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 الصدق وأثزه يف

 الفزد واجملتىعصالح  
م

ـَمآَعؽمُلقاماٖتعمُلقاماظػملََّفمؼامَأٗؼؾمَلام}:اظغملرؼؿممطؿابفميفماظعملائؾم،ماظضملادلنيمربمٓماحلؼملد اظَِّذؼ

ُٓمٔإالَّمإظَفماَلمأِنموَأذؾملُد،م{َوُطقُغقامَعَعماظزمٖلاِدِضنَي مدؿمٖلَدغامأٖنموَأذؾملُدم،مَظُفمَذرؼَؽمالموحَدُهما

م،ماْظِؾرِّمٔإَظكمَؼؾمِلِديماظزملِِّدَقمَصٔإٖنم؛مِباظزملِِّدٔقمَسػمَلؿمِلغمُلِؿ)ماظعملائؾم:م،موردقُظُفمَسؾُدهمحمؼملّداموغؾؿمٖلؽملا

مِسؽمِلَدمُؼغمْلَؿَبمَحٖؿكماظزملِِّدَقمَوَؼَؿَقٖرىمَؼزمِلُدُقماظٖرُجُؾمَؼَزاُلمَوَعاماْظَفؽمٖلِةم،مٔإَظكمَؼؾمِلِديماْظِؾٖرمَؤإٖن

مَؼؾمِلِدىماْظظمُلُفقَرمَؤإٖنم،ماْظظمُلُفقٔرمٔإَظكمَؼؾمِلِدىماْظغمَلِذَبمَصٔإٖنم،مَواْظغمَلِذَبمَؤإٖؼاُطِؿم،مِصدِّؼعمًلاماظػملَِّف

ممَطٖذاّباماظػملَِّفمِسؽمِلَدمُؼغمْلَؿَبمَحٖؿكماْظغمَلِذَبمَوَؼَؿَقٖرىمَؼغمْلِذُبماظٖرُجُؾمَؼَزاُلمَوَعام،ماظؽمٖلأرمٔإَظك ،م(

ـِم،موصقِؾِفمآِظِفموسػمَلكم،مسػمَلؿملفموبأرْكمودػملخملِؿمَصؾِّماظػملَّؾمُلٖؿ ـٔمؼقٔممإَظكمبإحلإنمَتِؾضمَلؾمُلِؿموَع مم.ماظدِّؼ

 د :ــوبع
،مماظيتمدسامإظؿملؾملامدؼؽملؽملاماحلؽملؿملػمورشََّبمصؿملؾملااظعملؿملؿماظؽملؾؿملػملةمواألخالقماظظملاضػملةمعـمصإنمممممممم

مسؽملقانوم،ماألدبأصؾمو،مسؼملقدماظدؼـمماظزملدقػملؼماظزملدقم،مصُخماظؿكػملؼمبؾملامكوحٖثمسػمل

ممادلروءة معـوو، معقازؼـماحد محؿملاةماالدؿعملاعةمأػؿ ميف األصرادممواالسؿدال

احلعملؿملعمللمباظزملدقمواسؿربوهمعـمأػؿممفمبضملضماظضملػملؼملاءماإلميان،محؿكمسٖرمواجملؿؼملضملات

،مصعملاظقا:ماإلميانمػقمأنمتعملقلماظزملدقمععممواظـعملةميفمآم)سزموجؾ(اإلميانممسالعات

م مؼسملرك مضد ماظزملدق مأن مزؽملؽ م،م، مؼؽملظملضملؽ مضد ماظغملذب مأن مزؽملؽ معع ماظغملذب متعملقل وأال

م-أؼسمّلا–وضاظقامم.موعامأخشملأكمٕمؼغملـمظؿملزملؿملؾؽ،مظؿملعملؿملؽملؽمأنمعامأصابؽمٕمؼغملـمظؿملكشملؽؽم

م مماهَلػمَلغمَلَةمِصؿملِفمأٖنمَرأِؼُؿِؿمؤإِنماظزملِِّدَقمَتَقٖرُوا: ماظؽمٖلفاَةمصؿملِفمصٔإٖن، مؤإِنماظغمَلِذَبمواِجَؿؽمِلُؾقام،

م.ماهَلػمَلغمَلةمِصؿملِفمصإٖن،مماظؽمٖلفاَةمِصؿملِفمأٖنمَرأِؼُؿِؿ

واإلميانماظزملدقمضدمجضملؾموادلؿدبرمظغملؿابمآم)سزموجؾ(مؼرىمأنماظعملرآنماظغملرؼؿممممممم

ممعؿالزعني ماظضملؾد مإميان مؼؿقعملؼ مصال م، مباظزملدق مإال ماظزمٓلدقصا، مأدادف مواظؽمٓلظملاقممإلميان ،

ماظغملذب ممأدادف مدؾقاغف:، ماحلؼ مؼعملقل مُػُؿم}محؿملث مُأوَظِؽَؽ مَوُرُدػمِلِف مِباظػملَِّف مآَعؽمُلقا ـَ َواظَِّذؼ
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مَربِّؾمٔلِؿ مِسؽمِلَد مَواظرمٗلؾمَلَداُء مَوُغقُرُػِؿماظزملِّدِّؼعمُلقَن مَأِجُرُػِؿ مَصظمْلَقاوم،{َظؾمُلِؿ ـِ مُدػمَلؿمِلٕؿمٔنَس ـٔ )رضلممِب

مَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ):مِضؿملَؾمِظَرُدقٔلماظػملَِّفممَضاَلآمسؽملف(م ُٓ ـُمَجَؾاّغا؟مَصعمَلاَل:م(َصػملَّكما :مَأَؼغمُلقُنماْظؼمُلِؤِع

مَصعمَلاَل مَبِكؿملػمًلا؟ ـُ ماْظؼمُلِؤِع مَأَؼغمُلقُن مَظُف: مَصعمِلؿملَؾ ممَغضمَلِؿ، مَظُف: مَصعمِلؿملَؾ مَغضمَلِؿ، مَأ: ـُ ماْظؼمُلِؤِع َطٖذاّبا؟مَؼغمُلقُن

مم(م.َصعمَلاَل:مَظا

مأمممممم مػؽملاك موظؿملس مسػملك م،مذرفدل موصسملػملف م، مماظزملدق موعغملاغؿف معـ مؼزملػ مأن )سزمآ

مؼعملقلموجؾ( محؿملث م، مبف م:مغظمللف ماظػملَُّف}دؾقاغف مَصَدَق م{ُضِؾ م، مذأغف: مجؾ ـِمَوَع}وؼعملقل

ـَماظػملَِّفمِضؿملػمًلا ـِ}وؼعملقلمتضملاديم:م،م{َأِصَدُقمِع ـَماظػملَِّفمَحِدمَوَع ممم.{ؼـّاَأِصَدُقمِع

خػملؿملػملذملفمإبذملراػؿملؿمممآمتضملذملاديمبذملفممموصذملػمممصعملذملدمم،موادلردذملػملنيمماألغؾؿملذملاءممواظزملدقمػذملقمصذملظملةمممممممم

دذملؾقاغفممموضذملالمم،{َغِؾؿم٘لذملاممِصذملدِّؼعمًلاممَطذملانَممٔإٖغُفمٔإِبَراِػؿملَؿماْظغمِلَؿاِبمِصلمَواِذُطِر}:مصعملال{)سػملؿملفماظلالم

ٔإِدذملؼمَلاِسؿملَؾمٔإٖغذملُفمَطذملاَنمَصذملاِدَقمممممَواِذُطِرمِصذمللماْظغمِلَؿذملاِبممم}مذأنمغؾؿملفمإمساسؿملؾم)سػملؿملفماظلالم(م:ميف

َواِذُطِرمِصلماْظغمِلَؿذملاِبمٔإِدٔرؼذملَسممم}م:ضالمدؾقاغفويفمذأنمغؾؿملفمإدرؼسم)سػملؿملفماظلالم(مم{اْظَقِسِد

ِبغمَلػمِلؼمَلذملٍةممماُعزمَلذملدِّضًم})سػملؿملذملفماظلذملالم(م:ممممايفموصػمحيؿملذملم)سزموجؾ(موضالم،م{ٔإٖغُفمَطاَنمِصدِّؼعمًلامَغِؾؿم٘لا

ـَماظػملَِّفمَوَدؿملِّّد ـَماظزمٖلاِظِقنَيقّرامَوَحزمُلِع اظؿزطؿملذملةمظلذملؿملدغامردذملقلمآممممعضملذملرضممم،مويف{امَوَغِؾؿم٘لامِع

َوَعامَؼؽمِلشمِلذملُؼمم}ؼعملقلمدؾقاغفمعادّحامصدضفم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(م:مم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(

ـٔماهَلَقى ممم.{ٰ  ٔإِنمُػَقمٔإظَٓامَوِحْلمُؼقَحك*ممَس

ـَمممم}:مدذملؾقاغفمم،مصعملذملالممسؾذملادهمادلذملؤعؽملنيمباظزملذملدقمممم()سزموجؾأعرمآموظعملدممممم ؼذملامَأٗؼؾمَلذملاماظَّذملِذؼ

أخربمجذملؾمذذملأغفمأنمأػذملؾماظزملذملدقمعذملـمسؾذملادهممممممموم،{آَعؽمُلقاماٖتعمُلقاماظػملََّفمَوُطقُغقامَعَعماظزمٖلاِدِضنَي

ـِمُؼشمِلذملٔعممم}:مدذملؾقاغفممعملالصاظؽمٓلؾؿمٓلنيمواظرمٓلؾملداءمواظزمٓلاحلني،معـمؽملضملؿمسػملؿملؾملؿمادُلميفمصقؾة َوَعذمل

ـَماظؽمٖلِؾذملؿملِّنَيمَواظزملِّذملدِّؼعمِلنيَممممممماظػملََّفمَواظٖرُدقَلمَصُأوظِؽَؽمَعذملَعمم ـَمَأِغضمَلذملَؿماظػملَّذملُفمَسػمَلذملؿمِلؾمٔلِؿمِعذمل َواظرمٗلذملؾمَلداِءممماظَّذملِذؼ

م.ما،مَوَحُلـمأوظؽؽمرصؿملعمًلماظٓرصؿملؼماألسػملكادلغملاغةماألمسكم،مو،مصؾملؿمأػؾم{َواظزمٖلاِظِقنَي



م(3)

مظذملفماأضقميفماظزملذملدقمؿملعمللمػذملقمعذملـمؼذملدركمأنماظغملػملؼملذملةمأعاغذملةمصؿملؿقذملرىممممممماحلعملدللػملؿمامنإممممممم

ظذملفم،مصعملذملدمممضذملدوةممومأدذملقةمم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(اظؽمليبمحؿملاةموأحقاظفم،موؼؿكذمعـمموأصضملاظف

ساشماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(محؿملاتفمضؾؾماظؾضملـةموبضملدػامأمنقذّجذملامظنغلذملانماظغملاعذملؾمممم

مضقعذملفمباظزملذملادقمممُؼػملعملذملبمبذملنيمماظذيمؼرؼدهمآم)سزموجؾ(م،مصغملانم)صػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿ(ممم

اختذملذملذمعذملذملـماظزملذملذملدقمعذملذملدخػمًلامظؿملغملذملذملقنمبداؼذملذملةمممسػملؿملذملذملفمودذملذملػملؿ(حؿذملذملكمإغذملذملفم)صذملذملػملكمآماألعذملذملنيم،م

ٓم َََتَؽماأَلْضذملَرِبنيَمممَوَأِغذملِذرِم}:متضملذملاديممإلسالنمرداظؿفمظػملؽملاسم،مصضملؽملدعامغزلمضذملقلما َدمَصذملضملم{َسرمِلذمل

َؼذملامَبؽمِلذمللمَسذملِديدملمممم،مَؼذملامَبؽمِلذمللمِصؾمِلذملٕرممممم:مَسػمَلذملكماظزمٖلذملظمَلامَصَفضمَلذملَؾمُؼؽمَلذملاِديممممم(صػملكمآمسػملؿملفمودذملػملؿم)اظؽمٖلِؾٗلم

َحٖؿكماِجَؿؼمَلضمُلذملقامَصَفضمَلذملَؾماظٖرُجذملُؾمٔإَذامَظذملِؿمَؼِلذملَؿشمِلِعمَأِنمَؼِكذملُرَجمَأِرَدذملَؾمَرُدذملقاًلممممممممم،ممٕشِظُؾشمُلقٔنمُضَرِؼ

َأَرَأِؼذملَؿغمُلِؿمَظذملِقمَأِخَؾذملِرُتغمُلِؿمَأٖنمَخذملؿمِلاًلمِبذملاْظَقاِديمممممم)م:َصَفاَءمَأُبذملقمَظؾمَلذملٍبمَوُضذملَرِؼْشمَصعمَلذملالَمممم،ممِظؿمَلؽمِلصمُلَرمَعامُػَق

ََمَسػمَلذملؿمِلغمُلِؿمأَمم :مَضذملالَم،مَعذملامَجٖرِبؽمَلذملامَسػمَلؿمِلذملَؽمٔإالَّمِصذملِدًضاممممم،ممَغضمَلذملؿِمم:َضذملاُظقام؟(مُطؽمِلذملُؿِؿمُعزمَلذملدِِّضٖلمممُتٔرؼُدمَأِنمُتطمِلذمل

ـَمَؼَدِيمَسَذاٍبمَذِدؼٍد) م.(مَصٔإغِّلمَغِذؼْرمَظغمُلِؿمَبؿمِل

سػملذملكمممسدؼذملدةمتضملؼملذملؾُممم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ميفماظزملدقممبرشؾاتاظؽمليبمبمظعملدمرشَّوممممممم

)صذملػملكمآممأخذملربمممحؿملذملثميفماظذملدغؿملامواخخذملرةم،ممموإصذملالحمأعرػذملامممم،متربؿملةماظؽملظملقسموتعملقميؾملذملام

ـٔمِحذملَزإممممم،مصضملذملـممماظذملدغؿملاميفمراحةماظؾذملالمماظزملدقمجيػملبماظربطةموأنممسػملؿملفمودػملؿ( َحغمِلذملؿملٔؿمِبذمل

ِٓمم(َرِضَلماظػملَُّفمَسؽمِلُف) :م)اْظَؾؿملِّضمَلذملأنمِباْظِكؿمَلذملأرمَعذملامَظذملِؿممممم(مصذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿممم)َضاَل:مَضاَلمَرُدقُلما

َؤإِنمَطَؿؼمَلذملامَوَطذملَذَباممم،ممَصٔإِنمَصَدَضامَوَبؿمٖلؽمَلذملامُبذملقٔرَكمَظؾمُلؼمَلذملامِصذمللمَبؿمِلضمِلؾمٔلؼمَلذملامممممم،م،مَأِومَضاَلمَحٖؿكمَؼَؿظمَلٖرَضامَؼَؿظمَلٖرَضا

ـِمَسِؾِدماظػملَّف،مومُعِقعمَلِتمَبَرَطُةمَبؿمِلضمِلؾمٔلؼمَلا( ـٔمَسؼمِلٕرومَس َضاَلمَرُدذملقُلماظػملَّذملِفممم:مَضاَلمم)رضلمآمسؽملؾملؼملا(مِب

ـَماظٗدِغؿمَلامم(ػملَُّفمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿَصػملَّكماظ) ـٖمِصؿملَؽمَصػمَلامَؼسمُلٗرَكمَعامَصاَتَؽمِع مِصِدُقمَحِدؼٍثمم،مَأِرَبْعمٔإَذامُط

م.م(وسظملةمرضملؼملة،مَوحلـمَخػمِلؿملعمَلةم،مَوِحظمْلُظمَأَعاَغٍةم

مبـمضملـمسؾدمآ،مصماجلؽملةمأنماظزملدقمررؼؼمظدخقلطؼملامأخربم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مممم



م(4)

صعملذملذملال:مؼذملذملامم(صذملذملػملكمآمسػملؿملذملذملفمودذملذملػملؿ)جذملذملاءمإديماظذملذملؽمليبممنمرجذملذملالآمسؽملؾملؼملذملذملا(مأ)رضذملذمللمسؼملذملذملروم

ـَمممبٖرم،موإَذامَصَدقماظضمَلؾُدماظزملِِّدق:م)ضالمم،م؟ماجلؽملةمردقلمآمعامسؼملُؾ ،موإذامم،موإذامبذملٖرمآَعذمل

ـَمدخؾماجلؽملة صذملػمّلكمآمسػملؿملذملفممم)أٓنماظؽمٓليٓبمم(رضلمآمسؽملف)مسـمسؾادةمبـماظزمٓلاعتو،مم(آَع

ـِمَظغمُلذملُؿماْظَفؽمٖلذملَةم:ماِصذملُدُضقامٔإَذامَحذملٖدِ ُؿِؿ،مممممممماِضؼمَلؽمُلقامِظذمللمِدذملؿ٘ممم):مضالم(ودػمّلؿ ـِمَأِغظمُلِلذملغمُلِؿمَأِضذملؼمَل امِعذمل

َوَأِوُصقامٔإَذامَوَسِدُتِؿم،مَوَأٗدوامٔإَذاماِئُؿؼمِلؽمِلُؿِؿم،مَواِحظمَلصمُلذملقامُصذملُروَجغمُلِؿم،مَوُشسمٗلذملقامَأِبزمَلذملاَرُطِؿم،مَوُطظمل ذملقامممممم

ممم(.ممَأِؼِدَؼغمُلِؿ

)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(ميفماظزملدقم،موبؿمٓلـمظؽملامصسملائػملفم،محٓذرمعـمظؽمليبماوطؼملامرشبممممممم

م،مَ ػمَلاَثماْظؼمُلؽمَلاِصٔؼمآؼة(م:م)ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)مؼعملقلمحؿملثاظغملذبمووضحمظؽملامخشملقرتفم،م

ـَمَؤإَذام،مَأِخػمَلَػمَوَسَدمَؤإَذام،مَطَذَبمَحٖدَثمٔإَذا (مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)موؼعملقلم،(مَخاَنماِئُؿؼمِل

ـِمَأِرَبْع:م) ـٖمَع ـِم،مَخاِظزمّلامُعؽمَلاِصعمًلامَطاَنمِصؿملِفمُط ـٖمَخزمِلػمَلٌةمِصؿملِفمَطاَغِتمَوَع مَخزمِلػمَلٌةمِصؿملِفمَطاَغِتمِعؽمِلؾمُل

ـَ ـَمٔإَذا،ممَؼَدَسؾمَلامَحٖؿكماظؽملِّظمَلأقمِع مَؤإَذام،مَشَدَرمَساَػَدمَؤإَذام،مَطَذَبمَحٖدَثمَؤإَذام،مَخاَنماِئُؿؼمِل

مم(مَصَفَرمَخاَصَؿ مسالعاتممصعملد، معـ مسالعة ماظغملذب مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م)صػملك ماظؽمليب جضملؾ

مأعاراتفماظؽملظملاق معـ مصقرْيوأعارة ممؼسملؾطمأنماحلعملؿملعمللمبادللػملؿم، مظلاغف ؼؿقرىمموأن،

م، مؼغملؿب موصؿملؼملا مؼعملقل مصؿملؼملا مأطاغتمماظزملدق مدقاء م، مسصملؿملؼملة موعلؽقظؿملة مأعاغة ماظغملػملؼملة ألن

أنمؼرددمطؾمعامؼلؼملعمدونمتـؾتمأوممػملضملاضؾالمؼؽملؾطمللمظ،مصمععملروءةم،مأممعلؼملقسةم،مأممعرئؿملة

م م، مُؼلؼملعمعملالُؼمعامطؾمصػملؿملسسػملؿ معا مطؾ موظؿملس م، مم،معملالُؼمُؼزملدق ماحلؼمؼعملقلحؿملث

ـَمَأٗؼؾمَلامَؼا}:موتضملاديمدؾقاغف مَضِقعًامُتزمِلؿملُؾقامَأنمَصَؿَؾؿمٖلؽمُلقامِبؽمَلَؾٍأمَصاِدْؼمَجاءُطِؿمٔإنمآَعؽمُلقاماظَِّذؼ

موؼعملقلمدؾقاغف{َغاِدِعنَيمَصضمَلػمْلُؿِؿمَعامَسػمَلكمَصُؿزمِلِؾُققامِبَفؾمَلاَظٍة ـِمَؼػمْلظمِلُظمَعا}:، مَظَدِؼِفمٔإظَّامَضِقٕلمِع

مَواْظظمُلَؤاَدم}:تضملاديمؼعملقلم،مو{َسِؿؿملْدمَرِضؿملْب مَواْظَؾزمَلَر مٔإٖنماظٖلؼمِلَع مِسػمْلْؿ مَظؿمِلَسمَظَؽمِبِف مَتعمْلُػمَعا َوَظا

ماذملذملَطِذّبمِباْظؼمَلِرِءمَطظمَلكم(م:م)ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)امذملغؾؿملؽملوؼعملقلمم،{ُطٗؾمُأوَظِؽَؽمَطاَنمَسؽمِلُفمَعِلُؽقًظا
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م.م(َدؼمِلَعمَعامِبغمُلؾِّمُؼَقدَِّثمَأِنم

متأ َػامممممم جضملؾماظؽمليبمواجملؿؼملضملاتمميفمحؿملاةماألصرادمودلامطاغتماظغملػملؼملةمأعاغةم،موهلا

ـِ:م)ضالمحؿملثمصاحؾؾملامإميانمسػملكمدظؿملػمًلاماظشملؿملؾةاظغملػملؼملةمم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ( مَطاَنمَع

ـُ ـٔمَجَؾٕؾويفمحدؼثم،مم(ِظؿمَلزمِلؼمُلِتمَأِومَخؿمِلّرامَصػمْلؿمَلعمُلِؾماخِخٔرمَواظؿمَلِقٔممِباظػملَِّفمُؼِؤِع )رضلممُعضمَلاِذمِب

ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(آمسؽملف(مبضملدمأنمبنيمظفماظؽمليٗبم ،موأبقاَبماخلَم،مصرائَضماإلدالمم)َصػملَّكما

م) مَوضالمظف: مِبَرْأٔسماْظَأِعٔر مِذِؽَتمَأِغَؾْأُتَؽ مَدؽمَلاِعِفَؤإِن مَوُذِرَوِة مم(َسؼمُلقِدِه مَؼامعضملاذممَضاَل، مَأَجِؾ :

م مَضاَل: ماظػملَِّف. مَصاْظٔإِدػمَلاُم)َرُدقَل ماْظَأِعٔر مَرْأُس مَصاظزمٖلػمَلاُةمَأٖعا مَسؼمُلقُدُه مَوَأٖعا مَدؽمَلاِعِفمم، مِذِرَوُة مَوَأٖعا ،

م،مصِبؼمِلػمَلاِكمَذِظَؽمُطػملخملِف،مَؤإِنمِذِؽَتمَأِغَؾْأُتَؽممَصاْظِفؾمَلاُدمِصلمَدِؾؿملٔؾماظػملَِّف مَؼامَرُدقَلم( عمَلاَل:مَعامُػَق

م مَضاَل: مِصؿملِف)اظػملَِّف؟ مٔإَظك مِبإِصَؾضمِلِف م،َصَأِػَقى مِبؼمَلامم( مَظؽمُلَؤاَخُذ مَؤإٖغا ماظػملَِّف، مَرُدقَل مَؼا مَصعمُلػمْلُت: َضاَل:

م مَضاَل: مِبَأْظِلؽمَلِؿؽمَلا؟ مُأٗعَؽ)َغعمُلقُل ممَ غمِلػمَلِؿَؽ مَسػمَل، ماظؽمٖلاَس مَؼغمُلٗب مٔإظَّامَػِؾ مَجؾمَلؽمٖلَؿ مِصل مَعؽمَلاِخٔرِػِؿ ك

م(م.َحزمَلاِئُدمَأْظِلؽمَلِؿؾمٔلِؿ؟

 أقىه قىلٌ هذا وأستغفز اهلل لٌ ولكي
م*م*م*

موأذؾملدمأنمالمإظفمإالمآموحدهمالمذرؼؽمظفم،موأذؾملدمأنماظضملادلنيم،مربمٓماحلؼملد

موصقؾفمآظفماظػملؾملؿمصٓؾمودػملؿموباركمسػملؿملفم،موسػملكمسؾدهموردقظفم،موغؾؿملؽملامحمؼملّدامدؿملدغا

م.ممأذيضملنيم،موعـمتؾضملؾملؿمبإحلانمإديمؼقمماظدؼـم

 :إخىَ اإلسالً

موحرصمبفم،موختػملؼمالزعفمعـم،مجيؽملؿملؾملامؼاغضملةم،مؤراتمرؿملؾةمأ اّرامظػملزملدقمإنمممممممممممممم

سؼملَمبـمدضملدمدؿملدغامصؾملذامألػؾماظزملدقم،ممسػملؿملفم،مأػؼملؾملامتقصؿملؼمآم)سزموجؾ(موتأؼؿملده

ماألغزملاري محيؼملػملفمبـ مسؽملف( مآ مودػملؿ(محؾفمرضل مسػملؿملف مآ م)صػملك وشَتفممظػملؽمليب

م اإلدالم سػملك معـ مطان ممبا موأخربه مودػملؿ( مسػملؿملف مآ م)صػملك مظػملؽمليب مؼذػب زوجمأن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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صؾضملثماظؽمليبممبلقءم،م(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)اظؽمليبممذطرسؽملدعام اجُلالسمبـمدقؼد واظدتف

َّوطٖذ،ممأغفمعامضالمصقػملػماجلالُسماجلالٔسإديمم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ) صأغزلمم،مابمُسؼمل

َؼِقػمِلظمُلقَنمِباظػمّلِفمَعام}:آم)سزموجؾ(ماظقحلمسػملكمغؾؿملفم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مبعملقظفمتضملاديم

مِبؼمَلامَظِؿمَؼؽمَلاُظقْامَوَعامَغعمَلؼمُلق مَوَطظمَلُروْامَبضمِلَدمٔإِداَلِعؾمٔلِؿمَوَػؼملُٓقْا مَأِنمَضاُظقْامَوَظعمَلِدمَضاُظقْامَطػمِلؼمَلَةماْظغمُلظمْلٔر مٔإالَٓ ْا

َرُدقُظُفمِعـمَصسمِلػمِلِفمَصٔإنمَؼُؿقُبقْامَؼُؽمَخؿمِلّرامظَٓؾمُلِؿمَؤإنمَؼَؿَقظَِٓقامُؼضمَلذِِٓبؾمُلُؿماظػمّلُفمَسَذاّبامَأْشؽمَلاُػُؿماظػمّلُفمَو

َٕ مَغزمِل مَواَل مَوِظلٕٓ مِعـ ماأَلِرٔض مِصل مَظؾمُلِؿ مَوَعا مَواخِخَرِة ماظدُِٓغؿمَلا مِصل ماجلالسمم،{َأِظؿملؼمّلا صاسرتف

مأضؾؾماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسػملك،مصمبؾمأتقبم،ردقلمآمم:مبؾمأتقبمؼا وضال

 .،موصدَٓضَؽمرُبؽمعاَدؼمِلضمَلتمغَؽُذتمُأ:موصَّ ضال،م ؿممؼدهماظرملرؼظملةمإديمأذغفعدمو،مؼملَمس

مال،مموؼؤظػمؼأظػ،مماظؽملاسمعـمضرؼبم،ماظظملشملرةمغعملل،مماظؽملظملسمدػملؿملؿماإلغلانماظزملادقومممممم

مؼقرثصاظزملدقمم،مبفموؼـعملقنماظؽملاسمؼأمتؽملفم،معضملاعػملٍةميفمكادعُؼموالم،مجتارٍةميفمؼطملش

مآمصػملك)مؼعملقلمغؾؿملؽملام،ماجملؿؼملضملؿملةمواظلضملادةم،ماظعملػمليبمواظرضام،ماظؽملظملللماألعانمصاحؾف

م)م(ودػملؿمسػملؿملف مم(ٔرؼَؾٌةماْظغمَلِذَبمَؤإٖنمْ،مُرؼمَلْأِغؿملؽمَلةماظزملِِّدَقمَصٔإٖن: مضالمسػملٓلمبـمأبلمراظبو،

مسؽملف) مآ مم(رضل مظف موجؾت م الث ماظؽمٓلاس مسؽملد مظف مطاغت معـ م الث: مإذاممسػملؿملؾملؿ معـ ،

،موجبمظفمسػملؿملؾملؿمأنمم،موإذاموسدػؿموّصكمهلؿم،موإذامائؿؼملؽملقهمٕمخيؽملؾملؿمضؾملؿَدحٓد ؾملؿمَص

م.م،موتصملؾملرمظفمعضملقغؿؾملؿم،موتؽملشملؼمباظـٓؽملاءمسػملؿملفمأظلؽملؿؾملؿمحتٓؾفمضػملقبؾملؿ

:مصؼملامبػملذملغمبذملؽمعذملاممممظفممؿملؾعملص.مم:مبػملكم؟مضالم:مأظلتمسؾدمبينمصالنمضؿملؾمظػملعملؼملانماحلغملؿملؿومممم

م.م،موأداءماألعاغةموصدقماحلدؼث،مم(سٓزموجٓؾ)متعملقىمآمم:مضالم؟غرىم

مؼذملؤديم،مممذملاممماظقاحذملدمماغؿرملارماحملؾَٓةمبنيمأبؽملذملاءماجملؿؼملذملعممطؼملامأنماظزملدقمدؾبميفممممممم

وتلذملذملؿعملرمماألسذملذملراضحتظملذملذملظماظذملذملدعاءمواألعذملذملقالموتزملذملذملانممصؾاظزملذملذملدقممفموترابشملذملذملفم،متادذملذملغملمإدي

طؿملذملػممماظظملسملذملؿملؾممواخلػملذملؼمماظؽملؾؿملػملةماظعملؿملؼملةمتػملؽمعـمرمُحمضدمجمؿؼملضمّلاؽملامأنمغؿكؿملؾمظوم،ماحلؿملاة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
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ظفمأنمؼؿعملدمم،مأومؼؾػملغمطؿملػموم؟مضمللاجملؿؼملمواألعانماظؽملظملللماالدؿعملرارمجيدوامأنمألصراده

م.؟مواظؿقسملرمرضلدرجاتمعـماظ

معذملذملـمسصملذملذملؿملؿمدركمإديمؼؾملذملذملقيمؽملؾؿملذملذملؾاظماخلػملذملذملؼمذظذملذملؽمعذملذملـمخيػملذملذملقماظذملذملذيماجملؿؼملذملذملعمإنمممممم

ماألعذملانممألنم؛مأصذملرادهممبذملنيمماخلؿملاغذملةممعؾدأمظردقخموذظؽمواظلػملقطلماألخالضلماالحنشملاط

مم.ماظغملػملؼملةمصدقمأداسمسػملكمإالماؼعملقعمالمواظشملؼملأغؿملؽملة

حبظملذملظماظػمللذملانمممؼغملذملقنممميفماألضذملقالممقزملذملدماظصم:ممقاعذملذملذملذملمأغسػملكمأغؽملامغؤطذملدمأنماظزملذملدقممممممممم

،موسذملـمطذملؾمعذملامخيذملاظػممممممذؾملادتف،موم؛معـماظغملذبمواظؽملشملؼمباظزورمفسؼملامحرممآمتضملاديمضقظ

احلذملاللممحتذملرىمموم،ماظؽملؾملذمللماجؿؽملابماألعرمومباعؿـالؼغملقنمماألصضملاليفمزملدقماظاحلعملؿملعملةم،مو

بذملذملإخالصماظعملػملذملذملبمواجلذملذملقارحمممؼغملذملذملقنمزملذملذملدقميفماألحذملذملقالاظ،موموبارؽمّلذملذملاامواحلذملذملراممزذملذملاػّر

م.مٓم)سٓزموجٓؾ(موصدقماظؽملؿملةميفماظعملقلمواظظملضملؾ

 أٌت  إال ألحسٍها يهدٍ األخالق ال ألحسَ اهدٌا المهي
 أٌت إال سًئها عٍا يصزُف سًئها ال عٍا واصزف

  الصدق يف الكىه والعىن ، وأدخمٍا  بزمحتك يف عبادك الّصاحلنيالمهي قٍا سارو


