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 الدّل فكُ بياء
 

ماظَؼاِئٔؾماظَعاَظِؿنَيمَرٚبمهلِلماحَلِؿُد مماظؽرؼؿمِطَؿاِبِفمِصلم، مَواظٖؿْؼَقىمَواَلم}مم: مَسَؾكماظِؾٚر َوَتَعاَوُغقا

م مَوَأِذَفُد{َسَؾكماإٔلِثٔؿمواظُعِدَوأنَتَعاَوُغقا مَوأََِذَفُدمَذٔرؼَؽمالمَوِحدََُهماهلُلمٔإالَّمإظَفماَلمَأنِِم، م، مَأٖنمَظُف

ـِمَوَصِقِؾِفمآِظِفمَوَسَؾكمَسَؾقِفمَوَبأرْكمَوَدؾخملِؿمَصٚؾمَوَرُدقُظُفم،ماظؾَُّفٖؿمَسِؾُدُهمُعَقٖؿّدامَوَغِؾٖقـَامَدٚقَدَغا م،موَع

ـٔمَؼِقٔممإَظكمِبٔإِحَلإنمَتِؾَعُفِؿ م.اظٚدؼ

 :ََّبِعــُد
صالمذؽمأنمذيقعماِّعؿمواظشعقبمتلعكمإديمبـاءمدوظةمضقؼةمعلؿؼرةم،مبؽؾمعاممتؾؽم

م م، موعقاردػا معـمراضاتفا م، ماظدولمسؾؿمحيؿاجمإديمخربةمووذظؽمظؿقؼقؼمأػداصفا بـاء

م،مأحقاهلاموبودراؼةموإدلامم وذؿانمبنيمصؼفماِّصرادمواجلؿاساتماظؿقدؼاتماظيتمتقاجففا

وصؼفمبـاءماظدولموإرادتفاميفمساملمدرؼعماظؿققلمواظؿغريمالمؼعرفمدقىمظغةماظؿقاظػاتم

واظؿؽؿالتماظلقادقةمواالضؿصادؼةمواظـؼاصقةم،موحتؽؿفمضقاسدموضقاغنيموععاػداتمدوظقةمالم

ؽقػمععمعامؼػرضفمميؽـمظعاضؾمصضاًلمسـمدوظةمجتاػؾفامأومسدمماظؿعاعؾمععفامأومسدمماظؿ

ماظقاضعماظراػـم.

ماظٖدوَظُةم،مِغَظاْمماظٖدِوَظُةم،ماِدِؿْؼَراْرماظٖدِوَظُةم،مِثَؼٌةماظٖدِوَظُةم،مَأَعاْنماظٖدِوَظُةم،مِحَؿاَؼٌةمَصاظٖدِوَظُة

ـِِظقِؿٙلمَواْضِؿَصاِدٙيمَوِدَقاِدٙلمِصْؽٔرٙيمِبـَاْءماظٖدِوَظُةم،مُعَؤٖدَلاْت ماَلماظٖدِوَظِةمَوِبُدؤنم،مَوَتِشٔرؼِعٙلمَوَت

م.ماظَػِقَضكمٔإالَّمُؼقَجُد

متمّمً أٍه عْامل بياء الدّل م: مدوظةمؼقؼة موإسالء م، ماظقرـقة ماظدوظة عؤدلات

موذظؽمؼؿطؾبماحرتام ماظعدلم، مدوظة م، ماظددؿقر مدوظة ظؼقاغنيماظدوظةمماِّصرادماظؼاغقنم،

م مواالظؿزاموأغظؿؿفا مموضقابطفمادلرورمبؼقاسدم، مماالجتاهمسؽسمباظلريمخياظػفاموال، مأو،

مماظلرسةمبزؼادة مماظطرؼؼمحؼققمسؾكمتعدّؼامتعؿربماظيتماِّعقرمعـمذظؽمشريمأو، موسؾك،

ممشريهمأرواحمأومروحفمإزػاقميفمتؿلؾبمضدمواظيتم،ماظـاسمحؼقق ممإصابؿفؿمأو، مأو،
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مُؼِقٗبماظؾََّفمٔإٖنمَوَأِحِلـُقاماظٖؿِفُؾَؽِةمٔإَظكمِبَأِؼِدؼُؽِؿمُتْؾُؼقامَوَظا}:مؼؼقل(موجؾمسز)مواهلل،ممتروؼعفؿ

م.(مِضَرارموالمَضَرَرمَظا(م:م)ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مغؾقـاموؼؼقل،م{اْظُؿِقِلـِنَي

ممواحرتاعفماظـظاممصقػظ مجمؿؿعمظؽؾمبدمالمإذمؼلفؿميفمبـاءمدوظةمضقؼةمعلؿؼرةم؛،

ممهأصرادمدؾقكمتضؾطمضقاسدموضقاغنيمعـ معامبأداءمصقفاموُؼؾزمم،محؼقضفمإلغلانظموحتػظ،

المتلؿؼرمدولموالمتؿقؼؼم،موإسالءمدوظةماظؼاغقنمماحرتامماظـظامموِبدونم،مواجؾاتمعـمسؾقف

م.مسداظة

مُؼعٗدمإنماحرتامماظؼقاغني مرياؼةمعـمأػؿمسقاعؾمبـاءماظدوظةم،مصاظؼاغقنمواالظؿزاممبفا

صالمبدموأنم،مماظؼقاغنيماحرتاممدونمعلؿؼ٘راماجملؿؿعمبؼاءمؼؿصقرمالمإذ،ممادلقارـنيمظؽؾ

مطؾفماجملؿؿعممثارػامحيصدماظيتماظعاعةمادلصؾقةمظؿؿقؼؼمعلؽقظقؿفمصقفمصردمطؾمؼؿقؿؾ

ـِمَعِلؽقْلمَوُطؾُُّؽِؿمَرإعمُطؾُُّؽِؿ(م:م)ودؾؿمَسَؾقفماهلُلمَصؾك)مغؾقـامؼؼقل،م مَرإعماإٔلَعاُم،ممَرِسٖقِؿِفمَس

ـِموَعِلؽقْل ممَرِسٖقِؿِفمَس ـِمَعِلؽقْلمَوُػَقمَأِػِؾِفمِصلمَرإعمَواظٖرُجُؾ، ممَرِسٖقِؿِفمَس مِصلمَراِسَقٌةمَواْظَؿِرَأُة،

ـِمَوَعِلؽقَظٌةمَزِوِجَفامَبِقِت ـِموَعِلؽقْلمَدٚقِدِهمَعألمِصلمَرإعمَواْظَكاِدُم،مَرِسٖقِؿَفامَس م.ممَرِسٖقِؿِفمَس ،مم(.

ممعؿؿادؽمجمؿؿعمادللؽقلمصاجملؿؿع ممدورهمصقفمواحدمطؾمؼعرُف، ممشريهموحيرتم، مصؿا،

مماظؼقاغنيمواظؿزامماظـظامماحرتاممإديمأحقجـا مماآلخرؼـمحؼققموعراساة، مؼلقدمحؿك،

مماظعدل ماظيتمادلؽاغةميفمبالدغاموغرىم،واالدؿؼرارمواِّعانمباِّعـمطؾفماجملؿؿعموؼـعؿ،

م.ماِّعؿمبنيمبفامتؾقؼ

ممّمً عْامل بياء الدّل ممالبياء االقتصادٖ: ماِّدادقةماظدوظةمدسائؿمأػؿمصفقمعـ،

مباظؿزاعاتفاماظقصاءمعـماظدولمميؽـماظؼقيمصاالضؿصادم،مبفامإالمُتؾـكموالمتؼقممالماظيت

موتقصريمواظدوظقةماحملؾقة ماظػؼرمؼـؿشرماالضؿصادمؼضعػموحنيم،مِّبـائفامطرميةمحقاةم،

مماجلرائؿموتؽـرم،ماِّخالقموتػلدم،ماحلقاةموتضطربم،موادلرض موادعةماظػرصةموتؽقن،

،ممتـؿفلمالمصقضكميفموإدخاهلامإدؼارفامسؾكماظعاعؾنيم،مباظدولمادلرتبصنيماِّسداءمأعام
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موالمطؾؿؿفاممتؾؽمالمشريػامسؾكمساظةموتؽقنم،ماِّدادقةمعؼقعاتفامتـؿجمالماظيتمصاِّعؿ

مم.مضرارػامادؿؼالل

مُسينماظدولم؛مظذظؽمبنيموسزةمبؽراعةماظعقشمعـمميؽـفامظؾدوظةماظؼقيماالضؿصادمإن

مبفم.مإالمتلريمأنمميؽـموالماحلقاةم،مِّغفمسصبم؛مبادلالمطؾريةمسـاؼةماإلدالم

مأو،ممأعةمأيمتـفضم،مصالمالعنل ّسٓادٗ اإلىتاجإتكاٌ  ٓتطلبا بياء الدّل اقتصادّٓ

،مبؾمالمبدمجمردماظعؿؾمأومزؼادتفممادلطؾقبموظقسواإلتؼانم،مإالمباظعؿؾممأدرةمأو،ممعؤدلة

عـماإلتؼانمععمزؼادةماإلغؿاجماظذيمؼؽقنمظفمعردودماضؿصاديمسؾكمذيقعمأصرادماظدوظةم،م

ماظٖصَؾاُةمُضِضَقِتمَصٔإَذا}موضدمحــامربـامدؾقاغفموتعاديمسؾكماظعؿؾمواظلعلميفماِّرضمصؼالم:

ـِمَواِبَؿُغقاماْظَأِرٔضمِصلمَصاِغَؿِشُروا موضالم{ُتْػِؾُققَنمَظَعؾَُّؽِؿمَطـِرّيامَفاظؾَّمَواِذُطُرواماظؾَِّفمَصِضٔؾمِع ،

م م: ـِمَوُطُؾقامَعـَاِطِؾَفامِصلمَصاِعُشقامَذُظقًظاماْظَأِرَضمَظُؽُؿمَجَعَؾماظَِّذيمُػَق}دؾقاغف مَؤإَظِقِفمٔرِزِضِفمِع

مم{ماظـُٗشقُر مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)ماظـيبمسٖدموضد، مدعقفمعـمطانمعاماظعؾدمأطؾمعامأصضؾ(

ـِمَخِقّرامَضطُّمَرَعاعًامَأَحْدمأَطَؾمَعا:م)م(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مَضاَلمحقثم،موطٚده مَؼأُطَؾمأِنمِع

ـِ ـِمَؼأُطُؾمَطاَن(ماظٖلاَلُممَسَؾِقِف)مَداُوَدماهللمَغيٖبمَوإٖنم،مَؼِدهمَسَؿٔؾمِع وضالم)صؾكم،مم(َؼِدِهمَسَؿٔؾمِع

ـِ)اهللمسؾقفمودؾؿ(م:م ـِمطاٛظامَأِعَلكمَع م.م(مَظُفمَعِغُػقّرامَأِعَلكمَؼَدِؼِفمَسَؿٔؾمِع

مَأَحِدُطِؿمَوِبَقِدماظٖلاَسُةمَضاَعِتمٔإِن(:م)ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)مؼؼقلماإلغؿاجمإديماظدسقةمويف

(م:مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)وؼؼقلم،مم(َصؾَقِغرِدَفامَؼِغٔرَدَفامَحٖؿكمَؼُؼقَممَظامَأِنماِدَؿَطاَعمَصٔإِنم،مَصِلقَؾٌة

ـِمَعا) ـُِفمَصَقْأُطُؾمَزِرّسا،مَؼِزَرُعمَأِومَشِرّدا،مَؼِغٔرُسمُعِلِؾٕؿمِع مِبِفمَظُفمَطاَنمٔإظَّامَبٔفقَؿٌة،مَأِومٔإِغَلاْنمَأِومَرِقْرمِع

ممم.موطراعؿفمعروءتفمادلرءموحيػظ،مموتؾـكماظدولماِّرضمواإلغؿاجمتعؿرمصؾاظعؿؾ(م،ممَصَدَضٌة

 صإنم،مّالعلنٕ ، ّالفلزٖ ، ّالدٓين ، الثكايفبياء الْعٕ :ممّمً عْامل بياء الدّل

مأنمضعػفمالمميؽـمأنمؼلفؿميفمبـاءمدوظةمضقؼةمعلؿؼرةم،موعـمثؿمالبدمأوماظقسلمشقاب

م.وحؼقضفممواجؾاتفموؼعرفمطؾمعـفؿمأصرادماجملؿؿعم،مظدىماظقسلمؼرتػع
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معـم،امــــةمذيقّعــرادماِّعــِّصمؾقكــواظلمدانـقجــواظمقسلـاظمؾمذظؽميفمتشؽقؾـوؼؿؿـ

مم مخاللماظرتبقة مم،اِّخالضقة مواظـؼاصة مموعقاجفةم،اظـاصعة جيبمسؾكمذيقعممظذااجلفؾم،

م ،ممواظػؽريم،مواظدؼينم،ماظـؼايفماظقسلمبـاءمأجؾمعـمتؿؽاتػمأنماظدوظةعؤدلات

م مدلقاجفؿفاواظعؾؿل ماظؿقدؼات محفؿ مإدراك معـ ماظـاس مميؽـ ماظذي ،مموجمابفؿفام،

مماظشائعاتمعقاجفةو مميفمووأدػاوتػـقدػا ماََِّراِجقِػمَوَراَءماالِغِلَقأقمَوَسَدٔمم،عفدػا

حقثمؼؼقلمدؾقاغف:م،مِعـمبؾدغاممَتـَاَلمَأِنمُتَقأوُلماظَِّؿلم،مادُلِغٔرَضِةمواظٖشاِئَعاِتمواََِّطاِذؼِب

ـَمَؼاَأٗؼَفا} ـُقامِبـََؾٕإمَصاِدْؼمَجاَءُطِؿمٔإِنمآَعـُقاماظَِّذؼ مَعامَسَؾكمَصُؿِصِؾُققامِبَفَفاَظٍةمَضِقّعامُتِصقُؾقامَأِنمَصَؿَؾٖق

مم.{َغاِدِعنَيمَصَعْؾُؿِؿ

مجتاربمعـمغلؿػقدموأنم،مبغريغامغؿعظموأنم،مووسلمؼؼظةميفمغؽقنمأنمجيُبمطؿا

ممحقثمؼؼقلمدؾقاغفم،موخرباتفاماحلقاة ـَمَأٗؼَفامَؼا}: موؼؼقلم،{ِحِذَرُطِؿمُخُذوامآَعـُقاماظَِّذؼ

ـُمُؼْؾَدُغماَل(م:م)َوَدؾؿمَسَؾقفماهللمَصؾك)مغؾقـا ـِمادُلِؤِع ـٔمَواِحٍدمُجِقٕرمِع بـاءممأنموظـعؾؿم،(مَعٖرَتِق

مأعاغة ععمتأطقدغامأنم،مموعقداغفمجماظفميفمطؾم،مذيقّعامأسـاضـاميفماظدوظةمواحلػازمسؾقفا

مم:مذمسؾكمؼدماهلداعنيم،مؼؼقلماظشاسرالمؼؿؿمإالمباِّخؾـاءماظ

ـَِق ـَِتمَتِؾـِقِفمَوَشِقُرَكمَؼِف***مم اَعُفـــامَتَؿــَؼِقّعاُنمــَعَؿكمَؼِؾُؾُغماْظُؾ ممِدُمــــٔإَذامُط

م)اِغُصِر م: م)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ( م،مَأِومَزاِظّؿامَأَخاَكموؼؼقلمغؾقـا مَرُجْؾمَصَؼاَلمَعْظُؾقّعا مَؼا:

مَتِقُفُزُه،:مَضاَلمَأِغُصُرُهم؟مَطِقَػمَزاِظّؿامَطاَنمٔإَذامَأَصَرَأِؼَتمَعْظُؾقّعام،مَطاَنمٔإَذامَأِغُصُرُهماظؾَِّفم،مَرُدقَل

ـَمَتِؿـَُعُفم،مَأِو َغِصُرُه(م،مصعؾكمطؾمعـاميفمغطاقمعلؽقظقؿفمأنمؼأخذمسؾكممَذِظَؽمَصٔإٖنماظظُّْؾٔؿمِع

،مصقأخذماظقاظدمسؾكمؼدموظدهم،ممرـأومؼضرممبصؾقةماظقمؼدمعـمخيرجمسؾكماظصػماظقرين

واِّخمسؾكمؼدمأخقفم،مواظصدؼؼمسؾكمؼدمصدؼؼفم،موالمغؽقنمدؾؾقنيمشريمسادلنيممبامؼدورم

ـَمٔإِن:مَتُؼقُظقَنمٔإٖعَعًة،مَتُؽقُغقاماَلم)(م:مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)حقظـام،مؼؼقلم مَأِحَلـٖا،ماظـٖاُسمَأِحَل

ـِمَزَؾِؿـَا،مَزَؾُؿقامَؤإِن ـَمٔإِنم،مَأِغُػَلُؽِؿمرخملـُقاَومَوَظِؽ مَصاَلمَأَداُءوامَؤإِنم،مُتِقِلـُقامَأِنماظـٖاُسمَأِحَل
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م موؼؼقلمَتْظِؾُؿقا( مودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)، م: م،مِصقَفامَواظَقاِضٔعماظؾَِّفمُحُدوِدمَسَؾكماظَؼاِئٔؿم)َعـَُؾ(

ـَمَصَؽاَنمَأِدَػَؾَفا،مَوَبِعُضُفِؿمَأِساَلَػامَبِعُضُفِؿمَصَأَصاَبممَدِػقـٍَةمَسَؾكماِدَؿَفُؿقامَضِقٕممَطَؿـَٔؾ مِصلماظَِّذؼ

ـَماِدَؿَؼِقامٔإَذامَأِدَػِؾَفا ـِمَسَؾكمَعٗروامادَلاِءمِع مَصَؼاُظقامَصِقَضُفِؿ،مَع مَخِرًضامَغِصقِؾـَامِصلمَخَرْضـَامَأٖغامَظِق:

ـِمُغِؤِذمَوَظِؿ مَأِؼِدؼٔفِؿمَسَؾكمَأَخُذوامَؤإِنمَجِؿقّعا،مَػَؾُؽقامَأَراُدوامَوَعامَؼِؿُرُطقُػِؿمَصٔإِنمَصِقَضـَا،مَع

م.م(مَجِؿقّعامَوَغَفِقامَغَفِقا،

عرحؾةممصالمؼؽػلمأنمؼؽقنماإلغلانمصاحًلاميفمذاتفم،مإمنامصؼفمادلرحؾةمؼؿطؾبمجتاوز

ـِمَطـِرٕيمِصلمَخِقَرمَظا}،محقثمؼؼقلمدؾقاغفم:مماظصالحمإديمعرحؾةماإلصالح ـِمٔإظَّامَغِفَقاُػِؿمِع مَع

ـَمٔإِصَؾإحمَأِومَعِعُروٍفمَأِومِبَصَدَضٍةمَأَعَر ـِماظـٖأسمَبِق مَصَلِقَفماظؾَِّفمَعِرَضاِتماِبِؿَغاَءمَذِظَؽمَؼْػَعِؾمَوَع

م{َسِظقّؿامَأِجّرامُغِؤِتقِف موؼؼقل موجؾ)، مم(سز مَوَأِػُؾَفامِبُظْؾٕؿماْظُؼَرىمِظُقِفِؾَؽمَرٗبَؽمَطاَنمَوَعا}:

مسؾكمواحلػازم،بـاءماظدولممؼؿقؼؼبفموصاإلصالحمررؼؼماِّغؾقاءموادلردؾنيم،مم،{ُعِصِؾُققَن

موالمغزاعمالم،موصػاءمدالمميفماظؾشرؼةمتعقشمظؽلم،ماوترابطفماومتادؽفماوضقتفماوحدتف

م.مممواظؿكرؼبمباظؼؿؾماِّرضميفمإصلادالموم،مإرػابموالمسـػموالم،مذؼاق

م

 ّأصتغفُز اهلَل ِلٕ ّلُلِهأقُْل قِْلٕ ٍَذا ، 
م*مممممم*مممممم*

م،مرٚبمهلِلماحلؿُد مأٖنماظعادلنَي موأذفُد م، مَظُف مذرؼَؽ ماَل ماهلُلموحَدُه مإالَّ مأنمالمإظَف موأذفُد

مُعَقٖؿّدامدقَدَغا م،مَوَغِؾٖقـَا مورُدقُظف مَوسؾكمسؾُده م، مسؾقِف مَوبارك مودؾِؿ مَصٓؾ موصقؾِفمآظِفماظؾُفٖؿ

م.أذيعنَيم،مَوعـمَتؾَعُفِؿمبإحلإنمٔإدَيمؼقٔمماظٚدِؼـم

َٗ اإلصالِو    :إخْ

ممعلَٔا ّاحلفاظ الدّل٘ ّمً عْامل بياء ممالبياء االجتناعٕ: صؼدمحرصماإلدالمم،

م مضقة موسؾك مماظعالضاتاظروابط ماالجؿؿاسقة م، ماجملؿؿع مبنيمأصراد مواظؿؽاتػاظيتمتؼقم



م(6)

مضقظفمعـماغطالًضام،مباآلخرؼـماظضررمإحلاقموسدمم،ماظقاحدماجملؿؿعمأبـاءمبنيمواظرتاحؿ

م)ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك) م: ـُماَل( موؼؼقلمم(ِظـَْػِلِفمُؼِقبُٓمَعامِظَأِخقِفمُؼِقبَٓمَحؿَٓكمَأَحُدُطِؿمُؼِؤِع ،

م:ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك) ـُ،ماَلم)َواظؾَِّفم( ـُ،ماَلمَواظؾَِّفمُؼِؤِع ـُماَلمَواظؾَِّفمُؼِؤِع مِضقَؾم،مُؼِؤِع ـِ: مَؼامَوَع

ـُماَلماظَِّذي:مَضاَلماظؾَِّف؟مَرُدقَل ـَمَعا:م)(ودؾؿمسؾقفماهللمصؾك)لموضا .َبَقاِئَؼُف(مَجاُرُهمَؼْأَع مِبلمآَع

ـِ م(م.ِبِفمَؼِعَؾُؿمَوُػَقمَجـِِؾِفمٔإَظكمَجاِئْعمَوَجاُرُهمَذِؾَعاّغامَباَتمَع

،ممفابؽقاغظألدرةماظذيمحيؿػظم،ممالتناصم األصزٖ:مممظاٍز البياء االجتناعّٕمً    

مرياؼةمتؿقديماظيتموػلماجملؿؿعم،مصرحمصقفامؼؿؽقنماظيتماِّوديماظؾؾـةمػلمصاِّدرة

مواظرريةماحلبمعشاسرمتؿالضكمزؾفامويفم،موسؼقظفمأجلادهموتـؿقةمورساؼؿفماظـشء

م،ماخلاللمتـؿقمادلؿؿادؽةماِّدرةمأحضانمويفم،مواظؿؽاصؾ ماخلصالموتـشأماظطقؾة

شريمأنماِّعرمالمؼؼػمسـدمذظؽم،مصإنمسؾكماِّدرةمعلؽقظقةمجتاهممادلقدةم،متلقدوماظؽرمية،

ـِمُؼَضٚقَعمَأِنمٔإِثّؿامِباْظَؿِرِءمَطَػكأبـائفام،محقثمؼؼقلمغؾقـام)صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ(م:م) م(،مَؼُعقُلمَع

مأوم ماظضاظة مظألصؽار مسرضة مأطؾادك موصؾذات مأبـاءك مترتك مأن معـ مأطرب مضقاع وأي

اجلؿاساتماظضاظةمدونمأنمتؼقممبقاجؾؽمحنقػؿميفمتـؿقةموسقفؿمبادلكاررمواظؿقدؼاتم

مغذطرػؿم م،مطؿا مؼؼقلماحملقطةمبـا مبقاجؾفؿمجتاهمورـفؿم،مصقبماظقرـمؼقرثم، دائؿا

مذقضلم:م

ماــبـقـمإديمامـباظؿؿمدــوغعفم***ماــحققـمعاماحلؿاؼةمسؾكمقمــغؼ

ماـح٘قمىادلػدموجفؽموؼؾؼكم***ماــحققـمطؿامعصرممنقتموصقؽ

مواحلضاراتمصاِّعؿم،مّالضلْكٔ٘ األخالقٔ٘ الكٔه إعالء :الدّل٘  ّمً عْامل بياء

مظؿقؿؾمإغفامبؾم،مػشاذةمأطـرموحضاراتم،مػشةمأعؿمواِّخالقماظؼقؿمسؾكمتؾـكمالماظيت

ممضقاعفاموسقاعؾمبـائفامأصؾميفمدؼقرفامسقاعؾ مدرجاِتمِصلمادللؾُؿمؼرتِؼلمصؾاِّخالق،
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ـِمَعا(م:م)َوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماهلُلمَصؾَّك)مضالم،مادلقزانمسـدمعقازؼـفموتـؼؾم،ماإلميأن مأِثَؼُؾمَذِلٍءمِع

ـٔماظعؾِدمِعقَزأنميف ـِماظِؼَقاَعِةمَؼِقَممادُلِؤِع ـٔمِع م،(اظَؾِذٖيماظَػاِحَشمُؼِؾِغُضماهللمَوإٖنم،ماخُلُؾٔؼمُحِل

مَوَدؾََّؿمَسَؾِقِفماهلُلمَصؾَّك)مدؽؾمودلا ـِ( م)مَضاَلماْظَفـَٖة؟ماظـٖاَسمُؼِدِخُؾمَعامأطـٔرمَس م،ماهلِلمَتْؼَقى:

ـُ ماهللمصؾك)مصؼالم،مغؼصفمأوماإلميانمطؿالمععقارماِّخالقماهللمردقلموسدم،(ماخُلُؾٔؼمَوُحل

م....م(ممُخُؾًؼامأحَلـُُفِؿمإمَياّغامادُلؤعـنَيمأْطَؿُؾ(م:م)ودؾؿمسؾقف

وعـماظؽؾؿةماخلؾقـةماهلداعةم،محقثمؼؼقلمم،ماظػقاحشمعـمصاحؾفامتعصؿماِّخالقإنم

ـِماِجُؿـِٖتمَخِؾقـٍَةمَطَشَفَرٍةمَخِؾقـٍَةمَطِؾَؿٍةمَوَعـَُؾ}دؾقاغفم:م ـِمَظَفامَعاماْظَأِرٔضمَصِقٔقمِع مم.{مَضَرإرمِع
 

 ّجل أٌ َٓدٓيا ألحضً األخالق ّطٔب الكْلىضأل اهلل عش 
ِٔياّأٌ ٓدٓه  َ٘ َعَل ًِ ِىِعَن ٌِ اأَلِم  ّاالِصِتِكَزاِر ّاأَلَما

ََا ّصائز ِمِصَز َفِظأٌ حِيّ ٍَِل  مً كل صْء ّملزِّ  العاملني بالد ََّأ
 


