
 ممةــانـــاألم
 

،موعامأردلماهللم)سزعيموجلعي(مغؾقـام)صؾىممإنماظدؼنماإلدالعيمػومدؼنماظؼقممواألخالق

ماظـؾىؼيم مأنعي م)رضيماهللمسـه( مصعنمأبيمػرؼرة مظقؿؿممصاحلماألخالقم، مإال مودؾم( اهللمسؾقه

مم)علـدمأريد(.مم(إغيغؼيؿشيامبصيِعضيتصيمِظُلتشيؿـيمشيمصشياِظحشيماْظَلخضيَؾاقغي)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مضالAم)

وػىAم،م،مواألعاغةمضدعيماخلقاغةممخؾقماألعاغةموعنمضقمماإلدالمماظعاظقةموأخالضهماظلاعقة

موظزعـاماحملاصظةم مآداؤهم، مظزعـا موضقلAمػيمطلؽيمحقـي مظؾؿـاوي(. معامسؾقهم)صقضماظؼدؼر طلؽي

م،موأوطدصيظودائعصي،موأوطدػامامنػيؼضيدشيم،مطصالةموزطاةموصقامموأداِءمسؾىماظعؾادمصفومأعاغةمرتضشياُص

ممتؿدمظؿشؿلمطلمذرائعماظدؼن.مم)اظؽؾقاتمظؾؽػوي(.موػىمبذظكماألدرارمطؿمصيماظودائعغي

  Aممكــانتـها

،مموشيحقهمسؾى(موجلمسز)ماهللمأعـاءصيمصفم،مماألغؾقاءردلمواظإنماألعاغةمعنمأسظممأخالقم

سيمدورةماظشعراءمـممضدموصفماهللم)سزعيموجلعي(مبفامزيلةمعنمأغؾقائهموردؾهم)سؾقفمماظلالم(و

،موذعقبم)سؾقفمماظلالم(مـمصؼالمتعاديمسؾىمظلانمطلعيمم،موظوطم،موصاحلم،موػودموػمAمغوح

Aمضوعه مخمارؾا معـفم مَأِعنيظي}واحد مرشيدصيولظي مَظُؽمضي [،م<A8=9A8;:A89<A87?<8]اظشعراءA{إغيغـيي

موتعاديمواصًػ ماظلالم(وضالمدؾقاغه معودىم)سؾقه مطؾقؿه مما A{مَض مَصؿشيؼـيا مِصرضيسشيوضينشيموشيَظَؼدضي مَضوضيمشي ؾضيَؾفصيمضي

م[.م<A8?8]اظدخانA{َأنضيمَأدؽيوامإغيَظيؼيمِسؾشيادشيماظؾَِّهمإغيغـييمَظُؽمضيمرشيدصيولظيمَأِعنيظي*مموشيجشياءشيػصيمضيمرشيدصيولظيمَطرغيؼمظي

ممؼلعرونمػممظذظكم،مواظردلماألغؾقاءمحقمسيمجيبممماماألعاغةمصكؾق

موسنماإلدالممدؼنمسنمدػقانمأباماظروممسظقممػرضلمدمالمذظكموؼمطدمسؾقه،موحيـونمبه،

مِباْظعشيفضيِدموشياْظوشيَصاِءموشياْظعشيَػاِفموشياظصـيدضيقغيمِباظصؼيَؾاِةمؼلعرمأغهمأخربه(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغؾقهمصػِة

مرآهمعامؼذطرمادلوضعمػذامسيمدػقانمصلبو"ممغشيِؾيٍّمِصَػُةمػشيِذِهAم"ػرضلمظهمصَؼالشي،مماْظَلعشياغشيِةموشيَأدشياِء

م.اإلدالممميقزمعامأػم

محمؿدمدقدغامذكصمسيمععاغقهموأطؿلمصورهمأسؾىمسيماألعاغةمخؾقمتشيؿشيؼـيلشيموظؼد

موحنيم،ماألعنيمباظصادقمؼؾؼؾوغهمطاغواموخصوعهمأسداءهمإنمحؿى(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)

مصراذهمسيمؼـاممأن(مسـهماهللمرضي)مراظبمأبيمبنمسؾقؾيامأعر(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مػاجر

ماظعداء،مغاصؾوهمطػارمضومموػممأػؾفا،مإديمسـدهمادلودسَةماألعاغاِتمظريدمؼـؿظرموأن

مظهمحتلمالمادلمعنمألنمذظكمميؾؽون،معامطلموأخذوامأصقابشيهموآذواموآذوهموأخرجوه

مسشيَؾىمإغيَظقضيفغيمضيمَصاغضيِؾذضيمِخقشياغشيًةمَضوضيمػيمِعنضيمتشيكشياَصنؼيموشيإغيعؼيا}Aمؼؼولمتعاديمواهللمأسدائه،مععمحؿىماخلقاغة



ماألغػال]{اْظكشياِئـِنيشيمؼصيِقبؽيمَظاماظؾَّهشيمإغينؼيمدشيوشياٍء A<?]،مععمحؿىماخلقاغةمؼعرفمالمصادلمعنم

(Aمودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصيمَضالشيAمَضالشي(مسشيضـيهصيماهلُلمرشيِضيشي)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبىمصعشينضيماخلائـني،

م(.خشياغشيَكمعشينضيمتشيكصينضيموشياَلمائضيؿشيؿشيشيَكمعشينغيمإغيَظىماأَلعشياغشيَةمَأدـي)

طذظكماظؿقؾيمباألعاغةمسالعةمصارضةمبنيماإلميانمواظـػاقم،مصعنمأبيمػرؼرةم)رضيماهللم

Aمضال م)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( ماظـيبعي مأنعي ممسـه( موشيإغيذشيام) مَطذشيبشي، محشيدؼيثشي مإغيذشيا Aمثشياَلثظي مادُلشـياِصقغي آؼشيُة

مخشيانشي ماؤضيتصيِؿنشي موشيإغيذشيا مَأخضيَؾفشي، مسؾقه(،وشيسشيدشي م)عؿػق مم( مباألعاغة معشروط ماإلميان مصؽؿال صفيم،

م ماهللمصادلعقارماحلؼقؼيمظؾؿدؼنم، مغيبعي مخطؾـا معا Aمضال عنمأغسمبنمعاظكم)رضيماهللمسـه(

(م)علـدمَظامإغيميشيانشيمِظؿشينضيمَظامَأعشياغشيَةمَظهصي،موشيَظامِدؼنشيمِظؿشينضيمَظامسشيفضيدشيمَظهصي)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مإالمضالAم)

م،موؼؼولمسؿرمبنماخلطاب متشي)رضيماهللمسـه(Aم)مأريد( موشيَظامصشيوضيعصيهصيَظا ماعضيرغيئػي عشينضيمم،غصيرؽيِغيمصشيَؾاُة

مصشيامشي مصشيؾَّىم،ذشياءشي مذشياءشي مَظهصيم،وشيعشينضي مَأعشياغشيَة مَظا مِظؿشينضي مِدؼنشي م)عؽَظا موسنم( ارمماألخالقمظؾكرائطي(،

صؼالمظهمرجلمعنمم،اموصؾىمرطعؿنيدؾعطيمAمأنمابنمسؿرم)رضيماهللمسـفؿا(مرافمباظؾقتغاصع

م)رضيماهللمسـفؿا(Aمابنمسؿرمظهصؼالممعامأدرعمعامرػتموصؾقتمؼامأبامسؾدماظررين.ضرؼشAم

ماْظقشيِدؼِث) مِبِصدضيقغي ضيُؽمضي مِع مخشيقضيرظي موشيغشيقضينصي موشيِصقشياعطيا، مَروشياًصا ؼـيا مِع مَأْطشيرصي ماْظَلعشياغشيِةم،َأغضيؿصيمضي وشيإغيغضيفشيازغيمم،وشيَأدشياِء

مم.(م)اآلدابماظشرسقة(اْظوشيسضيِد

مبنيم ماألعنيمدقعيد مواإلغلان مواظرؼادة، معنمصػاتماظلقادة ماظؿقؾيمباألعاغة مأن طؿا

A)مِصدقصيآالتما (اظـاس،مؼؼولماإلعامماظشاصعيم)رريهماهللAماظؾَّففة،موطؿؿانصيمظرـيؼادةمزيس

م(م)دريمأسالمماظـؾالء(.مواظـيبم)صؾىاألعشياغشيةماظؼيصققة،موأداءصيمباظعفد،موابؿداءصيماظلـيرـي،مواظوصاءصي

ماهللمسؾقهمودؾم(مطانمدقدطيامبنيمضوعهمصؾؼبمضؾلمغؾوتهمباظصادقماألعنيم.م

مأنمو مباظذطر معنمأسظممخصالماظػالحمواظـفاحمسيمجدؼر مسؾىماألعاغة احملاصظة

اظَِّذؼنشيم*ممَضدضيمَأْصَؾحشيماْظؿصيمضيِعصيونشي}م،مسيمررؼقمعوصلغيمإظيماجلـةم،مضالمتعاديAماظدغقامواآلخرة

م ماظؾَّغضيوغيمعصيعضيرغيضصيونشي*مخشياِذعصيونشيػصيمضيمِصيمصشيَؾاِتفغيمضي مَصاِسُؾونشي*وشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمسشينغي مِظؾزؼيَطاِة *مموشياظَِّذؼنشيمػصيمضي

*مإغيظَّامسشيَؾىمَأزضيوشياِجفغيمضيمَأوضيمعشيامعشيَؾَؽتضيمَأؼضيؿشياغصيفصيمضيمَصنغيغؼيفصيمضيمَشقضيرصيمعشيُؾوِعنيشي*موشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمِظُػرصيوِجفغيمضيمحشياِصُظونشي

م مابضيؿشيغشيىموشيرشياءشي ماْظعشيادصيونشيَصؿشينغي مػصيمصي مَصُلوَظِؽَك ممذشيِظَك مرشياسصيونشي* موشيسشيفضيِدِػمضي مِظَلعشياغشياِتفغيمضي مػصيمضي *مموشياظَِّذؼنشي

م*ممُأوَظِؽَكمػصيمصيماْظوشيارغيثصيونشي*مموشياظَِّذؼنشيمػصيمضيمسشيَؾىمصشيَؾوشياِتفغيمضيمؼصيقشياِصُظونشي

م[.88م-8]ادلمعـونA{اظَِّذؼنشيمؼشيرغيثصيونشيماْظِػرضيدشيوضيسشيمػصيمضيمِصقفشيامخشياِظدصيونشي

 ىر األمانت في الكتاب والسنت:ـص

مظألعاغةمصورمعؿعددةمصىماظؽؿابمواظلـةم،معـفامAـممممم



موسؾادات،ممأمانت عامت .8 مراسات معن مسؾقـا متعادي ماهلل ماصرتضه معا مذيقع تشؿلصي

Aإغيغؼيام}وؼدخلمصقفامأؼضاماالغؿفاءمسؿعيامحرعيمماهللمسزموجلم،موػذامػومادلرادمبؼوظهمتعادي

مسشي ماْظَلعشياغشيَة ضيفشيامسشيرشيضضيشـيا مِع موشيَأذضيَػْؼنشي مؼشيقضيِؿْؾشيفشيا مَأنضي مَصَلبشيقضينشي موشياْظِفؾشيالغي موشياْظَلرضيضغي ماظلؼيؿشياوشياِت َؾى

مجشيفصيوًظا مَزُؾوعطيا مَطانشي مإغيغؼيهصي ماْظنغيغضيلشيانصي مأداءم9<]األحزابA{وشيحشيؿشيَؾفشيا Aمػـا مباألعاغة مصادلراد ،]

 اظـواػي.ماظؿؽاظقفماظشرسقةمبلواعرػاموغواػقفا،مصـلمترمباألواعر،موغـؿفىمسنم

مـم مإظزام مسؾىماظلؿاواتمواألرضمسرضمدبقريمال ماألعاغة مػذه موجلعي( وضدمسرضماهللم)سزعي

م موخشقطيخوًصصرصضنمريؾفا ماهللموتعظقؿطيم،ةا مظدؼن متعاديا موخماظػة، مععصقة م)دؾقاغهممال ظه

ماأل)مصؼالمهلنAموتعادي(ـ مصقفاأحتؿؾنمػذه ممبا مضؾنم؟.عاغة Aمصقفا حلـنتمأنمإمAضالم؟.وعا

(مااموالمسؼابطيعركمالمغرؼدمثوابطيألمالمؼامربمدمنمعلكراتظيمAصؼؾنم.نمسصقنتمسوضؾنتإجوزؼنتمو

مأنم موعنمادلؿؽنمأؼضا مودؽاغفؿا، مأػؾفؿا Aمباظلؿاواتمواألرض موادلراد )تػلريماظؾغوي(،

Aمتعادي مبؼوظه ماظعاعة ماألعاغة مظؿؾك موشياظرؼيدصيو}غلؿدل ماظؾَّهشي متشيكصيوغصيوا مَظا مآعشيصـيوا ماظَِّذؼنشي لشيمؼشياَأؼؽيفشيا

متشيعضيَؾؿصيونشي موشيَأغضيؿصيمضي مَأعشياغشياِتُؽمضي ماهلل(<9]األغػالA{وشيتشيكصيوغصيوا م)رريه مادلاوردي ماإلعام مضال Aمم[،

ثالثةمأوجهAمأحدػاAمصقؿامأخذمتوهمعنماظغـقؿةمأنمحتضروهمإديمماصقف{َأعشياغشياِتُؽمضيموشيتشيكصيوغصيوا}

Aصقؿامائؿؿنماهللماظعؾادمسؾقهمعنماظػرائضمواألحؽاممأنمتمدوػامحبؼفاموالممادلغـم.ماظـاغي

مأنمتمدىموالمدبان مسؾىماظعؿوممسيمطلمأعاغة مأغه Aمواظـاظث مبرتطفا. م)اظـؽتمدبوغوػا )

 .مواظعقون(

 عـفاAم،موتشؿؿلمسؾىمصورمطـريةمعؿـوسةممأمانت خاصت .9

م مإسناد األمىر إلى أهلها * موضعماظرجلمادلـادب، Aسيمادلؽانمممبعـى

ادلـادبمـمبدونمودارة،مأومحملوبقة،مأومرذوةمـموخصوصامسيماألعاطنماهلاعةم،مصعنمأبيم

ِصيمعشيفضيِؾسػيمؼصيقشيدـيثصيماظَؼوضيمشي،مظـيبعيم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مامػرؼرةم)رضيماهللمسـه(مضالAمبقـؿا

ؼصيقشيدـيثصي،مَصَؼالشيم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مَصؿشيضشيىمرشيدصيولصيماظؾَِّهمم.جشياءشيهصيمَأسضيرشياِبيؿيمَصَؼالشيAمعشيؿشيىماظلؼياسشيُة؟

بشيعضيضصيماظَؼوضيمغيAمدشيِؿعشيمعشيامَضالشيمَصَؽرغيهشيمعشيامَضالشي.موشيَضالشيمبشيعضيضصيفصيمضيAمبشيلضيمَظمضيمؼشيلضيؿشيعضي،محشيؿؼيىمإغيذشيامَضضشيىمحشيِدؼشيهصيم

Aم(؟اظلؼياِئلصيمسشينغيماظلؼياسشيِةمَأؼضينشي)مَضالشيAمػشيامَأغشيامؼشيامرشيدصيولشيماظؾَِّه،مَضالشيAَصنغيذشيامضصيقـيعشيِتماأَلعشياغشيُةمَصاغضيؿشيِظرغيم)مَضالشي

مَضالشيA(اظلؼياسشيَة مإغيضشياسشيؿصيفشيا؟م، ماظلؼياسشيَة)مَضالشيAم.َطقضيفشي مَصاغضيؿشيِظرغي مَأػضيِؾِه مإغيَظىمَشقضيرغي ماأَلعضيرصي موصيدـيدشي )رواهمم(إغيذشيا

اظؾكاري(م،موسنمأبيمذرعيم)رضيماهللمسـه(مضالAمضؾتAمؼامردولماهللمأالمتلؿعؿؾينم)جتعؾـىم

م مثممساعًؾا مصضربمبقدهمسؾىمعـؽيبم)طؿػي( Aمضال مادللؾؿني(، معنمأعور ظكمصؿوظقينمأعرطيا

،مإغيظَّامعشينضيمَأخشيذشيػشيامم،موشيإغيغؼيفشيامؼشيوضيمشيماْظِؼقشياعشيِةمِخزضييظيموشيغشيدشياعشيٌةم،موشيإغيغؼيفشيامَأعشياغشيُةم،مإغيغؼيَكمضشيِعقفظيمؼشيامَأبشيامذشيرٍّضالAم)



(مأيAمضعقفماإلدارةم،مضعقفمإغيغؼيَكمضشيِعقفظي)رواهمعلؾم(.م)م(،موشيَأدؼيىماظَِّذيمسشيَؾقضيِهمِصقفشيامِبقشيؼِّفشيا

ماخلربةمالمضعفمإميان.م

ماهللم)سزعيممالمحافظت على الجىارح واألعضاء * ماظوضوعمسيمععصقة عن

Aِسْؾمظيمإغينؼيماظلؼيؿضيعشيموشياْظؾشيصشيرشيموشياْظُػمشيادشيمُطلؽيمُأوَظِؽَكمَطانشيمموشيَظامتشيْؼفصيمعشيامَظقضيسشيمَظَكمِبِه}وجلعي(مضالمتعادي

وسنمابنمسؾاسم)رضيماهللمسـفؿا(مضالAمطـتمخؾفمردولماهللمم[،=:]اإلدراءA{سشيضـيهصيمعشيلضيؽصيوًظا

)رواهمم...(ؼشيامُشَؾامصيمإغيغـييمُأسشيؾِّؿصيَكمَطِؾؿشياٍت،ماحضيَػِظماظؾَّهشيمؼشيقضيَػْظَك)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مصؼالAم)

م) Aم،مضالمابنمرجبماحلـؾؾي وحػظماظرأسم...موعنمذظكمحػظماظرأسمواظؾطناظرتعذي(

موسى مواظؾلانمعنماحملرعاتمBوعا مواظؾصر محػظماظلؿع موحػظماظؾطنموعاممؼدخلمصقه ،

ذظكمطؾهم)سزعيموجلعي(م،موضدمذيعماهللممؼؿضؿنمحػظماظؼؾبمسنماإلصرارمسؾىمحمرممBحوى

ماظلؼيؿضيعشي}Aتعاديمسيمضوظه معشيلضيؽصيوًظامإغينؼي مسشيضـيهصي مُأوَظِؽَكمَطانشي مُطلؽي موشياْظُػمشيادشي م{وشياْظؾشيصشيرشي وؼؿضؿنمأؼضام،

وعنمأسظممعامجيبمحػظهم،محػظماظؾطنمعنمإدخالماحلراممإظقهمعنمادلكطلموادلشارب

ماظؾلانمواظػرج(وجلعيمسزعي)عنمغواػيماهللم Aموسنمسؾدماهللمبنم مواحلؽم(، م)جاععماظعؾوم )

مضال ماهللمسـفؿا( م)رضي مَأعشياغشيٌةم)مAسؿرو مػشيِذِه Aموشيَضالشي مَصرضيجشيهصي ماْظنغيغضيلشيانغي مِعنشي ماظؾَّهصي مخشيَؾقشي معشيا َأوؼيلصي

مَأعشي موشياظرـيجضيلصي مَأعشياغشيٌة، موشياْظقشيدصي مَأعشياغشيٌة، موشياْظعشيقضينصي مَأعشياغشيٌة، موشياْظُلذصينصي مَأعشياغشيٌة، مَصاْظَػرضيجصي موشيَظامادضيؿشيوضيدشيسضيؿصيَؽفشيا، اغشيٌة،

وطانمأبوماظطقِبماظطربيؽيمضدمجاوزشيمادلائَةمدـةموػوم()تػلريماظؾغوى(،مإغيميشيانشيمِظؿشينضيمَظامَأعشياغشيَةمَظهصي

موضوِتِه مبعؼِؾِه مصوثبشيمممؿعظي موثؾًةم، مإديماألرضغي مصقفا مطان مدػقـة معن ذدؼدًة،مم)ضػزة(مؼوعطيا

(مػذهمجوارحظيمحػظشياػامسيماظصغرغي،مصقػَظفاماظؾَّهصيمسؾقـامسيماظِؽؾشيرغي)صعوتبشيمسؾىمذظَك،مصؼالAم

مم.بماحلـؾؾي()تػلريمابنمرج

ؼشيعضيَؾمصيمخشياِئشـيَةماْظَلسضيقصينغيموشيعشيامتصيكضيِػيم}ضالمتعاديAم، احملافظة على البصر ، وغضه عن احلرام*م

،مم،موعلارضةماظـظرمإديمعامغفىماهللمسنماظـظرمإظقهم)تػلريماظؾغويم[مخقاغؿفا@8]شاصرA{اظصؽيدصيورصي

َضاَظتضيمإغيحضيدشياػصيؿشيامؼشياَأبشيِتم}Aموضالمتعاديمسؾىمظلانمابـةماظرجلماظصاحلموزادمادللريمبؿصرف(،

ماْظَلِعنيصي ماْظَؼوغييؽي مادضيؿشيْلجشيرضيتشي معشينغي مخشيقضيرشي مإغينؼي م=9]اظؼصصA{ادضيؿشيْلِجرضيهصي ممسؼي[، مضوؼؾيوإمنا مظرصعهمماؿه ،

مسؾىمرأسماظؾؽر مإالمسشرةمرجالماحلفر مألغهمادؿؼىماظذيمالمؼلؿطقعمأنمؼرصعه Aموضقل م،

سـدعامعرػامأنممتشيمخؾػه.مأ،مألغهمما،مومسؿهمأعقطيمبدظومالمؼؼؾفامإالماظعددماظؽـريمعنماظرجال

،مطوغيمخؾػيمودظقينممطاغتماظرؼحمتضربمثوبفامصقصفمبعضمجلدػا،مصـاداػاAمؼامأعةماهلل

م.م)زادمادللريم،موتػلريمابنمطـريمبؿصرف(.ماظطرؼق



صالمحيدـيثصيماظزوجموالماظزوجةممبامؼؽونمبقـفؿامسـدمم،محفظ األسرار الزوجيت *

،مصعنمأبيمدعقدماخلدريم)رضيماهللمسـه(مضالAمضالAمردولماهللم)صؾىممادلعاذرةماظزوجقة

،ممإغينؼيمِعنضيمَأسضيَظمغيماْظَلعشياغشيِةمِسضيدشيماهلِلمؼشيوضيمشيماْظِؼقشياعشيِة،ماظرؼيجصيلشيمؼصيْػِضيمإغيَظىماعضيرشيَأِتِهاهللمسؾقهمودؾم(مAم)

مِدرؼيػشياوشيتصي مؼشيضيشصيرصي مثصيمؼي م،موضوظهم)صؾىْػِضيمإغيَظقضيِه، م)رواهمعلؾم( ممسؾقهماهللم( A)إنمعنمأسظممودؾم(

حذفمادلضافمأؼضامم(مسؾى)اظرجلشيم.أسظممخقاغةماألعاغةمAاألعاغة(مسؾىمحذفمادلضافمأي

م.ممخقاغةماظرجلمAأي

مأذمالمشىرة بصدق وإخالصاألمانت في  * مصنذا م، ممسؾقهمبغريريدلنمرؾؾفا

،مصعنمأبيمػرؼرةم)رضيماهللمسـه(مضالAمضالمردولمماظرأىماظصققحمصذظكمخقاغةمظألعاغة

م)ماهللم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( Aمعصيمضيتشيؿشينظي ماْظؿصيلضيؿشيششيارصي م)رواهمأبومداود( موم( ،Aمأي أعنيمم)عممتن(

م.م)سونمادلعؾود(.مصالمؼـؾغيمأنمخيونمادللؿشريمبؽؿؿانمعصؾقؿه،ملللمعنماألعورمصقؿامؼصي

،مأصحابها عند طلبها هاإلىظ األمىال،والىدائع،ورد  حف *

م مظألعاغة مادلعـىمادلػفوم مػو مضالمتعاديAمسـدوػذا مَأنضيم}طـريمعنماظـاس، مؼشيْلعصيرصيُطمضي ماظؾَّهشي إغينؼي

ماظؾَّهشي مإغينؼي مِباْظعشيدضيلغي متشيقضيُؽؿصيوا مَأنضي ماظؼياسغي مبشيقضينشي محشيَؽؿضيؿصيمضي موشيإغيذشيا مَأػضيِؾفشيا مإغيَظى ماْظَلعشياغشياِت ِغِعؿؼياممتصيمشيدؽيوا

[،مصاآلؼةموإنمطانمغزوهلامسيمواضعةمخاصةم?>]اظـلاءA{ؼشيِعُظُؽمضيمِبِهمإغينؼيماظؾَّهشيمَطانشيمدشيِؿقعطيامبشيِصريطيا

مذيءأيمعممتنمسؾىممسيمطلعيإالمأنماظعربةمبعؿومماظؾػظمالمخبصوصماظلؾب،مصاآلؼةمساعةم

وسنمأبيمػرؼرةم)رضيمم)تػلريمادلاوردي(،م،مواحللن،موضؿادةمبنمطعبم،موػذامضولمأبيعي

ماْظَلعشياغشيَةمإغيَظىمعشينغيمائضيؿشيؿشيشيَكAم)ماهللمسـه(مضالAمضالمردولماهللم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم( ،موشيَظاممَأدـي

حنيمأعرم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(ممـاغؾقؽيمػذامعامأعرغامبه(م)رواهمأبومداود(،موتشيكصينضيمعشينضيمخشياغشيَك

ؾةماهلفرةمBمظؽيمؼردعيماألعاغاتم،مواظودائعمإديماهللمسـه(مأنمؼـاممسيمصراذهمظقميسؾقؾيام)رض

مممممأصقابفا.

مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمبقؼينضدمو ماظـار،مسيمبلؾؾفامدقعذبماألعاغةمخائنمأن(

مسـفؿاماهللمرضي)مسصيؿشيرشيمابضينغيمصعنماظؼقاعة،مؼومموغداعةمخزؼطيامسؾقهمتؽونمودوف مَضالشي( Aمَضالشي

م)م(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصي Aمؼصيرضيَصعصيماْظِؼقشياعشيِةمؼشيوضيمشيموشياآلِخرغيؼنشيماأَلوؼيِظنيشيماظؾَّهصيمجشيؿشيعشيمإغيذشيا

مودطمصضققةمعنمهلامصقام،(علؾممأخرجه)م(ُصاَلنمبضينغيمُصاَلنغيمَشدضيرشيُةمػشيِذِهمَصِؼقلشيمِظوشياءظيمَشاِدرػيمِظُؽلـي

مأومضواًلماألعاغةمخائنمسيموؼؽػيم،مهلامحاصًظاماألعاغةمسؾىمحرؼصطيامادللؾممجتعل!!ماخلالئق

ماهللمرضي)مػصيرشيؼضيرشيَةمَأِبيمصعنم،ماظؼقاعةمؼوممخصقؿه(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماظـيبمأنمسؿاًل

مسـه مَضالشي( Aم)وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماظؾَّهمصشيؾَّى)ماظؾَِّهمرشيدصيولصيمَضالشي A)موشيعشينضيماْظِؼقشياعشيِة،مؼشيوضيمشيمخشيصضيؿصيفصيمضيمَأغشيامثشيَؾاثشيٌة



م،مثشيؿشيشـيهصيمَصَلَطلشيمحصيرؾيامبشياعشيموشيرشيجصيلظيم،مَشدشيرشيمثصيمؼيمِبيمَأسضيَطىمرشيجصيلظيAماْظِؼقشياعشيِةمؼشيوضيمشيمخشيصشيؿضيؿصيهصيمخشيصضيؿشيهصيمُطضيتصي

ضـيهصي،مَصادضيؿشيوضيسيمَأِجريطيامادضيؿشيْلجشيرشيموشيرشيجصيلظي مم(.عاجهمابنمأخرجه)م(َأجضيرشيهصيمؼصيوِصِهموشيَظمضيمِع

معنمألنمذيء،مطلمسيماألعاغةمسؾىمباحلػازمؼلعرغاموػومدؼــامػديمأسظممعا

مادلصاحلموتغؾقبمأدائفا،مسيمواظؿعيفاوصينمصقفامواظؿعيػرؼطماألعاغةمضقاعماظلاسةمضقاممسالعات

مماجلوارموؼصيلاءماألرحاممصؿؼطعماظعاععيةمادلصاحلمسؾىماخلاصعية مبنمسؿرومبنماهللمسؾدمصعن،

مؼصيؾضيِغضصيماهلَلمإغينؼيAم)ضال(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماهللمردولممسعمأغه(مسـفؿاماهللمرضي)ماظعاص

موشيؼصيمضيتشيؿشينشيماْظَلِعنيصي،مؼصيكشيوؼينشيمحشيؿؼيىماظلؼياسشيُةمتشيُؼومصيمَظامِبقشيِدِه،معصيقشيؿؼيٍدمغشيْػسصيموشياظَِّذيموشياظؿؼيَػقؽيششي،ماْظُػقضيششي

مم.(أريدمأخرجه)م(اْظِفوشيارغيموشيدصيوءصيماْظَلرضيحشيامغي،موشيَضِطقعشيُةموشياظؿؼيَػقؽيشصي،ماْظُػقضيشصيمؼشيْظفشيرشيمحشيؿؼيىماْظكشياِئنصي،

 

 


