
ذ(1)

 حلياء مو اهلل ومو اخللق ومو الهفس شيمة اللراما

 وفطرة إنسانية سوية 

قذ{َأَظدد يذْؼعيَؾدد يذِرددَلنهذاظؾرددْ:ذْؼددْ ىذذ}احلؿددهللذٓذراذاظعدد دللقذاظؼ  دداذهذطؿ ردد:ذاظؽدد ؼ  ذذذ

ُٓذوحددهلْلهأذ ذْذدد ؼَ ذَظدد:أقذوَأذددفهللأذأنهذدددقحمهلْلغ ذوغؾقهـدد ذ ؿددهلل اذْسؾددهللأهذذذ وَأذددفهللأذأنيذَ ذإظددْ:ذإا رذا

اظؾرفأ هذْصاحمذودؾِّ يذور راْكذسَؾقد:ذذذق(اجَلـهِةاحَلْق ءأذِعْنذاإلامْي ناقذواإلمْي نأذِصيذ)ذوردوُظ:أذاظؼ  ا 

ذوبعد: وسَؾىذآِظِ:ذوصحِؾِ:قذوْعنيذْتِؾْعفأ يذرإحد ٍنذإَظىذؼوماذاظهللحمؼناقذ

احلقد ءذخؾد قذاحلقد ءذذذذووأطـ ػد ذغػع د قذذذذقوأجؾف ذضدهللر اذذقاحلق ءذعنذأسظ ذاألخالقإنذصذذذذ

قذؼؼددولذغؾقـدد ذ)صددؾىذآذسؾقدد:ذودددؾ ( ذذذردد خل إ ذذؼددلتي ذوذذقدددؾوكقذاحلقدد ءذخدد ذطؾدد:ذ

ولذغؾقـد ذ)صدؾىذآذسؾقد:ذذذذؼؼدذعدنذذدعاذاإلميد نقذذذذذدعؾةذذوػدوذذ)اْظْحْق ءأذَ ذْؼْلِتيذإا رذِرْخقيٍ (قذ

ٌ ذْوِددؿ وْنذذأدعيْؾًةقذَصَلْصْضدُؾْف ذَضدويلأ ذَظد ذإاَظدْ:ذإاظرد ذآقذذذذذذذذذذذودؾ ( ذ) ٌ ذْوْددؾيعأوْنقذَأويذِرضيد اإلامْي نأذِرضيد

قذوظدو ذاحلقد ءذيذؼؼد ذذذذ( ذإاْع َرُةذاأَلْذىذْسدناذاظطر اؼد اقذْواْظْحْقد ءأذذأدعيْؾٌةذِعدْنذاإلامْيد ناذذذذذذْوَأديْغ ْػ

اظضقفقذويذؼوفذر ظوسدهللقذويذتد دذأع غدةقذويذتؼددذألحدهللذح جدةقذويذؼد  ذدلخؾدوقذذذذذذذذذ

ذ.ذحؼًّ قذويذؼصاذظ:ذرمًح قذو ذر هذظ:ذواظهلل ا

حقد ؤهذذذصؿنذضاهظؼهللذرلذغؾقـ ذ)صؾىذآذسؾق:ذودؾ (ذأنذاحلق ءذعنذطؿ لذاإلمي نقذوذذذذ

احَلْق ءأذذأعيْؾٌةذِعْنذاإلامْيد ناقذْو ذإامْيد ْنذِظْؿدنيذ ذذذذإمي غ:قذؼؼولذ)صؾىذآذسؾق:ذودؾ ( ذ)ذضاه

وصددال ذذقدددؾوط:رقدداذوذقسؾددىذحدددنذأدردد:ذ حلقدد ءذدظقددا ذاإلغددد نذرختؾ ددوَظدد:أ(قذْحْقدد ْءذ

ظؾد سذذ ذ"{ِظؾد سأذاظؿهْؼدوىذذِظدَ ذْخقيد  ذذذذْو}هذضوظ:ذتعد : ذذقاذوضهللذضز ػ هقذوغؼ ءذد ؼ ت:قذ

 ذ"ْعدنيذَضداهذْحْقد ؤأهأذَضداهذذذذذرضديذآذسـد:(ذذِاذ)ض لذدقهللغ ذسؿ ذرنذاخلط اظّؿؼوىذاحلق ء"قذو

َْذَضْؾؾأد:أذذذْوْرسأ:أقذْوْعني ػدوذخؾد ذذذوقذاحلددـةذذاحلقد ءذععقد رذاألخدالقذذذطؿد ذأنذذذقذ"َضاهذْوْرسأ:أذْعد 

ذ.(إانهذِظُؽاحمذِدؼٍنذخأُؾًؼ قذْوخأُؾ أذاإلادياَلماذاْظْحْق ءأْصؾرىذآذْسؾقيِ:ذوْدؾرْ ( ذ))ذاإلدالمقذؼؼول
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ذ(2)

ذ؛غؾقـ ذ)صدؾىذآذسؾقد:ذوددؾ (ذذذأدسىذظ صعةذذلنذاحلق ءقذورق نذضهللرهذعنذأغ:ذصػةذذو ذذذذذ

ِيْراِءذِصديذِخدهلليراْػ قذذذذذذذذذصؼهللذ هذحؿدىذصد رذذذَط ْنذ)صؾىذآذسؾقد:ذوددؾ (ذَأْذدهللهذْحْقد ء ذِعدْنذاْظْعد

َْذاظـهِؾيحمذإاظرد ذذ}حق  :ذعض اذاألعـ لقذؼؼولذ)سزذوجا(  ِِؼْنذآْعـأواذَظ ذْتهلليخأُؾواذرأقأو ْؼ ذَأؼ ْف ذاظر

َظِؽددنيذإاْذاذدأِسقددؿأ يذَصدد ديخأُؾواذَصددإاْذاذَرِعؿيددؿأ يذذَأنيذؼأدد يْذْنذَظُؽدد يذإاَظددىذَرْعدد ٍمذَشقيددْ ذْغدد ِز اؼْنذإاْغدد هأذوْذ

ـيُؽ يذْواظؾرد:أذَظد ذذذذذذذذذذ َص غيْؿِش أواذْوَظ ذعأديْؿْلِغِدْلذِظْحدهلِلؼٍثذإانهذْذِظُؽد يذَطد ْنذؼأد يِذيذاظـهِؾديهذَصْقديدْؿحيِقيذِعد

ذ.{ْؼديْؿحيِقيذِعْنذاْظْح حم

)سدزذذاظعؾدهللذررد:ذذذ اضؾدةذذمبؿحؼ ذؼػوذعنذآذتع :قذوأسالػ  ذاحلق ءذذقدرج َواحلق ءذذذذذ

 ذْؼد ذْردأدوْلذذذواَضد ظَذ(قذاديْؿحيقأواذِعْنذاظؾرِ:ذْح هذاْظْحْقد ءِذؼولذ)صؾىذآذسؾق:ذودؾ ( ذ)ؼوجا(قذ

َظددقيْ ذْذاَكقذْوَظِؽددنهذذ)صددؾىذآذسؾقدد:ذودددؾ ( ذ)ذذذْواْظْحؿيددهللأذِظؾرددِ:قذَضدد لْذذذيإاغهدد ذَظـْديددْؿحيقِذذقاظؾرددِ:

َأنيذْتحيَػَظذاظ هْأْسذْوْع ذْوْسىقذْوْتحيَػَظذاْظْؾْطْنذْوْعد ذْحدْوىقذذذذ اظؾرِ:ذْح هذاْظْحْق ِءاِ ديِؿحيْق ْءذِعْنذ

َْذْواْظِؾَؾىقذْوْعنيذَأْراْدذاآلِخْ َةذْتْ َكذزاؼـَْةذاظهلل غيْق قذَصْؿنيذَصْعْاذْذِظَ ذَصَؼدهلِلذاديدْؿحيقْذذ ِْطرْ ذاْظْؿوي  ذْوْتْؿ

أورث:ذذظ ذحق ء ذعـ:ذذاإلغد نذأنذآذؼ اهذوعطؾٌذسؾق:قصإذاذسؾ ذذ(قِعْنذاظؾرِ:ذْح هذاْظْحْق ِء

حيقىذردنذععد ذذ)رمحد:ذآ( ذ"عدنذذذذذوؼرتكذاظ ذا اقذؼؼولذذقتع :قذصقؼؾاذسؾىذاظػض  ا

وضهللذض لذرجاذظ دولذذقق ذاظّؾ:ذ)سزذوجا(ذعـ:ذوػوذعِغا"ادؿحق ذعنذاظّؾ:ذعطقع  قذادؿح

ذْتديدْؿِحيْذذَأنيذُأوِصدق َذ ْلذ)صؾىذآذسؾق:ذودؾ ( ذ)آذ)صؾىذآذسؾق:ذودؾ ( ذَأويِصـِيقذَض

ِٓذِعْن ذ.(َضويِعَ ذِعنيذاظصه ِظحاذاظ هجأااذِعْنذْتديْؿِحيذَطْؿ ذْوْجاهقذْسزهذا

 *ذ*ذ*

 احلؿهللذٓذراذاظع دللقذواظصالةذواظدالمذسؾىذخ متذاألغؾق ءذوادل دؾل.ذذذ

عدنذأنذتؼدٌذأسدلذذذذميـدٌذصد حؾ:ذذذذاظدِيذقذوػدوذذعدنذاخلؾد ذذذ ذاحلق ءاحلق ءوعنذصورذذذذذ

هذأسقدـف قذأوذؼـؿدز ذعد ذذذذصقصدغ ذذذ؛ؼدرتفذعد ذؼشدقـ:ذذذؼعنذأنذوذسؾىذع ذؼعقؾوغ:ذسؾق:قـ سذاظ



ذ(3)

وظدزومذاحلقد ءذذذذهذأؼهللؼف ذردقفذاحلق ءقذوضهللذض ظوا ذع ذُأخِذرددقفذاحلقد ءذصفدوذحد امقذذذذذ

صددػ َقذسؾدىذصعدداذ ؿدودذاخلصدد لقذوا رؿعد دذسددنذددق ذاظذذذذذؼعدودذصدد حؾ:ذذعدنذاخلؾدد ذ

قذؼؼددولذارددنذعدددعودذ)رضدديذآذسـدد:( ذ"ْعددنذ ذذآذتعدد :عددنذاظعؾددهللذؼددوراذادددؿحق ءذو

ذ. ذؼدؿحقيذعنذاظّؾ:"ذؼدؿحقيذعنذاظـّ سق

اظـػوسذاظشد ؼػةذرد ظـؼ قذوػدوذذذذسهللمذرض ءذوػوذذقعنذاظـػ احلق ءذعنذصورذاحلق ء ذوذذذ

 ذدظقدداذسؾددىذاحددرتامذاإلغددد نذظـػددد:قذؼؼددولذأحددهللذاظعؾؿدد ء ذ"عددنذسؿدداذهذاظددد ذسؿًؾددذذذذ

ذصؾق ذظـػد:ذسـهللهذضهللرذ".ذقؼدؿحيذعـ:ذهذاظعالغقة

وعدنذاخلؾد ذوعدنذاظدـػ ذعدنذادلشدرتط َذاإلغدد غقةذاظد ذذذذذذذذذتعد :ذذإنذاحلق ءذعنذآذذذذ

صطد ةذذصفدوذذذقأمجعتذسؾقف ذمجقٌذاظش ا ٌذاظدؿ وؼةقذوَظ ذتأـدد ذهذأيذعؾدةذعدنذادلؾداذذذذ

 ذَأديْرَكذاظـه سأذِعنيذَطدالماذاظـهؾأدوهِةذذذإانهذِعؿهولذغؾقـ ذ)صؾىذآذسؾق:ذودؾ ( ذ)إغد غقةذدوؼةقذؼؼ

ٌيذْع ذِذؽيْت(ذاأُلو: ذإاْذاذَظ ي قذصؿ ذأحوجـ ذإ:ذاظؿخؾد ذرفدِاذاخلؾد ذاظدِيذ ذذذذذْتديْؿحاذَص صيـْ

 ؼؽونذهذذيءذإ ذزاغ:قذو ذؼـز ذعنذذيءذإ ذذ غ:.

 

  .ال يهدي ألحسهها إال أنتإنه  ،اللهم اهدنا ألحسو األخالق
 
 

 


