربربربربربرل ملا ربربربربربربربملوال ربربربربربربربل لا راعربربربربربربربااال

ل

لوُضربرب  ل  نطمربربمل ربرب   الال ربربما لل

ل للفربربربربربس الىَ ربربربربرب لفربربربربربالل كربربربربرب ل ربربربربرب ببا للل

ل

لد لا ربربربرب كلِ ة ربربربربا ب ِبلا همربربربربما للَفيفربربربربل

ل لوإ الااربربربربربربة ن لف ملةجربربربربربربم  لإهطربربربربربربملل

ل

لل نمسل م  ااا للف ااا ل

ل

ل

ل الا  الالربرللوىال  ل ا  لالنما 

ل

لالنربما للُ ن دل هرب لو هرب ل  رب الللل

 
لالربربربنمسل ربربرب الوال َميربربرب لاربربربربطمطمللل

ل

لفربربم   لالا ربربمل ربرب ل ربربر لا  ربرب االللللل
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للو ِ ربربربربربربتال  م  ربربربربربربدل مع ربربربربربربم علإ ربربربربربربمل

للل

ل  لال ال لال مال ربملنعاالل

لوا  ربرب ل اربربما لالربربنمس ل ربرب بلاهلللإ  

ل

ل

ل

لال ربربرب لالالربربربده مل  ربربرب ل اربربربما للل

 
ت ٚمن، َظ يف ايٓفؼفٗصا اشبًل إشا َغُط :اسبٝا٤َ اسبٝا٤َ _28

ْٚفض ع٢ً ظاٖط قاسب٘ ، ّاعطٚق٘ فٝٗا اظزاز ضْٚكٗا قفا٤

 .َآثط َخِٝطات ٔسػإ

َٚثَهٌ ايسٜا١ْ اييت ، ٚإشا اْتعع َٔ ؾدل َفَكِس َفَكَس املط٠٤ٚ

شيو إٔ اسبٝا٤ خًل ٜبعح ع٢ً ; ٖٞ ازبٓاح املبًؼ يهٌ نُاٍ

ٖٚٛ عباض٠ عٔ اْكباض ايٓفؼ ، ٚتطى ايكبٝض، فعٌ ازبٌُٝ

ٚمثطت٘ اضتساعٗا عُا تٓعع إيٝ٘ ايؿ٠ُٛٗ َٔ ، عُا تصّ عًٝ٘

 .ايكبا٥ض

فإشا متعم غرت ٖصٙ ايفه١ًٝ بػًب١ ايؿ٠ٛٗ ع٢ً ايٓفؼ 

ٚبكٞ قاسبٗا غا٥ُّا يف َطاتع ، اختًت ١٦ٖٝ اإلْػإ بايهطٚض٠

 .ٚب٦ؼ االغِ ايفػٛم بعس اإلميإ، ايبػٞ ٚايفػٛم

ٚاسبٝا٤ ، ٞ إال خبريٚاسبٝا٤ ال ٜأت، ٚبازب١ًُ فاسبٝا٤ نً٘ خري

نُا قشت ، ٚاسبٝا٤ ؾعب١ َٔ ؾعب اإلميإ، خًل اإلغالّ
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 ._ عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ _ ض عٔ ايٓيباخببصيو األ

، ٚي٦ٔ نإ اسبٝا٤ ٔدٔبِّّٝا فإْ٘ ٜعٜس ٜٚتأت٢ باألخص باألغباب

ٌُٖ َٚٓٗا َطايع١ فُٔ ; ٚاغتشهاض َطاقب١ اهلل، أخالم ايُه

ٜٚػتعني بٗا ع٢ً ، ف ٜتكًب يف ْعُ٘إش نٝ; شيو ٜتٛيس اسبٝا٤

 .فإشا ؾعط ايعاقٌ بصيو اغتشٝا َٔ اهلل! ؟ َعكٝت٘

ٚاآلثاض ايكبٝش١ ئًكَش١ ، تصنط اآلثاض ايطٝب١ يًشٝا٤ :َٚٔ شيو

 .ٚايكفاق١

 .ٚتسضٜبٗا ع٢ً انتػاب٘، صباٖس٠ ايٓفؼ ع٢ً اسبٝا٤ :َٚٔ شيو

عٔ ْٚأ٣ بٓفػ٘ ، فإشا اتكف املط٤ باسبٝا٤ قطب َٔ ايهُاٍ

 .ايٓكا٥ل

فال تػتهرب أٚ  :تكبٌ ايٓكس ايبٓا٤ ٚايٓكٝش١ اهلازف١ _29

ًِٗا بكسض ضسب، تػتٓهف عٔ قبٛهلا َٔ أٟ أسس ْٚفؼ ، بٌ تكٖب

 .َط١ٓ٦ُ

ِّ ايٓفؼ :عًٝو بايكسم _30 ٚبعس ، فٗٛ زيٌٝ ع٢ً مس

١ُٖ ، ٚضدشإ ايعكٌ، ْٚكا٤ ايػطٜط٠، ٚسػٔ ايػري٠، اهٔل

 .ٚمتاّ املط٠٤ٚ
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 .ٜٚطٝب ايعٝـ، ٜٚكفٛ ايباٍ، ف ايَكِسُضٚبايكسم ٜؿط

لى  بلليفمه دل  ا لال ربد  لظربَال رب للل

ل

لإولال يفربربربربربمو لعربربربربربملىربربربربرب بباتل  ةربربربربربمبالل

ل
، فإٕ يإلخالم ؾأّْا دًاّل :اإلخالَم اإلخالَم _31

ٚتهاٜكت عًٝ٘ ، فُٔ َتَعٖهِػت عًٝ٘ أَٛضٙ، ٚتأثريّا ععُّٝا

 .عٛقبٚبك١ً إخالق٘ ، فًٝعًِ أْ٘ بصْب٘ أقٝب _ َكاقُسٙ

َٞ يًفالح ، فاإلخالم ٜطفع ؾإٔ األعُاٍ ست٢ تهٕٛ َطاق

ٖٚٛ ايصٟ ، ٖٚٛ ايصٟ حيٌُ اإلْػإ ع٢ً َٛاق١ً عٌُ اشبري

ٜٚطبط ع٢ً قًب٘ فُٝهٞ إىل إٔ ، جيعٌ يف ععّ ايطدٌ َتا١ّْ

 .ٜبًؼ ايػا١ٜ

ُ٘ اهلل يف ْفٛؽ ظانٝإت سبطّ ايٓاُؽ  فًٛال اإلخالُم ََٜهُع

 .ْٗا عكباْتَٔ خريإت نجري٠ٕ تكف زٚ

فإْ٘ ب٦ؼ ; ٚإٜاى ٚاالغتبساَز :ايعّ ايؿٛض٣ _32

 .ٚاغتٓط بطأِٜٗ، ٚاغتؿط األَٓا٤ األتكٝا٤، االغتعساز

َِٛض٣ طيف ٚقف املؤَٓني _ عع ٚدٌ _ قاٍ  ِِ ُؾ ُٖ َُِط ََٚا

ُِٗ  ص.َبَِٝٓ

ٚاعًِ بإٔ يًؿٛض٣ فٛا٥س عع١ُٝ، َٚٓٗا تكطٜب ايكًٛب، 
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اغتطالع أفهاض ٚربًٝل اسبل َٔ استُاالت اآلضا٤، ٚ

ايطداٍ، َٚعطف١ َكازٜطٖا; فإٕ ايطأٟ ميجٌ يو عكٌ قاسب٘ 

 .نُا متجٌ يو املطآ٠ قٛض٠ ؾدك٘ إشا اغتكبًٗا

ٚقس شٖب اسبهُا٤ َٔ األزبا٤ يف تكٜٛط ٖصا املػع٣ 

 : َصاٖب ؾت٢، قاٍ بعهِٗ

لإ الىرب بل  ربانلفماةشربالف رب لصربربم  م لللل

ل

لوإول ن ل ال   ل ش لى ربرلال رب  ِللل

ل لال ربرباللطربرب لهميفربربطملللفربربسه ل  ُربرب ل

ل

لو د  ل ربمل ربدل رب لال   رب لالشربط لللللل

ل
 :ٚقاٍ آخط

لا ربرباول ا ُربربدل   لغربرب  لوااةشربربالل

ل

 فربربميقلال مربربرلى ربربرلا لربربنالللل

لواعربربربربربربربربرباال ربربربربربربربربربرباك ءل اُربربربربربربربربربرب لو طربربربربربربربربربرب ل 

ل

 وُربربربربربرباكل مربربربربربربم ل مربربربربربرب ل ربربربربربرباك الل

 
 :ٚقاٍ آخط 

لالربربربربا  ل مل  ربربربرب ل يفربربربرب با ل  اه ربربربرب للل

ل

 وال  ربربربربربرب لالُنج ربربربربربرب لإال سصربربربربربرب م للل

 
ل   م ل   دل َببال  ال   م لللا مالإى ل  م  و لك االافم م

ل
ملا ; فايكال٠ قط٠ عٕٝٛ احملبني يف ٖصٙ ايسْٝا :أقِ ايكال٠ _33

ِٔ ال َتَكٗط ايعٕٝٛ إال ب٘ ََ ِٔ َٓادا٠  َٔ ٚال تط٦ُٔ ايكًٛب إال ، فٝٗا 

ٚال ذبًٛ اسبٝا٠ إال بايكطب ، ٚال تػهٔ ايٓفٛؽ إال إيٝ٘، بصنطٙ
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; ٚقط٠ عٝٓ٘ يف ايكال٠، حملب ضاست٘فا; ٚاشبهٛع ٚايتصيٌ ي٘، َٓ٘

، ٚٚادباتٗا، ٚأضناْٗا، فاسطم ع٢ً إقاَتٗا ع٢ً ٦ٖٝاتٗا

ٚاسطم ع٢ً اشبؿٛع فٝٗا تٌٓ َٔ اشبري بكسض سطقو ، ٚغٓٓٗا

 .عًٝٗا

َ٘ عٔ املٓهط _34 سػب قسضتو  :ٚأَط باملعطٚف ٚاْ

 .َطاعّٝا اسبه١ُ يف ؾأْو نً٘، ٚطاقتو

نٌ اسبطم ع٢ً سفغ  فاسطم :ٚضتٌ ايكطإٓ تطتٝاّل _35

ٚأنجط َٔ تالٚت٘ آْا٤ ايًٌٝ ، ٚايعٌُ ب٘، ٚتسبطٙ، ايكطإٓ

ٖٚٛ ايصٟ ٜٗسٟ يًيت ، فٗٛ َأزب١ اهلل يف أضن٘; ٚآْا٤ ايٓٗاض

ُّ ١ُٖ، ٜٚسفُع إىل ايهُاالٔت، ٖٞ أقٛ ، ٚميأُل ايٓفٛؽ بٔعَعِ اهٔل

ُِ ٖٛ ايصٟ َقَصَف بأٚيٝا٥٘ شات ايُٝنٔي ٚشات  ٖٚصا ائعَع

ٍٔ  .َٚفٖذطٚا أْٗاَض ايعًّٛ تفذريّا، ايكًَٛب ٚايبالَز فتشٛاف،ايؿُا

ُُّٖٔا نعٝف١ّ     _ ْٚفٛغّا خا١ًَّ، ٚإشا ضأٜٓا َٔ بعض ُقطا٥٘ 

ٔ٘ ٘ٔ، فألِْٗ مل ٜتسبطٚا آٜأت ُٔ  .ٚمل ٜتفكٗٛا يف ٔسَه

لو ةربربربربربربربم ال   ربربربربربربربدلإولالهم م ربربربربربربرب للل

ل

ل

  ربربرب ل ربربرب ل ربربرب لفربربرب  ل ربربربملُة  ربربرب الل 

 
لهربربرب  الال  ربربربرب ِبلو هربربربربسال ربربربرب  ل ربربربرباوبللل

ل

ل كاو ربربرب ل ربربربم لالمضربربربمالا واربربرب الللل

ل
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لوال م م ولى   ل  ل  يفمال  

ل

ل اللربربربرب ل ربربربرب  لال ربربربرب اَل ضربربربرب لل

ل لفربربربمبف ل م  ربربربدلال ربربربالال  مهربربرب لل

ل

ل   اربربرب الاي ربربربم لو ممربربربَ لا  ربربرب  الل

ل لف كربربرب  ل ربربرباٍعل ربربرب لىجم ربربرب لو  ربربرب 

ل

له ربربربربربربربربرءلُ شربربربربربربربربربال ولهربربربربربربربربربرُالُقربربربربربربربربربالالل

ل
ٌَ َٔ  :ٚخايل ايٓاؽ خبًل سػٔ _36 ٚمجاُع شيو إٔ تك

ََوٚ، قطعو َٛ طٚتعفٛ عُٔ ظًُو، تعطٞ َٔ َسَط ُخِص اِيَعِف

ًٖٔٔنَي ِٔ اِيَذا ََٚأِعٔطِض َع َُِط ٔباِيُعِطٔف   .(199: األعطاف)صَِٚأ

فإشا خًٛت  :ٚإىل ضبو فاضغب، ٚإشا فطغت فاْكب _37

، َفَشطِّى يػاَْو بصنط اهلل _ ٚاألعُاٍ، ٚايٖتفهط، َٔ ايٖتَعًِٗ

; ٚخاق١ عٓس ايّٓٛ، ٝش٘بٚتػ، ٚزعا٥٘، ٚاغتػفاضٙ، ٚؾهطٙ

ُ٘ ُيٗبو َِ ب٘ يف َٓاَو، ََٜٚتَعٖذٔ يف خٝايو، نٞ ََٜتَؿٖطَب  .ٚتتهً

َٚا شاى إال ألْٞ ، يكس أطًُت عًٝو :أخٞ ايععٜع املباضى

ٚملا ، ٚيٛ خاطبُت غريى ملا خاطبت٘ ٖهصا، أعطف َٔ أخاطب

ُ٘ أن، طايبت٘ إال بايكًٌٝ مما َه٢ ًِ جَط بٌ إٕ يف دعبيت مما مل أُق

 :قاٍ أبٛ ايطٝبٚيهٔ نُا ، ٚأنجَط

 غهٛتٞ بٝإ عٓسٖا ٚخطاب   ساداْت ٚفٝهِ فطا١ْْ ٚيف ايٓفٔؼ
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، ٚإٔ جيعًو فَٛم َا أظٔ، فأغأٍ اهلل أال َُٜدَِّٝب ظين فٝو

ٌُ َٔ شٟ قبٌ  .ٚأال أضاى يف نٌ سني إال ٚأْت أفه

عػ٢ اهلل إٔ ٜٓفعين بٗا ، ٖصٙ نًُاْت أِسَبِبُت نتابتٗا إيٝو

 .اىٚإٜ

لفربربربربربربربربس ال ربربربربربربربربملَ    ربربربربربربربربا تال  ال انربربربربربربربربمل

ل

لىربربربربربرب ل قربربربربربرب  للف ربربربربربربالِال  ربربربربربربم  لللل

ل
لربفملر ل دل  بلالال د ل  لال

ل

لوب لُكمربربربرب لىربربربرب ل ربربربربري لا ىةربربربربرا  لللل

ل
ال ٜػعين ٚأْا أنع ٜسٟ عٔ َؾَبا٠ٔ ايكًِ إال إٔ أغأٍ ; ٚأخريّا

إٔ جيعًَو َٔ أٚيٝا٥٘  _ ٚقفات٘ ايع٢ً، اهلل بأمسا٥٘ اسبػ٢ٓ

ٚأغأي٘ إٔ ُٜكٖط أعٝٓٓا ، َباضنّا أُٜٓا نٓت ٚإٔ جيعًو، ٚأقفٝا٥٘

ٚإٔ ٜٔكٖط عني ٚايسٜو ، بطؤٜتو عاملّا َٔ عًُا٤ املػًُني

 .إْ٘ ٚيٞ شيو ٚايكازض عًٝ٘ ;بكالسو ٚفالسو ٚبطى

ٚقبٌ إٔ أٚزعو أغٛم يو ٖصٙ األبٝات اييت تكف ساٍ 

 :ايطايب ايٓذٝب

ل م ات لل لال  رب  ل رب بلصرب م للل

ل

ليربربربربربربال وه ربربربربربرتل  ربربربربرب ل  مملربربربربرب لولللل

ل لوىَميربربربربربربربربربربربربربٍ لال مربربربربربربربربربربربربربٍ لو  ربربربربربربربربربربربربربمب ٍل

ل

لل يفربربربربرب ل ربربربربربراتل ال ربربربربرب لو ربربربربربَا لللل

ل لللال  ربربربربربربم  دلال مه ربربربربربربمتل َُنربربربربربرب ل

للل

لوالال ربربربط ماالالا  ربربربدا لل ربربربالل

ل لىنربربربدلاع ربربرب   لليفربربرب ل ال ربربربَلللواللل

ل

لىنربربربربربدلاعيفربربربربربا ل ربربربربربملمةرلاعمربربربربرباا لل

ل
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ل  قربربربرلال ربربرب م ل كربربرب لوب ل ربربربمل 

ل

ل  دُربرب لصربربم   لو طربربدلال  بربربم للل

ل لوى  ربربربربربربربربدل ربربربربربربربرب لِ َ ربربربربربربربرب لاي ربربربربربربربربمالللل

ل

 و طم ربرب ءل قاوهربرب ل يفربربمم اربربك ن ءلل

لإول  بلل  نل م لالغيفقلالد ر 

ل

 ويا ربربربربربرب ل ربربربربربربم لإ ربربربربربربدلالمةربربربربربربم ل

لو ربربربربربربربربد   الل ة ربربربربربربربرب لالكةربربربربربربربربم ل ا ربربربربربربربرب ٍلل 

ل

  ربربربدى ل ق ربربرب لا م ربربرب لاع  ربربربم لللل

 

ل
لوك هربربربربربرب لولامبربربربربربربمليربربربربربربمالالربربربربربربدىماالل

ل

  ربربربربربرب باللل  ربربربربربربدلغربربربربربربا  لا صربربربربربرب م  للل

 
ل  مل ه يفدلفطرب ل  ةارب ل ربدل رب تلللل

ل

ُاِمربربد ل ولربرب لالنطربربرل لللل ليفربربال ى مربربم ل

ل له ربربربرب لاع ُربربربربدالل ةقربربربرب  لو  لايجربربربربم

ل

 ه ربربربرب لاعربربربرب ه سالل مةربربربربرلالمامبربربربربم لللل

لوِصربرب م دلا   ربربم لال   ربرب ل طربربرب للل 

ل

لفطربربربربرب ل نربربربربربدنل ربربربربرب لا  وا ،ل ربربربربدا لل

ل لوال  ربربربربربرب ا  ،ل ربربربربربربملوب ربربربربربرب ل ربربربربربربر نل

ل

 وال ف ربربربربربربربربربم  ل ق ربربربربربربربربربم لل،ل ربربربربربربربربربر نل

ل  لُ  رب لا ربدكللليفا اَفل وإ الارل 

ل

 وال   ربربربم ل( )الاربربرب الِغمربربرباُسللل

 
ل لفمنمربربربقلال قربربربالالاللوإ الهمقربربرب

ل

ل اجاربربالُشربربالوال قربرب الالال ربرب لللل

 
لولربربربربربربربربرباالىاُكربربربربربربربربرب ،ل ب نلوإه ربربربربربربربربربمتن

ل

 و  م ربربربربرب نل ملنب ربربربربرب لوا اربربربربربجم ل

لو ربربربربربربرب ب بنلوي ربربربربربربرب الاربربربربربربرباُاٍ ل ربربربربربربربا ن 

ل

 و ربربربرب لانل ربربربرب  نلو مربربربرب ال نربربربربم لللل

لل ربربربَتلال ربربرباللوايجلربربربدل ربربرب ل ياافربربرب  

لللل

 فكر ربربربربربربربربربربربملوا  ربربربربربربربربربربرب اة  ال   ربربربربربربربربربربربم ل

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .املتهرب، املعذب بٓفػ٘  :ايػططٜؼ ( 1)



 

 رسالة إىل طالب جنيب 41
 

لال ا  لإىل( )ُمل ُطملال ماُ 

ل

 والظمربربربرب ل م ربربربرب ل ربربربرباا ،لىربربربربٍ بل

 

 
ل  لل خم  لو دلغش لو  ا ات

ل

لو  ربربربرب ل ربربربرب لا  يفربربربربمالوا صربربربرب م ل

ل ل  ربربربربربرب لالمربربربربربربال ل  ربربربربربرب ل ربربربربربربا وا ل

ل

 ال يفربربربربةج  ليكمربربربرب لالن  ربربربربم للل

لإول هربربربربرب لكلربربربربرباتلاليفربربربربربال  ل مه ربربربربربم لل 

ل

  ملربربربربدوولال يفربربربرب رللن ربربربرب لفربربربربال لل 

لمشفربربالوا ةطربربدل،لُربربمل ُطربربملالن اُربربالل 

ل

ل ر لال اللفمهَال ربملالاليفربم لل 

ل لاع  ربربربربرب ل  ربربربربربدللمربربربربرب لإ نربربربربربمل هربربربربرب 

ل

لال شربربرب لغمةنربربربملو ربربرباال ربربرباا لل 

ل ل ربربربربمل   ل ربربربربملةق كل نشربربربربالل طربربربربدكل

ل

  مليف  ل الالنمالالا صربال لل

ل و  ربربربرب ل هربربربرب ا لا ربربربربدكلف ربربربربرا ل ولللل 

ل

ل  م رلفةا قرلالالابكلُملصربم لل

ل
 ،ٚايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبطنات٘

هلل ٚاهلل أعًِ ٚق٢ً ا، زعٛاْا إٔ اسبُس هلل ضب ايعاملنيٚآخط 

 .ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا ضبُس ٚآي٘ ٚقشب٘ أمجعني

 أخٛى، ٚضببو

 ضبُس بٔ إبطاِٖٝ اسبُس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .ايػٝس ايؿطٜف ايػدٞ، ايفت٢ ايؿاب : ايػططٜف ( 1)
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 3  ١َكس١َ ايطبع١ ايطابع-

 4  املكس١َ-

 5  ايطغاي١-

 6  :ايٛقاٜا-

 6  ايتك٣ٛ _1

 7 ٚازبس ٚاملجابط٠، ايكرب ٚاملكابط٠ _2

 8  ٚاسرتاَِٗ، تبذٌٝ املعًُني _3

 12 غال١َ ايصٚم_ 4

 15  اسبطم ع٢ً االغتفاز٠ _5

 16  احملافع١ ع٢ً ايٛقت _6

 17  عًٛ اهل١ُ _7

 18 ؾطف ايٓفؼ _8

 18  ايعف١ ايعف١َ _9

 
 الفهرس
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 20  اإلسػإ إىل ايٓاؽ _10

 21 ب احملازث١سافغ ع٢ً أز _11

 22  قِّٝس ايعًِ بايهتاب١ _12

 23 تسٖضب ع٢ً اشبطاب١ _13

 24 بًؼ عًُوٚال َ، نرب ُٖوأال دبعٌ ايسْٝا  _14

 25 ٚاعًِ ثِ اعًِ فهٌ ايعًِ _15

ٚإٜاى ٚايتداشٍ ، دبٓب ايػًع١ ٚايؿس٠ _16

 ٚايطخا٠ٚ ايعا٥س٠ 

27 

ٚال تتٓاظٍ حبٝح ، ال ترتفع حبٝح تػتجكٌ _17

  تػتدؼ ٚتػتشكط

27 

 27 دبٓب ايٛقٝع١ يف ايٓاؽ _18

 28 َٚٝع١ ايكبا ، اغتِٓ ظٖط٠ ايعُط _19

 28 َٔ عالْٝتو يٝهٔ غٗطى خريّا _20

 28  إٜاى ٚاسبػس ٚاسبكس _21

 28  غال١َ ايكسض _22

 29  َٔ اغتكالح ايٓفؼ ٔال تٝأغ _23

 29  إٜاى ٚايتكًٝس األع٢ُ _24
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 31  إٜاى ٚقشب١ األؾطاض _25

 32  ٚبايٛايسٜٔ إسػاّْا _26

 32  إٜاى ٚايتػٜٛف_27

 33  اسبٝا٤َ اسبٝا٤َ _28

 34 ١ٚايٓكٝش١ اهلازف، تكٖبٌ ايٓكس ايبٓا٤ _29

 34  عًٝو بايكسم _30

 35  اإلخالم اإلخالم _31

 35  ايعّ ايؿٛض٣ _32

 36 أقِ ايكال٠ _33

 37  ٚاْ٘ عٔ املٓهط، ٚأَط باملعطٚف _34

 37  ٚضتٌ ايكطإٓ تطتٝاّل _35

 38 ٚخايل ايٓاؽ خبًل سػٔ  _36

 38  ٚإىل ضبو فاضغب ،ٚإشا فطغت فاْكب _37

 39  كف ساٍ ايطايب ايٓذٝبأبٝات ت-

 42 ايفٗطؽ-
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