
ر�س�ال�ة� ب�ول�س� \لر�س�ول� إ�ل�ى ت�يط�س�

�و�ل� ا�ل�ص�ح�اح� \ل

 ب�ول�س�، ع�ب�د� \لله�، و�ر�س�  ول� ي�س�  وع� \ل�م�س�  يح�، ل�ج�  ل�1 
 إ�يم�  ان� م�خ�ت�  ار�ي \لل  ه� و�م�ع�ر�ف�  ة� \ل�ح�  ق2، \ل�  ذ�ي ه�  و� ح�س�  ب�

�ب�د�ي�  ة�، \ل�ت�  ي و�ع�  د� ب�ه�  ا \لل  ه�2\لت�ق�و�ى،   ع�ل�ى ر�ج�اء� \ل�ح�ي�اة� \ل
�ز�ل�ي�  ة�،  �ز�م�ن�  ة� \ل  و�إ�ن�م�  ا أ�ظ�ه�  ر�3\ل�م�ن�ز�ه� ع�  ن� \ل�ك�  ذ�ب�، ق�ب�  ل� \ل

 ك�ل�م�ت�ه� ف�  ي أ�و�ق�ات�ه�  ا \ل�خ�اص�  ة�، ب�  ال�ك�ر�از�ة� \ل�ت�  ي \ؤ�ت�م�ن�  ت� أ�ن�  ا
 إ�ل�  ى ت�يط�  س�، \ل�ب�  ن�4ع�ل�ي�ه�  ا، ب�ح�س�  ب� أ�م�  ر� م�خ�ل2ص�  ن�ا \لل  ه�، 

Sم�  \لص�ر�يح� ح�س�ب� \ل�يم�ان� \ل�م�ش�  ت�ر�ك�. ن�ع�م�  ةS و�ر�ح�م�  ةS و�س�  ل
 م� ن� أ�ج� ل�5م�ن� \لله� \لب� و�الر�ب2 ي�س�وع� \ل�م�س� يح� م�خ�ل2ص� ن�ا. 

�م�  ور� \لن�اق�ص�  ة�،  ه�ذ�ا ت�ر�ك�ت�ك� ف�ي ك�ر�يت� ل�ك�ي� ت�ك�م2ل� ت�ر�ت�ي  ب� \ل
 إ�ن� ك�  ان� أ�ح�  د6Sو�ت�ق�يم� ف�ي ك�ل2 م�د�ين�ة` ش�ي�وخا ك�م�ا أ�و�ص�  ي�ت�ك�. 

�دS م�ؤ�م�ن�  ون� ل�ي�س�  وا ف�  ي � ل�و�م̀، ب�ع�ل� \م�ر�أ�ة` و�اح�د�ة̀، ل�  ه� أ�و�ل  ب�ل
� م�ت�م�ر2د�ي  ن� -  �ع�  ة� و�ل �ن�  ه� ي�ج�  ب� أ�ن� ي�ك�  ون�7ش�  ك�اي�ة� \ل�خ�ل  ل

� � ل�  و�م` ك�و�ك�ي  ل� \لل  ه�، غ�ي�  ر� م�ع�ج�  ب̀ ب�ن�ف�س�  ه�، و�ل �س�  ق�ف� ب�ل  \ل
� ط�  ام�ع` ف�  ي � ض�  ر�اب`، و�ل � م�  د�م�ن� \ل�خ�م�  ر�، و�ل  غ�ض�  وب`، و�ل

p،8\لر2ب�ح� \ل�ق�ب�يح�،   ب�  ل� م�ض� يفا ل�ل�غ�ر�ب� اء�، م�ح�بq ا ل�ل�خ�ي�  ر�، م�ت�ع�ق2ل
�ز�ما ل�ل�ك�ل�م�ة� \لص�  اد�ق�ة� \ل�ت�  ي9ب�ارqا، و�ر�عا، ض�اب�طا ل�ن�ف�س�ه�،   م�ل



 ب�ح�س�  ب� \لت�ع�ل�ي  م�، ل�ك�  ي� ي�ك�  ون� ق�  اد�را أ�ن� ي�ع�  ظ� ب�  الت�ع�ل�يم�
 ف�  إ�ن�ه� ي�وج�  د� ك�ث�ي  ر�ون�10\لص�  ح�يح� و�ي�و�ب2  خ� \ل�م�ن�اق�ض�  ين�. 

�  م�ت�م�ر2د�ي  ن� ي�ت�ك�ل�م�  ون� ب�ال�ب�اط�  ل�، و�ي�خ�  د�ع�ون� \ل�ع�ق�  ول�، و�ل
 ال�  ذ�ين� ي�ج�  ب� س�  دz أ�ف�  و�اه�ه�م�،11س�ي�م�ا \ل�ذ�ين� م�ن� \ل�خ�ت�ان� - 

� ي�ج�  ب�، م�  ن�  ف�  إ�ن�ه�م� ي�ق�ل�ب�  ون� ب�ي�وت  ا ب�ج�م�ل�ت�ه�  ا، م�ع�ل2م�ي  ن� م�  ا ل
 ق�ال� و�اح�  دS م�ن�ه�  م� - و�ه�  و� ن�ب�  ي} ل�ه�  م�12أ�ج�ل� \لر2ب�ح� \ل�ق�ب�يح�. 

Sب�ط�  ون .Sر�د�ي�  ة Sون� د�ائ�ما ك�  ذ�اب�ون�. و�ح�  وشzخ�اص}: «\ل�ك�ر�يت�ي 
 .«Sف�ل�ه�  ذ�ا \لس�  ب�ب� و�ب2خ�ه�  م�13ب�ط�ال�ة .Sه�ذ�ه� \لش�ه�اد�ة� ص�  اد�ق�ة 

� ي�ص�  غ�ون�14ب�ص�ر�ام�ة` ل�ك�ي� ي�ك�ون�وا أ�ص�ح�اء� ف�  ي \ل�يم�  ان�،   ل
�ن�  اس` م�ر�ت�  د2ين� ع�  ن� \ل�ح�  ق2.  إ�ل�ى خ�ر�اف�ات` ي�ه�ود�ي�ة` و�و�ص�  اي�ا أ

 ك�  لz ش�  ي�ء` ط�  اه�رS ل�لط�  اه�ر�ين�، و�أ�م�  ا ل�لن�ج�س�  ين� و�غ�ي�  ر�15
 \ل�م�ؤ�م�ن�ين� ف�ل�ي�س� ش�ي�ءS ط�اه�را، ب�ل� ق�د� ت�ن�ج�س� ذ�ه�ن�ه�م� أ�ي�ضا

 ي�ع�ت�ر�ف�  ون� ب�  أ�ن�ه�م� ي�ع�ر�ف�  ون� \لل  ه�، و�ل�ك�ن�ه�  م�16و�ض�  م�ير�ه�م�. 
 ب�ال�ع�م�ال� ي�ن�ك�ر�ون�ه�، إ�ذ� ه�  م� ر�ج�س�  ون� غ�ي�  ر� ط�  ائ�ع�ين�، و�م�  ن�

ج�ه�ة� ك�ل2 ع�م�ل` ص�ال�ح` م�ر�ف�وض�ون�.



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ان�ي
 أ�ن�2و�أ�م�ا أ�ن�ت� ف�ت�ك�ل�م� ب�م�  ا ي�ل�ي  ق� ب�  الت�ع�ل�يم� \لص�  ح�يح�: 1 

 ي�ك�  ون� \ل�ش�  ي�اخ� ص�  اح�ين�، ذ�و�ي و�ق�  ار̀، م�ت�ع�ق2ل�ي  ن�، أ�ص�  ح�اء�
 ك�ذ�ل�ك� \ل�ع�ج�  ائ�ز� ف�  ي س�  ير�ة`3ف�ي \ل�يم�ان� و�\ل�م�ح�ب�ة� و�الص�ب�ر�. 

 ت�ل�يق� ب�ال�ق�د�اس�ة�، غ�ي�ر� ث�ال�ب�ات`، غ�ي�ر� م�س�ت�ع�ب�د�ات` ل�ل�خ�م�  ر� \ل�ك�ث�ي  ر�،
�ح�،   ل�ك�ي� ي�ن�ص�ح�ن� \ل�ح�د�ث�ات� أ�ن� ي�ك�ن� م�ح�ب�  ات`4م�ع�ل2م�ات` \لص�ل

�د�ه�ن�،  �ز�م�ات`5ل�ر�ج�ال�ه�ن� و�ي�ح�ب�ب�ن� أ�و�ل  م�ت�ع�ق2ل�ت`، ع�ف�يف�ات̀، م�ل
� ي�ج�د�ف� ع�ل�ى  ب�ي�وت�ه�ن�، ص�ال�ح�ات̀، خ�اض�ع�ات` ل�ر�ج�ال�ه�ن�، ل�ك�ي� ل

 ك�  ذ�ل�ك� ع�  ظ� \ل�ح�  د�اث� أ�ن� ي�ك�ون�  وا م�ت�ع�ق2ل�ي  ن�،6ك�ل�م�  ة� \لل  ه�. 
 م�ق�د2ما ن�ف�س�ك� ف�ي ك�  ل2 ش�  ي�ء` ق�  د�و�ةp ل�ل�ع�م�  ال� \ل�ح�س�  ن�ة�،7

�م  ا8و�م�ق�د2ما ف�ي \لت�ع�ل�ي  م� ن�ق�  او�ةp، و�و�ق�  ارا، و�إ�خ�ل�ص  ا،   و�ك�ل
Sإ�ذ� ل�ي�س� ل�ه� ش�  ي�ء ،zص�ح�يحا غ�ي�ر� م�ل�وم̀، ل�ك�ي� ي�خ�ز�ى \ل�م�ض�اد 

 و�\ل�ع�ب�ي  د� أ�ن� ي�خ�ض�  ع�وا ل�س�  اد�ت�ه�م�،9ر�د�يءS ي�ق�  ول�ه� ع�ن�ك�  م�. 
 غ�ي�  ر�10و�ي�ر�ض�  وه�م� ف�  ي ك�  ل2 ش�  ي�ء̀، غ�ي�  ر� م�ن�اق�ض�  ين�، 

 م�خ�ت�ل�س�ين�، ب�  ل� م�ق�  د2م�ين� ك�  ل� أ�م�ان�  ة` ص�  ال�ح�ة`، ل�ك�  ي� ي�ز�ي2ن�  وا
�ن�ه� ق�د� ظ�ه�ر�ت� ن�ع�م�ة�11ت�ع�ل�يم� م�خ�ل2ص�ن�ا \لله� ف�ي ك�ل2 ش�ي�ء̀.   ل

 م�ع�ل2م�  ةp إ�ي�ان�  ا أ�ن� ن�ن�ك�  ر�12\لل  ه� \ل�م�خ�ل2ص�  ة� ل�ج�م�ي  ع� \لن�  اس�، 
\ل�ف�ج�  ور� و�الش�  ه�و�ات� \ل�ع�ال�م�ي�  ة�، و�ن�ع�ي  ش� ب�الت�ع�قz  ل� و�\ل�ب�  ر2 و�

\لت�ق�و�ى ف�ي \ل�ع�ال�م� \ل�ح�اض�ر�،   م�ن�ت�ظ�ر�ين� \لر�ج�اء� \ل�م�ب�ار�ك�13و�



 و�ظ�ه�  ور� م�ج�  د� \لل  ه� \ل�ع�ظ�ي  م� و�م�خ�ل2ص�  ن�ا ي�س�  وع� \ل�م�س�  يح�،
�ج�ل�ن�ا، ل�ك�ي� ي�ف�د�ي�ن�ا م�ن� ك�ل2 إ�ث�م`، و�ي�ط�ه2ر�14  \ل�ذ�ي ب�ذ�ل� ن�ف�س�ه� ل

 ت�ك�ل�م� ب�ه�ذ�ه�15ل�ن�ف�س�ه� ش�ع�با خ�اصqا غ�ي�ورا ف�ي أ�ع�م�ال` ح�س�ن�ة`. 
.Sي�س�ت�ه�ن� ب�ك� أ�ح�د � و�ع�ظ� و�و�ب2خ� ب�ك�ل2 س�ل�ط�ان`. ل



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ال�ث�
 ذ�ك2ر�ه�   م� أ�ن� ي�خ�ض�   ع�وا ل�لر2ي�اس�   ات� و�\لس�   ل�ط�ين�1 

 و�ل�2و�ي�ط�يع�  وا، و�ي�ك�ون�  وا م�س�  ت�ع�د2ين� ل�ك�  ل2 ع�م�  ل` ص�  ال�ح`، 
 ي�ط�ع�ن�  وا ف�  ي أ�ح�  د̀، و�ي�ك�ون�  وا غ�ي�  ر� م�خ�اص�  م�ين�، ح�ل�م�  اء�،

�ن�ن�  ا ك�ن�  ا ن�ح�  ن� أ�ي�ض  ا3م�ظ�ه�ر�ين� ك�ل� و�د�اع�ة` ل�ج�م�يع� \لن�اس�.   ل
p أ�غ�ب�ي�  اء�، غ�ي�  ر� ط�  ائ�ع�ين�، ض�  ال2ين�، م�س�  ت�ع�ب�د�ين� ل�ش�  ه�و�ات`  ق�ب�ل
 و�ل�ذ�ات` م�خ�ت�ل�ف�ة`، ع�ائ�ش�ين� ف�ي \ل�خ�ب�  ث� و�\ل�ح�س�  د�، م�م�ق�  وت�ين�،

 و�ل�ك�ن� ح�ين� ظ�ه�  ر� ل�ط�  ف� م�خ�ل2ص�  ن�ا4م�ب�غ�ض�ين� ب�ع�ض�ن�ا ب�ع�ضا. 
� ب�أ�ع�م�  ال` ف�  ي ب�  ر� ع�م�ل�ن�اه�  ا ن�ح�  ن�، ب�  ل�5\لله� و�إ�ح�س�  ان�ه� -   ل

�د� \لث�  ان�ي و�ت�ج�د�ي  د�  ب�م�ق�ت�ض�  ى ر�ح�م�ت�  ه� -خ�ل�ص�  ن�ا ب�غ�س�  ل� \ل�م�يل
 \ل�ذ�ي س�ك�ب�ه� ب�غ�نpى ع�ل�ي�ن�  ا ب�ي�س�  وع� \ل�م�س�  يح�6\لرzوح� \ل�ق�د�س�، 

 ح�ت�ى إ�ذ�ا ت�ب�ر�ر�ن�ا ب�ن�ع�م�ت�ه� ن�ص�ير� و�ر�ث�ةp ح�س�  ب� ر�ج�  اء�7م�خ�ل2ص�ن�ا. 
�ب�د�ي�  ة�.   ص�  اد�ق�ةS ه�  ي� \ل�ك�ل�م�  ة�. و�أ�ر�ي  د� أ�ن� ت�ق�  ر2ر�8\ل�ح�ي�  اة� \ل

�م�  ور�، ل�ك�  ي� ي�ه�ت�  م� \ل�  ذ�ين� آم�ن�  وا ب�  الله� أ�ن� ي�م�ار�س�  وا  ه�ذ�ه� \ل
�م�  ور� ه�  ي� \ل�ح�س�  ن�ة� و�\لن�اف�ع�  ة� p ح�س�ن�ةp. ف�  إ�ن� ه�  ذ�ه� \ل  أ�ع�م�ال

�ن�س�  اب� و�\ل�خ�ص�  وم�ات� و�9ل�لن�اس�.  و�أ�م�ا \ل�م�ب�اح�ث�ات� \ل�غ�ب�ي�ة� و�\ل
.Sن�ه�ا غ�ي�ر� ن�اف�ع� ة`، و�ب�اط�ل� ة� \ل�م�ن�از�ع�ات� \لن�ام�وس�ي�ة� ف�اج�ت�ن�ب�ه�ا، ل  و�

 ا�لر�ج�ل� \ل�م�ب�ت�د�ع� ب�ع�د� \ل�ن�ذ�ار� م�ر�ةp و�م�ر�ت�ي�  ن� أ�ع�  ر�ض� ع�ن�  ه�.10
 ع�ال�ما أ�ن� م�ث�ل� ه�ذ�ا ق�د� \ن�ح�ر�ف�، و�ه�  و� ي�خ�ط�  ئ� م�ح�ك�وم  ا11



 ح�ين�م�  ا أ�ر�س�  ل� إ�ل�ي�  ك� أ�ر�ت�يم�  اس� أ�و�12ع�ل�ي�  ه� م�  ن� ن�ف�س�  ه�. 
�ن2  ي ع�ز�م�  ت�  ت�يخ�يك�س� ب�اد�ر� أ�ن� ت�أ�ت�ي� إ�ل�ي� إ�ل�ى ن�يك�وب�ول�يس�، ل

 ج�ه2  ز� ز�ين�  اس� \لن�ام�وس�  ي� و�أ�ب�لz  وس�13أ�ن� أ�ش�  ت2ي� ه�ن�  اك�. 
 .Sي�ع�و�ز�ه�م�ا ش�ي�ء �  و�ل�ي�ت�ع�ل�م� م�ن� ل�ن�ا14ب�اج�ت�ه�اد` ل�لس�ف�ر� ح�ت�ى ل

p ح�س�ن�ةp ل�ل�ح�اج�ات� \لض�ر�ور�ي�ة�، ح�ت�  ى  أ�ي�ضا أ�ن� ي�م�ار�س�وا أ�ع�م�ال
� ث�م�ر`.  � ي�ك�ون�وا ب�ل  ي�س�ل2م� ع�ل�ي�ك� \ل�ذ�ين� م�ع�ي ج�م�يعا. س�ل2م�15ل

 ع�ل�ى \ل�ذ�ين� ي�ح�بzون�ن�  ا ف�  ي \ل�يم�  ان�. \�لن2ع�م�  ة� م�  ع� ج�م�يع�ك�  م�.
آم�ين�.
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