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مال الىقف ..محزمته وتينًته
ودوره يف خدمة اجملتنع

احلؿّٓ مٓ مرب ماظعادلني م ،ماظؼائل ميف مطؿابه مادلؾني {:مظَنِ متَـاظُوا ماظْؾِّٕٖ محَؿٖىم
تُـِػِؼُوامعِؿٖامتُقِؾٗونَموَعامتُـِػِؼُوامعِنِمذَيِءٍمصَنٔنٖماظؾَّهَمبِهِمسَؾِقمْ}،وأذفّٓمأنمالمإظهمإالم
آ موحّٓه مال مذّٕؼك مظه م ،مصؿّّ مظعؾاده مأبواب ماخلاريات ،موأرذّٓػم مإىل مأصضلم
اظؼّٕبات م ،موعامؼـػعفمميفماحلقاةمبعّٓمادلؿات م،موأذفّٓمأن مدقّٓغاموغؾقـامحمؿّّٓام
سؾّٓه موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبارك مسؾقه موسؾى مآظه موأصقابه ،موعن متؾعفمم
بنحلانمإىلمؼومماظّٓؼنم،موبعّٓم:م م
صؿؿامالمذكمصقهمأنٖمادلالمغعؿةمعنمغعممآم(سّٖموجل)مأغعم مبهمسؾىماظـاسم
ظؿلؿؼقممذؽونمحقاتفم،مصفومضِوامماحلقاةماإلغلاغقٖةم،محبقثمالمؼـؽّٕمأحّٓمعامظؾؿالم
عن مأػؿقة ميف متلقاري مأعور ماحلقاة ،مواظـفوض مباِّصّٕاد مواِّعم مظؿقؼقق مودائلم
اظعقّ٘ماظؽّٕؼم،مواظّٕضيمإىلمعّٓارجماظؿؼّٓم،موٓمدرٓماظشاسّٕممحقثمضال:م
باظعِـؾمٔموادلـالٔمؼَؾينماظـٓـــاسُمعُؾْـؽَفُمُمم***مظــممؼُنبَمعُؾْكٌمسؾـىمجفــلٕموإضــــالل
وع ّٝمأنٖ مادلال مؼؽؿلب مػّٔه ماِّػؿقة ميف ماحلقاة م ،مإال مأن ماإلدالم مجعؾهم
ودقؾةمال مشاؼة م،محلػّٜماحلقاةموضضاء ماحلاجات م،موودقؾةمظؾربمواظصؾةمواظؿؽاصلم
بنيماظـاس م،مصادلالمودقؾةمإذامادؿكّٓمميفماظصالحمطانمغعؿة،مطؿامضالم(صؾىم
آمسؾقهمودؾم):م(غِعِمَماظْؿَالُماظصٖاظُِّّمظِؾْؿَِّٕءِماظصٖاظِّّٔ) م،موإذامادؿُكّٓمميفماظػلادم
طان موباالً مسؾى مصاحؾه ،مطؿا مضال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(تَعَِّٗ مسَؾُِّٓ ماظِّّٓؼـَارٔم
وَسَؾُِّٓماظِّّٓرِػَمٔموَسَؾُِّٓماظْكَؿِقصَةِ،متَعَِّٗموَاغَِؿؽََّٗ،موَإٔذَامذقكَمصَالَماغِؿَؼََّ٘)م .م
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وادلالماظصاحلمػوماظّٔيمؼـػّٝمصاحؾهميفمدغقاهموأخّٕاه،مصفو مأحّٓماظـالثةم
اظيتمؼؾؼىمأثّٕػامبعّٓمعوتمصاحؾفام،مطؿامضالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(مإٔذَامعَاتَم
اإلٔغِلَانُ ماغِؼَطَ َّٝمسَؿَؾُهُ مإٔظَّا معِنِ مثَؾَاثٍ :مصََّٓضَةٌ مجَارٔؼَةٌ ،موَسِؾْمْ مؼُـِؿَػَ ُّٝمبِهِ ،موَوَظَّْٓ مصَاظِّّْم
ؼَِّٓسُومظَهُ)م،موالمذكمأنمادلالمادلوضوفمػومميفمصؾبماظصّٓضةماجلارؼة.مم م
موعن مصور مادلال مادلؿؿّٓ مخاريه موبّٕطؿه مسؾى مصاحؾه م :ماظوضف م ،مصفو مضّٕبةم
ؼؿؼّٕبمبفاماظعؾّٓمإىلمخاظؼه م ،ميفمصورةمعنمأسظممصورماإلغػاقميفمدؾقلمآم
(سّٖ موجل) موأطـّٕػا مغػعّا م ،موأبعّٓػا مأثّّٕا م ،مؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(عَنم
احِؿَؾََّٗ مصّٕدّا ميف مدؾقلٔ مآِ مإمياغّا مبآِ م ،موتصّٓؼؼاً مبوسِّٓهِ م؛ مصنن مذِؾَعَهُ م ،مورٔؼٖهُ ميفم
عقّٖاغِه مؼومَ ماظؼقاعةِ) .موؼؼول ماحلق مدؾقاغه م :م{وَعَا مأَغِػَؼْؿُمِ معِنِ مذَيِءٍ مصَفُوَ مؼُكِؾِػُهُم
ّٓطُمِمؼَـِػَُّٓموَعَامسِـَِّٓماظؾَّهِمبَاقٕ} .م
وَػُوَمخَقُِّٕماظّٕٖازٔضِنيَ}،موؼؼولمسّٖموجل:م{عَامسِـِ َ
وظؼّٓمدفلماظؿارؼّْمبلحّٕفمعنمغورمصورّامعضقؽةمظؾصقابةماظؽّٕام م(رضوانم
آمتعاىلمسؾقفم)ماظّٔؼنمأدرطوامػّٔاماظػضلميفماظوضفم،موأؼؼـوامأنمعاسـّٓمآ م
مخاري موأبؼى م ،مصؿلابؼوا ميف ماخلاريات م ،موأوضػوا مأعواهلم ميف مدؾقل مآ مصّٓضةم
جارؼة م ،مصفا مػو ماظػاروق مسؿّٕ مبن ماخلطاب م(رضي مآ مسـه) مؼلتي مإىل ماظـيبم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)موؼؼول:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِ،مإٔغِّيمأَصَؾِتُمأَرِضّامبِكَقِؾََّٕمظَمِمأُصِبِم
عَاظًامضَُّّٛمأَغِػََّٗمسِـِِّٓيمعِـِهُ،مصَؿَامتَلْعُُّٕمبِهِ؟مضَالَ:م(إٔنِمذِؽِتَمحَؾَلِتَمأَصِؾَفَا،موَتَصَّٖٓضْتَم
بِفَا) مضَالَ:مصَؿَصَّٖٓقَمبِفَامسُؿَُّٕ م،مأَغٖهُمالَمؼُؾَاعُموَالَمؼُوػَبُموَالَمؼُورَثُ،موَتَصَّٖٓقَمبِفَامصِيم
اظػُؼََّٕاءِ ،موَصِي ماظؼُِّٕبَى موَصِي ماظِّّٕضَابِ ،موَصِي مدَؾِقلٔ ماظؾَّهِ ،موَابِنٔ ماظلٖؾِقلٔ ،موَاظضٖقِفِ مالَم
جُـَاحَمسَؾَىمعَنِموَظِقَفَامأَنِمؼَلْطُلَمعِـِفَامبِاظْؿَعُِّٕوفِ،موَؼُطْعِمَمشَقَِّٕمعُؿَؿَوِّلٕ).م م
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وػا مػو مدقّٓغا مسـؿان م(رضي مآ مسـه) مؼشرتي مبؽّٕ مروعة معن ماظقفوديم
وؼوضػفامسؾىمادللؾؿنيم(دؼاؼةً مظِؾْغَـِىِّ موَاظْػَؼِارئ موَابِنٔ ماظلٖؾِقلٔ)م،موأوضفمدقّٓغامأبوم
رؾقة ماِّغصاري م(رضي مآ مسـه) مأحب معاظه مإىل مضؾؾه مصّٓضة مجارؼة م ،مؼؼولم
دقّٓغا مأغّٗ م(رضي مآ مسـه) :مطَانَ مأَبُو مرَؾْقَةَ م َأطْـََّٕ ماَِّغِصَارٔ مبِاظْؿَِّٓؼـَةِ معَاظًا معِنِم
غَكِلٕ ،م َوطَانَ مأَحَبٗ مأَعِوَاظِهِ مإٔظَقِهِ مبَقُِّٕحَاءَ ،م َوطَاغَتِ معُلِؿَؼْؾِؾَةَ مادلَلِفِِّٓ ،م َوطَانَ مرَدُولُم
اظؾَّهِم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مؼَِّٓخُؾُفَاموَؼَشَِّٕبُمعِنِمعَاءٍمصِقفَامرَقِّبٍ،مضَالَمأَغَّْٗ:مصَؾَؿٖام
أُغِّٖٔظَتِمػَِّٔهِماآلؼَةُ:م{ظَنِمتَـَاظُواماظؾِّٕٖمحَؿٖىمتُـِػِؼُوامعِؿٖامتُقِؾٗونَ} مضَامَمأَبُومرَؾْقَةَمإٔظَىم
رَدُولٔ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى مآُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مصَؼَالَ :مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،مإٔنٖ ماظؾَّهَ متَؾَارَكَ موَتَعَاظَىم
ؼَؼُولُ{:ظَنِمتَـَاظُواماظؾِّٕٖمحَؿٖىمتُـِػِؼُوامعِؿٖامتُقِؾٗونَ}وَإٔنٖمأَحَبٖمأَعِوَاظِيمإٔظَيٖمبَقُِّٕحَاءَ،م
وَإٔغٖفَامصََّٓضَةٌمظِؾَّهِ،مأَرِجُومبِّٕٖػَاموَذُخَِّٕػَامسِـَِّٓماظؾَّهِ،مصَضَعِفَا مؼَامرَدُولَماظؾَّهِمحَقِثُمأَرَاكَم
اظؾَّهُ،مضَالَ:مصَؼَالَمرَدُولُماظؾَّهِم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م(بَّْٕ،مذَظِكَمعَالْمرَابِّّْ،مذَظِكَم
عَالْمرَابِّّْ،موَضَِّٓمدَؿِعِتُمعَامضُؾْتَ،موَإٔغِّيمأَرَىمأَنِمتَفِعَؾَفَامصِيماَِّضَّْٕبِنيَ) مصَؼَالَمأَبُوم
رؾْقَةَ:مأَصْعَلُمؼَامرَدُولَماظؾَّهِ،مصَؼَلَؿَفَامأَبُومرَؾْقَةَمصِيمأَضَارٔبِهِموَبَـِيمسَؿِّهِ) .م
َ
وسَنِ مسَؾِِّٓ ماظؾَّهِ مبِنٔ معَلِعُودٍ مضَالَ:مظَؿٖا مغََّٖظَتِ:م{عَنِ مذَا ماظَِّّٔي مؼُؼّْٕٔضُ ماظؾَّهَ مضَِّٕضّام
حَلَـّا} مضَالَ مأَبُو ماظّٖٓحَِّٓاحٔ:مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ ،موَإٔنٖ ماظؾَّهَ مؼُّٕٔؼُّٓ معِـٖا ماظْؼَِّٕضَ؟ مضَالَ":مغَعَمِم
ؼَا مأَبَا ماظّٖٓحَِّٓاحٔ" مضَالَ :مصَنٔغِّي مأَضَّْٕضِتُ مرَبِّي محَائِطًا مصِقهِ مدِؿٗؿِائَةِ مغَكِؾَةٍ م ،مثُمٖ مجَاءَم
ؼَؿِشِيمحَؿٖىمأَتَىماظْقَائَِّٛموَصِقهِمأُمٗماظّٖٓحَِّٓاحٔمصِيمسِقَاظِفَامصَـَادَاػَا:مؼَامأُمٖماظّٖٓحَِّٓاحٔ،م
ضَاظَتِ :مظَؾٖقِكَ ،مضَالَ :ماخُِّٕجِي مصَنٔغِّي مضَِّٓ مأَضَّْٕضِتُ مرَبِّي محَائِطًا مصِقهِ مدِؿٗؿِائَةِ مغَكِؾَةٍ.م
وػؽّٔا متلابق ماظصقابة ماظؽّٕام م(رضي مآ مسـفم) ميف موضف مطـاري معن مأعواهلمم
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وحؾلفاميفمأوجهماخلاريمواظرب م،محؿىمضالمدقّٓغامجابّٕ مبنمسؾّٓمآ م(رضيمآم
سـفؿا)م:م" عَامأَسِؾَمُمأَحَّّٓامطَانَمظَهُمعَالْمعِنَماظْؿُفَاجِّٕٔؼنَموَاَِّْغِصَارٔمإٔالَّمحَؾََّٗمعَاالًمعِنِم
صََّٓضَةٍمعُمَبَّٖٓةٍمالَمتُشِؿََّٕىمأَبَّّٓاموَالَمتُوػَبُموَالَمتُورثُم ".م م
وظؾؿصّٕؼنيمتارؼّْمعشّٕفميفماظوضفمحؿىمضالمبعّٚماظعؾؿاءمواظؽؿابم:مظؼّٓم
عّٕٖمسؾىمعصّٕمأزعـةمطـاريةمٕمؼؽنمصقفامجائّٝمالمعنمأػؾفام،موالمعنمادلؼقؿنيمبفام،م
أو ماظواصّٓؼن مسؾقفا مأو محؿى معن معّٕٗوا مبفا مظؽـّٕة مأوضاصفا موحملـقفا م ،موضّٓ مدفلم
ادلصّٕؼون مأروع ماِّعـؾة ميف مأوضاصفم محؿى مأوضف مبعضفم مسؾى ممحام ماحلّٕم م،م
وأوضف مبعضفم مسؾى مدواب مرالب ماظعؾم م ،موأوضف مبعضفم مسؾى مإؼواء موإرعامم
اظؽالب ماظضاظة م ،ممما مؼمطّٓ مسؿق ماحلضارة مادلصّٕؼة موجيلّٓ مأسؾى مدرجاتم
اظّٕمحةمحؿىمباحلقوانميفمدؼــاماحلـقف.ممم م
جّٓؼّٕمباظّٔطّٕمأنمعال ماظوضفمػومعالمآم(سّٖموجل)م،موػومدلامأُوضِفَمظه م،م
صشّٕط ماظواضف مطـ ّٙماظشارع م ،مصفو مواجب ماظـػاذ م ،معإ مؼُقِل محّٕاعّا مأو مؼُقَّٕٓمم
حالالً م ،موعن مثمٖ مجتب ماحملاصظة مسؾقه موتـؿقؿه موادؿـؿاره م ،موحيّٕم مأطؾه مأوم
تضققعهم،مأوماظؿقاؼلمبليمحقؾةمالدؿؾاحؿهم،مأوماالسؿّٓاءمسؾقهمأومتلفقلماالدؿقالءم
سؾقه مأو ماإلػؿال ميف محؼه موسّٓم ماحملاصظة مسؾقه مصنن مذظك مإثم مطؾاري موجّٕمم
سظقم،م وعنمٔةمصاحرتاممخصوصقةماظوضفمورشؾةماظواضفمواحلػازمسؾقفؿامأعّٕمالم
عػّٕمعـهموالمحمقّٙمسـهم،مواظضّٕوراتميفمذظكمتؼّٓرمبؼّٓرػامدونمتودّٝم،مطشلنم
عنمؼضطّٕمإىلمأطلمادلقؿةممعنمأجلماحلػازمسؾىماحلقاةم،مطؿامأنمعالماظوضفم
مبـابةمعالماظقؿقمموأذّٓم،مصؽالػؿامغارمحتّٕقمجلّٓمعنمؼؼرتبمعـفؿامبغاريمحقم
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يفماظّٓغقامواآلخّٕةم،محقثمحيولمػّٔامادلالماحلّٕاممحقاةمآطؾهمإىلمجققمميفم
اظّٓغقام{وَظَعََّٔابُماظْكخَِّٕةِم َأطْؾَُّٕمظَوِمطَاغُوامؼَعِؾَؿُونَ}،مؼؼولماحلقم(دؾقاغهموتعاىل) م:م
{إٔنٖ ماظَِّّٔؼنَ مؼَ ْلطُؾُونَ مأَعِوَالَ ماظْقَؿَاعَى مزُؾْؿّا مإٔغٖؿَا مؼَلْطُؾُونَ مصِي مبُطُوغِفٔمِ مغَارّام
وَدَقَصِؾَوِنَمدَعِاريّا}،موؼؼولمدؾقاغه{:ؼَامأَؼٗفَاماظَِّّٔؼنَمآعَـُواْمالَمتَ ْلطُؾُواْمأَعِوَاَظؽُمِمبَقَِـؽُمِم
بِاظْؾَارِلٔ مإٔالَّ م أَن متَؽُونَ متِفَارَةً مسَن متََّٕاضٕ معِّـؽُمِ موَالَ متَؼْؿُؾُواْ مأَغػُ َلؽُمِ مإٔنٖ ماظؾّهَ مطَانَم
ِبؽُمِمرَحِقؿّام*موَعَنمؼَػْعَلِمذَظِكَمسُِّٓوَاغّاموَزُؾْؿّامصَلَوِفَمغُصِؾِقهِمغَارّا م َوطَانَمذَظِكَمسَؾَىم
اظؾّهِمؼَلِاريّا}.م م
مإنمعالماظوضف مأعاغةمسـّٓمطلمعنمؼؽونمحتتمؼّٓهمعـه مذيءم،مصقفبمسؾقهم
أنمحياصّٜمسؾىمتؾكماِّعاغة،موأنمؼّٕساػا،موأنمؼّٕدػامطاعؾةمشاريمعـؼوصة م،مضالم
تعاىل:م{ مإٔنٖماظؾَّهَمؼَلْعُ ُّٕطُمِمأَنمتُمَدٗواماَِّعَاغَاتِمإٔظَىم َأػِؾِفَاموَإٔذَامحَؽَؿِؿُممبَقِنَماظـٖاسٔم
ظؽُممبِهِمإٔنٖماظؾَّهَمطَانَمدَؿِقعّامبَصِاريّا}.م م
أَنمتَقِؽُؿُوامبِاظْعَِّٓلٔمإٔنٖماظؾَّهَمغِعِؿٖامؼَعِ ُ
موعالماظوضفمػومأعاغةميفمأسـاقماجملؿؿّٝمبلثّٕهم،مِّنمغػعهمؼؿعّٓىماِّصّٕادم
إىل ماجملؿؿعات ،موظقّٗ معِ ْؾؽًا مظػِؽَة مععقٖـة معن ماظـاس ،مواظؼائؿون مسؾقه مإغٖؿا مػمم
أُعَـاءميفمحِػْظهموحتصقؾه م،موصَِّٕصهمِّػِؾه م،مصالمحيلٗمِّحٍّٓمأنمؼعؿّٓيَمسؾقه م،مأوم
ؼلخَُّٔ معـه معا مال مؼلؿققٗ ،مِّن مذظك مؼعّٓ مخقاغة موزُؾؿّا مواسؿّٓاءّ مسؾى ممجقّٝم
ادللؾؿني.م م
وؼؾؼى مػمالء مادلرتبصون مباظوضف ماظّٔؼن مؼظـوغه مصقّّٓا مدفالً موعاالً مالم
صاحبمظهم،موهلمالءمغؼول م:مإنمهلّٔامادلالمصاحؾّامالمؼغػلموالمؼـامم،موظنمؼـؿػّٝم
أحّٓممبالماظوضفمبغاريمحقمصقفـلمبهمأبّّٓام،مإمنامؼؽونمسؾقفممحلّٕةميفماظّٓغقام

م( )6م

م

ضؾلمأنمؼؼالمؼومماظعّٕضمسؾىمآم(سّٖموجل):م{وَضِػُوػُمِمإٔغٖفُممعٖلِؽُوظُونَ}،مصؿاذام
ػممظّٕبفممضائؾون؟ .م م
وسؾىماجلاغبماآلخّٕمػــاكمعنمحيؿلمراؼـةماحملـاصـظـةمسؾىمعـالماظوضـفم
وؼّٕؼّٓػامساظقةمخػاضة م،موؼعؿلمسؾىمادرتدادممجقّٝمحؼوضهم،مخشقةمٓم،موإحؼاضًام
ظؾققم،موصوغّامظؾوضفم،موتػعقالًمظّٓورهميفماظعؿلماخلارييمواالجؿؿاسيموصاحلم
اظػؼّٕاءمواحملؿاجنيم،مودائّٕمأوجهماظربماظيتمأوضفمهلا .م
أقىل قىلٌ هذا وأستغفز اهلل لٌ ولكه
*ممم*مممم* م

احلؿّٓمٓمربماظعادلني،موأذفّٓمأنمالمإظهمإالمآموحّٓهمالمذّٕؼكمظه،موأذفّٓم
أنمدقّٓغاموغؾقـامحمؿّّٓامسؾّٓهموردوظه م،ماظؾفممصلٓمودؾمموباركمسؾقه،موسؾىمآظهم
وصقؾهمأمجعني.ممإخىة اإلسالو :م م
إن مظؾوضف مأثّّٕا مطؾاريّا مودورّا مسظقؿّا ميف مبـاء ماجملؿؿ ّٝميف مطـاري معنمم
اجملاالت ماالجؿؿاسقة م ،معن مرساؼة مرالب ماظعؾم م ،موسؿارة مادللاجّٓ م ،موبـاءم
ادلّٓارس موادللؿشػقات م ،موسالج مادلّٕضى م ،مورساؼة ماحملؿاجني معن ماظػؼّٕاءم
واِّؼؿاممواِّراعلم،موطػاظةماحملؿاجنيمعنمذويماالحؿقاجاتماخلاصة موشاريػم،م
صفومؼلفممإدفاعّامطؾاريّاميفمبـاءماجملؿؿّٝموحتؼققمأعـهموادؿؼّٕارهم،موؼؼضيمسؾىم
اظػؼّٕمعنمخاللمرساؼةماظػؼّٕاءمواحملؿاجنيمورص ّٝمعلؿواػم ماظصقي مواظؿعؾقؿيم
وادلعقشي،موغشّٕمروحماظؿعاونمواحملؾةمواظؿواصلمواظرتاحممبنيمأبـاءماجملؿؿ .ّٝم
والمذكمأنمادؿـؿارمأعوالماظوضفموتـؿقؿهمصورةمعنمصورماحملاصظةمسؾقهم
حؿىمالمتلطؾفاماظـػؼات.م م

م
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جّٓؼّٕمباظّٔطّٕمأنمدلالماظوضفمخصوصقةمجيبمأنمحترتمموتصانم،مصؿنمأطؾهم
أومضقعهمأومصّٕطمصقهمأومتلاػلموداسّٓميفمإتالصه مصفومذّٕؼكميفماإلثم،معّٕتؽبم
ظؽؾارية مأطل مادلال ماحلّٕام ماظيت مغفى ماإلدالم مسـفا مبؽل مصورػا موأذؽاهلا مغفقّام
ضارعّا مال مظؾّٗ مصقه م ،مصلطل ماحلّٕام مضؿل مظؾـػّٗ موإػالك موتّٓعاري مهلا ميف ماظّٓغقام
واآلخّٕةم،مصفوميفماظّٓغقاموبالمسؾىمصاحؾهميفمصقؿهم،ميفمأوالدهم،ميفمسّٕضهم،م
يفمأعواظهم،م{وَظَعََّٔابُماظْكخَِّٕةِمأَذَّٓٗموَأَبِؼَى} .م
سؾىمأنمآطلماحلّٕاممالمتلؿفـابمظهمدسـوةم،مصؼـّٓمذطّٕمغؾقــام(صؾىمآمسؾقهم م
ودؾم) ماظّٕٖجُلَ مؼُطِقلُ ماظلٖػََّٕ مأَذِعَثَ مأَشْؾََّٕ مؼَؿُّٓٗ مؼََّٓ ِؼهِ مإٔظَى ماظلٖؿَاءِ :مؼَا مرَبِّ مؼَا مرَبِّم
وَعَطْعَؿُهُ محََّٕامْ ،موَعَشَِّٕبُهُ محََّٕامْ ،موَ َعؽْلَؾُهُ محََّٕامْ ،موَشُِّّٔيَ مبِاظْقََّٕامٔ ،مصَلَغٖى مؼُلِؿَفَابُم
ظَِّٔظِكَ) .وسَنٔمابِنٔمسَؾٖاسٕم(رضيمآمسـفؿا)مأنمدقّٓغامدَعِّٓمبِنمأَبِيموَضَّاصٕمضال:م
ؼَامرَدُولَماظؾَّهِ م،مادِعُماظؾَّهَمأَنِمؼَفِعَؾَـِيمعُلِؿَفَابَماظّٖٓسِوَةِ م،مصَؼَالَمظَهُماظـٖؾِيٗم(صَؾَّىم
آُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م(ؼَامدَعُِّٓمأَرِبِمعَطْعَؿَكَمَتؽُنِمعُ ِلؿَفَابَماظّٖٓسِوَةِم،موَاظَِّّٔيمغَػُّْٗم
جوِصِهِمعَامؼُؿَؼَؾٖلُمعِـِهُمسَؿَلَمأَرِبَعِنيَم
عُقَؿٍّٖٓمبِقَِّٓهِمإٔنٖماظْعَؾَِّٓمظَقَؼِّْٔفُماظؾُّؼْؿَةَماظْقََّٕامَمصِيم َ
ؼَوِعّام،موَأَؼٗؿَامسَؾٍِّٓمغَؾَتَمظَقِؿُهُمعِنَماظلٗقِتِموَاظِّّٕبَامصَاظـٖارُمأَوِظَىمبِهِ)م.م م
وخؿاعامغمطّٓمأنمعنمؼعؿّٓيمسؾىمعالماظوضفماظّٔيمػومعالمآمبليمذؽلم
عن مأذؽال ماالسؿّٓاء مإمنا مؼّٓخل ميف محّٕب مع ّٝمآ م(سّٖ موجل) ،موػي محّٕبم
عّٓعّٕةمظؾؿعؿّٓؼنمسؾىمعالماظوضفموحقماِّؼؿاممواظػؼّٕاءمواحملؿاجني .م
غللل مآ متعاىل مأن مؼوصؼـا ممجقعّا مظؾطاسات موصعل ماخلاريات مواإلطـار معنم
اظصّٓضاتم،موأنمؼضاسفمظؾواضػنيمأجّٕػمموثوابفمم.م م

