
 للمبتلني باملعاصي: وصيَّيت -

وؤلك ىى مل  ملعقىى  ملؤمعلىى وملو وؤ ىى)ؤلشىى ت مبملال ل ىىامل  ىى  ملوململؤلشىىب  ملوخصوصىى  ململأوصىىاملؤدلىى مجيعمل   ىى  مل
ؤلىىىيملا أىىى ملأا عاىىىحملؤدل  صىىىنملاىىىلملاىىى وؤملؤمعىىىوؤ ملؤل د بىىىاملمجىىىلملؤل ق تىىى مبمل ملؤلىىى ع  ملوؤ خىىى  مللكىىى ملعىىىو ملمجىىىلمل

لللىى مجيعملل قل ىىوؤملعيأىى ملوعىىلملتق ىىاملؤدل ىى  ململتىىو   ؤ ملؤلىىوعو ملوؤدل  صىىنملوليىى واملت ىىاملؤل وؤاىى مبمل   يىىاملوؤ ىى امل
مل:وؤدل  صن

نملؤدليىى اقعمل ملؤلىى   ملأعملعلىىاملعىىو  مل ىى   ملاشىى  ملؤاملمجىىعملؤدليىى اقعملاىىولملؤلق  مجىىا ملومج لىىولمل)مجىىلملؤ ل ىى -1
ملؤمسف ملمجلملؤلي  .

ىلملإىلملعيقىى مليملاىى تاملتىى ملإتملاىى ؤ ملتسلسىى ملمجىىلملعىى  ملاىىولملؤلق  مجىىاملمجىىلملصىى ارملؤمجىى أ ملهملغىى مللىى مل ل ىى -2
ملؤلي  .
مل.ؤلزؤينملحيش مل  فاملعلاملؤلص ؤطملت يف ملمجي ملأه ملؤلي   -3
ملايأش ملاولملؤلق  مجا.ملمجلملو عملعص ملتعملا املسلل نملظ  ملؤعقل ملؤل ص مل  ب ع  مل -4
ملمجلملللمملمج مجي ملعلاملو أ ملتغريملاقملللل  ملؤدللئكاملالمل س مبملع  مج . -5
ملؤدلس  لنملتغريملؤ ل ؤ ملاأيتملاولملؤلق  مجاملول سملعلاملو أ ملحلمملأاملمجيزو ملؤجلل ملخمزا . -6
نملهملخي  ى ملمجىلملؤلى ع  ملاىلملأعلىاملؤاململمجلملافظملعلىاملمجى مجلملةلىاملل شىأ  مل ى ملتىعملؤليى قمل ى نملاقى  مل -7

ملافض  ملول مل ملؤ خ  ملعوؤ ملع  م.
ملىلملسبعملأ ؤ نمل ملع  مل أيم.إاثق مل  ملت ع ململمجلمل ص ملأ    مل -8
مِجيىى  ملمُج َىَ َلىى ؤ ملَاَدىىزؤَُُّ ملَ َأىىي ُمملخ لِىى ؤ ملِا أىى ملَوَ ِضىىَ مل)) -9 ملاَىقي ُىى يملمُج ي ؤاملَعَل يىىِ ملَوَلَ يَىىُ ملَوأََعىى  مللَىىُ ملَعىىوؤت  ملَومَجىىلي

مل ملؤليس ء. مل 93َعِ  ل  مل)
ملعكملاولملؤلق  مجاملوهوملؤل ص صملؤدلوؤ .مجلملؤس لعملؤلغي ءملاص مل ملأذع ملؤم -11
مل ملاولملؤلق  مجاملمجعملع ت ملؤلو ل.شومجلملش  ملؤخلل ملا -11
وحيشىى ملسىىىك ؤع ملإىلملوؤعاملسىىك ؤنمل مل أىىىيمملوالقىىامل ملت ىىى ملسىىىك ؤنململومجىى مجلملؤخللىىى ملديىىومبملعلشىىى  مل -12

مل.وا خ ملت تومبملسك ؤن
َقِلُبونمل)مجلملظلمملؤلي قملا ل لمملظلل مبملاولملؤلق  مجامل) -13 َقَلٍ ملاَىيىي مل.  َوَس َى يَلُمملؤل ِواَلملظََلُلوؤملَأا ملمُجيىي
مل.ل ملؤاملعل  مل ملؤل ع  ملول مل ملؤ خ  ملعوؤ ملع  مسل ململمجلملأع نملظ دل  مل -14
ملاحملؤلق سنملمج ملمجضلوع ملمجلملعص ينملمجلملأول  ئنملسللتملعل  ملأع ؤئنملوهملأت يل.و ملؤحل  -15
ملؤلكربا ءمل عؤئنملاللمللبسمل عؤئنملأعخل  ملع  املوهملأت يل. -16
يتملاىولملؤلق  مجىىاملا قى ومللىى مل)اى ملخ سىى ملاى مل ىى ع ملاى مل ىى ا ملاىب ملعللىىكملأعب عتى ملاىىملصىىلت ملأو ملؤدل ؤئىنمل -17

مل. وتل ملأ   ملا ذه ملوخوملأ   ملمململعللتملل 



املؤإلخىىىوؤنملأنملهملاقصىىى وؤملال ل  أىىى ملوافىىىظملت ىىىاملمجضىىى مج يأ ملوثىىى مملهىىىو ملؤلوصىىى امل ىىى احملو ريهىىى ملأوصىىى
نلىىىعملعيأىىى ملاقىىى وملؤإلمجىىى لملأت دل  صىىىنملوهملأسىىى ل عملأنململاإذملسىىىأل ملسىىى ئ ملنىىى ئلملإعىىى ملمجب لىىى)  ملؤإلمجىىى لملؤحلسىىىعمل

مل:)  ملاق وملنملعللتمل  ملا عل ملمج ملش تملاق وملمج ملهن،إمخساملش وطملاملكشرتطملعل أ
مل.وؤعل ملمج ملش ت  ملمجلمل ةقملؤاملأتمله -1
مل.وإذؤملعص تملؤاملالملت ص مل ملأ   ملوؤعل ملمج ملش ت -2
مل.وإذؤمل  ء ملمجلكملؤدلومبملا عا  ملعيكملوؤعل ملمج ملش ت -3
مل.وإذؤمل  ء ملؤدللك نمل ملنرب ملالملتقب ملأنملغ س ملوؤعل ملمج ملش ت -4
ملىلملؤليريؤنملا عا  ملوؤعل ملمج ملش ت.إوإذؤمل ا كملمج لكملخ ةنملؤلي  مل -5

 ص قملس  ملؤلشأ ؤءملعل  ملؤلسلل


