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بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ
ٖد ٜ٘صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ يف بٝت٘

ٖ9341/6/82ـ

فإٕ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٖ ٛاألض ٠ٛاحلطٓٚ ،٢ايكد ٠ٚايهرب ،٣يهـٌ
َطــًِ َٚطــًُ ،١بأخالقــ٘ ٜتقًكــٚ ،ٕٛبٗدٜــ٘ ٜٗتــدٚ ،ٕٚبطــٓت٘ ٜطــتٓ ،ٕٛاَتث ـ
يكٛي٘ تع ىل ﴿يَكَدِ نَ َٕ يَهُِِ فِِ ٞزَضُُـ ٍِٛايًََّّـِ٘ أُضِِـ ْ٠َٛحَطََـَٓ ْ١يِّ ََُـٔ نََـ َٕ َٜسِجُُـ ٛايًََّّـَ٘
نَـ ِثِااّ﴾ فدٜٓـ٘ أحطـٔ ايـدٖٚ ،ٜٔدٜـ٘ أنُـٌ ايـد،ٟ
نَـسَ ايًََّّـَ٘ َ
ََٚايِ ََِّٛٝاآلخِسَ َٚذَ َ
ٚخًك٘ أعظِ اخلًل ،حت ٢ق ٍ ف ٘ٝزب٘ ﴿َٚإَِِّْوَ يَعًَََ ٢خًُُلٍ عَظِِ﴾ٍِٝ
عب د اهلل :يكد حبـ اهلل تعـ ىل ْبََّّٝـ٘ أنُـٌ األخـالمٚ ،أْبـٌ ايفـت ف فهـ ٕ
صِـ ـ ٚ ،اجلًـــٝظ
ٚاملٛجِّـــ٘ ايٓ ِ
ِّ
عًٝـــ٘ ايفـــالٚ ٠ايطـــالّ يصٚج تـــ٘ ايـــص ٚاحلبٝــ ،
املــناِِْظف ن ـ ٕ عًٝــ٘ ايفــالٚ ٠ايطــالّ ـ شس ْط ـ  ٙ٤يف ايطـ َّـسَّاٜٛٚ ،٤اضــ َّٔٗٝيف
ايضسََّّا ،٤ن ٕ ٜطُع شهٛأَّٖٜٚ ،هتهـ دَـٛعَّٜٗٔ ،ـنذ َّٜٔٗبًطـ ْ٘ٚ ،
جيــسس َعـ عسَّٖٔ بعب زتــ٘ َٚ ،ـ بــسد بٝــد ٙاَــسأ ّ٠قــد

ٜتفــََّّٝد األخ ـ ٚ ،٤

ٜتتبََّّع ايعثسا ٜ ٚ ،ضقِِِّّ ايص َّ ُُٜ ٚ ،د ِٜايعت د ٜتحٌََُّّ ايتٜٚ ،٠ٛتغ ب ٢عـٔ
ايهب ٠ٛقً ٌٝاملالَ ،١نثا ايعهس ٚايعسف ٕ
عب ـ د اهلل َ :ــٔ أخالقــ٘ صــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ يف بٝتــ٘  :أْــ٘ صــً ٢اهلل عًٝــ٘
ٚضــًِ ،ن ـ ٕ حسٜف ـ عًــ ٢تعًــ ِٝأًٖــ٘ ايعًــِ ايٓ ـ فع ،حسٜف ـ عًــ ٢دعــٛتِٗ إىل
ايعٌُ ايف حل ،فأ َٔ ٍٚأضـًِ بـ٘ َـٔ ايٓطـ  ،٤شٚجتـ٘ خدجيـ ١زبـ ٞاهلل عٓٗـ ،
فدٍ ذيو عًَ ٢ب دزت٘ إ ٖ ٜبـدعٛتٗ إىل اخلـا ٚنـ ٕ َـٔ أرـ ز تعًـ ِٝأًٖـ٘ ،إٔ
أصبحت ع ٥ع ١زب ٞاهلل عٓٗ أعًِ ْط ٖ ٤ر ٙاألَـ ١فـأَ ٜٔـٔ تسنـٛا أًٖـ ِٗٝف
يتعًُِٗ ايكٓٛا ٜٛٚ ،ج٘ أفه زِٖ َع ٖا َٛاقع ايتٛاصٌ
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َٔ ضًٛن٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضـًِ يف بٝتـ٘  :أْـ٘ نـ ٕ ثـ أًٖـ٘ عًـْٛ ٢افـٌ
اي ع

ٚايكسبـ  ،فضـال عـٔ عصاُٗ٥ـ ٚفسا٥ضـٗ  ،فتـ ٞصـح ٝايبقـ ز ٟأْـ٘

اضتٝكظ ي ١ًٝفك ٍ «ضبح ٕ اهلل َ ذا أْصٍ ايً َٔ ١ًٝايتتٓ َ ١ذا أْصٍ َـٔ اخلـصأ٥
َٔ ٜٛقظ صٛاح احلجسا ؟ ٜـ زد ن ضـ ١ٝيف ايـدْ ٝع زٜـ ١يف اآلخـسٜ »٠سٜـد
بريو إٔ ٜكُٔ فٝفًني َٔ ايًٌٝ
ٚن ٕ ٜكس أٖـٌ بٝتـ٘ عًـَ ٢عفـ ١ٝهلل بـٌ ٜغضـ هلل ٜٚتُعـس ٚجٗـ٘ يف ذاتـ٘
ٜٚب دز إىل إْه ز املٓهسَٚ ،ـٔ ذيـو أْـ٘ قـدّ َـٔ ضـتس فٛجـد ع ٥عـ ١قـد شٜٓـت
بٝتٗــ بطـــت ز ٠فٗٝــ تفــ ٜٚس يـــرٚا أزٚاس فغضــ ٚأبـــ ٢إٔ ٜــدخٌ حتـــ ٢اْصيـــت
ايطت زٚ ٠شكتٗ ْفتني ٚجعًتٗـ ٚضـ دتني ُُٜجًـظ عًٗٝـ فًٝـتعًِ َـٔ ٜـس ٣شٚجتـ٘
ٚأ ٚد ٙعً ٢املٓهس فٝطهت عِٓٗٚ ،زمب أع ِْٗ عً٘ٝ
ٚن ٕ يف بٝت٘ ٜك ّٛخبدَْ ١تط٘ عً ٘ٝايفالٚ ٠ايطالّ ،إزاح ١ألًٖ٘ ٚختتٝت
عِٓٗ ،فكـد ضـً٦ت ع ٥عـ ١عـٔ ٖـد ٟايـٓيب صـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ يف بٝتـ٘ فك يـت
ن ٕ ٜه ٕٛيف َٗٓ ١أًٖـ٘ ،ثًـ شـ ت٘ٚ ،خيـٝد رٛبـٜ٘ٚ ،سقـع ديـٚ ،ٙٛخيفـ
ْعًــٜ٘ ٚ ،ــصاٍ نــريو حتــ ٢صضــس ايفــال ٠فٝقــس إيٗٝـ فــأَ ٜٔــٔ ٜــأْ عــٔ
َط عد ٠شٚجت٘ف ٜٚعترب ذيو ْكف يف زجٛيت٘
عب ـ د اهللَٚ :ــٔ َه ـ زّ أخالقــ٘ أْــ٘ ن ـ ٕ ذل َ ـ ألًٖــ٘ ،ع ٛف ـ عًــ،ِٗٝ
زحُٝـ بٗـَِ ،عتٓٝـ بعـنَ ،ِْٗٚـع نثـس ٠أشـغ ي٘ٚ ،جطـَ ِٝطـنٚي ٝت٘ ،فهـ ٕ
ٛ ٜف عًْ ٢ط  ٘٥نٌ ٜـ ،ّٛرـِ خيـا ايًٝـٌ ملـٔ تهـْٛ ٕٛبتٗـ ٚ ،نـ ٕ إذا أزاد
ضتسا مل خي َٓٗٔ َٔ ٜع ٚ ٤إمن ٜضسد ب ٔٗٓٝايكسع ١فُٔ خسجت عً ٗٝخـس
بٗ َع٘ صس ٜيًعدٍ ٚاإلْف ف بٔٗٓٝ
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ٚن ٕ ث إدخ ٍ ايطسٚز إىل أًٖ٘ ،فًُ اشتٗت ع ٥ع ١إٔ تٓظـس إىل لًُـ ٕ
احلبعًٜ ِٖٚ ،١عب ّٜٛ ٕٛايعٝد ،جعًٗ تٓظس َٔ ٚزا ٘٥حتًَََّّ ٢ت
ٚجًظ عٓـد بعـاٚٚ ٙبـع زنبتـ٘ يتضـع شٚجتـ٘ صـت ١ٝزبـ ٞاهلل عٓٗـ زجًـٗ
عً ٢زُُنبتـ٘ ايعـسٜت ١صـً ٢اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ ي نـ ايـبعاٚ ،نـ ٕ ٜتحُـٌ َـٔ
ْط ـ  ٘٥لاتٗــٔ ٜٚفــرب عًــٜٚ ٔٗٝال تٗــٔ ٚن ـ ٕ صــً ٢اهلل عًٝــ٘ ٚضــًِ ٜطــتُع
ملعــٛز ٠أٖــٌ بٝتــ٘ فت ـ  ٞصــً احلدٜبٝــ ١اضــتُع ايــٓيب عًٝــ٘ ايفــالٚ ٠ايطــالّ إىل
َعٛز ٠شٚجت٘ أّ ضًُ ١ح ُٓٝأشـ ز عًٝـ٘ إٔ ثًـل زأضـ٘ ٜٚـرب ٖدٜـٜ٘ٚ ،تحًـٌ
َٔ إحساَ٘ حتٜ ٢سا ٙاملطًُ ٕٛفٝتعًَ ٕٛثً٘

اخل ب ١ايث ْ١ٝ
أ ٜٗاملطًُ : ٕٛن ٕ ايـٓيب عًٝـ٘ ايفـالٚ ٠ايطـالّ ثـ أ ٚدٚ ٙنـ ٕ شـدٜد
ايع

عً ٢بٓ ت٘ فه ٕ ْعِ األد ئ أدبٗٔ ٚزب ٖٔ ٚشٚجٗـٔ خٝـ ز قـٚ َٔٗٛأقـس

اهلل عٓٝــ٘ بإضــالَٗٔ ٚنــ ٕ شــدٜد ايع ــ ٚايعــتك ١عًــ ،ٔٗٝإذا دخًــت عًٝــ٘
ف ُ ١ق ّ َٔ دلًط٘ ٚأَطو بٝـدٖ ٚقبًـٗ رـِ أجًطـٗ يف دلًطـٖ٘ٚ ،ـ ٞتتعـٌ
نريو َع٘ إذا قدّ عًٚ ٗٝقد ن ٕ ٜطعد بسؤ ١ٜاحلطٔ ٚاحلطني ،ثتضـِٓٗ
ٜٚكبًِٗ ،حتٖٚ ٢ـًٜ ٛكـ ٞخ بتـ٘ عًـ ٢املٓـرب ،فكـد ٚزد يف احلـد : ٜيبٓٝـ زضـٍُٛ
ايًَ ـِ٘ عًــ ٢املٓبَ ـسِ خي ـ ُ إذ أقب ـٌَ احلط ـُٔٚ ،احلط ـنيُ عً ُِِٗٝـ قُٝف ـ ِٕ أمحــسإِ
عٜٚ ِٕ ٝعثُُسإِ ،فٓصٍَ ٚمحًََُٗ  ،فك ٍ :صدمَ ايًَ٘﴿ :إَََُِْـ أََِِـََٛايُهُِِ َٚأَِٚيََـ دُنُِِ
ِفتِ ََٓـ ـ ﴾ْ١زأٜـ ـتُ ٖـــر ِٜٔعـــٜٚ ِٕ ٝعثـــسإِ يف قُٝفـ ـ ُِِٗٝفًـــِ أصـــرب حتَـــْ ٢صيـ ـتُ
فحًُ ُتُُٗــ فـــأ ٜٔاجلتــ َ ٠ـــع األ ٚد ٚايبٓــ  ،ايـــرٜ ٟـــسا ٙأ ٚد ٙإ َهتٗـــس
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ايٛجــَ٘ ،ك ـ اجلــبنيٜ ،ضــسد ٖــراٜٚ ،ط ـ ذاى ،تأخــر ٙفــ ِٗٝشــتكٚ ١
زمح١
ٚن ٕ مسح ضٌٗ اخلًل حتَ ٢ع خدَ٘ ،فٗـرا أْـظ خدَـ٘ ععـس ضـٓني فُـ
ع تبـــ٘ عًٝـــ٘ ايفـــالٚ ٠ايطـــالّ عًـــ ٢شـــ ٤ٞقفـــس فٝـــ٘  ٚبهًُـــ ١أف ،فًٝـــتعًِ
ايظ مل ٕٛيًعُ ٍ ،اآلنً ٕٛحلكٛقِٗ ،املنخس ٕٚيسٚاتبِٗ
ٚن ٕ أَـس اي عـ ّ يف ْتطـ٘ ،يـٝظ بـراى ايعـ ٤ٞايهـبا ،فًـِ ٜهـٔ ٜعٝـ
ع َ قد إٕ أعجب٘ أنٌ ٚإٕ مل ٜعجب٘ تـسى ٚإٕ ٚجـد أنـٌ ٚإٕ مل جيـد زمبـ
ص ّ فًٝكتد ٟاألنـ ي ٕٛيً عـ ّ ،ايـر ٜٔزمبـ ٖـدَٛا بٝـٛتِٗٚ ،شـتتٛا أضـسِٖ،
بطب تأخس شٚج تِٗ يف إعداد اي ع ّ
عب د اهلل ٖ :را زضٛيهِٖٚ ،ر ٙبعض ضج ٚ ٙ ٜش َٔ ٦ٝمش  ،ً٘٥فُ أحـس٣
إٔ ْطــًو ضــبْٚ ،ً٘ٝكتتــ ٞأرــس ،ٙفبٝــت املــٛدُُٜ ٠بٓــ ٢عًــ ٢أعُــد ٠ايتض بــ،١
ٚضك اجلت ٚ ،٤إمن ُُٜع د ب يهًُ ١اي ٝبٚ ،١اخلًُُُل احلطـٔٚ ،اإلعـراز ايـداِ٥
وَف إذا نسٖـتَ َـٔ أًٖـوَ خًُُكّـ
ٚا جعـٌ ٖـدْ ٟبِِّّٝـوَ َــع أًٖـ٘ ْرباضّّـ يـو يف ح ٝتـ َ
فترنس ايفت

طِـسٚ ،عـ يِ
اي ٝب ١فـ ،ِٗٝتع َـٌ َـع أخ ـ  ٤أًٖـوَ بطـُ ح١س ِ ُٜٚ

األَٛز بٗد٤ٚس ٚاتِِّّصإ

