
1 
 

 ْصا٥ض مساس١ ايطٝد )داّ ظًٓ٘( يًػباب املؤَٔ

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ

ذب١ٓٝ طٝب١ يًُسدع ايدٜين األع٢ً مساس١  آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايطٝد عًٞ اسبطٝين ايطٝطتاْٞ )داّ ظًٓ٘ 

 ايٛازف(

 دتُاعٞ، ْسدٛ ايتؿٓضٌ عًٝٓا ببعضايرٜٔ ٜٓػطٕٛ يف اجملاٍ اال ََٔٔ ايػباب ازباَعٞ ٚ عبٔ مجْع

يهٞ ميازضٛا دٚزِٖ،  ايٓصا٥ض اييت تٓؿعٓا يف ٖرٙ األٜٓاّ ٚاييت تٛضض دٚز ايػباب َٚاذا ٜتطًٓب َِٓٗ

 ٚغريٖا َٔ ايٓصا٥ض اييت تٓؿعِٗ بسأٜهِ ايهسِٜ.

 دتُاعٝنيمجْع َٔ ايػباب ازباَعٞ ٚايٓاغطني اال

 

 سِٝبطِ اهلل ايسمحٔ ايس

 ٚآي٘ ايطاٖسٜٔ اسبُد هلل زب ايعاملني ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ضبُٕد

 ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘

َٓا  ـــ ٜعٓٝين َٔ أَسِٖ َا ٜعٓٝين َٔ أَس ْؿطٞ ٚأًٖٞ  ايرٜٔـــ بعد ؾإْٓين أٚصٞ ايػباب األعصا٤ أ

ٖٚٞ خالص١ زضا٥ٌ اهلل ضبشاْ٘ إىل خًك٘  ،ايطعاد٠ يف ٖرٙ اسبٝا٠ َٚا بعدٖا متاّٖٞ  بجُإ ٚصاٜا

 َٚا أؾضت إيٝ٘ دبازبٞ ٚاْت٢ٗ إيٝ٘ عًُٞ: ،عبادٙ ايصاسبني َٔٚٚعظ١ اسبهُا٤ 
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عتكاد حبإٍ  بعد اآلخس٠، ؾال ٜؿسطٔ أسدنِ بٗرا االعتكاد اسبل باهلل ضبشاْ٘ ٚايداز : يصّٚ اال األٚىل

 انإْطإ ربضإذا ـــ  ملب٘ املٓٗر ايكِٜٛ، ؾهٌ نا٥ٔ يف ٖرا ايعاإٔ دٓيت عًٝ٘ األدٓي١ ايٛاضش١ ٚقض٢ 

ٍٜٜٓع صٓع بد أغٛازٙ ـــ َٔ خالٍ أْبٝا٥٘ زضا٥ً٘ ، ٚقد تٛايت ضبشاْ٘ ظِٝع٢ً صاْع قدٜس ٚخايل ع د

ٕٓ سكٝك١ ٖرٙ اسبٝا٠  عٓص ٚدٌٚقد أبإ ؾٝٗا  ،يًترنري بريو َضُاز ٜبًٛ ؾٝ٘ عبادٙ ـــ ٖٛ  انُا زمسٗـــ أ

َعٓاٖا سبٝا٠ أِٜٓٗ أسطٔ عُاّل، ؾُٔ سذب  عٓ٘ ٚدٛد اهلل ضبشاْ٘ ٚايداز اآلخس٠ ؾكد غاب عٓ٘ َٔ ا

ٌٓ ٚاسدٕ  َٓهِ ع٢ً  ،ظًُت عًٝ٘ املطري٠ ؾٝٗاٚآؾاقٗا ٚعاقبتٗا ٚأ ، ٚيٝذعً٘ أعٓص ريوعتكادٙ باؾًٝشاؾظ ن

ُٓٗا، بٌ ٜطع٢ إىل إٔ ٜصداد  عٓدٙ، ٜٓظس إيٝ٘  ّاهٕٛ ساضسٜ سٓت٢ عتبازّااب٘ ٜكّٝٓا ٚاألغٝا٤ يدٜ٘ نُا ٖٛ أٖ

 ايكّٛ ايطس٣. ُدحياح بايبصري٠ ايٓاؾر٠ ٚايسؤ١ٜ ايجاقب١، ٚعٓد ايصب

ٌٕ عٔ ؾسٜض١ٕ  أٚ زغب١ٕ  يف  ٕٔ َجٌ تجاق ٚإذا ٚدد املس٤ َٔ ْؿط٘ يف بس١ٖ َٔ عٓؿٛإ غباب٘ ضعؿّا يف دٜ

ٕٓ انإْطإ أضبشاْ٘ ٚتعاىل متاَّا، ؾٝصٓعب ع٢ً ْؿط٘ ضبٌٝ ايسدع١، ٚيٝعًِ  هللزتباط٘ باآًَر٠ٕ  ؾال ٜكطعٔ 

٠ٓٛ ٚايعاؾ١ٝ  ؾإْٓ٘ ٜؤٚب إيٝ٘ تعاىل يف َٛاطٔ بٗا غرتازّا اإذا تٓٓهس ألَس اهلل ضبشاْ٘ يف ساي١ ايػعٛز بايك

َا ٖٛ َكبٌ عًٝ٘ َٔ يف عٓؿٛاْ٘ ــ ايرٟ ال ٜتذاٚش َٓد٠ ضبدٚد٠ ــ  سنيضطسازّا، ؾًٝتأٌَ اايعذص ٚايضعـ 

 َساسٌ ايضعـ ٚايٖٛٔ ٚاملسض ٚايػٝدٛخ١.

يػبٗات مل  قتؿا٤ّاإٔ ٜٓصيل إىل ايتػهٝو يف املبادئ ايجابت١ يتٛدٝ٘ َػسٚع١ٝ ممازضات٘ ٚضًٛن٘ ٚإٜٓاٙ 

غرتازّا مبًٓرات ٖرٙ اعتُاد ع٢ً أؾهإز غري ْاضذ١ أٚ ضرتضااّل يف االاٗا، أٚ ؾٜٝصرب ع٢ً َتابع١ ايبشح 

ٕٓ اسبل ال ٜكاع ضِ ايدٜٔ يًُكاصد ال بعٕضَٔ إضتػالٍ  اَتعاضّااسبٝا٠ ٚشبسدٗا، أٚ  ايػدص١ٓٝ، ؾإ

 بايسداٍ بٌ ٜكاع ايسداٍ باسبل.
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ٟٚٓ ٚايسؾل ٚايتٛاضع ٓتصا: اال ايجا١ْٝ ف حبطٔ اشبًل، ؾإْٓ٘ داَع يًؿضا٥ٌ ايهجري٠ َٔ اسبه١ُ ٚايرت

ِٓ أضباب ايطعاد٠ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠، ٚأقسب ايٓاع  ،ٚايتدبري ٚاسبًِ ٚايصرب ٚغريٖا ٖٚٛ بريو َٔ أٖ

ـٓ ؾٝ٘ املٛاشٜٔ ٖٛ أسطِٓٗ أخالقّا، ؾًُٝشٓطٔ أسدنِ أخالق٘ َع إىل اهلل ضبش اْ٘ ٚأثكًِٗ َٝصاّْا يف ّٜٕٛ  رب

ٔٓ ْؿط٘ بٌ حياضبٗا  ١َٓ ايٓاع، ؾإٕ ٚدد َٔ ْؿط٘ قصٛزّا ؾال ًُٜٗ أبٜٛ٘ ٚأًٖ٘ ٚأٚالدٙ ٚأصدقا٥٘ ٚعا

اسبطٔ، ؾإْٓ٘ َا تهًٓـ اَسْؤ  ٜٚطٛقٗا باسبه١ُ إىل غاٜت٘، ؾإٕ ٚدد متٓٓعّا َٓٗا ؾال ٜٝأع بٌ ٜتهًٓـ اشبًل

 أنجس ثٛابّا عٓد اهلل ضبشاْ٘ مٓمٔ جيد ذيو بطبع٘.يف َطعاٙ ٖرا طباع قّٛ إآل نإ َِٓٗ، ٖٚٛ 

ٕٓ ؾٝ٘ بسنات ايطعٞ يف إت:  ايجايج١ كإ ١َٓٗ ٚ نطب ربٓصص، ٚإدٗاد ايٓؿظ ؾٝ٘، ٚايهدح ألدً٘، ؾإ

ٜٚطتعني ب٘ ع٢ً ؾعٌ  ،ٜٚٓؿع ب٘ صبتُع٘ ،عا٥ًتٜ٘ٚٓؿل ب٘ ع٢ً ْؿط٘ ٚ ،نجري٠ ٜػػٌ ب٘ قطُّا َٔ ٚقت٘

ٕٓ املاٍ نًُٓا نإ عكً٘ ٚتصٜد خربت٘،  تصكٌٜٚهتطب ب٘ ايتذازب اييت  ،اشبريات ٜٚطٝب ب٘ َاي٘، ؾإ

ٕٓ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل حيٓب انإْطإ ايهادح ايرٟ جيٗد نُا أايتعب يف ذبصًٝ٘ أنجس نإ أنجس طٝبّا ٚبسن١، 

ّ اٜبػض ايعاطٌ ْٚؿط٘ بايهطب ٚايعٌُ، ٚ ٚ ٜكضٞ أٚقات٘ بايًٗٛ أع٢ً غريٙ،  ملٌُٗ مٓمٔ ٜهٕٛ نآل

ٕٓ اهلل ضبشاْ٘ دعٌ يف ايػباب إغباب أسدنِ َٔ دٕٚ  ، ؾال ٜٓكضنٖيًعبٚاي تكإ ١َٓٗ أٚ ربٓصصٕ  ؾإ

ٗٓٞ ٛٓطاقاتٕ  ْؿط١ٕٓٝ  ٚ دطد١ٜٕٓ  يٝه ٔٓ بايتً  ٚانإُٖاٍ.ٕ املس٤ َٔ خالهلا زأع َإٍ  سبٝات٘، ؾال ٜضٝع

ٌٓ ٚاسٕد  ٔٓ ،ٗٓت٘ ٚربٓصص٘ ست٢ ٜتكٓٗامبٚيٝٗتِ ن ٔٓ بػري عًِ ٚال ٜعًُ ع٢ً غري خرب٠، بٌ  ؾال ٜكٛي

، ؾإْٓ٘ أشن٢ ي٘ ٚأدًب يًٛثٛم ب٘ ،ٜعترز ؾُٝا ال ٜطتطٝع٘ أٚ ٜعًُ٘ أٚ ؾًريدع إىل غريٙ ممٔ ٖٛ أخرب َٓ٘

ٕٚٓم ٚإقباٍ، ؾالٕظ ٚاَؿٚيٝعٌُ عًُ٘ ٚٚظٝؿت٘ بَٓ ُٓ٘ صبٓسد مجع املاٍ ٖتُاّ، ٚتر ، سًٓ٘ٚيٛ َٔ غري  ٜهٕٛ ٖ



4 
 

َٔ َٔ إٔ ٜؿتض اهلل عًٝ٘ َٔ ايبال٤ َا أ٘ مل ٜؾإْٓ٘ ال بسن١ يف املاٍ اسبساّ، َٚٔ مجع َااّل َٔ غري سًٓ

 يًُس٤ يف ايدْٝا، ٖٚٛ ٚباٍ عًٝ٘ يف اآلخس٠. ب٘ ٜضطٓس إىل إْؿاق٘ ؾٝ٘ َع َصٜد عٓا٤ٕ ٚابتال٤، ؾال غ٢ٓ

إٔ ٜعًُ٘ ي٘  ٓبٜعًُ٘ يٓؿط٘، ٚحي ؾٝهٕٛ عًُ٘ يػريٙ ع٢ً عبٛ َابٝٓ٘ ٚبني غريٙ اّْا ٝصٚيٝذعٌ ْؿط٘ َ

تٗا، ؾال ٜتػبح ااآلخسٕٚ، ٚيٝشطٔ نُا حيب إٔ ُٜشطٔ اهلل ضبشاْ٘ إيٝ٘، ٚيرياع أخالقٝات امل١ٓٗ ٚيٝاق

َٔ  َٔ ٔقَبٌبايطسم ايٛضٝع١ اييت ٜطتشٞ َٔ إٔ ٜعًٓٗا، ٚيٝعًِ إٔ ايعاٌَ ٚاملتدٓصص َؤمتٔ ع٢ً عًُ٘ 

ٕٓ اهلل تعاىل زقٝب عًٝ٘ ٜٚسدع إيٝ٘ ٜعٌُ ي٘ ، ؾًٝهٔ ْاصشّا ي٘، ٚيٝشرزٕ خٝاْت٘ َٔ سٝح ال ٜعًِ، ؾإ

ٕٓ اشبٝا١ْ ٚايػدز هلُا أقبض األعُاٍ  عٓد اهلل ْٚاظس إىل عًُ٘، َٚطتٕٛف َٓ٘ إٕ عاداّل أٚ آداّل، ٚأ

 ٚأخطسٖا َٔ سٝح ايعٛاقب ٚاآلثاز.ضبشاْ٘ 

ِٓ األ ٖتُاّ بٗرٙ ايٓصا٥ض ألِْٗ ٜتعإًَٛ َع ْؿٛع ايٓاع ٚأبداِْٗ، اٜد مبصبني أٌٖ املٗٔ طبا٤ ٚيٝٗت

 ٕٓ غدّا يٓاظسٙ قسٜب.إؾًٝشرزٕ نٌ اسبرز َٔ ربٓط٢ َا تكٓدّ ؾإْٓ٘ ٜؤٍٚ إىل ض٤ٛ ايعاقب١ ٚ

َُُطؿٔٓٔؿنَي )قاٍ ضبشاْ٘ عٓص َٔ قا٥ٌ: طقد ٚ ًِ ٌْ ٔي ِٜ ٢ًَ اي1َٚ َٔ ٔإَذا اِنَتاُيٛا َع َٕ )( ايَٓٔرٜ ُِٛؾٛ َٚٔإَذا 2َٓٓأع َِٜطَت  )

( َٕ ِِ ُِٜدٔطُسٚ ُٖ ََٚشُْٛ  ِٚ ِِ َأ ُٖ 3ََٕناُيٛ ََِبُعُٛثٛ  ِِ ُٗ ُٔٓ ُأَٚي٦َٔو َأَْٓ َُٜظ (: ص٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ايٓيٓب ) عٔٚ، ص( َأَيا 

ٕٓ اهلل تعاىل حيٓب إذا عٌُ أسدنِ عُاّل إٔ ٜتكٓ٘)  (.إ

انإساط١ مبا ٜتعًٓل مبذاٍ ربٓصصِٗ مما اْبجل يف ضا٥س بٚاألضاتر٠ ؾٝ٘ ازباَعٞ ٚيٝٗتِ طآلب ايعًِ 

سٓت٢ ٜهٕٛ عًُِٗ َٚعازبتِٗ ملا ٜباغسْٚ٘ يف املطت٣ٛ املعاصس يف ٚخآص١ عًِ ايطب املسانص ايع١ًُٝ 

ُٓعًِٝٗ إٔ صباي٘، بٌ  تطٜٛس ايعًّٛ َٔ خالٍ املكاالت ايع١ًُٝ ايٓاؾع١ ٚاالنتػاؾات ايسا٥د٠، بٛا ٜٗت

ْؿٛا َٔ إٔ ٜهْٛٛا صبٓسد تالَر٠ يػريِٖ يف أايع١ًُٝ األخس٣ بانإَهاْات املتاس١، ٚيٝ ٚيٝٓاؾطٛا املسانص
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تعًُٓٗا َٚطتًٗهني يآلالت ٚاألدٚات اييت ٜصٓعْٛٗا، بٌ ٜطاُٖٛا َطا١ُٖ ؾٓعاي١ يف صٓاع١ ايعًِ 

ٚٓادّا ؾٝٗا ٚقاد٠ّ هلا يف أش١َٓ ضابك١، ٚيٝطت أ١َ أٚىلْتاد٘، نُا نإ اٚتٛيٝدٙ ٚ َٔ أ١َ  آباؤِٖ ز

ٛٓم  بنيبريو، ٚعًٝهِ بسعا١ٜ ايكابًٝٓات املتُٝٓص٠  ايٓاغ٦ني ٚايػباب مٓمٔ ميتاش بايٓبٛؽ ٜٚبدٚ عًٝ٘ ايتؿ

ٚايرنا٤ سٓت٢ إذا نإ َٔ ايطبكات ايضعٝؿ١ ٚأعِٖٝٓٛ َجٌ إعاْتهِ ألبٓا٥هِ سٓت٢ ٜبًػٛا املبايؼ ايعاي١ٝ 

 ٘ صبتُعهِ ٚخًؿهِ.يف ايعًِ ايٓاؾع، ؾٝهتب يهِ َجٌ ْتاز عًُِٗ ٜٚٓتؿع ب

يتصاّ َهازّ األؾعاٍ ٚاألخالم ٚدبٓٓب َراَٗا، ؾُا َٔ ضعاد٠ٕ ٚخرٕي إآل َٚبٓاٖا ؾض١ًٝ، َٚا : ا ايسابع١

َُٙٔ غكا٤ٕ  ٚغٓسٕ  ــ عدا َا خيترب اهلل ب٘ عبادٙ ــ  إآل َٚٓػ ََا زذ١ًٜ، ٚقد صدم اهلل ضبشاْ٘ إذ قاٍ ط ؤ َٚ

َُا َُٔصَٝب١ٕ َؾٔب  ِٔ َٔ  ِِ ِٔ َنٔجرٕي َأَصاَبُه َِٜعُؿٛ َع َٚ  ِِ ِٜٔدُٜه  ص.َنَطَبِت َأ

ٚايعؿاف يف املظٗس ٚايٓظس ٚايطًٛى، ٚايصدم يف ايكٍٛ،  ،ؾُٔ اشبصاٍ ايؿاض١ً: احملاضب١ يًٓؿظ

يتصاَات، ٚاسبصّ يف اسبل، ٚايرتؾع عٔ ايتصٓسؾات دا٤ يألَا١ْ ٚايٛؾا٤ بايعٗٛد ٚاالٚايص١ً يألزساّ، ٚاأل

 ايطدٝؿ١.ايٛضٝع١ ٚايطًٛنٝٓات 

ّٓ اشبصاٍ: ايعصبٝٓات املُكٛت١،َٚٔ  ا٠ ايٓاع، ٤َٚسا ٚاملالٖٞ اهلابط١،،ْؿعاالت ايطسٜع١ٚاال َرا

٠ إىل اآلخسٜٔ ٚال ضُٝٓا ٤عتدا٤ عٓد ايؿكس، ٚايترٓبّ عٓد ايبال٤، ٚانإضا، ٚاال٢ٚانإضساف عٓد ايػٓ

، ٚسب املس٤ إٔ ع٢ً ايظًِ ٚايعدٚإٚانإعا١ْ  ، ٚايعٓص٠ بانإثِ،ايٓعِٚنؿسإ  ٖٚدز األَٛاٍ، ايضعؿا٤،

 ُٜشُد ع٢ً َا مل ٜؿعً٘.

ٕٓ املسأ٠ يظساؾتٗا أنجس تأٓذّٜا ٚتضٓسزّا بايطًبٝات ايٓادب١ عٔ عدّ  ٚأؤند ع٢ً ايؿتٝات يف أَس ايعؿاف، ؾإ

ٗا، ٚتبك٢ ٓكضٞ ًَٓرتتاسبرز دباٙ ذيو، ؾال ٜٓددعٔ بايعٛاطـ ايصا٥ؿ١ ٚال ًٜذٔ يف ايتعًكات ايعابس٠ مما 
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َٛٓات ايَ ٚايطعاد٠،  صالحضاعؿاتٗا َٚٓٓػصاتٗا. ؾال ٜٓبػٞ يًؿتٝات ايتؿهري إآل يف سٝا٠ َطتكٓس٠ متًو َك

َٛز سٝاتٗا ٚعًُٗا أَٚا أٚقس املسأ٠ احملاؾظ١ ع٢ً ثكًٗا َٚتاْتٗا احملتػ١ُ يف َظٗسٖا ٚتصسؾاتٗا، املػػٛي١ ب

 ٚدزاضتٗا.

ٕٓ ذيو أُْظ يإلْطإ َٚتع١، َٔ دٕٚ تأخري انإظبابٖتُاّ بتهٜٛٔ األضس٠ بايصٚاز ٚ : اال اشباَط١ ، ؾإ

ٚاضتجُاز يًطاقات يّٝٛ اسباد١ ٚباعُح ع٢ً ازبٓد يف ايعٌُ، َٚٛدُب يًٛقاز ٚايػعٛز باملطؤٚي١ٝ، 

ٚٓز  ٕٓ َٔ تص ؾكد أسسش ْصـ دٜٓ٘، ٖٚٛ ٚٚقا١ٜ يًُس٤ عٔ نجرٕي َٔ املعاْٞ احملظٛز٠ ٚايٛضٝع١ ست٢ ٚزد أ

الش١َ َٔ أٚند ضٓٔ اسبٝا٠ ٚؾطس٠ ؾطست ايٓؿظ عًٝٗا، مل ٜؿطِ اَسؤ ْؿط٘ عٓٗا إآل قبٌ ذيو نًٓ٘ ض١ٓ 

ٔٓ أسْدٚايتهاضٌ، ٍٛ ُٚقع يف احملاذٜس ٚابت٢ً باشب ٕٓ اهلل ضبشاْ٘ دعٌ يف ايصٚاز َٔ ؾٝ٘  ٚال خياؾ ؾكسّا ؾإ

ا، ٚال َٚٓبتٗ آٗٚدٜ اأضباب ايسشم َا ال حيتطب٘ املس٤ يف باد٤٣ ْظسٙ، ٚيٝٗتِ أسدنِ خبًل َٔ ٜتصٚدٗ

ي٘ غرتاز ضسعإ َا ٜٓهػـ عٓ٘ ايػطا٤ عٓد َا تؿصض بازبُاٍ ٚاملظٗس ٚايٛظٝؿ١ ؾإْٓ٘ اٖتُاّ ٜبايػٔ يف اال

ٕٓ ٚقد ٚزد يف اسبدٜح ايتشرٜس َٔ ايصٚاز باملسأ٠ حملض مجاهلا، ٚ، ختبازاتٗااسبٝا٠ عٔ دٓدٖا ٚا يٝعًِ أ

ٚٓز ا  .َسأ٠ يدٜٓٗا ٚخًكٗا بٛزى ي٘ ؾٝٗأَ تص

ٕٓ ايصٚاز ض١ٓٓ ٝض ايٛظا٥ـ ع٢ً تهٜٛٔ األضس٠ ٚاالٖٔ َٔ تسدؤٚيتشرز ايؿتٝات ٚأٚيٝا  ٖتُاّ بٗا، ؾإ

ُُٓات، ٚيٝظ َٔ اسبه١ُ تسى تًو هلرٙ، َٚٔ غؿٌ عٔ  أنٝد٠ يف اسبٝا٠، ٚايٛظٝؿ١ أغب٘ بايٓٛاؾٌ ٚاملت

ازب اسبٝا٠ غٛاٖد ع٢ً ٖرا املع٢ٓ يف زٜعإ غباب٘ ْدّ عًٝٗا عٔ قسٜب سني ال تٓؿع٘ ايٓدا١َ، ٚيف دب

 . ذيو
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ٔٓ عضًٗٔ عٔ ايصٚاز  ٌٓ ألٚيٝا٥ٗ باألعساف اييت مل ًٜصّ اهلل بٗا َجٌ أَاَ٘ ٚ ٚضع ايعساقٌٝ أٚال حي

ٕٓ يف ذيو َؿاضد عظ١ُٝ ال ٜطًعٕٛ عًٝٗا ،ٚ ايطاداتأْتظاز يبين األعُاّ املػاال٠ يف املٗٛز ٚاال ، ؾإ

با٤ ع٢ً ايبٓات إآل يًٓصض هلٔ ٚاسبس  ع٢ً صالسٗٔ ٚ َٔ ٕٓ اهلل ضبشاْ٘ مل جيعٌ ايٛال١ٜ يآليٝعًِ أٚ

بابّا بريو ؾتض ع٢ً ْؿط٘ صٓٝع٘ ٚ ِٕ دا٥ِٕ  َا داَت تعاْٞ َٔ آثازبا٤ بإثسبظ اَسأ٠ يػري صالسٗا ؾكد 

 َٔ أبٛاب ايٓريإ.

ٚال ضُٝٓا َا ٜتعًٓل بػؤٕٚ األٜتاّ ٚاألزاٌَ ٚاحملسَٚني عُاٍ ايرٓب ْٚؿع ايٓاع أ: ايطعٞ يف  ايطادض١

 ٕٓ ّٓ، ؾإ ، ٚؾٝٗا َٔ ْعِ ٚخريات س٤تٗرٜبّا يًٓؿظ ٚشنا٠ ملا أٚتٝ٘ املٚ ؾٝٗا ت١ُٝٓ يإلميإ َٚساعا٠ ايصاحل ايعا

ٓٔ تعإٚ ع٢ً ايرٓب ٚايتك٣ٛ ٚأدا٤ صاَت يألَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس، َٚطاعد٠ يًؿض١ًٝ ٚ ض

ّٓ ٚزعا١ٜ املصاحل ألٚيٝا٤  ،يتػٝري ساٍ اجملتُع إىل األؾضٌ ايعا١َ، َٚٛدْب األَٛز ع٢ً سؿظ ايٓظاّ ايعا

ٕٓ اهلل ضبشاْ٘ حيٓب اجملتُع املتهاؾٌ املتآشز ايرٟ ٜٗٓتِ املس٤ ؾٝ٘  ؾٗٛ بسن١ يف ٖرٙ ايدْٝا ٚزصٝد يآلخس٠، ٚإ

 ْٛع٘ ٚحيٓب هلِ َٔ اشبري َجٌ َا حيٓب يٓؿط٘. بُّٗٛ إخٛاْ٘ ٚبين

ٌَ اِيُكَس٣ٚقد قاٍ عٓص َٔ قا٥ٌ: ط ِٖ َٕٓ َأ ِٛ َأ َُا٤ٔ ََٚي َٔ ايطَٓ َٓٔ ِٗٔ َبَسَنإت  ِٝ ًَ َٚاتََٓكِٛا َيَؿَتِشَٓا َع ََُِٓٛا   ص، ٚقاٍ: آ

ِِط  ٔٗ ََا ٔبَأُْؿٔط َُٜػُِّٝسٚا  ّٕ َسٖت٢  ِٛ ََا ٔبَك َ٘ ال َُٜػُِّٝس  ًٖ ٕٖ اي أسدنِ  ال ٜؤَٔ)(: ص٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ص، ٚقاٍ ايٓيٓب ) ٔإ

ٔٓ ض١ٓ سط١ٓ ؾً٘ )، ٚقاٍ أٜضّا: (سٓت٢ حيٓب ألخٝ٘ َا حيٓب يٓؿط٘ ٜٚهسٙ ألخٝ٘ َا ٜهسٙ يٓؿط٘ َٔ ض

 (.أدسٖا ٚأدس َٔ عٌُ بٗا

َٞ ايطابع١     ٌٓ اَسئ ٚي يف األضس٠ أٚ يف ضٛا٤  ،غؤٕٚ اآلخسٜٔ أَس َا تٛآلَٙٔ غ٦ّٝا  : إٔ ُٜشطٔ ن

ٝتذٓٓبٛا ايعٓـ ٚايكط٠ٛ سٓت٢ ؾُٝا يٚاألشٚاز زعا١ٜ أٖايِٝٗ ٚاجملتُع، ؾًُٝشطٔ اآلبا٤ زعا١ٜ أٚالدِٖ 
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ٕٓ أضايٝب اسبصّ ال تٓشصس ٚاجملتُع سؿاظّا ع٢ً األضس٠ زعا١ّٜ يًشه١ُ ٚاسبصّ املٛقـ اقتض٢  ، ؾإ

أٚ األيؿاظ ايٓاب١ٝ بٌ ٖٓاى أدٚات َٚٓاٖر تسب١ٜٛ أخس٣ جيدٖا َٔ حبح عٓٗا ٚغاٚز بانإٜرا٤ ازبطدٟ 

اسباي١ اييت  بتذٓرزألضايٝب ايكاض١ٝ نجريّا َا تؤٓدٟ إىل عهظ املطًٛب اْٗا، بٌ أ١ُ بػأٌٖ اشبرب٠ ٚاسبه

ٜساد عالدٗا ٚاْهطاز ايػدص ايرٟ ُٜساد إصالس٘، ٚال خري يف سصّٕ  ٜكتضٞ ُظًُّا، ٚال يف عالز شبطٕأ 

 خبط١٦ٝ.

ؾُٝا ٜػٝب عِٓٗ َٔ ٚادبات٘،  َٚٔ ٚٓيٞ أَسّا َٔ أَٛز اجملتُع ؾًٝٗتِ ب٘ ٚيٝهٔ ْاصشّا هلِ ؾٝ٘ ٚال خيِْٛٗ

ٍّ ألَٛزِٖ ٚأَسٙ مجٝعّا ٚ ضٛف ٜط ٕٓ اهلل ضبشاْ٘ َتٛ أَٛاٍ  ؿكٔي٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ضؤااّل سجٝجّا، ؾال ٜٓأؾإ

 ًٓٔ َٛقع٘ يتهٜٛٔ ؾ١٦ ٚسصبطتػايٓاع يف غري سًٓٗا، ٚال ٜكٓسزٕ قسازّا يف غري د١ٗ ايٓصض هلِ، ٚال ٜ

املٓاؾع احملظٛز٠ ٚاألَٛاٍ املػب١ٖٛ، ٜٚصحيٕٛ اآلخسٜٔ عٔ َٛاضع ٜتطٓتس بعضِٗ ع٢ً بعٕض ٜٚتباديٕٛ 

ؾال جيعً٘ تٛدبْٛٗا، ٚيٝهٔ عًُ٘ زبُٝع ايٓاع ع٢ً ٚد٘ ٚاسد طخدَات ٜ ِٗعٓ ٕٜٛطتشكْٛٗا أٚ ميٓع

ٕٓ ٚؾا٤ اسبكٛم اشبآص١ باسبل  ضبٝاّل يًُذاشا٠ ع٢ً سكٛم خآص١ عًٝ٘ يكساب١ أٚ إسطإ أٚ غري ذيو، ؾإ

 ٤ُٙؾطاد، ؾإٕ ضاؽ يو تسدٝض أسد ؾعًٝو برتدٝض ايضعٝـ ايرٟ ال س١ًٝ ي٘ ٚال د١ٗ ٚزاايعاّ دٛز ٚ

 ٕٓ ٕٓ أسد يف تٛدٝ٘ عًُ٘ بدٜٔ أٚ َرٖب، ؾإ ٚال َعني ي٘ ع٢ً أخر سٓك٘ إآل اهلل ضبشاْ٘. ٚال ٜطتظٗس

ا، ٚقد قاٍ ايدٜٔ ٚاملراٖب اسبٓك١ قا١ُ٥ ع٢ً املبادئ اسبٓك١ َٔ زعا١ٜ ايعدٍ ٚانإسطإ ٚاألَا١ْ ٚغريٖ

ص، ٚقاٍ  يٝكّٛ ايٓاع بايكطط يكد أزضًٓا زضًٓا بايبٝٓات ٚأْصيٓا َعِٗ ايهتاب ٚاملٝصإاهلل ضبشاْ٘: ط

١ََْٓ ي( ٜكٍٛ يف غري َٛطٔ : ص٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘(: )إْٓٞ مسعت زضٍٛ اهلل )عًٝ٘ ايطالّانإَاّ ) ِٔ ُتَكدََٓع ُأ

ُٜ َٗا َسال  ـٔ ٔؾٝ ُِ٘ؤَخُر ٔيًضَٓٔعٝ َٔ ٖك ََُت َٔ َِٝس  ٟٔٓ َغ ٔٛ (. ؾُٔ ب٢ٓ ع٢ً غري ذيو ؾكد شٜٓٔ يٓؿط٘ األَاْٞ ِعٔتٕعاِيَك

عًٝ٘ ) ، ٚانإَاّ عًٞ(ص٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ايصا٥ؿ١ ٚاآلَاٍ ايهاذب١، ٚأسٓل ايٓاع بأ١ُ٥ ايعدٍ نايٓيٓب )
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املتٛيٞ ألَٛز ، ٚيًٝتصّ ِٚأتبعِٗ يطريتٗ ِ( أعًُِٗ بأقٛاهلعًٝ٘ ايطالّ، ٚاسبطني ايػٗٝد )(ايطالّ

( ملايو األغرت عٓدَا بعج٘ إىل َصس، ؾإْٓٗا ٚصـ داَع عًٝ٘ ايطالّايٓاع مبطايع١ زضاي١ انإَاّ عًٞ )

ٌْٗ حبطب َا ٜٓاضب ساي٘، ٚنًُٓا نإ َا تٛآلٙ أملبادئ ايعدٍ ٚ دا٤ األَا١ْ ٖٚٛ ْاؾْع يًٛال٠ َٚٔ دِْٚٗ ن

 املس٤ أٚضع نإ ذيو ي٘ أيصّ ٚآند.

ِٓ االت: إٔ ٜ جا١َٓاي َٔ اسبه١ُ ٚاملعسؾ١ يف مجٝع َساسٌ سٝات٘ شدٜاد ش٢ًٓ املس٤ بسٚح ايتعًِٓ ٖٚ

، ست٢ ْتا٥ذٗاثازٖا ٜٚٓظس يف اسبٛادخ اييت تدٚز سٛي٘ ٚآٚطبتًـ أسٛاي٘، ؾٝتأٌَ أؾعاي٘ ٚضذاٜاٙ ٚ

ٌٓ ّٜٛ َعسؾ١ ٚدبسب١ ٚؾضاّل ٕٓ ٖرٙ اسبٝا٠ َدزض١ َتعٓدد٠ أبعادٖا، عُٝك١ أغٛازٖا، ال  ،ٜصداد يف ن ؾإ

ٚٓد َٔ ايعًِ ٚاملعسؾ١ ٚاشبرب٠، عٜطتػين املس٤ ؾٝٗا  ٌٓ ؾعٌ ٚسدخ  ؾؿٞٔ ايتص ٌٓ دن الي١ ٚعرب٠، ٚيف ن

ًَٓٗا عُا ٜٓتُٞ إيٝ٘ َٔ ايظٛاٖس ٚايطٓٔ، ُٚتٚٚاقع١ زضاي١  ُٓجٌ َا ٜٓاضبٗا َٔ َػص٣، تؿصض ملٔ تأ

ٔ ايتصٚد َٔ ايعًِ ٚاملعسؾ١ ٚاشبرب٠ سٓت٢ ًٜك٢ اهلل ضبشاْ٘، ع، ؾال ٜطتػين املس٤ ؾٝٗا ات ٚايعربعظاي

ٚقد قاٍ  زب ٚاألخطا٤.اَعسؾ١ اسبكا٥ل عٔ َصٜد َٔ ايتذ يفأغٓاٙ ذيو أنجس تبٓصسّا ٚنًُٓا نإ املس٤ 

ََٔطتعاىل:  َٚ ١ََُ ِٝسّا َنٔجريّا ُِٜؤَت اسٔبِه َٞ َخ ٚقٌ زٓب شدْٞ (: )ص٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘)، ٚقاٍ يٓبٝٓ٘ صَؾَكِد ُأٚٔت

  (.عًُّا

ٌَٓ ٚايتؿهري  ٚٓد َٓٗا بايتأ  :ٜٚٓبػٞ يًُس٤ إٔ ٜأْظ بهتٕب ثالث١ ٜتص

ٚٓهلا ٚأٚالٖا  دؾا٥ٔ جريٝيأزضًٗا إيِٝٗ ٚقد ؾٗٛ آخس زضاي١ َٔ اهلل ضبشاْ٘ إىل خًك٘  ايكسإٓ ايهسِٜ:  أ

بٝٓٔ ؾٝٗا اسبٛادخ ضسبّا قد قطا٠ٚ ايكًٛب، ٚ اًٜٚٝٓٔ بٗ ، ايعكٍٛ ٜٚؿٓذس َٔ خالهلا ٜٓابٝع اسبه١ُ
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اهلل ضبشاْ٘  خطابػعسٖا أْٓ٘ ٜطتُع إىل ُٜ ،يألَجاٍ، ؾع٢ً املس٤ إٔ ال ٜرتى تال٠ٚ ٖرا ايهتاب ع٢ً ْؿط٘

 ١ َٓ٘ إىل مجٝع ايعاملني.ؾإْٓ٘ تعاىل أْصٍ نتاب٘ زضاي ،ي٘

يف املس٤  ُٜشٓؿصتبٝني ملضاَني ايكسإٓ ٚإغازات٘ بأضًٛب بًٝؼ ع٢ً ايعُّٛ ؾإْٓ٘  ْٗر ايبالغ١:  ٚثاْٝٗا 

ٚاسبه١ُ. ؾال ٜٓبػٞ يًُس٤ إٔ ٜرتى َطايعت٘ نًُٓا ٚدد ؾساغّا أٚ ؾسص١،  ظٓتعازٚح ايتأٌَ ٚايتؿهري ٚاال

ِٓ بسضايت٘ )( نُا ٜتُٓٓاٙعًٝ٘ ايطالّانإَاّ ) ؾِٝٗٔ خيطب مٓمٚيٝػعس ْؿط٘ بأْٓ٘  ( إىل عًٝ٘ ايطالّ، ٚيٝٗت

 ( ؾإْٓٗا دا٥ت ملجٌ ٖرٙ ايػا١ٜ.عًٝ٘ ايطالّابٓ٘ اسبطٔ )

ُٓٔ أدع١ٝ بًٝػ١ ت ايصشٝؿ١ ايطٓذاد١ٜ:  ٚثايجٗا َضاَٝٓٗا َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚؾٝٗا تعًِٝ  طتُٓدؾإْٓٗا تتض

ضباضبت٘ يٓؿط٘  بٝإ يهٝؿ١ٓٝملا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ انإْطإ َٔ تٛٓدٗات ٖٚٛادظ ٚزؤ٣ ٚطُٛح، ٚ

 ٚأضسازٖا، ٚال ضُٝٓا دعا٤ َهازّ األخالم َٓٗا. غؿتٗا خبباٜاٖاَٚهاْٚكدٙ هلا 

ٖٞ أصٍٛ االضتكا١َ يف اسبٝا٠ ٚأزناْٗا ، ٖٚٞ ترنس٠ يٝظ إآل، إذ جيد املس٤ عًٝٗا  مثإ ٚصاٜاؾٗرٙ 

ضا٥ٌ انإهل١ٝ عًٝٗا ايس قد ْٓبٗتْٛز اسبل ٚضٝا٤ اسبكٝك١ ٚصؿا٤ ايؿطس٠ ٚغٛاٖد ايعكٌ ٚدبازب اسبٝا٠ 

ٌٓ اَسئ إٔ ٜأخر بٗا أٚ ٜطع٢ إيٝٗا ٚال ضُٝٓا ايػباب ايرٜٔ ِٖ يف عٓؿٛإ  َٚٛاعظ املتبٓصسٜٔ، ؾٝٓبػٞ يه

ؾإٕ ؾاتِٗ بعضٗا أٚ املستب١ طاقتِٗ ٚقدزاتِٗ ازبطد١ٜ ٚايٓؿط١ٝ ٚاييت ٖٞ زأع َاٍ انإْطإ يف اسبٝا٠، 

ٕٓ أخر ايكًٌٝ خرْي َٔ تس ، ؾإٕ إدزاى ايبعض خري َٔ ؾٛات ايهٌ، ٚقد ى ايهجريايعاي١ٝ َٓٗا ؾًٝتعًُٓٛا أ

ٍَقاٍ ضبشاْ٘: ط َِٔجكا  ٌِ َُ َِٜع  ِٔ َُ ُٙ َؾ ََٜس ِٝسّا  ٍَ*   َذز٠َٕٓ َخ َِٔجكا  ٌِ َُ َِٜع  ِٔ ََ َٚ ُٙ ََٜس   .صَذز٠َٕٓ َغسّٓا 

ٞٓ ايتٛؾٝل. هِ إىل ايطعاد٠ ٚايطدادب ٞأضأٍ اهلل إٔ ٜٛؾكهِ ملا ٜؿض  يف اآلخس٠ ٚاألٚىل ؾإْٓ٘ ٚي
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