
 ممةــانـــاألم
 

،موعامأردلماهللم)سزعيموجلعي(مغؾقـام)صؾىماهللمسؾقهممإنماظدؼنماإلدالعيمػومدؼنماظؼقممواألخالق

ماظـؾىؼيم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(ممودؾم(مإالمظقؿؿممصاحلماألخالقم، صعنمأبيمػرؼرةم)رضيماهللمسـه(مأنعي

مم(م)علـدمأريد(.مإغيغؼيؿشيامبصيِعضيتصيمِظُلتشيؿـيمشيمصشياِظحشيماْظَلخضيَؾاقغيضالAم)

وػىAمطلؽيمحقـيم،م،مواألعاغةمضدعيماخلقاغةممخؾقماألعاغةموعنمضقمماإلدالمماظعاظقةموأخالضهماظلاعقة

سؾىماظعؾادمصفوممرتضشيطلؽيمعاماُصسؾقهم)صقضماظؼدؼرمظؾؿـاوي(.موضقلAمػيمةمظزعـامآداؤهم،موظزعـاماحملاصظ

مطصالةموزطاةموصقامموأداِءمأعاغة ماظودائعصيمنػيؼضيدشيم، موأوطدػا موأوطدصي، )اظؽؾقاتمماألدرارمطؿمصيماظودائعغيم،

ممتؿدمظؿشؿلمطلمذرائعماظدؼن.ممظؾؽػوي(.موػىمبذظك

  Aممكــانتـها

ضدموصفمو،مموشيحقهمسؾى(موجلمسز)ماهللمأعـاءصيمصفم،مماألغؾقاءلمورداظإنماألعاغةمعنمأسظممأخالقم

،مم،موػودماهللم)سزعيموجلعي(مبفامزيلةمعنمأغؾقائهموردؾهم)سؾقفمماظلالم(مسيمدورةماظشعراءمـموػمAمغوح

إغيغـييم}،موذعقبم)سؾقفمماظلالم(مـمصؼالمتعاديمسؾىمظلانمطلعيمواحدمعـفممخمارؾامضوعهAم،موظوطموصاحل

مرشيدصيو مَأِعنيظيَظُؽمضي مواصًػ<A8=9A8;:A89<A87?<8]اظشعراءA{لظي موتعادي مدؾقاغه موضال معودىم[، مطؾقؿه ا

َأنضيمَأدؽيوامإغيَظيؼيمِسؾشيادشيماظؾَِّهمإغيغـييمَظُؽمضيم*مموشيَظَؼدضيمَصؿشيؼـيامَضؾضيَؾفصيمضيمَضوضيمشيمِصرضيسشيوضينشيموشيجشياءشيػصيمضيمرشيدصيولظيمَطرغيؼمظي}Aمم)سؾقهماظلالم(

م[.م<A8?8]اظدخانA{رشيدصيولظيمَأِعنيظي

ممؼلعرونمػممظذظكم،مواظردلماألغؾقاءمحقمسيمجيبممماماألعاغةمصكؾق

مغؾقهمصػِةموسنماإلدالممدؼنمسنمدػقانمأباماظروممسظقممػرضلمدمالمذظكموؼمطدمسؾقه،موحيـونمبه،

مظهمصَؼالشي،مماْظَلعشياغشيِةموشيَأدشياِءمِباْظعشيفضيِدموشياْظوشيَصاِءموشياْظعشيَػاِفموشياظصـيدضيقغيمِباظصؼيَؾاِةمؼلعرمأغهمأخربه(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)

م.اإلدالممميقزمعامأػممرآهمعامؼذطرمادلوضعمػذامسيمدػقانمصلبو"ممغشيِؾيٍّمِصَػُةمػشيِذِهAم"ػرضل

مسؾقهماهللمصؾى)محمؿدمدقدغامذكصمسيمععاغقهموأطؿلمصورهمأسؾىمسيماألعاغةمخؾقمتشيؿشيؼـيلشيموظؼد

(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مػاجرموحنيم،ماألعنيمباظصادقمؼؾؼؾوغهمطاغواموخصوعهمأسداءهمإنمحؿى(مودؾم

مسـدهمادلودسَةماألعاغاِتمظريدمؼـؿظرموأنمصراذهمسيمؼـاممأن(مسـهماهللمرضي)مراظبمأبيمبنمسؾقؾيامأعر

مميؾؽون،معامطلموأخذوامأصقابشيهموآذواموآذوهموأخرجوهماظعداء،مغاصؾوهمطػارمضومموػممأػؾفا،مإدي

مِخقشياغشيًةمَضوضيمػيمِعنضيمتشيكشياَصنؼيموشيإغيعؼيا}Aمؼؼولمتعاديمواهللمأسدائه،مععمحؿىماخلقاغةمظهمحتلمالمادلمعنمألنمذظك



مععمحؿىماخلقاغةمؼعرفمالمصادلمعنم،[?>Aماألغػال]{اْظكشياِئـِنيشيمؼصيِقبؽيمَظاماظؾَّهشيمإغينؼيمدشيوشياٍءمسشيَؾىمإغيَظقضيفغيمضيمَصاغضيِؾذضي

ماأَلعشياغشيَةمَأدـي(Aم)ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصيملشيَضاAمَضالشي(مسشيضـيهصيماهلُلمرشيِضيشي)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبىمصعشينضيماخلائـني،

م(.خشياغشيَكمعشينضيمتشيكصينضيموشياَلمائضيؿشيؿشيشيَكمعشينغيمإغيَظى

طذظكماظؿقؾيمباألعاغةمسالعةمصارضةمبنيماإلميانمواظـػاقم،مصعنمأبيمػرؼرةم)رضيماهللمسـه(مأنعيم

Aمضال مودؾم( م)صؾىماهللمسؾقه مماظـيبعي مثشياَل) مادُلشـياِصقغي موشيإغيذشيامآؼشيُة مَأخضيَؾفشي، موشيسشيدشي موشيإغيذشيا مَطذشيبشي، محشيدؼيثشي مإغيذشيا Aثظي

عنمأغسمصصفيمادلعقارماحلؼقؼيمظؾؿدؼنم،م،م(م)عؿػقمسؾقه(،مصؽؿالماإلميانمعشروطمباألعاغةماؤضيتصيِؿنشيمخشيانشي

مِظؿشينضيمبنمعاظكم)رضيماهللمسـه(مضالAمعامخطؾـامغيبعيماهللم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مإالمضالAم) َظامَظامإغيميشيانشي

غصيرؽيِغيمَظامتشي(م)علـدمأريد(م،موؼؼولمسؿرمبنماخلطابم)رضيماهللمسـه(Aم)َأعشياغشيَةمَظهصي،موشيَظامِدؼنشيمِظؿشينضيمَظامسشيفضيدشيمَظهصي

مصشيوضيعصيهصي موشيَظا ماعضيرغيئػي مصشيامشيم،صشيَؾاُة مذشياءشي مصشيؾَّىم،عشينضي مذشياءشي مَظهصيم،وشيعشينضي مَأعشياغشيَة مَظا مِظؿشينضي مِدؼنشي ماألخالقمَظا م)عؽارم )

م صؼالمظهمم،اموصؾىمرطعؿنيدؾعطيموسنمغاصعمAمأنمابنمسؿرم)رضيماهللمسـفؿا(مرافمباظؾقتظؾكرائطي(،

م)رضيماهللمسـفؿا(AمابنمسؿرمظهصؼالممرجلمعنمضرؼشAمعامأدرعمعامرػتموصؾقتمؼامأبامسؾدماظررين.

ؼـيامَروشياًصاموشيِصقشياعطيا،موشيغشيقضينصيمخشيقضيرظيمِعضيُؽمضيمِبِصدضيقغيماْظقشيِدؼِث) (م)اآلدابموشيإغيغضيفشيازغيماْظوشيسضيِدم،وشيَأدشياِءماْظَلعشياغشيِةم،َأغضيؿصيمضيمَأْطشيرصيمِع

مم.اظشرسقة(

طؿامأنماظؿقؾيمباألعاغةمعنمصػاتماظلقادةمواظرؼادة،مواإلغلانماألعنيمدقعيدمبنيماظـاس،مؼؼولم

A)ماهلل م)رريه ماظشاصعي ما (اإلعام مِصدقصيآالت Aمزيس موطؿؿانصيمظرـيؼادة مواظوصاءصيماظؾَّففة، باظعفد،مماظلـيرـي،

موأداءصيمؿداءصيواب مطانمدقدطيامبنيماألعشياغشيةماظؼيصققة، مواظـيبم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( م)دريمأسالمماظـؾالء(. )

مضوعهمصؾؼبمضؾلمغؾوتهمباظصادقماألعنيم.م

ماحملاصظةمسؾىماألعاغةمعنمأسظممخصالماظػالحمواظـفاحمسيماظدغقامواآلخرةجدؼرمباظذطرمأنمو

*ماظَِّذؼنشيمػصيمضيمِصيمصشيَؾاِتفغيمضيمخشياِذعصيونشي*ممَضدضيمَأْصَؾحشيماْظؿصيمضيِعصيونشي}مA،مسيمررؼقمعوصلغيمإظيماجلـةم،مضالمتعادي

إغيظَّامسشيَؾىم*موشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمِظُػرصيوِجفغيمضيمحشياِصُظونشي*مموشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمِظؾزؼيَطاِةمَصاِسُؾونشي*وشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمسشينغيماظؾَّغضيوغيمعصيعضيرغيضصيونشي

مَأؼضيؿشي معشيَؾَؽتضي معشيا مَأوضي معشيُؾوِعنيشيَأزضيوشياِجفغيمضي مَشقضيرصي مَصنغيغؼيفصيمضي ماغصيفصيمضي ماْظعشيادصيونشي* مػصيمصي مَصُلوَظِؽَك مذشيِظَك مابضيؿشيغشيىموشيرشياءشي *ممَصؿشينغي

مُأوَظِؽَكمػصيمصيماْظوشيارغيثصيونشي*مموشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمسشيَؾىمصشيَؾوشياِتفغيمضيمؼصيقشياِصُظونشي*مموشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمِظَلعشياغشياِتفغيمضيموشيسشيفضيِدِػمضيمرشياسصيونشي

م*م

م[.88م-8]ادلمعـونA{رغيثصيونشيماْظِػرضيدشيوضيسشيمػصيمضيمِصقفشيامخشياِظدصيونشياظَِّذؼنشيمؼشي

 صىر األمانت في الكتاب والسنت:ـ



مظألعاغةمصورمعؿعددةمصىماظؽؿابمواظلـةم،معـفامAـممممم

موؼدخلمصقفاممأمانت عامت (8) معنمراساتموسؾادات، ماصرتضهماهللمتعاديمسؾقـا تشؿلصيمذيقعمعا

مو ماهللمسز محرعيم مسؿعيا ماالغؿفاء متعاديAأؼضا مبؼوظه مادلراد مػو موػذا م، مسشيَؾىم}جل ماْظَلعشياغشيَة مسشيرشيضضيشـيا إغيغؼيا

مَط مإغيغؼيهصي ماْظنغيغضيلشيانصي موشيحشيؿشيَؾفشيا ضيفشيا مِع موشيَأذضيَػْؼنشي مؼشيقضيِؿْؾشيفشيا مَأنضي مَصَلبشيقضينشي موشياْظِفؾشيالغي موشياْظَلرضيضغي مَزُؾوعطياماظلؼيؿشياوشياِت انشي

مأداء9<]األحزابA{جشيفصيوًظا Aمػـا مباألعاغة مصادلراد مصـلمترمم[، موغواػقفا، مبلواعرػا اظؿؽاظقفماظشرسقة

 باألواعر،موغـؿفىمسنماظـواػي.م

وضدمسرضماهللم)سزعيموجلعي(مػذهماألعاغةمسؾىماظلؿاواتمواألرضمسرضمدبقريمالمإظزاممـمصرصضنمريؾفام

نمأحتؿؾ)مصؼالمهلنAمظهم)دؾقاغهموتعادي(ـمالمععصقةموخماظػة،متعاديامظدؼنماهللموتعظقؿطيم،ةاموخشقطيخوًص

المؼامربممAصؼؾنم.نمسصقنتمسوضؾنتإحلـنتمجوزؼنتموأنمإمAضالم؟.وعامصقفاAمضؾنم؟.عاغةممبامصقفاػذهماأل

موالمسؼابطيعركمالمغرؼدمثوابطيألمدمنمعلكراتظي مأػؾفؿاماا Aمباظلؿاواتمواألرض موادلراد م)تػلريماظؾغوي(، )

متعادي مبؼوظه ماظعاعة مظؿؾكماألعاغة مغلؿدل مأن مأؼضا مادلؿؽن موعن مَظام}Aودؽاغفؿا، مآعشيصـيوا ماظَِّذؼنشي ؼشياَأؼؽيفشيا

متشيعضيَؾؿصيونشي موشيَأغضيؿصيمضي مَأعشياغشياِتُؽمضي موشيتشيكصيوغصيوا موشياظرؼيدصيولشي ماظؾَّهشي مضالماإلعاممادلاورديم)رريهم<9]األغػالA{تشيكصيوغصيوا ،]

مماهلل( A{َأعشياغشياِتُؽمضيموشيتشيكصيوغصيوا}مإديمماصقف مأنمحتضروه ماظغـقؿة معن مأخذمتوه مصقؿا Aمأحدػا Aمأوجه ثالثة

موالمدبوغوػاما محبؼفا مائؿؿنماهللماظعؾادمسؾقهمعنماظػرائضمواألحؽاممأنمتمدوػا مصقؿا Aماظـاغي دلغـم.

 .م(م)اظـؽتمواظعقون(برتطفا.مواظـاظثAمأغهمسؾىماظعؿوممسيمطلمأعاغةمأنمتمدىموالمدبان

 عـفاAم،موتشؿؿلمسؾىمصورمطـريةمعؿـوسةممأمانت خاصت (9)

م مإسناد األمىر إلى أهلها * موضع، Aاظرجلمادلـادبمسيمادلؽانمادلـادبمـمممبعـى

بدونمودارة،مأومحملوبقة،مأومرذوةمـموخصوصامسيماألعاطنماهلاعةم،مصعنمأبيمػرؼرةم)رضيماهللمسـه(م

م.ِصيمعشيفضيِؾسػيمؼصيقشيدـيثصيماظَؼوضيمشي،مجشياءشيهصيمَأسضيرشياِبيؿيمَصَؼالشيAمعشيؿشيىماظلؼياسشيُة؟ظـيبعيم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مامضالAمبقـؿا

ؼصيقشيدـيثصي،مَصَؼالشيمبشيعضيضصيماظَؼوضيمغيAمدشيِؿعشيمعشيامَضالشيمَصَؽرغيهشيمعشيامَضالشي.موشيَضالشيم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مدصيولصيماظؾَِّهمَصؿشيضشيىمرشي

Aمَضالشي مؼشيلضيؿشيعضي،محشيؿؼيىمإغيذشيامَضضشيىمحشيِدؼشـيهصي مَظمضي مبشيلضي Aماظلؼياسشيِةمَأؼضينشي)مبشيعضيضصيفصيمضي مسشينغي مرشيدصيولشيمم(؟اظلؼياِئلصي مؼشيا مَأغشيا َضالشيAمػشيا

مَضالشيAاظؾَِّه ماظلؼياسشيَة)م، مَصاغضيؿشيِظرغي مضصيقـيعشيِتماأَلعشياغشيُة مَضالشيA(َصنغيذشيا مإغيضشياسشيؿصيفشيا؟م، مإغيَظىمَشقضيرغيم)مَضالشيAم.َطقضيفشي ماأَلعضيرصي موصيدـيدشي إغيذشيا

ماظلؼياسشيَة مَصاغضيؿشيِظرغي مردولماهللمأالمم(َأػضيِؾِه مؼا Aمضؾت Aمضال م)رضيماهللمسـه( موسنمأبيمذرعي م، ماظؾكاري( )رواه

معـؽيبمتلؿعؿؾينم)جتع مسؾى مبقده مصضرب Aمضال مادللؾؿني(، مأعور معن مصؿوظقينمأعرطيا مظك مساعًؾا ؾـى

،مإغيظَّامعشينضيمَأخشيذشيػشيامم،موشيإغيغؼيفشيامؼشيوضيمشيماْظِؼقشياعشيِةمِخزضييظيموشيغشيدشياعشيٌةم،موشيإغيغؼيفشيامَأعشياغشيُةم،مإغيغؼيَكمضشيِعقفظيمؼشيامَأبشيامذشيرٍّ)طؿػي(مثممضالAم)



مِصقفشيا،موشيَأدؼيىماظَِّذيمسشيَؾقضيمِبقشيؼِّفشيا م)ِه م)رواهمعلؾم(. (مأيAمضعقفماإلدارةم،مضعقفماخلربةمالمإغيغؼيَكمضشيِعقفظي(

مضعفمإميان.م

مضالممالمحافظت على الجىارح واألعضاء * موجلعي( ماهللم)سزعي عنماظوضوعمسيمععصقة

Aمُأ}تعادي مُطلؽي موشياْظُػمشيادشي موشياْظؾشيصشيرشي ماظلؼيؿضيعشي مإغينؼي مِسْؾمظي مِبِه مَظَك مَظقضيسشي معشيا متشيْؼفصي مسشيضـيهصيموشيَظا مَطانشي وَظِؽَك

مطـتمخؾفمردولماهللم)صؾىماهللمم[،=:]اإلدراءA{عشيلضيؽصيوًظا Aمضال وسنمابنمسؾاسم)رضيماهللمسـفؿا(

مإغيغـييمُأسشيؾِّؿصيَكمَطِؾؿشياٍت،ماحضيَػِظماظؾَّهشيمؼشيقضيَػْظَكسؾقهمودؾم(مصؼالAم) مُشَؾامصي ...(م)رواهماظرتعذي(م،مضالمابنمؼشيا

ؼدخلمصقهمحػظماظلؿعممBوحػظماظرأسموعاموسى...مسمواظؾطنوعنمذظكمحػظماظرأرجبماحلـؾؾيAم)

مواظؾلانمعنماحملرعات محوىمواظؾصر موحػظماظؾطنموعا ،Bمسؾىمم ؼؿضؿنمحػظماظؼؾبمسنماإلصرار

موضدمذيعماهللممحمرم م، موجلعي( مُأوَظِؽَكم}Aتعاديمذظكمطؾهمسيمضوظه)سزعي مُطلؽي موشياْظُػمشيادشي موشياْظؾشيصشيرشي ماظلؼيؿضيعشي إغينؼي

معشي مسشيضـيهصي م{لضيؽصيوًظاَطانشي وعنم،موؼؿضؿنمأؼضامحػظماظؾطنمعنمإدخالماحلراممإظقهمعنمادلكطلموادلشارب،

(م)جاععماظعؾوممواحلؽم(،موسنمسؾدمAماظؾلانمواظػرج(وجلعيمسزعي)أسظممعامجيبمحػظهمعنمغواػيماهللم

Aمضال مسـفؿا( ماهلل م)رضي مسؿرو مبن مَصرضيجشيهصي)ماهلل ماْظنغيغضيلشيانغي مِعنشي ماظؾَّهصي مخشيَؾقشي معشيا مَأعشياغشيٌةممَأوؼيلصي مػشيِذِه Aوشيَضالشي

اغشيٌة،موشيَظامإغيميشيانشيمِظؿشينضيمَظامادضيؿشيوضيدشيسضيؿصيَؽفشيا،مَصاْظَػرضيجصيمَأعشياغشيٌة،موشياْظُلذصينصيمَأعشياغشيٌة،موشياْظعشيقضينصيمَأعشياغشيٌة،موشياْظقشيدصيمَأعشياغشيٌة،موشياظرـيجضيلصيمَأعشي

م،مصوثبشيمَةمدـةموػومممؿعظيمبعؼِؾِهموضوِتِهوطانمأبوماظطقِبماظطربيؽيمضدمجاوزشيمادلائ()تػلريماظؾغوى(،مَأعشياغشيَةمَظهصي

موثؾًة مإديماألرضغي معنمدػقـةمطانمصقفا مم)ضػزة(مؼوعطيا Aمصؼال مسؾىمذظَك، مصعوتبشي ػذهمجوارحظيم)ذدؼدًة،

مم.(م)تػلريمابنمرجبماحلـؾؾي(حػظشياػامسيماظصغرغي،مصقػَظفاماظؾَّهصيمسؾقـامسيماظِؽؾشيرغي

م متصيكضيِػيم}تعاديAمضالم، احملافظة على البصر ، وغضه عن احلرام* موشيعشيا ماْظَلسضيقصينغي مخشياِئشـيَة ؼشيعضيَؾمصي

مخقاغؿفا@8]شاصرA{اظصؽيدصيورصي م)تػلريماظؾغويم[ مإظقه مغفىماهللمسنماظـظر مإديمعا ماظـظر موعلارضة موزادمم، ،

قضيرشيمَضاَظتضيمإغيحضيدشياػصيؿشيامؼشياَأبشيِتمادضيؿشيْلِجرضيهصيمإغينؼيمخشي}Aمادللريمبؿصرف(،موضالمتعاديمسؾىمظلانمابـةماظرجلماظصاحل

اظذيمالمم،مظرصعهماحلفرمسؾىمرأسماظؾؽرماؿهمضوؼؾيوإمناممسؼي[،م=9]اظؼصصA{عشينغيمادضيؿشيْلجشيرضيتشيماْظَؼوغييؽيماْظَلِعنيصي

مإالماظعددماظؽـريمعنماظرجالمؼلؿطقعمأنمؼرصعهمإالمسشرةمرجال مألغهمادؿؼىمبدظومالمؼؼؾفا Aموضقل ،مم،

مأعقطي مماومسؿه مألغه مأ، مأنممتشيمخؾػه. معرػا مصقصفمبعضمجلدػا،مطاغسـدعا تماظرؼحمتضربمثوبفا

م.م)زادمادللريم،موتػلريمابنمطـريمبؿصرف(.م،مطوغيمخؾػيمودظقينماظطرؼقمصـاداػاAمؼامأعةماهلل

مسـدمادلعاذرةممحفظ األسرار الزوجيت * مؼؽونمبقـفؿا ماظزوجموالماظزوجةممبا مصالمحيدـيثصي ،

إغينؼيملAمردولماهللم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مAم)،مصعنمأبيمدعقدماخلدريم)رضيماهللمسـه(مضالAمضاماظزوجقة



(م)رواهم،موشيتصيْػِضيمإغيَظقضيِه،مثصيمؼيمؼشيضيشصيرصيمِدرؼيػشيامِعنضيمَأسضيَظمغيماْظَلعشياغشيِةمِسضيدشيماهلِلمؼشيوضيمشيماْظِؼقشياعشيِة،ماظرؼيجصيلشيمؼصيْػِضيمإغيَظىماعضيرشيَأِتِه

أسظممخقاغةممAفمادلضافمأي)إنمعنمأسظمماألعاغة(مسؾىمحذودؾم(Aممسؾقهماهللمعلؾم(م،موضوظهم)صؾى

م.ممخقاغةماظرجلمAحذفمادلضافمأؼضامأيم(مسؾى)اظرجلشيم.األعاغة

مأذمالمشىرة بصدق وإخالصاألمانت في  * مصنذا م، مرؾؾفا ماظرأىمريدلن مبغري مسؾقه

،مصعنمأبيمػرؼرةم)رضيماهللمسـه(مضالAمضالمردولماهللم)صؾىماهللمسؾقهمماظصققحمصذظكمخقاغةمظألعاغة

صالمؼـؾغيم،ملللمعنماألعورمأعنيمصقؿامؼصيم)عممتن(مأيA،موم(م)رواهمأبومداود(ملضيؿشيششيارصيمعصيمضيتشيؿشينظياْظؿصيAم)مودؾم(

م.م)سونمادلعؾود(.مأنمخيونمادللؿشريمبؽؿؿانمعصؾقؿه

مػومأصحابها عند طلبها هاإلىحفظ األمىال،والىدائع،ورد   * موػذا ،

م مظألعاغة مضالمتعاديAمسـدادلعـىمادلػفوم مإغيَظىمإغي}طـريمعنماظـاس، ماْظَلعشياغشياِت متصيمشيدؽيوا مَأنضي مؼشيْلعصيرصيُطمضي ماظؾَّهشي نؼي

ماظؾَّهشي مإغينؼي مِبِه مؼشيِعُظُؽمضي مِغِعؿؼيا ماظؾَّهشي مإغينؼي مِباْظعشيدضيلغي متشيقضيُؽؿصيوا مَأنضي ماظؼـياسغي مبشيقضينشي محشيَؽؿضيؿصيمضي موشيإغيذشيا مدشيِؿقعطياممَأػضيِؾفشيا َطانشي

مصاآلؼةموإنمطانمغزوهلامسيمواضعةمخا?>]اظـلاءA{بشيِصريطيا صةمإالمأنماظعربةمبعؿومماظؾػظمالمخبصوصم[،

مصاآلؼةمساعةم مضولمأبيعيمذيءأيمعممتنمسؾىممسيمطلعياظلؾب، موػذا موضؿادةمبنمطعبم، مواحللن، م،

َأدـيمAم)م)تػلريمادلاوردي(،موسنمأبيمػرؼرةم)رضيماهللمسـه(مضالAمضالمردولماهللم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(

)صؾىماهللمسؾقهممـاغؾقؽيمػذامعامأعرغامبه(م)رواهمأبومداود(،موَظامتشيكصينضيمعشينضيمخشياغشيَك،موشيماْظَلعشياغشيَةمإغيَظىمعشينغيمائضيؿشيؿشيشيَك

اهللمسـه(مأنمؼـاممسيمصراذهمظقؾةماهلفرةمBمظؽيمؼردعيماألعاغاتم،مواظودائعمميسؾقؾيام)رضحنيمأعرمودؾم(م

مممممإديمأصقابفا.

متؽونمودوفماظـار،مسيملؾؾفابمدقعذبماألعاغةمخائنمأن(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمبقؼينضدمو

مسؾقهماهللمصؾى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصيمَضالشيAمَضالشي(مسـفؿاماهللمرضي)مسصيؿشيرشيمابضينغيمصعنماظؼقاعة،مؼومموغداعةمخزؼطيامسؾقه

مبضينغيمُصاَلنغيمَشدضيرشيُةمػشيِذِهمَصِؼقلشيمِظوشياءظيمَشاِدرػيمِظُؽلـيمؼصيرضيَصعصيماْظِؼقشياعشيِةمؼشيوضيمشيموشياآلِخرغيؼنشيماأَلوؼيِظنيشيماظؾَّهصيمجشيؿشيعشيمإغيذشيا(Aم)ودؾم

مهلامحاصًظاماألعاغةمسؾىمحرؼصطيامادللؾممجتعل!!ماخلالئقمودطمصضققةمعنمهلامصقام،(علؾممأخرجه)م(ُصاَلن

مصعنم،ماظؼقاعةمؼوممخصقؿه(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمأنمسؿاًلمأومضواًلماألعاغةمخائنمسيموؼؽػيم،

مسـهماهللمرضي)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبي مَضالشي( Aم)وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماظؾَّهمصشيؾَّى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصيمَضالشي A)مؼشيوضيمشيمخشيصضيؿصيفصيمضيمَأغشيامثشيَؾاثشيٌة

مثشيؿشيشيهصيمَصَلَطلشيمحصيرؾيامبشياعشيموشيرشيجصيلظيم،مَشدشيرشيمثصيمؼيمِبيمَأسضيَطىمرشيجصيلظيAماْظِؼقشياعشيِةمؼشيوضيمشيمخشيصشيؿضيؿصيهصيمخشيصضيؿشيهصيمُطضيتصيموشيعشينضيماْظِؼقشياعشيِة،

ضـيهصي،مَصادضيؿشيوضيسيمِجريطياَأمادضيؿشيْلجشيرشيموشيرشيجصيلظيم، مم(.عاجهمابنمأخرجه)م(َأجضيرشيهصيمؼصيوِصِهموشيَظمضيمِع



ماظلاسةمضقاممسالعاتمعنمألنمذيء،مطلمسيماألعاغةمسؾىمباحلػازمؼلعرغاموػومدؼــامػديمأسظممعا

مصؿؼطعماظعاععيةمادلصاحلمسؾىماخلاصعيةمادلصاحلموتغؾقبمأدائفا،مسيمواظؿعيفاوصينمصقفامواظؿعيػرؼطماألعاغةمضقاع

ماهللمردولممسعمأغه(مسـفؿاماهللمرضي)ماظعاصمبنمسؿرومبنماهللمسؾدمصعن،مماجلوارموؼصيلاءماألرحام

متشيُؼومصيمَظامِبقشيِدِه،معصيقشيؿؼيٍدمغشيْػسصيموشياظَِّذيموشياظؿؼيَػقؽيششي،ماْظُػقضيششيمؼصيؾضيِغضصيماهلَلمإغينؼيAم)ضال(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)

موشيدصيوءصيماْظَلرضيحشيامغي،موشيَضِطقعشيُةموشياظؿؼيَػقؽيشصي،ماْظُػقضيشصيمؼشيْظفشيرشيمحشيؿؼيىماْظكشياِئنصي،ممضيتشيؿشينشيوشيؼصيماْظَلِعنيصي،مؼصيكشيوؼينشيمحشيؿؼيىماظلؼياسشيُة

 .(أريدمأخرجه)م(اْظِفوشيارغي


