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أي »ِٓ ِٕىُ ٌشٙذ ٌٙزا اٌشجً : أِضه أٍِش اٌّؤٍِٕٓ ؾّش تٓ اٌخطاب تٍذ سجً فً اٌّضجذ ٚلاي ٌٍذاضشٌٓ

. ال: ً٘ أٔد جاسٖ األلشب؟ فماي: فأٚلفٗ ؾّش ٚلاي ٌٗ. ؟ فماَ سجً ٚلاي أشٙذ تأٔٗ سجً صاٌخ ثُ جٍش«ٌضّٕٗ

فئرا تأٍِش . ال: ً٘ ؾاٍِرٗ تاٌذسُ٘ ٚاٌذٌٕاس؟ فماي: فضأٌٗ ؾّش. ال: ً٘ سافمرٗ فً صفش؟ فماي: فضأٌٗ ؾّش

اجٍش أٌٙا اٌشجً اٌطٍة فئٔه ال ذؿشفٗ، ثُ لاي ٌٗ ؾثاسج ٌٛ أٔصف ؾالً ٔفضٗ ٌٛضؿٙا ٔصة : اٌّؤٍِٕٓ ٌمٛي ٌٗ

ؾٍٍٕٗ فً وً ؾًّ ٌؿٍّٗ أٚ لٛي ٌٕطك تٗ أٚ ِجٍش ٌجٍضٗ أٚ جذي فً اٌذٌٓ أٚ ذؿصة ٌشأي أٚ اصرخفاف تاٌشأي 

ٌؿٍه سأٌرٗ ٌرّرُ تمشاءج اٌمشآْ فً اٌّضجذ فغشذه ٘زٖ اٌرالٚج فػٕٕد : لاي ؾّش ٌٍشجً تؿذ ِا سد شٙادذٗ. اَخش

!  أٔٗ سجً صاٌخ

 

هلل دّسن ٌاتٓ اٌخطاب، جّؿد تؿثاسذه وً ِماصذ اٌذٌٓ اٌرً أذؿة اٌفمٙاء أٔفضُٙ درى ٚضؿٛ٘ا ٚششدٛ٘ا فً 

إّٔا ُتؿثد ألذُّ ِىاسَ »ِجٍذاخ ضخّح، ٚخالصرٙا لٛي إٌثً صٍى اهلل ؾٍٍٗ ٚصٍُ فً أصٍٛب لصش ٚاخرصاس 

، أِا ؾٕاصش٘ا اٌخّضح فًٙ دفع اٌّاي ٚاٌؿمً ٚإٌفش ٚاٌذٌٓ ٚاٌؿشض ٌىً إٌاس، ٚاإلٔضاْ ِىٍف «األخالق

ِٚا اٌؿثادج إال . تذفع رٌه فً ٔفضٗ ٚفً غٍشٖ، ٌٚٛ ؾٍى غٍش اٌٍّح، فًٙ دمٛق اإلٔضاْ ؾٍى أخٍٗ اإلٔضاْ

إلشاس تاٌؿثٛدٌح هلل ٚاٌطاؾح ألٚاِشٖ ٚٚصٍٍح ٌرطٍٙش إٌفش ٚصّٛ٘ا ؾٓ اٌّذشِاخ، ٚذأٍٍ٘ٙا ٌٍذفاظ ؾٍى ِماصذ 



اٌرششٌؽ، فٍٛ صٍى أدذٔا ٚلشأ اٌمشآْ ٚذؿثذ ٚ٘ٛ الٌزاي ؾٍى إٌزائٗ ٌٕفضٗ ٌٚغٍشٖ تفؿً ِا ٌٕٙى اٌششؼ ؾٕٗ فئٔٗ ِا 

صٍى ٚال صاَ ٚال لشأ اٌمشآْ، فٍٛ صذد ؾثادذٗ ٌغٍّشخ داٌٗ ٚدّضٕد صٍٛوٗ، فئٔٙا ذّذٛ اٌزٔٛب فرضّٛ اٌشٚح ٚذشق 

: اٌطثاؼ ٌٚشؿش اٌىْٛ وٍٗ تخفح ٘زا اٌؿاتذ ٚصالدٗ، ٌٚٛضؽ ٌٗ اٌمثٛي فً األسض ٚفً اٌضّاء، لاي ستٕا ؾز ٚجً

ِٓ ٌُ ذٕٙٗ صالذٗ ؾٓ »ٚلاي ٔثٍٕا صٍى اهلل ؾٍٍٗ ٚصٍُ .  اٌؿٕىثٛخ45 {إْ اٌصالج ذٕٙى ؾٓ اٌفذشاء ٚإٌّىش}

، فاٌّضأٌح وّا ٚصفٙا صٍذٔا ؾّش تٓ اٌخطاب ٌشٙذ٘ا اٌجاس فً أخالق جاسٖ ٌغاس «اٌفذشاء ٚإٌّىش فال صالج ٌٗ

ؾٍٍٗ ٚال ٌغاس ِٕٗ، ٌٚذافع ؾٍى دشِرٗ فال ٌرطٍؽ إٌٍٙا، ٌٚشٙذ٘ا اٌّضافش فً آداب اٌشفمح ِؽ سفٍمٗ تاإلٌثاس ال 

تاألٔأٍح، ٚتاٌىشَ ال تاٌطّؽ، ٚاٌّمشض فً ؾفح ٚأِأح اٌّمرشض، ٚاٌثائؽ ٚاٌّشرشي فً ذؿاِالذّٙا، ٚدرى فً 

اٌخالفاخ تٍٓ األً٘ ٚاٌزِالء ٚاٌجٍشاْ التذ أْ ٌرٍّز اٌؿاتذْٚ تؿفح أٌفاغُٙ ٚدضٓ خٍمُٙ، ٚوّا لًٍ ٌٍش اٌّٙزب 

ِٓ ٌشٍذ تٕفضٗ إّٔا اٌّٙزب ِٓ ٌشٍذ إٌاس تخٍمٗ، فاٌصالج ٚوزا وً اٌؿثاداخ ذشٌخ إٌفش ٚذغٍش وٍّاٌٚرٙا، ٌزا 

ََ ٌَُصًٍ »أِسْدَٕا تاٌصالج ٌا تالي، وٍف ال ٚ٘ٛ اٌزي لاي : واْ صٍى اهلل ؾٍٍٗ ٚصٍُ ؾٕذ اٌىشب ٌٕادي ٌَْؿْثَذ ِإَرا َلا ِإْ ا

ْٕٗ ْٚ َصَجَذ َذَضاَلَطْد َؾ َّا َسَوَؽ َأ ِٗ َفُىٍ ْٚ َؾاِذِم ِٗ َأ ُِٛضَؿْد َؾٍَى َسْأِص ِٗ َف ًَ ِتُزُِٔٛت فّٓ ذضالطد ؾٕٗ  (سٚاٖ اتٓ دثاْ)« ُأِذ

اٌزٔٛب التذ ٚأْ ٌرغٍش تصالذٗ، ٌىٓ إرا صٍى ٚصاَ ٚلشأ اٌمشآْ ٌُٚ ٌرغٍش فًٙ اٌخًٍ فً اٌؿثادج؟ أَ فً ٚؾذ اهلل 

!  ٌٍؿاتذٌٓ؟ أَ اٌخًٍ فً اٌفصً تٍٓ اٌؿثاداخ ٚاٌّؿاِالخ؟ ساجؽ ٌٛ صّذد
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