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مجهىريُ وصز العزبًُ
وسارَ األوقاف
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م

الصدق وأثزه يف
صالح الفزد واجملتىع
احلؼملدمٓمربماظضملادلنيم،ماظعملائؾميفمطؿابفماظغملرؼؿم{:ؼامأَؼٗؾملَاماظَّذِؼـَمآعَؽملُقاماتٖعملُقاماظػملَّفَم

دهُمال مذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأَذؾملدُ مأنٖ مدؿملٖدَغام
ال مإظفَ مإٔالَّ مآُ موح َ
َوطُقغُقامعَعَماظزملٖادِضِنيَ}،موأَذؾملدُ مأنِ م َ
وغؾؿملٖؽملا محمؼملدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظعملائؾم :م(سَػملَ ِؿملغملُؿِ مبِاظزملِّدِقٔ م؛ مصَإٔنٖ ماظزملِّدِقَ مؼَؾملِدِي مإٔظَك ماظْؾِرِّ م،م
وَإٔنٖماظْؾِرٖمؼَؾملِدِيمإٔظَكماظْفَؽملٖةِم،موَعَامؼَزَالُماظرٖجُؾُمؼَزملِدُقُموَؼَؿَقَرٖىماظزملِّدِقَمحَؿٖكمؼُغملْؿَبَمسِؽملِدَم
اظػملَّفِ مصِدِّؼعملًا م ،موَإٔؼٖاطُؿِ موَاْظغملَذِبَ م ،مصَإٔنٖ ماْظغملَذِبَ مؼَؾملِدِى مإٔظَك ماظْظملُفُقرٔ م ،موَإٔنٖ ماظْظملُفُقرَ مؼَؾملِدِىم
إٔظَك ماظؽملٖارٔ م ،موَعَا مؼَزَالُ ماظرٖجُؾُ مَؼغملْذِبُ موَؼَؿَقَرٖى ماْظغملَذِبَ محَؿٖك مؼُغملْؿَبَ مسِؽملِدَ ماظػملَّفِ مطَذٖابّا م)م،م
اظػملَّؾملُؿٖمصَؾِّمودػملخملؿِموبارٔكْمسػملَؿملفم،موسػملَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِضملَؾملُؿِمبإحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم.م م
وبعــد :

مممممممصإنمعـماظعملؿملؿماظؽملؾؿملػملةمواألخالقماظظملاضػملةماظيتمدسامإظؿملؾملامدؼؽملؽملاماحلؽملؿملػمورشَّبَمصؿملؾملا م،م
وحثٖمسػملكماظؿكػملؼمبؾملامخُػملؼماظزملدقم،مصاظزملدقمسؼملقدماظدؼـم،موأصؾماألدبم،موسؽملقانم
ادلروءة م ،موواحد معـ مأػؿ معقازؼـ ماالدؿعملاعة مواالسؿدال ميف محؿملاة ماألصرادم
واجملؿؼملضملات م،محؿكمسرٖفمبضملضماظضملػملؼملاءماإلميان ماحلعملؿملعمللمباظزملدقمواسؿربوهمعـمأػؿم
سالعات ماإلميانمواظـعملةميفمآم(سزموجؾ) م،مصعملاظقا:ماإلميانمػقمأنمتعملقلماظزملدقمععم
زؽملؽ مأن ماظزملدق مضد مؼسملرك م ،موأال متعملقل ماظغملذب معع مزؽملؽ مأن ماظغملذب مضد مؼؽملظملضملؽ م،م
ظؿملعملؿملؽملؽمأنمعامأصابؽمٕمؼغملـمظؿملكشملؽؽم،موعامأخشملأكمٕمؼغملـمظؿملزملؿملؾؽم.موضاظقام–أؼسملّا-م
 :متَقَرٖوُا ماظزملِّدِقَ موإٔنِ مرَأؼِؿُؿِ مأنٖ مصِؿملفِ ماهلَػملَغملَةَ م ،مصإٔنٖ مصؿملفِ ماظؽملٖفاةَ ،م مواجِؿَؽملِؾُقا ماظغملَذِبَ موإٔنِم
رَأؼِؿُؿِمأنٖمصِؿملفِماظؽملٖفاةَم،مصإنٖمصِؿملفِماهلَػملَغملَةم .م
مممممموادلؿدبرمظغملؿابمآم(سزموجؾ)مؼرىمأنماظعملرآنماظغملرؼؿمضدمجضملؾماظزملدقمواإلميانم
عؿالزعني م ،مصال مؼؿقعملؼ مإميان ماظضملؾد مإال مباظزملدق م ،مصاإلميان مأدادف ماظزملٓدق م ،مواظؽملٓظملاقم
أدادف ماظغملذب م ،محؿملث مؼعملقل ماحلؼ مدؾقاغف :م{وَاظَّذِؼـَ مآعَؽملُقا مبِاظػملَّفِ موَرُدُػملِفِ مأُوظَؽِؽَ مػُؿُم
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ن مبِـٔمدُػملَؿملِؿٕ م(رضلم
اظزملِّدِّؼعملُقنَموَاظرملٗؾملَدَاءُمسِؽملِدَمرَبِّؾملٔؿِ مظَؾملُؿِمأَجِرُػُؿِموَغُقرُػُؿِ} ،موسَـِمصَظملْقَا ٔ
آمسؽملف)مضَالَ م:مضِؿملؾَمظِرَدُقلٔماظػملَّفِم(صَػملَّكمآُمسَػملَؿملِفِموَدَػملَّؿَ):مأََؼغملُقنُماظْؼملُؤِعِـُمجَؾَاغّا؟مصَعملَالَ:م
غَضملَؿِ ،مصَ ِعملؿملؾَ مظَفُ :مأَؼَغملُقنُ ماظْؼملُؤِعِـُ مبَكِؿملػملًا؟ مصَعملَالَ م :مغَضملَؿِ ،مصَ ِعملؿملؾَ مظَفُ :م َأَؼغملُقنُ ماظْؼملُؤِعِـُ مطَذٖابّا؟م
صَعملَالَ:مظَا)م.م م
مممممموظؿملس مػؽملاك مأدل مسػملك مذرف ماظزملدق م ،موصسملػملف م ،موعغملاغؿف معـ مأن مؼزملػ مآ م(سزم
وجؾ) مغظمللف مبف م ،محؿملث مؼعملقل مدؾقاغف م{:ضُؾِ مصَدَقَ ماظػملَّفُ} ،موؼعملقل مجؾ مذأغف :م{ َوعَـِم
أَصِدَقُمعِـَماظػملَّفِمضِؿملػملًا}،موؼعملقلمتضملاديم:م{وَعَـِمأَصِدَقُمعِـَماظػملَّفِمحَدِؼـّا}.مم م
ممممممواظزملدقمػذملقمصذملظملةمماألغؾؿملذملاءمموادلردذملػملنيمم،مصعملذملدمموصذملػمآمتضملذملاديمبذملفمخػملؿملػملذملفمإبذملراػؿملؿم
ػؿملؿَمإٔغٖفُم َطذملانَممصِذملدِّؼعملًاممغَؾِؿمل٘ذملام}،موضذملالم مدذملؾقاغفم
(سػملؿملفماظلالم}صعملال:م{وَا ِذطُرِمصِلماْظغملِؿَابِمإٔبِرَا ِ
يفمذأنمغؾؿملفمإمساسؿملؾم(سػملؿملفماظلالم)م:م{وَا ِذطُرِم ِصذمللماْظغملِؿَذملابِمإٔدِذملؼملَا ِسؿملؾَمإٔغٖذملفُم َطذملانَمصَذملادِقَم
اظْقَسِدِ}مويفمذأنمغؾؿملفمإدرؼسم(سػملؿملفماظلالم)مضالمدؾقاغف:م{وَا ِذطُرِمصِلماْظغملِؿَذملابِمإٔدِرٔؼذملسَم
إٔغٖفُمطَانَمصِدِّؼعملًامغَؾِؿمل٘ا}،موضالم(سزموجؾ)ميفموصػمحيؿملذملمام(سػملؿملذملفماظلذملالم)م:م{عُزملَذملدِّضًمامِبغملَػملِؼملَذملةٍم
عِـَماظػملَّفِموَدَؿملِّدّاموَحَزملُقرّاموَغَؾِؿمل٘امعِـَماظزملٖاظِقِنيَ}،مويفمعضملذملرضماظؿزطؿملذملةمظلذملؿملدغامردذملقلمآم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مؼعملقلمدؾقاغفمعادحّامصدضفم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م{وَعَامؼَؽملِشملِذملؼُم
سَـٔماهلَقَىم*مإٔنِمػُقَمإٔظَٓاموَحِلْمؼُقحَكٰ}.مم م
مممموظعملدمأعرمآم(سزموجؾ)مسؾذملادهمادلذملؤعؽملنيمباظزملذملدقمم،مصعملذملالممدذملؾقاغفم:م{ؼذملامأَؼٗؾملَذملاماظَّذملذِؼـَم
آعَؽملُقاماتٖعملُقاماظػملَّفَم َوطُقغُقامعَعَماظزملٖادِضِنيَ}،موأخربمجذملؾمذذملأغفمأنمأػذملؾماظزملذملدقمعذملـمسؾذملادهم
يفمصقؾةمادلُؽملضملؿمسػملؿملؾملؿمعـماظؽملٓؾؿملٓنيمواظرملٓؾملداءمواظزملٓاحلني،مصعملالمدذملؾقاغفم:م{وَعَذملـِمؼُشملِذملعٔم
اظػملَّفَموَاظرٖدُقلَمصَأُوظؽِؽَمعَذملعَم اظَّذملذِؼـَمأَغِضملَذملؿَماظػملَّذملفُمسَػملَذملؿملِؾملٔؿِمعِذملـَماظؽملٖؾِذملؿملِّنيَموَاظزملِّذملدِّؼعملِنيَمموَاظرملٗذملؾملَداءِم
وَاظزملٖاظِقِنيَ}،مصؾملؿمأػؾمادلغملاغةماألمسكم،مواظرٓصؿملؼماألسػملكم،موَحَلُـمأوظؽؽمرصؿملعملًام .م
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مممممممإنمادللػملؿماحلعملؿملعمللمػذملقمعذملـمؼذملدركمأنماظغملػملؼملذملةمأعاغذملةمصؿملؿقذملرىماظزملذملدقمميفمأضقاظذملفمم
وأصضملاظفموأحقاظفم،موؼؿكذمعـمحؿملاةماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مأدذملقةمموضذملدوةمظذملفم،مصعملذملدم
ساشماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)محؿملاتفمضؾؾماظؾضملـةموبضملدػامأمنقذجّذملامظنغلذملانماظغملاعذملؾم
اظذيمؼرؼدهمآم(سزموجؾ)م،مصغملانم(صػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿ)مؼُػملعملذملبمبذملنيممضقعذملفمباظزملذملادقم
األعذملذملنيم،محؿذملذملكمإغذملذملفم(ص ذملػملكمآمسػملؿملذملذملفمود ذملػملؿ)ماختذملذملذمعذملذملـماظزملذملذملدقمعذملذملدخػملًامظؿملغملذملذملقنمبداؼذملذملةم
إلسالنمرداظؿفمظػملؽملاسم،مصضملؽملدعامغزلمضذملقلمآممتضملذملاديمم{:وَأَغِذملذِرِممسَرملِذملََتَؽَماألَضْذملرَبِنيَم}صَذملضملمدَم
اظؽملٖؾِلٗم(صػملكمآمسػملؿملفمودذملػملؿم)مسَػملَذملكماظزملٖذملظملَامصَفَضملَذملؾَمؼُؽملَذملادِيمم:مؼَذملامبَؽملِذمللمصِؾملِذملرٕم،مؼَذملامبَؽملِذمللمسَذملدِيدملم
شم،م حَؿٖكماجِؿَؼملَضملُذملقامصَفَضملَذملؾَماظرٖجُذملؾُمإٔذَامظَذملؿِمؼَلِذملؿَشملِعِمأَنِمؼَكِذملرُجَمأَرِدَذملؾَمرَدُذملقالًم
ظِؾُشملُقنٔمضُرَؼِ ٕ
ظِؿملَؽملِصملُرَمعَامػُقَم،مصَفَاءَمأَبُذملقمظَؾملَذملبٍموَضُذملرَؼِشْمصَعملَذملالَم:م(أَرَأَؼِذملَؿغملُؿِمظَذملقِمأَخِؾَذملرِ ُتغملُؿِمأَنٖمخَذملؿملِالًمبِذملاظْقَادِيم
تُرٔؼدُمأَنِمتُطملِذملََمسَػملَذمل ِؿملغملُؿِمأَمطُؽملِذملؿُؿِمعُزملَذملدِّضِلٖم؟)مضَذملاظُقام:مغَضملَذملؿِمم،معَذملامجَرٖبِؽملَذملامسَػملَؿملِذملؽَمإٔالَّمصِذملدِضًام،مضَذملالَم:م
(صَإٔغِّلمغَذِؼرْمَظغملُؿِمبَؿملِـَمؼَدَيِمسَذَابٍمذَدِؼدٍ)م .م
ممممممموظعملدمرشَّبماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ميفماظزملدقممبرشؾاتمسدؼذملدةمتضملؼملذملؾُممسػملذملكم
تربؿملةماظؽملظملقسموتعملقميؾملذملامم،موإصذملالحمأعرػذملاميفماظذملدغؿملامواخخذملرةم،محؿملذملثممأخذملربم(صذملػملكمآم
غملذملؿملؿٔمبِذملـٔمحِذملزَامٕم
حِ
سػملؿملفمودػملؿ)مأنماظزملدقمجيػملبماظربطةموراحةماظؾذملالميفماظذملدغؿملامم،مصضملذملـم َ
(رَضِلَماظػملَّفُمسَؽملِفُ)مضَالَ:مضَالَمرَدُقلُمآِم(صذملػملكمآمسػملؿملذملفمودذملػملؿم)م:م(اظْؾَؿملِّ َضملذملانٔمبِاظْكِؿملَذملارٔمعَذملامظَذملؿِم
ؼَؿَظملَرٖضَام،مأَوِمضَالَمحَؿٖكمؼَؿَظملَرٖضَام،مصَإٔنِمصَدَضَاموَبَؿملٖؽملَذملامبُذملقرٔكَمظَؾملُؼملَذملامصِذمللمبَؿملِضملِؾملٔؼملَذملامم،موَإٔنِمطَؿَؼملَذملام َوطَذملذَبَام
دذملقلُماظػملَّذملفِم
عُقِعملَتِمبَ َرطَةُمبَؿملِضملِؾملٔؼملَا)م،موسَـِمسَؾِدِماظػملَّفمبِـٔمسَؼملِرٕوم(رضلمآمسؽملؾملؼملا)مضَالَم:مضَالَمرَ ُ
(صَػملَّكماظػملَّفُمسَػملَؿملِفِموَدَػملَّؿَ)مأَرِبَعْمإٔذَامطُـٖمصِؿملؽَمصَػملَامؼَسملُرٗكَمعَامصَاتَؽَمعِـَماظدٗغِؿملَام،مصِدِقُمحَدِؼثٍم م
وَحِظملْظُمأَعَاغَةٍم،موَحلـمخَِػملؿملعملَةم،موسظملةمرضملؼملة)م .م
مممطؼملامأخربم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مأنماظزملدقمررؼؼمظدخقلماجلؽملةم،مصضملـمسؾدمآمبـ م
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سؼملذملذملروم(رضذملذمللمآمسؽملؾملؼملذملذملا)مأنمرجذملذملالمجذملذملاءمإديماظ ذملؽمليبم(ص ذملػملكمآمسػملؿملذملذملفمود ذملػملؿ)مصعملذملذملال:مؼذملذملام
ردقلمآمعامسؼملؾُماجلؽملةم؟م،مضالم:م(اظزملِّدِقم،موإذَامصَدَقماظضملَؾدُمبرٖم،موإذامبذملرٖمآعَذملـَمم،موإذام
آعَـَمدخؾماجلؽملة)م،موسـمسؾادةمبـماظزملٓاعتم(رضلمآمسؽملف)مأنٓماظؽملٓيبٓم(صذملػملّكمآمسػملؿملذملفم
غملذملؿُماظْفَؽملٖذملةَم:ماصِذملدُضُقامإٔذَامحَذملدٖ ِؿُؿِ،م
غملؿِمأَضِذملؼملَـِمظَ ُ
ودػملّؿ)مضال:م(ماضِؼملَؽملُقامظِذمللمدِذملؿ٘م امعِذملـِمأَغِ ُظمللِذمل ُ
جغملُؿِم،موَشُسملٗذملقامأَبِزملَذملا َرطُؿِم،م َوطُظملذملقام
وَأَوِصُقامإٔذَاموَسَدِتُؿِم،موَأَدٗوامإٔذَامائِؿُؼملِؽملِؿُؿِم،موَاحِظملَصملُذملقامصُذملرُو َ
أَؼِدَِؼغملُؿِمم).م م
مممممموطؼملامرشبماظؽمليبم (صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)ميفماظزملدقم،موبؿملٓـمظؽملامصسملائػملفم،محذٓرمعـم
اظغملذبمووضحمظؽملامخشملقرتفم،محؿملث مؼعملقل م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ)م:م(آؼة ماظْؼملُؽملَاصِؼٔ مَػملَاثَ م،م
إٔذَامحَدٖثَمطَذَبَم،موَإٔذَاموَسَدَمأَخِػملَػَم،موَإٔذَامائِؿُؼملِـَمخَانَ)م،موؼعملقلم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م
:م(أَرِبَعْ معَـِ مطُـٖ مصِؿملفِ مطَانَ معُؽملَاصِعملًا مخَاظِزملّا م ،موَعَـِ مطَاغَتِ مصِؿملفِ مخَزملِػملَةٌ معِؽملِؾملُـٖ مطَاغَتِ مصِؿملفِ مخَزملِػملَةٌم
عِـَ ماظؽملِّظملَاقٔ محَؿٖك مؼَدَسَؾملَا م،مإٔذَا مائِؿُؼملِـَ مخَانَ م ،موَإٔذَا محَدٖثَ مطَذَبَ م ،موَإٔذَا مسَاػَدَ مشَدَرَ م ،موَإٔذَام
خَاصَؿَ مصَفَرَ م) م ،مصعملد مجضملؾ ماظؽمليب م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) ماظغملذب مسالعة معـ مسالعاتم
اظؽملظملاق موأعارة معـ مأعاراتف ،مصقريْ مبادللػملؿ ماحلعملؿملعملل مأن مؼسملؾط مظلاغف م ،موأن مؼؿقرىم
اظزملدق مصؿملؼملا مؼعملقل موصؿملؼملا مؼغملؿب م ،مألن ماظغملػملؼملة مأعاغة موعلؽقظؿملة مسصملؿملؼملة م ،مدقاء مأطاغتم
ععملروءةم،مأممعلؼملقسةم،مأممعرئؿملةم،مصالمؼؽملؾطمللمظػملضملاضؾمأنمؼرددمطؾمعامؼلؼملعمدونمتـؾتمأوم
سػملؿ م ،مصػملؿملس مطؾ معا مؼُعملال مؼُزملدق م ،موظؿملس مطؾ معا مؼُلؼملع مؼُعملال م ،محؿملث مؼعملقل ماحلؼم
دؾقاغف موتضملادي م{:ؼَا مأَؼٗؾملَا ماظَّذِؼـَ مآعَؽملُقا مإٔن مجَاءطُؿِ مصَادِؼْ مبِؽملَؾَأٍ مصَؿَؾَؿملٖؽملُقا مأَن متُزملِؿملؾُقا مضَقِعاًم
بِفَؾملَاظَةٍ مصَؿُزملِؾِقُقا مسَػملَك معَا مصَضملَػملْؿُؿِ مغَادِعِنيَ}،موؼعملقلمدؾقاغف{:عَا مؼَػملْظملِظُ معِـِ مضَقِلٕ مإٔظَّا مظَدَؼِفِم
رَضِؿملبْ مسَ ِؿؿملدْ}،موؼعملقلمتضملاديم{:وَظَامتَعملْػُمعَامظَؿملِسَمظَؽَمبِفِمسِػملْؿْمإٔنٖماظلٖؼملِعَموَاظْؾَزملَرَموَاظْظملُؤَادَم
طُؾٗمأُوظَؽِؽَمطَانَمسَؽملِفُمعَلِؽُقظًا}،موؼعملقلمغؾؿملؽملذملام(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)م:م(مطَظملَكمبِاظْؼملَرِءِمطَذِبّذملذملا م
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مأَنِمؼُقَدِّثَم ِبغملُؾِّمعَامدَؼملِعَ)م .م
ممممممودلامطاغتماظغملػملؼملةمأعاغةم،موهلامتأ َػا ميفمحؿملاةماألصراد مواجملؿؼملضملاتمجضملؾماظؽمليبم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ) ماظغملػملؼملةماظشملؿملؾة مدظؿملػملًا مسػملك مإميان مصاحؾؾملا محؿملث مضال:م(عَـِ مطَانَم
ؼُؤِعِـُ مبِاظػملَّفِ موَاظؿملَقِمٔ ماخخِرٔ مصَػملْؿملَعملُؾِ مخَؿملِرّا مأَوِ مظِؿملَزملِؼملُتِ) م،مويفمحدؼثمعُضملَاذِمبِـٔمجَؾَؾٕ م(رضلم
آمسؽملف)مبضملدمأنمبنيمظفماظؽمليبٗم(صَػملَّكمآُمسَػملَؿملِفِموَدَػملَّؿَ) مصرائضَماإلدالم،موأبقابَماخلَم،م
ضالمظف:م(وَإٔنِمذِؽِتَمأَغِؾَأْتُؽَ مبِرَأْسٔماظْأَعِرٔموَسَؼملُقدِهِموَذُرِوَةِمدَؽملَاعِفِ) م،مضَالَ معضملاذم:مأَجَؾِمؼَام
رَدُقلَ ماظػملَّفِ .مضَالَ :م(أَعٖا مرَأْسُ ماظْأَعِرٔ مصَاظْإٔدِػملَامُ م ،موَأَعٖا مسَؼملُقدُهُ مصَاظزملٖػملَاةُ م ،موَأَعٖا مذِرِوَةُ مدَؽملَاعِفِم
صَاظْفِؾملَادُمصِلمدَ ِؾؿملؾٔماظػملَّفِ م،موَإٔنِمذِؽِتَمأَغِؾَأْتُؽَمبِؼملِػملَاكِمذَظِؽَمطُػملخملفِ)م،مصعملَالَ:معَامػُقَمؼَامرَدُقلَم
اظػملَّفِ؟ مضَالَ :م(صَأَػِقَى مبِإصِؾَضملِفِ مإٔظَك مصِؿملفِ) م ،مضَالَ :مصَعملُػملْتُ :مؼَا مرَدُقلَ ماظػملَّفِ ،موَإٔغٖا مظَؽملُؤَاخَذُ مبِؼملَام
غَعملُقلُ مبِأَظْلِؽملَؿِؽملَا؟ مضَالَ :م(َغملِػملَؿِؽَ مأُعٗؽَ م ،مػَؾِ مَؼغملُبٗ ماظؽملٖاسَ مسَػملَك معَؽملَاخِرٔػِؿِ مصِل مجَؾملَؽملٖؿَ مإٔظَّام
حَزملَائِدُمأَظْلِؽملَؿِؾملٔؿِ؟)م .م
أقىه قىلٌ هذا وأستغفز اهلل لٌ ولكي
*م*م* م

احلؼملد مٓ مرب ماظضملادلنيم ،موأذؾملدمأنمالمإظفمإالمآموحدهمالمذرؼؽمظفم،موأذؾملدمأنم
دؿملدغا موغؾؿملؽملامحمؼملدّا مسؾدهموردقظفم ،ماظػملؾملؿمصؾٓمودػملؿموباركمسػملؿملفم،موسػملك مآظف موصقؾفم
أذيضملنيم،موعـمتؾضملؾملؿمبإحلانمإديمؼقمماظدؼـم.مم م
إخىَ اإلسالً:
ممممممممممممممإن مظػملزملدق مأ ارّا مرؿملؾة م،مؤرات مؼاغضملة م،مجيؽملؿملؾملا معـ مالزعف موختػملؼ مبفم ،موحرصم
سػملؿملفم،مأػؼملؾملامتقصؿملؼمآم(سزموجؾ)موتأؼؿملده مألػؾماظزملدقم،مصؾملذامدؿملدغامسؼملَمبـمدضملدم
بـ ماألغزملاري مرضل مآ مسؽملف) محيؼملػملف محؾف مظػملؽمليب م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) موشَتفم
سػملك اإلدالم أن مؼذػب مظػملؽمليب م(صػملك مآ مسػملؿملف مودػملؿ) موأخربه ممبا مطان معـ مزوجم
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واظدتف اجلُالسمبـمدقؼد سؽملدعامذطرماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مبلقءم،مصؾضملثماظؽمليبم
(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مإديماجلالسٔمصقػملػماجلالسُمأغفمعامضالم،موطذٖبمسُؼملَّام،مصأغزلم
آم(سزموجؾ)ماظقحلمسػملكمغؾؿملفم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مبعملقظفمتضملاديم{:ؼَقِػملِظملُقنَمبِاظػملّفِمعَام
ضَاظُقاْموَظَعملَدِمضَاظُقاْمطَػملِؼملَةَما ْظغملُظملْرٔم َوطَظملَرُواْمبَضملِدَمإٔدِالَعِؾملٔؿِموَػَؼملُٓقاْمبِؼملَامظَؿِمؼَؽملَاظُقاْموَعَامغَعملَؼملُقاْمإٔالَٓمأَنِم
أَشْؽملَاػُؿُماظػملّفُموَ رَدُقظُفُمعِـمصَسملِػملِفِمصَإٔنمؼَؿُقبُقاْمؼَؽُمخَؿملِرّامَٓظؾملُؿِموَإٔنمؼَؿَقَظَٓقِامؼُضملَذِٓبِؾملُؿُماظػملّفُمسَذَابّام
أَظِؿملؼملّا مصِل ماظدُٓغِؿملَا موَاخخِرَةِ موَعَا مظَؾملُؿِ مصِل ماألَرِضٔ معِـ موَظِلٕٓ موَالَ مغَزملَِٕ} ،مصاسرتف ماجلالسم
وضال :مبؾمأتقبمؼا مردقلمآم ،مبؾمأتقب م،مصأضؾؾماظؽمليبم(صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ)مسػملكم
سؼملَم،موعدمؼدهماظرملرؼظملةمإديمأذغفم،م ؿمضال :موصَّتمأُذُغؽَمعادَؼملِضملَتم،موصدَٓضؽَمربُؽ.
ممممممواإلغلانماظزملادقمدػملؿملؿماظؽملظملسم،مغعمللماظظملشملرةم،مضرؼب معـماظؽملاسم،مؼأظػموؼؤظػم،مالم
ؼطملش ميف مجتارةٍ م ،موال مؼُكادع ميف معضملاعػملةٍ م ،مؼأمتؽملف ماظؽملاس موؼـعملقن مبف م ،مصاظزملدق مؼقرثم
صاحؾف ماألعان ماظؽملظمللل م ،مواظرضا ماظعملػمليب م ،مواظلضملادة ماجملؿؼملضملؿملة م ،مؼعملقلمغؾؿملؽملا م(صػملك مآم
سػملؿملف مودػملؿ) م:م(صَإٔنٖ ماظزملِّدِقَ مرُؼملَأْغِؿملؽملَة مْ ،موَإٔنٖ ماْظغملَذِبَ مرٔؼؾَةٌ) م،موضالمسػمللٓمبـمأبلمراظبم
(رضل مآ مسؽملف) م :معـ مطاغت مظف مسؽملد ماظؽملٓاس م الث موجؾت مظف مسػملؿملؾملؿ م الث م ،معـ مإذام
حدٓ ؾملؿمصَدَضؾملؿم،موإذامائؿؼملؽملقهمٕمخيؽملؾملؿم،موإذاموسدػؿموصّكمهلؿم،موجبمظفمسػملؿملؾملؿمأنم
حتؾٓفمضػملقبؾملؿم،موتؽملشملؼمباظـٓؽملاءمسػملؿملفمأظلؽملؿؾملؿم،موتصملؾملرمظفمعضملقغؿؾملؿم .م
مممموضؿملؾمظػملعملؼملانماحلغملؿملؿم:مأظلتمسؾدمبينمصالنم؟مضالم:مبػملكم.مصعملؿملؾمظفم:مصؼملامبػملذملغمبذملؽمعذملام
غرىم؟مضالم:ممتعملقىمآم(سزٓموجؾٓ)م،موصدقماحلدؼثم،موأداءماألعاغةم .م
ممممممطؼملامأنماظزملدقمدؾبميفماغؿرملارماحملؾَٓةمبنيمأبؽملذملاءماجملؿؼملذملعمماظقاحذملدمم،مممذملامؼذملؤديمم
إديممتادذملذملغملفموترابشملذملذملفم،مصؾاظزملذملذملدقمحتظملذملذملظماظذملذملدعاءمواألعذملذملقالموتزملذملذملانماألسذملذملراضموتلذملذملؿعملرم
احلؿملاةم،موظؽملامأنمغؿكؿملؾمجمؿؼملضملّامضدمحُرممعـمتػملؽماظعملؿملؼملةماظؽملؾؿملػملةمواخلػملذملؼمماظظملسملذملؿملؾممطؿملذملػم
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ألصرادهمأنمجيدواماالدؿعملرارماظؽملظملللمواألعانماجملؿؼملضمللم؟موطؿملػمظفمأنمؼؿعملدمم،مأومؼؾػملغم
درجاتمعـماظرضلمواظؿقسملرم؟ .م
ممممممإنماجملؿؼملذملذملعماظذملذملذيمخيػملذملذملقمعذملذملـمذظذملذملؽماخلػملذملذملؼماظؽملؾؿملذملذملؾمؼؾملذملذملقيمإديمدركمسصمل ذملؿملؿمعذملذملـم
االحنشملاطماألخالضلمواظلػملقطلموذظؽمظردقخمعؾدأماخلؿملاغذملةممبذملنيممأصذملرادهمم؛مألنماألعذملانمم
واظشملؼملأغؿملؽملةمالمؼعملقعامإالمسػملكمأداسمصدقماظغملػملؼملةم.م م
ممممممسػملكمأغؽملامغؤطذملدمأنماظزملذملدقمأغذملذملذملذملمقاعم:ممصاظزملذملدمقميفماألضذملقالممؼغملذملقنمحبظملذملظماظػمللذملانم
سؼملامحرممآمتضملاديمضقظفم؛معـماظغملذبمواظؽملشملؼمباظزورم،موذؾملادتفم،موسذملـمطذملؾمعذملامخيذملاظػم
احلعملؿملعملةم،مواظزملدقميفماألصضملالمؼغملقنمباعؿـالماألعرمواجؿؽملابماظؽملؾملذمللمم،موحتذملرىماحلذملاللم
واحلذملذملراممزذملذملاػرّاموبارؽملّذملذملام،مواظزملذملذملدقميفماألحذملذملقالمؼغملذملذملقنمبذملذملإخالصماظعملػملذملذملبمواجلذملذملقارحم
وصدقماظؽملؿملةميفماظعملقلمواظظملضملؾمٓم(سزٓموجؾٓ)م .م
المهي اهدٌا ألحسَ األخالق ال يهدٍ ألحسٍها إال أٌت
واصزف عٍا سًئها ال يصزفُ عٍا سًئها إال أٌت
وارسقٍا المهي الصدق يف الكىه والعىن  ،وأدخمٍا بزمحتك يف عبادك الصّاحلني

