
 

 

 

 

 

، ِنّيتُ، ِحتٓ يحّقق اإلخٕص فعنيُ  عنٓ اميسنً أن يخنص منُ تعامٓ في عينُ، ِقّمُ
امّتحني بامّصفات امخاّصة باإلخٕص، ِامقياو ببعض األفعال اّمتي تؤّدي متحقيق ذمك، ِفييا 

 :يأتي بياٌن مبعض ٍذٌ امّصفات ِاألعيال

 
 

 يعدُّ ىن أنبه األخٕق ِأفضنَا ِأحّب امصفات إمٓ هللا ِإمٓ  ٍِّ ضد امكذب ِ ٍّ :امّصدق
 فَّ ىن امخصال امتي حث عنيُ ديننا امعظيً ِ اميجتيع امناس ميا مُ ىن نفع عظيً منفرد 

ينَي ): مقّمُ تعامٓ قِذ ادِذ عَي امصَّل ّا ىَي َِي ُنّنُن َُي  ّا امنَّل قُن ّا اتَّل نُن ىَي ينَي  َي ذِذ ا امَّل ََي يُّ ا أَي صف نبينا امكريً (يَي ُِن ، ِقد 
بامصادق األىين، ِنَيعت صاحبُ بامصّديق ِفي ٍذا دميه عنٓ جيال ٍذا امخنق ِضرِرة 

 .امتحني بُ

، ِأداؤٌ عنٓ   خنق إسٕىي ِإنساني رفيع يقّو عنٓ صّن ىا استؤىن عنيُ األىانة:األىانة 
 ىا يتّّمٓ اإلنسان  أِ، ِيشيه ذمك األشياء امّدائع  امّجُ امحسن اميطنّب ىن غير تقصير
:  قال تعامٓ . ، ِأىانة امقياو بّاجبُ نحّ دينُ ِِطنُ ىسؤِميتُ  أىانة تربية أبنائُ ِرعايتًَ

ا) ََي نِذ ٍْ ٰٓ أَي مَي انَياتِذ إِذ ِا اأْلَيىَي دُّ ؤَي ًْ أَين تُن رُن ُن ْأىُن َُي يَي ٖ  (إِذنَّل امنَّل

إّن امّفاء بامعَّد صفة أخٕقية ِإنسانية مَا شأن عظيً، فَي صفة  : امّفاء بامّعد ِامعَد
 خنق نبّي ٍِّ تقّية امثقة اميتبادمة بين األفراد  ِتكشف عن صدق صاحبَا ِاستقاىتُ

ّٔ بامّفاء بامعَّد ِأمتزاو بَا. ِسنّك إسٕىي ،  ِٔ يكّن تعاِن امناس بين بعضًَ قائيًا إ
، ِ عدو قدرتًَ عنٓ امتعايش ِامتعاِن فييا  فنقض امعَد يؤّدي إمٓ تنافر قنّب امناس

 . بينًَ

 الصدق فق الققـوقق
 قو إلخقققالصق فق اعمل

 



 

 

                          
 

 شرف امقرب ىن   ِ بَا ينال ،  أن ينتزو بشَادة امحق   ه إنسانعنٓ يجب  :شَادة  امحق 
 . ترفع امدرجات ِتحّط امسيئات هللا سبحانُ ِتعامٓ ِ

ًِذ   : إتقان امعيه ِامتفاني فيُ قال امنبيُّ عنيُ .  إتقانُن امعيهِذ في اإلسٕو فريضٌة عنٓ اميسن
ْيءٍء ): امّصٕة ِامّسٕو ٓ  ُنهِّل شَي نَي انَي عَي بَي اإلِْذْحسَي هَّل  َيتَي جَي َِي زَّل   امعيهُن عنٓ اإلنسان ِجب    (إِذنَّل هللاَي عَي

، ِعنيُ إتقان ىا قّدىُ ىن عيه مينال امتّفيق ِامّنجاح في امدنيا،  بجدٍء ِاجتَاد ٍِّيةٍء عاميةٍء
ُُن  إنَّل هللاَي )-: عنيُ امّصٕة ِامّسٕو-قال رسّل هللا . ِاألجرَي ِامثّابَي في ااخرة ىن هللاِذ سبحان
ُُن  نَي تقِذ ًٕ أْن يُن ًْ عي هَي أحدُن  بُّ إذا عيِذ حِذ ًْ ): ِقال تعامٓ  ،(تعامٓ يُن كُن نَي يَي ُُن عَي ْ امنَّل رَي يَي سَي ّا فَي نُن هِذ اْعيَي قُن َِي

ّنَي  نُن ْعيَي ًْ تَي ا  ُنْنتُن ًْ بِذيَي كُن ئُن بِّل نَي يُن ةِذ فَي ادَي ََي امشَّل َِي ْيبِذ  ًِذ اْم َي امِذ ٓ عَي مَي ِنَي إِذ دُّ رَي تُن سَي َِي ّنَي  نُن ْؤىِذ اْميُن َِي ُُن  ّمُن رَيسُن  .َِي

 

 

 


