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 حضر� مر/� بش� �لدين $مو. �¨د
�ملصلح �ملوعو. �

�خلليفة �لثاy حلضر� �ملسيح �ملوعو. ��إلما� �ملهد� �

من .-�~:

في 
حا� �لقر��

(سو-� �حلجر)

﴿َ��ْلَجا�َّ َخَلْقَناُ� ِمْن َقْبُل ِمْن َناِ� 
ُموِ�﴾ (٢٨) �لسَّ

 
شر# �لكلمـا�:

َجنًّا  ُ ّن  �لليُل  عليه  َجنَّ  �جلاّ�: 
َجنَّ  عليه.  ��ظَلَم  سَتر[  �ُجنوًنا: 
�لليُل: َ�ظلَم ��ختلطت ُظلمُته. �َجنَّ 
: �سُم  ُّsجلا��لرحم: �ستتر. � ��جلنُني 
 Uَُحّيٌة بيضا�ٍع للِجّن؛ N سُم��فاعل؛ 
(�ألقر2).  تؤ��  ال  �لعِني   Uَُكْحال

��جلاsّ �بو �جلّن. (�لتا¤).
ا:  َسمًّ يُسّم  �لطعاَ�  َسمَّ  مو�:  �لسَّ
سَبر[  �ألمَر:  �َسمَّ   . �لسمَّ فيه  جَعل 
ِت �لريُح ُسموًما:  �نَظر َغوَ-[. �َسمَّ
�حلاّ-�.  �لريح  موُ�:  ��لسَّ �حرقْت. 
مو� بالنها- �قد  �قا) �بو عبيد�: �لسَّ
�حلر  مو�:  �لسَّ �قيل:  بالليل.   sتكو
(�ألقر2).  �ملساّ�   � �لنافذ  �لشديد 
ال  نا-  عبا~:  �بن  عند  ��لسمو� 

.خاr sا (�لبحر �ملحيط).
�عال[  �ملذكو-�   yملعا�  89 بالنظر    
مو�: �لشيU �لذ� ينفذ 89  يع\ �لسَّ
فيه،  �يؤثر  .قيق  بطريق  �خر   Uشي
�منه ُسمي �لسّم �لـذ� يسر� 89 
�لعر��   kَع �لضحية  جسم  .�خل 
من  �هنا�  بسرعة،  عليها  فيقضي 

�لسمو� ما يؤثر ح� بالشّم ��ملّس.
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�لتفسـ+:
تع\  �جلن   sفإ �نًفا  سّجلنا  �كما   
لغًة: كل شيU يغطي �لشيUَ �آلخر 
 Uكل شي �ُيظِلم عليه؛ � �يستر[ ��

مظلم �� مستتر عن �ألعني.
�تع\ �جلن عرًفا: كائن يظل مستتًر� 
عن �عني �لبشر 9ال �s يظهر بنفسه 
كائن  بوجو.  ��العتقا.  �حد.  على 
كهذ� سائد � �لعا� عموًما. فهنا� 
�ملالئكة   sبأ تعتقد   pل� �ألمم  من 
نفسها تصبح شرير�، لذلك فاملالئكة 
عندهم نوعاs: نو� خ� �هو عا�، 

�نو� شر �هو �جلن ��لشياطني.
  يقو) �rند�~ �s هنا� نوعني من 
�أل-��® �لp ال ُترA �´ا "غندهر��" 
برية،   ®��-� ��ُأل�8  �"�بسر�". 
�باتصا)  gرية؛   ®��-� ��لثانية 
 �  yإلنسا� �لنسل  خر¤  �الثنتني 
 pل� "يامي"  �ُ�خته  "ياما"  شكل 
ُخلقْت معه توَ�ًما، فكانا ��) /�¤ 

.y9نسا
�يًضا  �rند�سية  �لفكر�  �تقو) 
 ¢-� rا  "غندهر��"   ®��-�  s�
منفصلة �خيل خاصة، ��s موطنها 
مدينة   s�� �لسند،  �ر   U�-� ما  هو 
�أل-�ضي   � تقع  �يًضا  "تيكسال" 
�لkيطانية،  (�ملوسوعة  �لغندهر�ية. 

كلمة: غندهر�� ��بسر�)
 Aلد توجد  نفسها  ��لفكر� 
�لز-�.شتيني مع شيU من �الختال±، 
9له �خل�  يعتقد�s بوجو. r9ني:   �9
��¼ه  �لشر  �9له  "�هرمز."،  ��¼ه 
ميكن  جنٌد  �خل�  �إلله  "�هرمن". 
تسميته باملالئكة gسب مصطلحنا، 
ميكن  جنٌد  �يًضا  �لشر  إلله  كما 
مصطلحنا.  �فق  بالشياطني  تسميته 

(�ملرجع �لسابق كلمة .مين)
�جند عند �ليوناs �يًضا فكر� �جو. 
�خل�   ®��-� بنوعني:  �أل-��® 
�تبا�   sكا حيث  �لشر،   ®��-��
 s�يعتقد  sفالطو�� فيثاغو-~ 
بعضها  مرئية  غ�  كائنا�  بوجو. 

خّيٌر �بعضها شّرير.
��ما �ليهو. فيعترفوs بوجو. كائنا� 
غ� مرئية باسم �ملالئكة ��لشياطني 
مذكو-�  �هي  �لشرير�،  ��أل-��® 
 Uجا فقد   .� موسى  � صحف 
�كر �ملالئكة � حلم يعقو2 � 
حيث قيل: "�-�A حلًما، ���9 ُسّلٌم 
ميس  �-�سها  �أل-¢  على  منصوبة 
�لسماU، �هو �� مالئكة �هللا صاعد� 

�نا/لة عليها." (تكوين ٢٨:١٢)
قصة   � �لتو-��   �  sلشيطا� �ُ�كر 
 sلشيطا� قا�  حيث   ،�  �.�

�لشجر�  من  فأكال   ،Uحّو��بإغو�ئه 
�ملمنوعة (تكوين ١: ٣- ٥). علًما 
�حلية،  �سم  هنا  تذكر  �لتو-��   s�
�لكنها تع\ �لشيطاs. �9طال� �حلية 
على �جلن �� �أل-��® �خلبيثة هو من 
 ��لتعاب� �لقدمية حيث تسمَّى �حلية 
يعتقد  بينما   ."sّجلا�" �لعربية  �للغة 
�حليا�  بعض   s�  sليونا�� �rند�~ 

تكوs من صنف �جلن.
  ��ما �أل-��® �لشرير� فقد �كرִדا 
  *sٍثا�أل "�gو�  يلي:  كما  �لتو-�� 
يعِرفوها..   � آلrٍة  �هللا..  ليسِت 
 � قريب  من   �Uجا قد  �حد�ٍ> 
يرَهْبها �با§كم". (تثنية ٣٢: ١٧) 

9ال  هنا  �لشياطني  من  �ملر�.  �ليس 
�لتو-��   s� �لك  �لشرير�،  �أل-��® 
�حد�>..  �لشياطني  هذ[   sبأ تعلن 
9سر�ئيل،  ب\  عن  غريبة  ��ا   ��
9سر�ئيل  بنو   sفكا �لشياطني  �ما 

يعرفو�ا.
 �عال�� على �لتو-��، فإs �لر��يا� 
�ليهو.ية �يًضا قد -ّكز� على �كر 

� �لطبعة �أل-.ية "شياطني" بدًال من  .-� *

"��ثاs". (�ملترجم)



اجمللد اخلامس والعشرون، العدد الثاني عشر -جمادى األولى والثانية، ١٤٣٤هـ  - نيسان / ابريل ٢٠١٣ م

٦

التقوى

�ليعا�-  �لرِّبِّّي  يقو)  خاّصًة.  �جلن 
 �  sيسكنو �جلن   sبأ �لشركي 
 Àمليغا�  �  .-�� �لشمالية.  �ملناطق 
 �  .-�� كاملالئكة.   s�يط� بأ�م 
 sيتصلو �جلن   s� "شبا�"  �لتلمو. 
¼ا�  على   s�-.قا ���م  بُأنا~، 
�ليهو.ية  (�ملوسوعة   .Uلسما� �خبا- 

(Demonology حتت
��ما �ملسيحية فتحتل لديها �أل-��® 
 sأل خاصة،  مكانة  �لشرير� 
يسو�  طر.  عمليَة   kتعت �ألناجيل 
�هم  من  �لشرير�  لأل-��®  �ملسيح 
�حلو�-يني   s9 تقو)  بل  معجز�ته، 
�لشرير�  �أل-��®   s�.يطر يز�لو�   �
 sبيا من  �يبد�  �يًضا.  �ملسيح  بعد 
�ألناجيل �كأs �جلن � تلك �لفتر� 
كانو�  حيث  غريب،  بشكل  ثا-�� 
يستولوs على �هل كل قرية �مدينة، 
 sيستولو كانو�   sألحيا� بعض   ��
�لبشر. (م� ٨: ٦  على �ملئا� من 

- ٢٨ �مرقس ١: ٣٢ - ٣٤)
عموًما   s�فيعتقد  sملسلمو� ��ما 
�s �أل-��® غ� �ملرئية ثالثة �نو��: 
�أل�): �ملالئكة �لp هي �-��® خّير� 
بعض   s�  Aير من  �هنا�  كلها، 
مثل ها-��  �ملالئكة تصبح شرير� 
 � sمثل 9بليس �لذ� كا�، ��ما-�

�لشياطني   :yلثا�� مَلًكا.  �ألمر   (��
�جلن  ��لثالث:  شرير�.  كلها  �هي 
�لp بعضها خ� �بعضها شر، ���ا 
تستحو� على �لنا~، ��نه باستخد�� 
عليها  �لقبض  ميكن  �حليل  بعض 
(معا�  �ألعما).   � �تسخُ�ها 
 :Ãلقرط��لبقر�؛ � �لتنـزيل: سو-� 

سو-� �جلن؛ �تا¤ �لعر�~)
فقد  �لكلما�  بظاهر  يتعلق  �فيما 
�كر �لقر�s �لكرمي بالفعل كالًّ من 
�ملالئكة ��لشياطني ��جلن، ��s بعض 
��لك  شّرير،  �بعضها  خّير  �جلن 
 s�. مّنا� sم: ﴿مّنا �لصاحلوrكقو
�لك﴾(�جلن:١٢). كما يتضح من 
للبشر   sضعوD ��م  �لكرمي   sلقر��
�يعملوr sم، حيث �-. عن سيدنا 
سليماs � ﴿�ِمَن �ِجلنِّ َمن يعَمُل 
 .(١٣ -بِّه﴾(سبأ:   sِبإ� يديه  بني 
�جلن  بعض   s�  sلقر�� من  �يبد� 
�نبينا  موسى�  بسيدنا  �منو� 
�ألحقا±:  سو-�  (�نظر   � �لكرمي 

.(٣٠ – ٣٣
� �ألحا.يث �يًضا �s �فًد� من  .-��
�لنÃ �. (مسلم:  �جلن جاU ملالقا� 
(�Uكتا2 �لصال�، با2 �جلهر بالقر�

-سو)   s� �ألحا.يث  تذكر  كما 
بالرَّ�>  تستنجو�  "ال  قا):   � �هللا 

�ال بالعظا�، فإنه /�ُ. 9خو�نكم من 
�لطها-�؛  �بو�2  (�لترمذ�:  �جلن". 

��بو .��.: كتا2 �لطها-�)
�إلما�   sبأ �لسندهي  �لعالمة  �قا)   
�با حنيفة يرs� A ثو�2 صا¦ �جلّن 
فحسب،  �لعذ�2  من  �لسالمة  هو 
��لبخا-�  مالك  �إلماَمني  �لكن 
يرياs� s ثو�ֲדم �لسالمة من �لعذ�2 
 Äحتد> �بن �لعر�مع �لفو/ باَجلنة. 
�جلن   s� على  �ملسلمني  N9ا�  عن 
يأكلوs �يشربوs �ينكحوs. (¥مع 

gا- �ألنو�-، حتت "جنن")
  �عند� �s كلمة (�ِجلّن) قد �-.� 
� �لقر�s �لكرمي ��حلديث �لشريف 
تد�- كلها حو)  عديد�  مبدلوال� 
معÆ �لساتر �� �ملستتر. فاجلن: كل 
شيU �� -�® �� 9نساs يستر غ�[ 
�� يبقى هو بنفسه خفيًّا عن �ألعني 
عموًما. �ملا كاs هذ� �لفعل يصد- 
فلذلك  كث��  �كائنا�   Uشيا� عن 
�ملصطلح   � �لتسمية  هذ[  ُ�طلقت 
 ��  Uشي من  �كثر  على  �إلسالمي 

كائن.
�جلن  �لكرمي   sلقر�� �كر  لقد 
�ملو�ضع   � �لتالية  باملو�صفا� 

�آلتية: 
مو�.  �- لقد ُخلق �جلّن من نا- �لسَّ
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Yن   pل� �آلية  هذ[   �  .-� (كما 
بصد. تفس�ها)

�لشعلة  من  ُخلقو�  لقد   -2
�لنا-:  من  �لشديد  �للهب   ���
ِمن  ماِ-ٍ¤  ِمن   َّsجلا� ﴿�َخَلَق 

نا-﴾(�لر¨ن:١٦)
¤- قا) 9بليس هللا تعا8: ﴿خلقَت\ 
ِمن نا- �خلقَته من طني﴾(�ألعر�±: 

 .(٧٧ :Ç� ١٣
9بليس  عن  تعا8  �هللا  �قا)   -.
�مر  عن  ففَسق  �جلن  ِمن   sكا﴿
 s� يع\  مما  -به﴾(�لكهف:٥١).. 
 89 -�جع  �لطبع  نا-�َّ  9بليس   sكو

كونه من �جلن.
شهو�نيًة   Aقو  sميلكو �جلن  هـ- 
�يًضا حيث قا) �هللا تعا8 عن ُحو- 
�َجلنة: ﴿� َيْطِمْثهنَّ 9ْنٌس قبلهم �ال 
 � �لر¨ن:٥٧)..  (سو-�   ﴾ٌّsجا

َيْطِمْثهن: �� � ميسسهن.
 Aلر¨ن لد� قا) �هللا � سو-�   -�
ال  ﴿فيومئذ  �حلسا2  عن  �حلديث 
 ﴾sّجا �ال  9نٌس  �نبه  عن  ُيسَأ) 
(�آلية: ٤٠).. �� يومئذ لن ُيسأ) 
بل  �نوֲדم،  عن  �جلن  �ال  �لنا~ 
 Uسو± ³يطهم .ما- شامل من جر�

�لذنو2. 
�هللا  عبا.�  �جل  من  ُخلقو�  لقد   -/

9ال  ��إلنس  �جلن  خلقُت  ﴿�ما 
ليعبد�sِ﴾(�لذ�-يا�:٥٧)

للجن   sبأ  sملشركو� يقو)   -®
تعا8:  �هللا  مع  �َنَسًبا  قر�بة 
َنَسًبا﴾  �ِجلّنة  �بني  بينه  ﴿�جعلو� 

(�لصافا�:١٥٩)
�جلنَّ   sملشركو� �mذ  لقد   -q
﴿َ�َجَعُلو�  سبحانه:  �هللا  مع   Uشركا
�َخَرُقو�  �َخَلَقهم  �ْلِجنَّ   Uَُشَركا ِهللا 
ِعْلٍم﴾  بغ�  �َبناٍ�  َبِنَني  لـه 
(�ألنعا�: ١٠١). كذلك �-. عنهم 
�ملالئكة  يسأ)  سو±  تعا8  �هللا   s�
 sملشركو�  sكا هل  �لقيامة:  يو� 
كانو�  ﴿بل   :sفيجيبو يعبد�نكم؟ 

﴾ (سبأ: ٤٢) يعُبد�s �جلنَّ
 Uبإغو� �جلن  من  طائفة  تقو�   -�
ُيَوْسِوُ~  ﴿�لَِّذ�  �تضليلهم:  �لنا~ 
ِفي ُصُد�ِ- �لنَّاِ~ ِمَن �ْلِجنَِّة َ��لنَّاِ~﴾ 

(�لنا~: ٦-٧).
﴿�قا)  تعا8:  �هللا  قا)  �كذلك   
�لِذيَن كَفر�� َ-بَّنا َ�ِ-نا �ّلَذيِن َ�َضّالنا 
حتَت  َنجَعْلهما  ��إلنِس  �ْلِجنِّ  ِمَن 
�ألسَفلني﴾  ِمن  ليُكونا  �قد�ِمنا 

لْت:٣٠) (ُفصِّ
َجَعْلنا  �يًضا: ﴿�كذلك  �kDنا �هللا 
لكلِّ نÃٍّ عد�ًّ� شياِطَني �ِإلنِس ��ِجلنِّ 
ُ/ْخُرَ±  بعٍض   89 بعُضهم  ُيوِحي 

�لقوِ) ُغُر�ً-�﴾ (�ألنعا�:١١٣) 
﴿يا  تعا8  �هللا  قا)  �كذلك   
من  �ستكَثرمت  قِد  �ِجلنِّ  معشَر 

�إلنِس﴾(�ألنعا�:١٢٩)
﴿قا)  �جلحيَم:  �جلنُّ  يدخل   -�
ِمن  َخَلْت  قد  �مٍم   � �ْ.ُخُلو� 
�لّنا-﴾   � ��ِإلنِس  �ِجلنِّ  ِمن  قبلكم 

(�ألعر�±:٣٩)
�خر:  موضع   � تعا8  �هللا  �قا) 

فاجلن: كل شيء أو روح أو إنسان يس0 غ-ه أو يبقى هو 
بنفسه خفيًّا عن األعني عموًما. وملا كان هذا الفعل يصدر 
عن أشياء وكائنات كث-ة فلذلك أُطلقت هذه التسمية 
Q املصطلح اإلسـالمي على أكثر من شـيء أو كائن.
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التقوى

�لقوُ)  عليهُم  َحقَّ  �لذين  ﴿��لئك 
من  قبلهم  ِمن  َخَلْت  قد  ُ�َمٍم   �
�ِجلنِّ ��إلنِس �9م كانو� خاسرين﴾ 
�لكفا-   s�  �� (�ألحقا±:١٩).. 
�يًضا سينضموs 89 طو�ئف �لنا~ 
��ُقيمت  قبلهم  خلت   pل� ��جلن 
�لنا-،  فاستحقو�  عليهم  �حلجة 

.sكانو� من �هل �خلسر��
عليهم  ﴿�َحقَّ  �يًضا:   � �قا) 
�لقوُ) � ُ�َمٍم قد َخَلْت ِمن قبلهم ِمن 
�ِجلنِّ ��إلنِس �9م كاُنو� خاسرين﴾ 

(ُفّصلت:٢٦)
َ�َ-ْ�نا  ﴿�لقد  تعا8  �هللا  �قا)    
ِلجهّنَم كثً�� ِمن �ِجلنِّ ��ِإلنِس rم 
قلو2ٌ ال يفَقهوs ֲדا �rم �عُيٌن ال 
 sال يسَمعو sٌ��� مr� ֲדا s�ُيبِصر

ֲדا﴾ (�ألعر�±:١٨٠)
باجلن:  �لنا~  بعض  يلو�   -(

�ِإلنِس  ِمن  -جاٌ)   sكا ﴿��نه 
فز�.�هم  �ِجلنِّ  ِمن  برجاٍ)   s��ُيعو

َ-َهًقا﴾(�جلن:٧)
�لنا~:  لبعض   sيعملو �جلن   -�
﴿�ُحِشَر ِلسليماsَ ُجنوُ.[ ِمن �ِجلنِّ 
(�لنمل:١٨)؛   ﴾ِ� ��لطَّ ��إلنِس 
﴿�ِمن  تعا8:  �هللا  قا)  �كذلك 
�ِجلنِّ َمن يعَمل بني يديه بِإsِ�ْ -بِّه﴾ 
﴿قا)  �يًضا:  �قا)  (سبأ:١٣)؛ 
 s�َ ِعْفريٌت ِمن �ِجلنِّ �نا �ِتيك به قبَل
(�لنمل:٤٠)..  َمقاِمك﴾  ِمن  تُقوَ� 

�� �تيك بعرÍ ملكة سبأ.
يصنعو�   s� �جلن  بوسع  ليس   -s
﴿ُقْل  �لكرمي:   sلقر�� مثل  كتاًبا 
 s� ِجلنُّ على��لَِئِن �ْجتَمعِت �ِإلنُس 
يْأُتو� مبِْثِل هذ� �لقر�sِ ال يْأُتوs مبْثِله 
َظهً��﴾  لبعٍض  بعُضهم   sكا �لو 

(٨٩ :Uإلسر��)

 �  Ãلن� ¥لَس  �جلنُّ  حضر   -~
9ليك  َصَرْفنا   �ْ9ِ�﴿ :sلقر�� �¼عو� 
 sَلقر��  sيستِمعو �ِجلنِّ  ِمن  َنَفًر� 
فلّما  �َْنِصتو�  قالو�  حَضر�[  فلّما 
ُمنِذ-ين﴾  قومهم   89 َ�لَّو�  ُقِضَي 
 � تعا8  �قا)  (�ألحقا±:٣٠)، 
�نُه   َّ̄ 9 ُ��ِحَي  ﴿ُقْل  �خر:  موضع 
�ْستَمَع َنَفٌر ِمَن �ِجلنِّ فقالو� 9ِنا َسِمْعنا 

قر�ًنا َعَجًبا﴾ (�جلن:٢)
�- لقد �من �جلن بالنÃ � حيث 
يقو) �جلن عن �لقر�s 9نه: ﴿َيهِد� 
89 �لرُّْشِد فآَمنَّا به �لن ُنشِرَ� بَربِّنا 

َ�َحًد�﴾ (�جلن: ٣)
  هذ� ما سّجله �لقر�s �لكرمي عن 
 - عند�   - �هي   ،Ç من  �جلن 
 �تؤكد �s تسمية �جلن قد ُ�طلقت 

�لقر�s على عد� �شياU: (يتبع) 

(١٩ Ç لظر�ئف��للطائف �)

��9 ِشـئَت �s تلقـى عـد�َّ� -�ِغًمـا

فَسـاِ� �لُعـال �/.ْ. ِمـن �لِعلـِم 9نَّـُه

ّ́ـا �حترَقـُه  حزًنـا  �تقتَلـُه 

ا َمـِن �/.�َ. ِعلًمـا /�. حاِسـد[ غمًّ
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�ألسو� �لحسنة

من نفحات أكمل خلق اهللا من نفحات أكمل خلق اهللا 
سيدنا �مد املصطفىسيدنا �مد املصطفى ��

َعـْن َعْبـِد �هللا ْبِن َعْمـٍر� s�ََّ �لنَِّبيَّ � َقـاَ): َ�ْ-َبٌع َمْن ُكنَّ ِفيـِه َكاsَ ُمَناِفًقـا َخاِلًصا َ�َمْن 
 ��َ9ِ�َ sََكاَنـْت ِفيِه َخْصَلـٌة ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمـَن �لنَِّفاِ� َحتَّى َيَدَعَهـا: 9َِ�� �ْ§ُتِمَن َخا
(sصحيح �لبخـا-�، كتا2 �إلميا) .9َِ�� َخاَصَم َفَجَر�9َِ�� َعاَهَد َغـَدَ-، َ�َكـَذ2َ، َ <َ َحـدَّ

ْدُ�  َعْن �َِبي ُهَرْيَرَ� s�ََّ َ-ُسوَ) �هللا � َقاَ): َال َيْجَتِمُع �ِإلميَاsُ َ��ْلُكْفُر ِفي َقْلِب �ْمِرٍ°، َ�َال َيْجَتِمُع �لصِّ
َ��ْلَكِذ2ُ َجِميًعا،  َ�َال َتْجَتِمُع �ْلِخَياَنُة َ��ْألََماَنُة َجِميًعا. (مسند �¨د بن حنبل، كتا2 باقى مسند �ملكثرين)

ْبَع �ْلُموِبَقاِ�. ِقيَل َيا َ-ُسوَ) �هللا َما ِهَي؟ َقاَ):  ��� �َِبي ُهَرْيَرَ� s�ََّ َ-ُسوَ) �هللا � َقاَ): �ْجَتِنُبو� �لسَّ
، َ�َ�ْكُل �لرَِّبا َ�َ�ْكُل َماِ) �ْلَيِتيِم، َ��لتََّولِّي َيْوَ�  ، َ�َقْتُل �لنَّْفِس �لَِّتي َحرََّ� �هللا 9ِالَّ ِباْلَحقِّ حُّ ْرُ� باهللا، َ��لشُّ �لشِّ

(sصحيح مسلم، كتا2 �إلميا) .�َِقْذُ± �ْلُمْحصَناِ� �ْلَغاِفَالِ� �ْلُمْؤِمَنا�لزَّْحِف، َ�

���� �َِبي ُهَرْيَرَ� َقاَ): َقاَ) َ-ُسوُ) �هللا �: َ�ْكَمُل �ْلُمْؤِمِنَني 9ِميَاًنا َ�ْحَسُنُهْم ُخُلًقا، َ�ِخَياُ-ُكْم ِخَياُ-ُكْم 
لِِنَساِئِهْم ُخُلًقا. (سنن �لترمذA، كتا2 �لنكا®)


