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ٌِ اللزيه  عيايُة الكزآ
 بالِكَيِه األخالقية  

ِظؾََِّؿهلمم اْظُؼهرآنن مؼ فآهِديمم ذ اػ هم ِإن َّ}م:احلؿدمهللمربماظعاملنيم،ماظؼائؾميفمطؿابهفماظؽهرؼؿممم

ـ مؼ عآؿ ُؾقن ماظص َّهاِظق اِتمَأن َّمَظُفهؿآمَأجآهركامَطهِؾ كامممم وَأذهفُدمأنآمم،مم{ِػل مَأْضق ُممو ُؼؾ شَُّرماْظُؿمآِعـِني ماظََِّذؼ

م،موأَ ذفُدمأنَّمدقد غاموغؾقَّـامُعق ؿَّدكامس ؾُدهموردهقظفم،ماظؾَُّفهؿَّمماَلمإظف مِإالَّماهلُلموحد ُهمالمذ رؼَؽمَظُفم

ـِم.مص ؾِّمودؾِّؿآموباِرْكمسَؾقِف ـآمت ِؾع ُفؿآمبنحلاٍنمإَظكمؼقِمماظدِّؼ م،موسَؾكمنِظِفموصقِؾِفم،موع 

 وبعد :     

مصاظؼرننماظؽرؼؿماظؼرننماظؽرؼؿمننمجقاغبماظعظؿةميفمص حؾؾمالمُتقصكموالمتعدم،

مماحلؽقؿمواظذطرم،ماملؿنيماهلل م، ماملؾني مواظـقر مؼـاظفممامللؿؼقؿمواظصراط، مال ماظذي ،

موالمؼلتقفماظؾارؾمعـمبنيمؼدؼفموالمعـمخؾػفماظؿقرؼػ موالماظعؾؿاءمعـفمؼشؾعمالوم،م، م،

م،مُأجرمبفمسؿؾموعـم،مصدقمبفمضالم،معـمسفائؾفمتـؼضلموالم،ماظردمطـرةمسؾكمخيؾؼ

،مؼؼقلماحلؼمدؾقاغفم:معلؿؼقؿممصراطمإىلميدُػمإظقفمدساموعـم،مسدلمبفمحؽؿموعـ

مِظْؾُؿلآِؾِؿني } مو ُبشآر ى مو ر حآؿ ًة مو ُػدكى مذ لآٍء مِظُؽؾِّ مِتؾآق اغكا ماْظِؽؿ اب  مس َؾقآَؽ موؼؼقلمم{و غ زَّْظـ ا ،

ـآمذ لآٍء}جؾمذلغفم:م م.م{ع امَصرَّْرـ امِصلماْظِؽؿ اِبمِع

مسـ ماظؽرؼؿ ماظؼرنن ميف ماظعظؿة مجقاغب معـ موإن ماألخالضلباؼؿف محقاةمماظؾـاء يف

مو ماظؼقؿ معـ معـظقعة مخالل معـ مواألعؿ مظؾلؾقكماملـظؿةمواظؼقاسدماملؾادئاألصراد

ؼؿعاعؾم،ممؼقةغموضؾقبمزطقةم،مبـػقسمؼؿلؿم،معرتابطمجملؿؿعمتمدسمواظيتم،لماإلغلاغ

مبقـفؿ مصقؿا مبمأصقابفا مواألعاغة ماظصدق، م، مواظرمحة مواظعدلم، بلـةمطؾمعـفؿممعـموؼ،

واظلعلمسؾكمإسؿارماظدغقام،ممواحرتامماآلخر،مواظؿعاؼشماظلؾؿلم،مماالخؿالفمبنيماظـاس

م م: مدؾقاغف ماحلؼ مؼؼقل محقث م، مو ُأغآـ كممؼ ا}باظدؼـ مذ َطٍر ـآ مِع مخ َؾْؼـ اُطؿآ مِإغَّا ماظَّاُس َأؼُّف ا

ماظ مِسـآد  مَأْطر ع ُؽؿآ مِإنَّ مِظؿ ع ار ُصقا مو َضؾ اِئؾ  مُذُعقبكا مخ ِؾٌ و ج ع ْؾـ اُطؿآ مس ِؾقٌؿ ماظؾَّف  مِإنَّ مَأتآَؼاُطؿآ ،مم{ؾَِّف
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ـآمم*و َظقآمذ اء مر بَُّؽمَظف ع ؾ ماظَّاس مُأعًَّةمو اِحد ًةمو َظامؼ ز اُظقن مُعكآؿ ِؾِػني م}وؼؼقلمدؾقاغفم:م ِإظَّامع 

ـ ماْظَلرآِضمو ادآؿ عآؿ ر ُطؿآ}:ممجؾمذلغف،موؼؼقلمم{...ر ِحؿ مر بَُّؽ م.م{ِصقف امُػق مَأغآش َلُطؿآمِع

ماظؼرننمإظقفامدساماظيتمقةاألخالضؼدركمؼؼقـكامأنماظؼقؿممواملؿدبرمآلؼاتماظذطرماحلؽقؿ

،مأوماظعؿؾمبفميفمبقؽةمدونممسـفماالدؿغـاءمميؽـماظرتفمأظقانمعـمظقغكامظقلتماظؽرؼؿ

ماخؿالفالمختؿؾػمبو،مماظزعانمبؿغ متؿغ مالماظـابؿةماظؼقؿمعـمجمؿقسةػلممبؾم،أخرىم

ؼفم،موظقسمأدلمسؾكمذظؽمعـمأنمػذهماظؼقؿماألخالضقةمطاغتمعـفجمحقاةمرؾَّماملؽان

م مإظقف مودسا م، موحثمسؾقف م، مودؾؿ( ماظـيبم)صؾكماهللمسؾقف مدؽؾتمأمماملمعـنيم، صعـدعا

مملمتعددمسؾكم مودؾؿم( مسـمخؾؼمردقلماهللم)صؾكماهللمسؾقف م)رضلماهللمسـفا( سائشة

أحاظؿفمإىلماظؼرننماظؽرؼؿم،مصعـمدعدمبـممدائؾفاممجؾةمعـماألخالقماملؿـقسةم،موإمنا

،مضال:مدلظتمسائشةم)رضلم{و ِإغََّؽمَظع َؾكمُخُؾٍؼمس ِظقٍؿ}ػشامم،ميفمضقلماهللمسزموجؾ:م

م،م مودؾؿ( مسؾقف ماهلل م)صؾك ماهلل مردقل مخؾؼ مسـ مأغؾؽقين ماملمعـني، مأم مؼا مسـفا(: اهلل

ماهلل مردقل مخؾؼ م"إن مصؼاظت: م، مغعؿ مصؼؾت: ماظؼرنن؟" م"أتؼرأ مسؾقفمصؼاظت: ماهلل م)صؾك

مأنم مسؾك متلطقد مظلائؾفا مسـفا( ماهلل م)رضل مسائشة ماظلقدة متقجقف مويف م، ماظؼرنن" ودؾؿ(

اظؼرننمطؾفممبامصقفمعـمسؼائدموذرائعموسؾاداتموععاعالتمإمنامػقميفماألداسممدسقةم

ضقؼةمإىلمبـاءماإلغلانمبـاءمأخالضقامعؿؽاعاًلم،موأنماظردقلم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مطانم

مقذجماألعـؾمذهذاماظؾـاءميفممجقعمذؽقنمحقاتفم.األمن

صفذامم،وعدو امتَاىُ  ،احرتاو آدمية اإلىساٌ ، وحفظ كزامتُ وعـمأػؿماظؼقؿم:م

ماظـاسمعشاسرمؼمذيمعامطؾمسـمغػلفمؼـزهظؾؿمعـمأنمأعرماهللمتعاىلميفمطؿابفماظؽرؼؿم

مطاظلكرؼةم مودقءماظظـمواالدؿفزاء، ممحقثمؼؼقلمدؾقاغفمم، مَظام}: منع ـُقا ـ  ماظَِّذؼ مَأؼُّف ا ؼ ا

َّمخ قآركام ـآُفؿآمو َظامِغل اٌءمعِّـمغِّل اٍءمس ل كمَأنمؼ ُؽ ؼ لآك رآمَضقآٌممعِّـمَضقآٍممس ل كمَأنمؼ ُؽقُغقامخ قآركامعِّ

ماْظُػُلقُق ماِظادآُؿ َّممو َظامت ْؾِؿُزوامَأغُػل ُؽؿآمو َظامت ـ اب ُزوامِباْظَلْظَؼاِبمِبؽآس  ـآُف ماْظِنمي اِنمو ع ـمظَّؿآممعِّ ب عآد 
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م مُػُؿ مَصُلوَظِؽَؽ مم{اظظَّاِظُؿقن ؼ ُؿبآ مدؾقاغف، مموؼؼقل م: مذلغف( منع ـُقام})جؾ ـ  ماظَِّذؼ مَأؼُّف ا ؼ ا

ِّمِإثآٌؿمو َظامت ف لَُّلقامو َظامؼ غآؿ بمبَّعآُضُؽؿمب عآضكامَأُؼِقبُّ ِّمِإنَّمب عآض ماظظَّ ـ ماظظَّ ماجآؿ ـُِؾقامَطـِ كامعِّ

نمنؼر،مصاظم{َأح ُدُطؿآمَأنمؼ ْلُطؾ مَظقآؿ مَأِخقِفمع قآؿكامَصَؽِرػآُؿُؿقُهمو اتَُّؼقاماظؾَّف مِإنَّماظؾَّف مت قَّاٌبمرَِّحقٌؿ

م م، مواألضغان ماظرذائؾ مطؾ معـ مودالعؿف ماظؼؾب مبطفارة مؼلعر ماظظـماظؽرؼؿ مدقء وسدم

م مباآلخرؼـم، م}ضالمتعاىلم: َّ مَز مد ِؿعآُؿُؿقُه مِإذآ مخ قآركامظَّقآَظا مِبَلغُػِلِفؿآ مو اْظُؿمآِعـ اُت اْظُؿمآِعـُقن 

م.{َضاُظقامػ ذ امِإْصٌؽمعُِّؾنٌيو 

، والتلافل  قينة التعاوٌ:مبرتدقكفامموطذظؽمعـماظؼقؿماظيتمُسينماظؼرننماظؽرؼؿ

مم، والرتاحه ماظربمسؾكمباظؿعاونمأرقاصفمجبؿقعماجملؿؿعماظؽرؼؿماظؼرننمأعرحقث

م،م{و اْظُعدآو اِنماْظِنثآِؿمس َؾكمت ع او ُغقامو َظامو اظؿَّْؼق ىماْظِؾرِّمس َؾكمو ت ع او ُغقا}م:تعاىلمصؼال،ممواظؿؼقى

مماظدوظةمضقةمسقاعؾمعـمساعؾماجملؿؿعمأصرادمبنيمصاظؿعاون ماألعـموحتؼقؼ،

مماالجؿؿاسل مإم،ألبـائفا مدؾقؾميفموجيؿفدم،حتؼقؼفامإىلمؼلعكمعؿطؾؾاتمغلانصؾؽؾ

مػذهمجتاهمغػلفموػدأتمارؿلنماجملؿؿعميفماظؿؽاصؾمروحمارتػعتمصننم،تؾؾقؿفا

مضدرمسؾكماجملؿؿعميفماظؿؽاصؾمضقؿةمإسالءميفماآلخرمػقمودارعمبؾم،ماملؿطؾؾات

 اظؼائؾم:مموهللمدرم،موراضؿفمودعف

مروامخدمهضموإنمملمؼشعهبعضمظؾعممممماظـاسمظؾـاسمعـمسربموعـمسفؿ

يفمطـ معـماألحادؼثموجَّفماظـيبم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(مإىلمضقؿةماظؿعاونموضدم

؛ممِصلمت ق ادَِّػؿآمو ت ر اُحِؿِفؿآمو ت ع اُرِػِفؿآمع ـ ُؾماْظف ل ِد ع ـ ُؾماْظُؿمآِعـِني :م)حقثمضال،ماظشرؼػةم

مو اْظ مِباظل َّف ِر ماْظف ل ِد مد اِئُر مَظُف مت د اس ك مُسضآٌق ـآُف ماذآؿ َؽكمِع م(ُقؿ َّكِإذ ا )صؾكماهللمسؾقفمضالو،

ممودؾؿ( مطان م امُللآِؾِؿ، أُخق امُللآِؾُؿ(: مأِخقِف محاج ِة ميف مطان  موع ـ مُؼلآِؾُؿُف، موال مؼ ْظِؾُؿُف ال

ُطرآب ًة،مَصر َّج ماظؾََُّفمسـآفمُطرآب ًةمِعـمُطُرب اِتمؼ قِمماظِؼق اع ِة،م ُعلآِؾٍؿماظؾََُّفميفمحاج ِؿِف،موع ـمَصر َّج مسـ

م.م(ر مُعلآِؾؿكامد ؿ ر ُهماظؾََُّفمؼ قم ماظِؼق اع ِةوع ـمد ؿ 
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ممممم م: ماظؼقؿ مػذه ممؾؼدص، لتفلز ، وإعنال العكل اقينة وعـ ماهلل موجؾ(مأعر )سز

صؼالم،مأثـكمدؾقاغفمسؾكماملؿػؽرؼـباظؿػؽرميفمعؾؽقتماظلؿقاتمواألرضم،مومسؾاده

م: مذلغف( مِظُلوِظلم}م)جؾ مَظكؼ اٍت مو اظَّف اِر ماظؾَّقآِؾ مو اخآِؿَؾاِف مو اْظَلرآِض ماظلَّؿ او اِت مخ ْؾِؼ مِصل ِإنَّ

م مخ ْؾِؼمم*اْظَلْظؾ اِب مِصل مو ؼ ؿ َػؽَُّرون  مُجـُقِبِفؿآ مو س َؾك مو ُضُعقدكا مِضق اعكا ماظؾَّف  مؼ ذآُطُرون  ـ  اظَِّذؼ

وضالمدؾقاغفمم،م{اغ َؽمَصِؼـ امس ذ اب ماظَّاِرت مػ ذ امب اِرًؾامُدؾآق اظلَّؿ او اِتمو اْظَلرآِضمر بَّـ امع امخ َؾْؼ

م ـآُظ}: مؼ  مِصلمع َؾُؽقِتماظلََّأو َظؿآ مأبم،م{واأَلرآِضماِتاو ؿ ُروْا مواظؿلعؾوصؿحمظـا م، ،ممقابماظؿدبر

ُضؾآمَأر َأؼآُؿؿآمم}تعاىلم:موضالم،مم{اظؾَُّفماظَِّذيمر َصع ماظلَّؿ ق اِتمِبغ قآِرمس ؿ ٍدمت ر وآغ ف ا}:مصؼالمدؾقاغف

مِبَؾقآٍؾ مؼ ْلِتقُؽؿآ ماظؾَِّف مَشقآُر مِإَظٌف ـآ مع  ماْظِؼق اع ِة مؼ قآِم مِإَظك مد رآع دكا ماظَّف ار  مس َؾقآُؽُؿ ماظؾَُّف مج ع ؾ  مِإنآ

ُروْامَأو َظؿآمؼ ؿ َػؽَّ}طؿامأعرغامباظؿػؽرميفماظـػسم،مصؼالمتعاىلم:م،مم{ت لآُؽـُقن مِصقِفمَأَصَؾامُتؾآِصُرون 

مَأغُػِلِفؿآ مم،م{يف م: مذلغف مجؾ م}وضال مِظْؾُؿقِضـِني  منؼ اٌت ماْظَلرآِض مو ِصل مَأَصَؾام* مَأغآُػِلُؽؿآ و ِصل

ػذاماظؿػؽرم،مواظؿػؽرميفمطؾمعامؼػقدماإلغلانممصاظؼرننماظؽرؼؿمؼػؿحمظـامبابم،{ُتؾآِصُرون 

مإىلمشا موصطـقا م، ماظصقابةمواظؿابعقنم)رضقانماهللمسؾقفؿ( مسؾادةمصؼففا م، أبقممؼؼقلؼؿفا

لموػبمبـمعـؾفم)رمحفمقؼؼاظدرداءم)رضلماهللمسـف(م:متػؽرمداسةمخ معـمضقاممظقؾةم،مو

ماهلل(م:معامراظتمصؽرةماعرئمضطمإالمصفؿم،موعامصفؿمإالمسؾؿم،موعامسؾؿمإالمسؿؾم.م

م م: ممواحرتاو اآلخز،  قينة احلواروعـفا منؼاتص، معـ مُترِذُدمؽـ  مماظؼرنِن ماألعة مبؾ،

احلقارمػقماألدؾقبماظذيمصم،مإىلمأػؿقةماحلقارمِصلمحقاةماظـاساإلغلاغقةمطؾفاممترذد

ذظؽمأنم؛مظألغؾقاءمواملردؾنيميفمتؾؾقغمرداظؿفمظؾـاسمـففكاماهللم)سزموجؾ(معارتضاهمم

ممؼمعـمحبرؼةماالسؿؼادماإلدالم مَضدآم}مؼؼقلماحلؼمدؾقاغف:مثحق، ـِ مِصلماظدِّؼ مِإْطر اه  َظا

ـ ماظرُّذآُد ـ ماْظغ لِّمت ؾ قَّ يفمعقضػمعـمخياربمضقعفمم(سؾقفماظلالم)صفذامغيبماهللمغقحم،مم{ِع

م محقاتف معقاضػ ماظدسقؼة ماظطقؼؾة مر بِّلم..}ضائال: ـآ مِع مب قِّـ ٍة مس َؾك مُطـآُت مِإنآ مَأر َأؼآُؿؿآ مَضقآِم ؼ ا

ـآِدِهمَصُعؿِّق تآمس َؾقآُؽؿآمَأُغْؾِزُعُؽُؿقػ ام ـآمِس م.م{و َأغآُؿؿآمَظف امَطاِرُػقن و نت اِغلمر حآؿ ًةمِع
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وػذامغيبماهللمإبراػقؿم)سؾقفماظلالم(مؼؼقؿماحلفةمسؾكماملؾؽماظطاشقةميفمحقارمم

َأَظؿآمت ر مِإَظكماظَِّذيمح اجَّمِإبآر اِػقؿ مِصلم}سؼالغلمؼصقرهمظـاماظؼرننماظؽرؼؿميفمضقظفمتعاىلم:م

مِإبآ مَضال  مِإذآ ماْظُؿْؾَؽ ماظؾَُّف منت اُه مَأنآ مُأحآِقلمر بِِّف مَأغ ا مَضال  مو ُؼِؿقُت مُؼقآِقل ماظَِّذي مر بِّل  ر اِػقُؿ

ماْظؿ غآِرِبمَصُؾِفت م ـ  مِع ماْظؿ شآِرِقمَصْلِتمِبف ا ـ  مؼ ْلِتلمِباظشَّؿآِسمِع ماظؾَّف  مَصِننَّ مِإبآر اِػقُؿ و ُأِعقُتمَضال 

دارمغيبماهللمعقدكممـفجمغػلفامل،موسؾكممم{اظَِّذيمَطَػر مو اظؾَُّفمَظامؼ فآِديماْظَؼقآم ماظظَّاِظِؿني 

مِصرآس قآُنم}ؼؼقلماحلؼمدؾقاغفم:مميفمحقارهمععمصرسقنم،مويفمذظؽم)سؾقفماظلالم( َضال 

ـآُؿؿآمُعقِضـِني مم*و ع امر بُّماْظع اَظِؿني م ـآمَضال مِظؿ م*َضال مر بُّماظلَّؿ او اِتمو اْظَلرآِضمو ع امب قآـ ُفؿ امِإنآمُط

م مَأَظا مم*ت لآؿ ِؿُعقن ح قآَظُف ماْظَلوَِّظني  منب اِئُؽُؿ مو ر بُّ مر بُُّؽؿآ ماظَِّذيمُأرآِدؾ مم*َضال  مر ُدقَظُؽُؿ مِإنَّ َضال 

م مَظؿ فآـُقٌن مم*ِإَظقآُؽؿآ مت عآِؼُؾقن  ـآُؿؿآ مُط مِإنآ مب قآـ ُفؿ ا مو اْظؿ غآِرِبمو ع ا ماْظؿ شآِرِق مر بُّ ـِمم*َضال  مَظِؽ َضال 

ـ ماْظؿ لآُفقِغني اتَّك ذآت مِإَظفكامَشقآِريم ََّؽمِع م.م{َظَلجآع َؾ

مخرمظماواحرتاعكمظؾرضلماإلغلاغلم،مإنميفمتردقخماظؼرننماظؽرؼؿمظؼقؿةماحلقارمدسقًة

مظقغف مسـ ماظـظر مدؼـفم،مبغض ممأو مجـلف مأو مواظعـصرؼةمماغؾذكو، ماأُلحادؼة ظؾـظرة

مماالدؿعالئقةو محقث مأجؾم، معـ مطراعؿف ماظؾشري مظؾفـس محػظ مضد ماظؽرؼؿ ماظؼرنن إن

موأضرمبقحدةمأصؾفمإغلاغ م، مالمعـمأجؾمذلءمنخر مقؿف ماخؿؾػتماألجـاسمعفؿا ؼؼقلم،

ـ ماظطَّقِّؾ اِتم}:ماحلؼمدؾقاغف و َظَؼدآمَطرَّعآـ امب ـِلمند م مو ح ؿ ْؾـ اُػؿآمِصلماْظؾ رِّمو اْظؾ قآِرمو ر ز ْضـ اُػؿآمِع

ـآمخ َؾْؼـ امت ْػِضقًؾا مس َؾكمَطـٍِ مِعؿَّ مَأؼُّف اماظَّاُسماتَُّؼقامر بَُّؽُؿم}ؼؼقلمدؾقاغف:م،موم{و َصضَّْؾـ اُػؿآ ؼ ا

ـآُفؿ امِرج االمَطـِ كامو ِغل اءكمو اتَُّؼقام ـآف امز وآج ف امو ب ثَّمِع ـآمغ ْػٍسمو اِحد ٍةمو خ َؾؼ مِع اظَِّذيمخ َؾَؼُؽؿآمِع

مم.م{ر ِضقؾكاماظؾَّف ماظَِّذيمت ل اء ُظقن مِبِفمو األرآح ام مِإنَّماظؾَّف مَطان مس َؾقآُؽؿآ

ٍَِلِوَق وُلُقَأ  ِهُلَلي َوِل اهلَل ُزِفِغَتِسَأا َوَذي 
* * * 
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م،مو ِؿاَظاظع مبِّر مهلِلمُدؿآاحَل مَأف ذآَأني  مذ مد ُهحآاهلُلمو مالَِّإمف َظِإمنمالُد مَأف ذآَأ،مو مُفؼَؽمَظِراَل منَُّد

مو د غ قِّد  مُعقؿَّقَِّؾغ ا مس ؾآـ ا ماظؾَُّددكا مو ر ُدقُظفم، مو ؾِّد و مص ؾِّمُفؿَُّه مو قآَؾس مْكاِرب ؿآ موس ؾكمنظِف م، قآؾِفمص ِف

ـِقآكمؼ َظاٍنمِإل حآِنِبمُفؿآع ِؾت مـآع ني م،مو ِعؿ َأجآ م.ِمماظدِّؼ

 :الِوَة اإِلِسَوِخِإ     
،ممكظه الغيظو، ضبط اليفس وعـماظؼقؿماألخالضقةماظيتمدسامإظقفاماظؼرننماظؽرؼؿم:م

مأ مصؿعؾقم مماإلغلانن مال ماحلقاة مػذه مؼيف ملؾؿ مؼؿعرض مأن مأومعـ ماملقاضػ ظؾعض

مأنمُت مشضؾ موتلؿـ  مـ  األحداثماظيتمعـمذلغفا اظـػسماإلغلاغقةمتـػعؾموتؿلثرممباموفم؛

،مم،موطظؿماظغقظماظـػسإىلمضؾطماظـصقصماظؼرنغقةمتدسقمضدمجاءتم،موتلؿعموترىم

مدؾقاغف ماحلؼ مؼؼقل محقث م، مواظعػق ماظصػح مدؾقؾ ـآمو }م:ودؾقك مِع مع غآِػر ٍة مِإَظك د اِرُسقا

ماظلَّرَّاِءم مِصل ـآِػُؼقن  مُؼ ـ  ماظَِّذؼ مِظْؾُؿؿَِّؼني  مُأِسدَّتآ مو اْظَلرآُض ماظلَّؿ او اُت مس رآُضف ا مو ج ٍَّة ر بُِّؽؿآ

م ماْظغ قآَظ مو اْظَؽاِزِؿني  ماْظُؿقآِلـِني و اظضَّرَّاِء مُؼِقبُّ مو اظؾَُّف ماظَّاِس ـِ مس  موم{و اْظع اِصني  ؼؼقلم،

متعاىل مو اْظؿ ل اِطني م}: ماْظُؼرآب ك مُأوِظل مُؼمآُتقا مَأنآ مو اظلَّع ِة ـآُؽؿآ مِع ماْظَػضآِؾ مُأوُظق مؼ ْلت ِؾ و َظا

مَظُؽؿآمو اظؾَُّفمَشُػ مَأَظامُتِقؾُّقن مَأنآمؼ غآِػر ماظؾَُّف ـ مِصلمد ِؾقِؾماظؾَِّفمو ْظق عآُػقامو ْظق صآَػُققا قٌرمو اْظُؿف اِجِرؼ

مم{ر ِحقٌؿ مموؼؼقلمجؾمذلغف، ـُم}: مَأحآل  مِباظَِّؿلمِػل  مادآَصعآ مو الماظلَّقِّؽ ُة و المت لآؿ ِقيماْظق ل ـ ُة

مُؼَؾ مص ؾ ُروامو ع ا ـ  ماظَِّذؼ مِإالَّ مُؼَؾؼَّاػ ا مو ِظلٌّمح ِؿقٌؿمو ع ا مَطَلغَُّف مس د او ٌة اػ امؼََّصِنذ اماظَِّذيمب قآـ َؽمو ب قآـ ُف

ـآمس َػامو َأصآَؾح مَصَلجآُرُهمس َؾكماظؾَِّف}وؼؼقلمدؾقاغف:مم، {ِإالَّمُذومح ظٍّمس ِظقٍؿ م.م{َصؿ 

ــبنوعههـماظؼههقؿم:م ــالذ تاا ال صؿههامأطـههرمنؼههاتماظؼههرننماظؽههرؼؿماظههيتمتههلعرممم،  إص

اَلمخ قآر مِصهلمَطهـٍِ ممم}ضالمتعاىلم:موتؾشرماملصؾقنيمباألجرماظعظقؿم،مباإلصالحمبنيماظـاسم،م

ـآمغ فآق اُػؿآ ـآممِع ـ ماظَّاِسمَأوآمع عآُروٍفمَأع ر مِبص د َضٍةِإظَّامع  ـآمؼ ْػع ؾآمذ ِظهممَأوآمِإصآاَلٍحمب قآ َؽمابآِؿغ هاء ممو ع 

ـآمُعهقٍصمج ـ ًػهامممممم}وؼؼقلمدؾقاغفم:مم،م{َصل قآف مُغمآِتقِفمَأجآركامس ِظقؿكامع رآض اِةماظؾَِّف ـآمخ هاف مِعه َصؿ ه

و ؼ لآهَلُظقغ َؽمم}م،موؼؼقلمجهؾمذهلغف:ممم{ِفمِإنَّماظؾَّف مَشُػقٌرمر ِحقٌؿَأوآمِإثآؿكامَصَلصآَؾح مب قآـ ُفؿآمَصَؾامِإثآؿ مس َؾقآ

ـ مممممممم ـِماظق ؿ اع ك،مُضؾآمِإصآاَلٌحمَظُفؿآمخ قآهٌر،مو ِإنآمُتك هاِظُطقُػؿآمَصهِنخآق اُغُؽؿآمو اظؾَّهُفمؼ عآَؾهُؿمامُلْػِلهد مِعه س 

عـمؼؼقعهقنمم،موحذرماحلؼمدؾقاغفمم{ٌزمح ِؽقٌؿامُلصآِؾِح،مو َظقآمذ اء ماظؾَُّفمَظَلسآـ ؿ ُؽؿآمِإنَّماظؾَّف مس ِزؼ



م(7)

ـآمُؼعآِفُؾَؽمَضقآُظهُفمِصهلممم}:ممدؾقاغفؼالمص،محتذؼركامذدؼدكاباإلصلادمبنيماظـاسم ـ ماظَّاِسمع  و ِع

و ِإذ امت هق ظَّكمد هع كمِصهلممممم*اهلَلمس َؾهكمع هامِصهلمَضْؾِؾهِفمو ُػهق مَأَظهدُّماْظِكص هاِمممممممممماْظق ق اِةماظهدُّغآق امو ُؼشآهِفدُمم

و ِإذ امِضقهؾ مَظهُفماتَّهِؼماهلَلممممم*د مو اهلُلمَظامُؼِقبُّماْظَػل افآِؾَؽماْظق رآث مو اظَّلآؾ ماْظَلرآِضمِظُقْػِلد مِصقف امو ُؼ

م.م{َصق لآُؾُفمج ف َُّؿمو َظِؾؽآس ماْظِؿف اُدذ تآُفماْظِعزَُّةمِباْظِنثآِؿمَأخ 

ؿهابماهللم)سهزموجهؾ(م،ممممباظؼقؿماألخالضقهةماظهيتمدسهامإظقفهامطممممصؿامأحقجـامإىلماظؿؿلؽم

دغامعـماحلضهارةمماظؽرؼؿم)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م،محؿكمغؾؾغمعامبؾغمأجدامورؾؼفامردقظـا

م،موهللمدرمذقضلمحقثمضالم:واظرضلمواظؿؼدمم

مصننمػؿمذػؾتمأخالضفؿمذػؾقاممم*م*متهامبؼقههالقمعههؿماألخههإمناماألع

ا سيئَا ال األخالق ال يَدي ألحسيَا إال أىت ، واصزف عيَّاللَه اٍدىا ألحسً 
يصزف عّيا سيئَا إال أىت ، واحفظ بالدىا وشعبيا وجيشيا وشزطتيا ، وارسقيا األمً 
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