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 انصدق وانصادقنيعه انكريم حديث انقرآن 
اِتُؼدد اماَرمَؼدد مَيّؼَفدد ماظنددِآؼَنماَعـ دد امم}احلؿددهللمرم اماظعدد دللقماظؼ  ددامهمطؿ ردد:ماظؽدد ؼ  مم

قموَيذددفهلل مينالمَ مهظددَ:مَه نماُرموحدهلَله م مَذدد ؼَ،مَظدد: قمويََذددفهلل ميِنمدددقهلَلغ مم{َوُط غ د امَعددَاماظِددد ِ ِضلَم

اظؾنف ِ مَصاِّمودؾِّ المور َ ْكمسَؾقِ:قموسَؾد ماِظدِ:موصدقِؾِ:قموَعدنالمَتدِؾَعف  الممممممؾِقـ مع َقٍؿهلًلامَسؾهلل همو د ظ:قموغ

مظهللِّؼَنقمورعهلل رنحل ُنمهَظ مؼ َمما

مظؼق ماظـؾقؾةقمواألخالقماظػ ضدؾةماظد ممهىلماسظؿةماظش ؼعةماإلدالعقةميغف م ستمصننمعنم

اظدآ ممماظددهللقمخؾد ممتلف مهمرـد  ماتؿؿعد اماظ اضقدةقموعـفد  مممممومتؼ اماإلغل نمهىلم ر:ق

ذظد،ممواظؿؽد ؼ قمواإلجداللقمو مي لمسؾد مممممقهمع اضداماظؿشد ؼ مماظؼ انماظؽد ؼ ممج  مهم

مق{ُضداالمَصدهلَلَقماظؾٍَد: ممم} محقدثمؼؼد لم)سدجموجدا(ممممعنمينمارمدؾق غ:موتع ىلموص مرد:مغػلد:قممم

َوَعددنالمَيصالددهلَلق مِعددَنماظؾٍَددِ:مم} مؼؼدد لمتعدد ىلوقم{َوَعددنالمَيصالددهلَلق مِعددَنماظؾٍَددِ:مِضقؾ دد م} موؼؼدد لمدددؾق غ:

َوَصدهلَلَقماظؾٍَد: ممم}م تعد ىلممؼؼد لموقم{َوَظَؼدهللالمَصدهلَلَضُؽ  ماظؾٍَد: مَوسالدهلَله مممم}م )جدامذدلغ:(ممؼ لمقموؼ{َحهلِلؼـً 

م.{َوَ د  ُظ: 

صفد مممق(سؾدقف ماظلدالممم)وادل ددؾلمماألغؾق  مم اصػعنمظدهللقمضهللمرلماظؼ انماظؽ ؼ مينماوممم

َواذالُطد المِصداماْظِؽَؿد ِامَهرالدَ اِػقَ ممممم} مدؾق غ:ؼؼ لم د  ت:قمحقثمم)سجموجا(ادلؾؾٍِغ نمسنمارم

َواذالُطدد المِصدداماْظِؽَؿدد ِامَهدالددَؿ ِسقَامَهغٍَدد: مَطدد َنمَصدد ِ َقممم}لمتعدد ىل م ؼددؼومق{ َهغٍَدد: مَطدد َنمِصددهللٍِؼؼ  مَغِؾْقددم

)سدجمملم ؼدمؼومق{ َواذالُط المِصاماْظِؽَؿد ِامَه الَ ؼدَ مَهغٍَد: مَطد َنمِصدهللٍِؼؼ  مَغِؾْقدمممممم}دؾق غ: مؼؼ لمومق{اْظَ سالهلِل

م.{...َف ماظدٍِهللٍِؼ  ؼ  د   مَيّؼ} موجا(

؛مصؼدهللمجد  مرد:قمممم ظددهللقمرماظؼد انممهغؾقـ م)صدؾ مارمسؾقد:موددؾ (مممموضهللموص مارمتع ىلم

قموؼؼد لمددؾق غ: ممم{ِ:ِردممَقهلِلَصدمَومَقهللال ظدِّدمِرم َ  مَجدمِآاظندمَو}حقثمؼؼ لم)سجموجا( ممو س مهظق:ق

 فمددفقةمس دممصهللض:م)صؾ مارمسؾق:موددؾ (مموضهللمط نمقم{َقماْظؿ  الَدِؾَلَراالمَج َ مِر ْظَق ٍَمَوَصهللَِ}
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وضهللمجعام)صؾ مارمسؾق:مودؾ (مقماألعلؼؾؼبمر ظد  قمط نمقموظآظ،مرعـؿ:حؿ مضؾامرف م

م.ماظدهللقمعـفجمحق ة

احلد مددؾق غ:م ممممقمحقدثمؼؼد لمماظددهللقمعدنمصدػ امادلدمعـلمممماظؼ انماظؽد ؼ ممجعامطؿ ممممم

َهِنماْظؿ لالدددِؾِؿَلمَواْظؿ لالدددِؾَؿ ِامَواْظؿ دددمالِعـَِلمَواْظؿ مالِعـَددد ِامَواْظَؼددد ِغِؿَلمَواْظَؼ ِغَؿددد ِامَواظِدددد ِ ِضَلممم}

َواظِددد ِ َض ِامَواظِددد ِرَ ؼَنمَواظِددد ِرَ اِامَواْظَك ِذددِعَلمَواْظَك ِذددَع ِامَواْظؿ َؿَدددهللِِّضَلمَواْظؿ َؿَدددهللَِّض ِاممم

َواظِد ِ ِؿَلمَواظِد ِ َؿ ِامَواْظَق ِصِظَلمُص  وَجف  المَواْظَق ِصَظ ِامَواظِآاِطَ ؼَنماظؾنَ:مَطـِرًيامَواظدِآاِطَ اِامم

ظْؾُػَؼَ اِ ماْظؿ َف ِجَ ؼَنماظٍَدِآؼَنمُيخالَ ج د اممم}مقموؼؼ لمدؾق غ:م م{: مَظف  المَعغالِػَ ة مَوَيجالً امَسِظقًؿ َيَسهلِلماظؾن

اْلدؾ  معٍِدَنماظؾٍَدِ:مَوَ ضالدَ اًغ مَوَؼـد د  وَنماظؾٍَدَ:مَوَ د د َظ: مُيوَظِؽدَ،مػ د  مممممممممم مِعنمِ َؼ َ ِػ المَوَيعالَ اِظَف المَؼؾالَؿغ د َنمَص

ِعَنماْظؿ مالِعـَِلمَ َج ٌلمَصهلَلُض امَع مَس َػهلل واماظؾٍََ:مَسَؾقالِ:مَصِؿالف  المَعنالم}مؼ لمدؾق غ: قموؼ{اظدٍَ ِ ُض َن

اـلَؿِظ  مَوَع مَردهللٍَُظ امَتؾالدهلِلؼؾ  ممم َْ مَغقالَؾ: مَوِعالف  المَعنالمَؼ ِظَقفالدَجَ ماظؾٍَد: ماظدٍَد ِ ِضَلمِرِددهللالِضَف المَوؼ َعدآٍَِامممممم*مَض

َهغٍََؿدد م}تعدد ىل ملم ؼددؼوقم{َؼؿ دد َامَسَؾددقالَف المَهنٍَماظؾٍَددَ:مَطدد َنمَشُػدد ً امَ ِحقًؿدد ممماْظؿ ـَدد ِصِؼَلمَهنالمَذدد َ مَيوال

َددِؾقَامماْظؿ مالِعـ  َنماظٍَِآؼَنماَعـ  امِر ظؾٍَِ:مَوَ د  ِظِ:مث  ٍَمَظ المَؼ الَت ر  امَوَج َػهلل وامِردَلعالَ اِظَف المَوَيغالُػِلدَف المِصدامممم

م.{اظؾٍَِ:مُيوَظِؽَ،مػ   ماظدٍَ ِ ُض َن

وؼؼد لمممق{َصَؾ المَصهلَلُض اماظؾٍََ:مَظَؽ َنمَخقالدً امظٍَف د المم}خريمطؾ:قمحقثمؼؼ لمدؾق غ: ماظدهللقمهنمم

ٍةقم َغَع  مِحػُظمَيَقغالاظهلّلمَنِعمَ، َت مَصَعمَ،قالَؾ مَسَؾَصمقَ،ِصمِنامُطَذٌامَهَر الَيغؾقـ م)صؾ مارمسؾق:مودؾ ( م)

حؿد مميحهللميػ م ط  جماإلمي نقماظدهللقمو(قمٍةَؿامُرعالِصمٍةقموِسػٌٍَةقَؼِؾن مَخح لالؼٍثقمَوهلِلق مَحهللالِصَو

اإلميد نمينمتؼد لماظددهللقمعدامممممم نمرعضماظعؾؿ  مضهللم رط امرلماإلميد نمواظددهللققمصؼد ظ امممه

ظقؼقـد،ممم؛زـ،مينماظدهللقمضهللمؼْ كقموي متؼ لماظؽآامعامزـد،مينماظؽدآامضدهللمؼـػعد،مممم

اظؽدآاميرد صمصدػ اممممطؿ مينمقمينمع ميص ر،مملمؼؽنمظقكطؽ،موع ميخطلكمملمؼؽنمظقدقؾ،

اَؼُةمادُلـَ ِصَ مَثَؾ ٌث مهَذامَحهلِلَثمَطدَآَاقموهَذامم)مصؾ مارمسؾق:مودؾ ( )ادلـ صؼلقمحقثمؼؼ لم

ممم.(وَسهلَلميخالَؾَ قموهَذاماؤالت ِؿَنمَخ َن



م(3)

م****

احلؿهللمرم اماظع دللقمواظدالةمواظلالممسؾ مخ متماألغؾق  موادل دؾلقمدقهللغ محمؿهللم

م(قموسؾ ماظ:موصقؾ:ميمجعل.م)صؾ مارمسؾق:مودؾ 

ؼؼد لماحلد ممم قمحقدثمواخلريماظربيسؿ لم مظؽامذ عؾ اظؼ انماظؽ ؼ مؼهللمج  ماظدهللقمهمظ

َعدنالماَعدَنمِر ظؾٍَدِ:ممممماْظِؾد َِممَينالمت َ ظٍُ امو ج  َػُؽ المِضَؾدَاماْظَؿشالدَ َقمَواْظَؿغالدَ ِامَوَظِؽدنَِمممممَظقالَ ماْظِؾ َِ}دؾق غ: م

َـَِ ِ:مَذَو ماْظُؼ الَرد مَواْظَقَؿد َع مممِؾدقٍَِلمَواَتد ماْظَؿد َلمَسَؾد مح ؾِّدمممممَواْظَق الَمماْظكِخَ مَواْظَؿَؾ ِ َؽِةمَواْظِؽَؿ ِامَواظ

 َةمَواْظؿ  ُصدد َنمَواْظَؿَلدد ِطَلمَوارالددَنماظلٍَددِؾقَامَواظلٍَدد ِ ِؾَلمَوِصدداماظ ٍََضدد ِامَوَيَضدد َمماظدٍَددَؾ َةمَواَتدد ماظجٍََطدد

َِِْرَعفالهلِلِػ المَهَذامَس َػهلل وامَواظدََِ اِ مَوِحدَلماْظَؾدْلَ مُيوَظِؽدَ،ماظٍَدِآؼَنمَصدهلَلُض امممممم ََِ ِرَ ؼَنمِصاماْظَؾْلَد ِ مَواظ

مم.{ُؼ َنَوُيوَظِؽَ،مػ   ماْظؿ ؿَِ

ؼؼد لمددؾق غ: ممممقمحقدثملسظ ماجلدجا قمويصْداماظـد اامممراظد  ضلمتع ىلمضهللموَسهللمارمو

الَػا ماظدَِ}  ٌامَتفالدَ  مِعدنالمَتقالِؿَفد ماْظَلغالَفد   مَخ ِظدهلِلؼَنمممممم ِ ِضَلمِصهللالُضف  المَظف  المَجـََِض َلماظؾٍَ: مَػَآامَؼ الم مَؼ

احلد مددؾق غ:موتعد ىلممممجَعداممقمو{ِصقَف مَيَرهلًلام ضامارمسـف مَوَ ض  امَسال: مَذِظدَ،ماْظَػد الص ماْظَعِظدق  ممم

قمهماجلـدةممصدقؾةماظشدفهللا مواظدد حللمممجعؾدف مهمماظـؾدقلقمومع تؾةماظدٍِهللؼؼلمرعهللمع تؾدةمم

ََِـممممممممَوَعنالمؼ ِطَاماظؾٍََ:مَواظ َِ}تع ىل ممؼؼ ل َلمِؾدقٍِِمد د َلمَصُلوَظِؽدَ،مَعدَاماظٍَدِآؼَنمَيغالَعدَ ماظؾٍَد: مَسَؾدقالَف المِعدَنماظ

وؼؼدد لمغؾقـدد م)صددؾ مارمسؾقدد:ممقم{َواظدٍِددهللٍِؼِؼَلمَواظشٍ ددَفهلَلاِ مَواظدٍَدد ِظِقَلمَوَحل ددَنمُيوَظِؽددَ،مَ ِصقؼ دد م

ماظَعؾالهلل مرِ قمَومَهَذامرِ ماَعَنقمَوَهَذاماَعَنمَ َخَاماجَلـَِة(. َصهلَلَققمَوَهَذاماظدِّهللالق  ودؾ ( م)َسَؿا ماجَلـِِة

م. انصادقنيارزقنا انصدق يف انقىل وانعمم، وأدخهنا برمحتل يف عبادك  انههم


