
  

 

 
  
  
  
  
  
  
  

  دجاسملا
  يعامتجالا رييغتلا يف اهرودو

  )ةفيرشلا ثيداحألا نم ةسبتقم ةيؤر(
  
  
  
  
  
  
  

نيملسملارمأيلو ينيدلا عجرملا بتكم     
  )هّلظ ماد(يئنماخلا مامإلا ىمظعلا هللا ةيآ

  غيلبتلاو ةفاقثلا نوؤش ةرادإ
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ًاد(  حَأ ِهللا  ع م ْاو ع دَت َالَف ِهّلِل   دِجا س مْلا   نَأ ٣____________________)و  
  ٤_________________________________ساسألا يه ىوقتلا

  ٤______________________________________ةربعو ةثداح
  ٥______________________________دجاسملل ىربكلا قوقحلا
  ٧___________________________________اهتاكربو اهدئاوف
دجاسملايف ينيدلاو يفاقثلا لمعلا ريوطتل حرتقملا ماظنلا  _________١٠  
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ًاد(   حَأ ِهللا  ع م ْاو ع دَت َالَف ِهّلِل   دِجا س مْلا   نَأ ١()و(  
لـب ،بسحف مهنادبأب سيل ،تارم ةدع موي لك يف نونمؤملا اهيلإ ىعسي ،هللا تويب دجاسملا             

ُّلاـحم يـهف لالـخإلا نـم سوفنلا ةيقنتو ،ايندلا ناردأ نم             بولقلا ريهطت لجأ نم اهيلإ نولبقي       
لاـق،اهئراب ىـلإ سوـفنلا هـجوتو ،ىمعلاب باصت الئل بولقلا رئاصبب ميركلا قلاخلا ىلع لابقإلا      

 ربي: (ىلاعت مِح  ر ا  م ّالِإ ِء و سلاِب ٌة  را مأل   سْفّنلا     .)٢()نِإ
،        أ نم ربتعي ةالصلا ماقإو هللا ركذ ىلإ يعسلا نإ          يمالـسإلا عـمتجملا يف ةقرافلا تامالعلا زرب

ًارهاـط نوـكي نأ بـجي دجسـملا هـيف ىنبي يذلا لاملاو ،ىوقتلاب الإ نوكت ال دجاسملا ةرامعف                 
نـم لـك قتاـع ىـلع هللا ركذب هترامعو دجسملا ىلإ روضحلا ةيلوؤسم عيرشتلا ربتعا دقو ،ًايكز                   

نـم ةـمئألا نع تاياورلا ضعب يف امك ةعبرألا           هفارطأ نم ًاتيب نيعبرأ ىلإ وأ ،ناذآلا ىلإ عمتسي          
  ).مالسلا مهيلع(تيبلا لهأ 

نـم ًاراد نوـعبرأ راوـجلاو ،ًاعارذ نوعبرأ دجسملا ميرح           ): (ع(يلع نينمؤملا ريمأ نع يور      
  .)٣()اهبناوج ةعبرأ

ماـكحألا قـفو اـهتيبرتو ةمألا بيذهت ةيلمع يف دجسملا نم قلطنت نأ تدارأ ةعيرشلا لعلو                 
ينيدـلا عارصـلا ةحاـس يـف ىلوألا ةسردملا وأ ،ىربكلا ةينيدلا ةعماجلا هتربتعا اهنأكو                 ةيعرشلا  ،
  .فرحنملا كولسلاو لالضلا ةهجاومل يفاقثلاو

                                        
  .١٨: نجلا ةروس ـ ١
  .٥٣: فسوي ـ ٢
 .٢٠٢: ٥ةعيشلا لئاسو  ـ ٣
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)٤( 

ةـبترم اوـغلب اذإـف ،نوقتملا اهيلإ لخدي امدنع حورلا ىكزتو سفنلا بذهت يتلا ةسردملا هذه                
هـيف مـلظي نأ دـبعلل قحي الو قحلل م           يرح اهلك ضرألا نأ اودهاشيل اهنم اوجرخ زوفلاو حاجنلا        

  .أطخلاو ةيصعملاب هسفن
  .)١(»ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل تلعج«): ص(هللا لوسر لاق 

ةيلوؤسـملا مجحو ءانبلا هرودو دجسملا ةيمهأ ىلإ تاراشإلا ضعب اذه انثحب يف مدقن نحنو       
  .رصعلا اذه يف ًاصوصخ نيملسملا ىلع ةبترتملا

  ساسألا يه ىوقتلا
هنأـش مـظع اـمهم لـمعلا نإـف الإو ريخف ًاريخ تناك نإف ةينلل ًاعبات لمعلا مالسإلا ربت                    عا دقل 

ريخلا يوني يذلاو ،نزو يأ لجو زع هللا دنع اضرلاو لوبقلا نازيم يف هل نوكي نل هرطخ دادزاو          
  .لمعلا ىلع همادقإ لبق هتين ىلع باثي

  ةربعو ةثداح
،          ا ىلإ زمري ًاسدقم ًاناكم هرابتعاب دجسملاو       ءاعدـلاو ةوالتـلاو ةداـبعلا لحم وهو ،ءاقنلاو رهطل

يرهاـظ ىـلوألا هتانبل يف ساسألا نوعضي يذلاو ،هيلع نومئاقلا نوكي نأ ناكمب ةرورضلا نمف                
ىـلتي ًاـنآرق اـهب لجو زع هللا لزنأ ةثداحو ةبرجت يوبنلا رصعلا دهش دقو ،ةريرسلا يبيطو اياونلا      

ًادـيعب هـلعجو ناـيكلا اذه ظفح موزل يف ةيلوؤسملا ةمظع ة             مألل نيبي ،راهنلا فارطأو ليللا ءانأ     
  .ةضيرملا سوفنلاو ةثيبخلا تاينلا يوذ نع

هللا لوـسر ىـلإ اوثعب ءابق دجسم اوذختا امنيح فوع نب ورمع ينب نأ يه راصتخاب ةصقلاو                  
) ص(هـتمامإب مهدجسـمل ةكرابمو هروضحب مهل ًافرشت هتمامإب ةالصلا ماقت ىتح مهيتأي نأ      ) ص(

،            ) ص(هـتوعدب ةينلا اوصلخأ دق موقلا ناك املو          هتباجتـساب مـهلمع يـف فرشـلا ةـبترم اوـغلبو
اهيف نأ اوبسح ةقيرط ىلع قافنلا ناطيش مهلدف ،دسحلاو ضيغلاو دقحلا اهؤلمي سوفن تكرحت              
ًالـجر رشـع يـنثا اوناـكو فوع نب منغ ينب نم ءالؤه ناكو ،ركمو ةعيدخ هدعب ام يذلا ركملا            

نـم اوـلعجيو ةدـحولا اومدـهيو فصـلا اوـقزمي نأ مهترـكف تناكو ،ًالجر رش                  ع ةسمخ ليقو  

                                        
 .٣٥٠: ٣ةعيشلا لئاسو  ـ ١
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)٥( 

نيقفاـنملا تارماؤـمل ًارـقم هـيف ةالصـلل      ) ص(لوـسرلا ةوعدو هئانب يف اوعرسأ يذلا مهدجسم    
  .هبارضأو ،بهارلا رماع نبا لاثمأ نم) ص(هللا لوسر دض مهدئاكمو 

اـنينب دـق اّنإ هللا لوسر اي   : اولاقف ،كو بت ىلإ ةوقلا عمجتسيو ةدعلا دعي وهو      ) ص(هيلإ اومدقف   
وعدـتو هيف انل يلصتو انيتأت نأ بحن انإو ـ ةيتاشلا ةريطملا ةليللاو ـ ةجاحلاو ةلعلا يذل ًادجسم    

  .ةكربلاب
فرصـنا اـملف ،هللا ءاـش نإ مكاـنيتأ انمدـق ولو ،رفس حانج ىلع يّنإ                 ): ص(هللا لوسر لاقف    

           وّلا((ةيآلا هيلع تلزن كوبت نم      ) ص( نيِنِم  ؤـ  مْلا  نيـ  ب ًاـقيِرْفَت  و ًارـْفُك  و ًارا  رِض ًادِج س م ْاوُذَخّتا   نيِذ
                        مـ  هّنِإ  د هْشـ  ي ُهللا و  ىَن  سـ  حْلا ّالِإ اـَن د رَأ   نِإ   نَفِل ح يـَل  و ُلـ  بَق نـِم   هَلوـ سر و َهللا  ب را ح ن مّل ًاداَص  رِإ و

 نو    .)١(..))بِذاَكَل
لالغتـسا يـف ةئيسـلا مهتلواـحمو ءالؤـه اياون ثبخ ىلع          ) ص (لوسرلا يحولا علطا اذكهو   

لـجأ نـمألا لـمعلا اذـهب اوـموقي مـل مـهنإو ،ةثيبخ برآم ىلإ لوصولا لجأ نم ةسدقم ةيضق                      
ضغاـبتلاو ةقرفلا عرزو رفكلا ةماقإل هءارو نولمعي ًاراتس هنم اولعجيلو ءابق دجسم لهأب رارضإلا               

  .نيملسملا نيب
ىـتح مالـسإلا ءادـعأل ةـباقرلاو داـصرإلل ًالحم هنم اولعجي نأ اودارأ      مهنأ ىلإ تايآلا ريشتو    

  .نيملسملا ىلع بوثولل نيدعتسم نيدصار مهلثم ًاموق نودجيف هيلإ نوأجلي
نـب كـلامو ينالجعلا فوع نب مصاع        ) ص(لوسرلا رمأ ةرماؤملا كلت يحولا فشك امدعبو        

امهل ًالئاق مشخ    هـنأ ىورو     )٢(»هاـقرحو هامدهأف هلهأ م    لاظلا دجسملا اذه ىلإ اقلطنا    «: دلا ) ص(، 
رساي نب را    .)٣(فيجلا هيف ىقلت ةسانك هذختي نأب رمأو... مع ثعب

  دجاسملل ىربكلا قوقحلا
مدـعو هـتاكلتممو هـتفاظن ىلع ةظفاحملاف دجسملا قح امأو           «: لاق) ص(هللا لوسر نأ ىور     

  .»ةالص لك هنع روضحلاو دجسملل ةيحت نيتعكر ةالصو هيف وغللا
اـهيلإ رـظنلا نـكمي ًاقوقح دجسملل نأ فرعن ركذلا فنآلا يوبنلا ثيدحلل ىلوألا ةرظنلا نم                 

                                        
  .١٠٧: ةبوتلا  ـ١
 .٢٥٤: ٢١راونالا راحب  ـ ٢

 .٧٢ ص٥ج نايبلا عمجم ـ ٣
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)٦( 

هتيسدقو هتناكم نم طحيو هيلإ ءيسي ام لك نع هتنايص يه ةيداملاو ،ةيدامو ةيونعم نيتيواز نم 
  .هللا تويب نم ةيانعلاب قحأو فظنأ سانلا تويب نوكت الف خاسوألاو ةبرتألاك

  .نيدعبلا نيذه يف ةفيرشلا ثيداحألا نم ةلمجب ةرانتسالا انه نكميو

  .اهيلإ يعسلاو ىطخلا ثح يونعملا دعبلا: ًالوأ
              ، دجسـملا نم ًابيرق اونوكيف اولقتني نأ اودارأف دجسملا نم ةديعب مهلزانم تناك ًاسانُأ نأ يور

        ((تلزنف   هاَن يَص  حَأ ٍء  يش ّلُك و مه راَثآ  و ْاو م دَق َا م  بُتْكَن ٍنيـِب    و  م ٍماـ مِإ   يـبنلا لاـقف      )١())يـِف ): ص( 
نـم دـعبألاف دـعبألا نإو ،ةنسـح ةوـطخ لـكب مـكل                     (   نإو ،مكراـثآ بتكت اهنإف مكلزانم مكيلع
  ).ًارجأ مظعأ دجسملا

ةـعامج ةالصـلا نودهشي ال دجسملا ناريج نم ًاموق            ) ع(نينمؤملا ريمأ ىلإ عفرو        نأ ةفوكلاب
الو اـنورواجي الو اـنع نلوـحتيل وأ ،ةـعامج انتالـص ا      ـنعم نرضـحيل  ) ع(لاـقف ،دجسـملا يـف    

  .)٢(مهرواجت
ةالصـلا نع اوأطبأ    ) ص(هللا لوسر دهع ىلع اوناك ًاسانأ نإ        : لاق هنأ ) ع(قداصلا نع يورو    

بـطحب رمأـن نأ دجسـملا يـف ةالصلا             «): ص(هللا لوسر لاقف دجسملا يف         نوع د ي موق كشويل
  .)٣(»مهيلع دقوتف مهباوبأ ىلع عضويف

يندوـقي نم دجأ الو ءادنلا عمسأ ام              : لاقف ىمعأ لجر هاتأف     بر رصبلا ريرض ينإ هللا لوسر اي
رضـحأو ًالبـح دجسـملا ىـلإ كلزنم نم           «): ص(يبنلا هل لاقف ،كعم ةالصلاو ةعامجلا ىلإ           دُش

يبنلا نع يورو     )٤(»ةعامجلا لـق  : كـلامل لجو زع هللا لوقيف ،رانلا ىلإ لاجرب رمؤي         : لاق) ص( 
دجاسملا ىلإ نوشمي اوناك دقف ،ًامادقأ      )٥(مهل يقرحت ال ران   لل ناـك اـم    : رانلا نزاخ مهل لوقيف   ...  

  .)٦(هللا ريغل لمعن انك: اولاق ؟مكلاح

                                        
 .١٢: سي ـ ١

 .٦٥١، ٥٧٦ ص٢ج قودصلا يلامأ ـ ٢

 .١٩٤: ٥ ةعيشلا لئاسو ـ ٣

 .٢٩٣: ٨ةعيشلا لئاسو  ـ ٤

 .٢٦٦ ص٣ج بيذهتلا ـ ٥

 .٤٦٦عئارشلا للع  ـ ٦
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)٧( 

  يداملا دعبلا: ًايناث
اـهنم خاـسوألا عـفرو دجاسـملا ةـفاظنب ماـمتهالا مزـلي هـنأ بابلا اذه يف درو ام مهأ نمو                       

بحتسيو اهيف روخبلاو بيطلا رشنو راقوو ةنيكس ىلع اهيلإ ي        شملاو رهاط سابلب اهيلإ لوخدلاو    
الو ،هـتحئار ساـنلا يذؤـي اـم لـكأ دـقو اهلخدي ال نأو اهتليل وأ ةعمج موي لك كلذ نوكي نأ              
لـطابلاب اـهيف ضاـخي الو تاوـصألا دجسملا يف عفرت نأو قصبي الو لاعنلا وأ ءاذحلاب اهلخدي           

  .وغللا كرتيو
ىذقلا اهنم ذخأي وأ دجاسملا حسكي نم ىلإ قاتشتل         روحلاو ةنجلا نأ يور دقو     درو اـمك  )١(   ،

ةـلمحو ةـكئالملا لزـت مـل ًاجارـس هللا دجاسـم نم دجسم يف جرسأ نم                  ) ص(هللا لوسر نع    
هدحل ملظي ال نأ                     بحأ نمو جارسلا كلذ نم ءوض دجسملا كلذ يف ماد ام هل نورفغتسي شرعلا

،     بنج): ع(قداصلا نع ىورو دجاسملا رونيلف   دودـحلاو نيناـجملاو ءارشـلاو عـيبلا مكدجاسم او
  .)٢(كتراجت هللا حبرأ ال: اولوقف دجسملا يف عاتبي وأ عيبي هومتيأر نمو

تيبلا لآو  ) ص(مظعألا لوسرلا نع ةفيرشلا تاياورلاو ثيداحألا نم ًالئاه امك دجن اذكهو            
يراضحلا زكرملا اذه عم نولماعتي فيك سانلا مّلع       ) مالسلا مهيلع ( ميدـقت نـم ًاءادـتبا كـلذو         ي  

يداـملا دـعبلا ناونعب هانلعج يذلا مسقلاو جورخلا دنع اهريخأت ىلإ لوخدلا دنع ىنميلا لجرلا                
دارأ نـمو راصـتخالاو زاـجيإلل ةياعر اهانلزتخا ثيداحألا نم عساو فيطل ةرصتخم ةصالخ وه        

  .ريثكلا اهيف دجيسو ةيقالخألا بتكلا عجاريلف ةعسوتلا

  اهتاكربو اهدئاوف

  اهتليضف كاردإو ةالصلا ملعت: ًالوأ
ةليضـفلا تاقوأ يف تاولصلا كاردإب باوثلا ميظع ىلع لوصحلا وه اهركذ نكمي ةدئاف لوأ               

  .لاعفألا ةيقبو ةحيحصلا ةءارقلا نم ةالصلا لاعفأ ملعت كلذ دعبو ةعامجلا باوثو
               لاـقو ةر   )ع(يلع هيلإ ماقف هتالص ففخ ًايبارعأ نأ رثألا يف درو ام ليمج نمو  دلا   :  ، اهدـعأ

                                        
 .هوحنو نبت نم عقي ام ىذقلا ـ ١

 .٦٦٦: ٦: لامعلا زنك ـ ٢
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)٨( 

لاق ؟ ) ع(لاق ،ىلوألا   : لاق ىلوألا مأ ريخ هذهأ    : لاق غرف ملف    لجو زع هللا اهتيلص ىلوألا نأل      : مِل
يلع كحضف ،ةر ) ًافوخ يأ(ًاقرف هذهو     ).ع(دلا نم

  .ةيعرشلا ماكحألاو نآرقلا ملعت: ًايناث
ىـلع عـلطي فوسو ميركل      ا نآرقلا ديوجتو ةوالت ميلعت سورد يف روضحلا لالخ نم كلذو          

ةفيرشـلا ةـيوبنلا ةريسلا سوردو ةعمجلا بطخ ىلإ عامتسالا دنع نآرقلا ريسفت لثم ىرخأ مولع      
يف ملسملا درفلا هيلإ جاتحي ام لكو ةيمالسإلا فراعملاو مولعلا نم كلذ ريغو ةيعرشلا ماكحألاو       

  .ةميركلا قالخألاو دئاقعلا نم هكولسو هتايح
تاباشـلا وأ تاـيتفلا راغـص عـم لـك تـخألا وأ ةـجوزلا يتأتو هدالوأ ءرملا بحطصي دقو                     
يـفرعملا اهلبقتسـمو ةرـسألا ةـيبرتو كولـس ىـلع ةوقب رثؤي ام سوردلاو لئاسملا نم نملعتيف                   

  .ينيدلاو

  رايخألا ةبحاصم: ًاثلاث
دـجنو تارسمل   او دئادشلا يف هعم نوكي وأ هتبحصب سنأي هللا يف خأ ىلع ءرملا فرعتي دقو              

اـخأ  : ناـمثلا ىدـحإ باـصأ دجسـملا ىـلإ فلتخا نم           «): ع(يلع نينمؤملا ريمأ لوق يف كلذ       
وأ ىدر نـع هدرـت ةـملك وأ ةرـظتنم ةـمحر وأ ةمكحم ةيآ وأ ًافرطتسم ًاملع وأ هللا يف ًادافتسم                       

  .)١(»ًءايح وأ ةيشخ ًابنذ كرتي وأ ىده ىلع هلدت ةملك عمسي

  :ةينابرلا تاكربلاو ةمحرلا: ًاعبار
هللا ةـمحر لاـحم يه دجاسملاف ،ةرظتنم ةمحر وأ   )... ع(نينمؤملا ريمأ لوق يف درو ام وهو  

ىـلع تفطع مث ًانيمي تذخأ مث ،مامإلاب تأدب دجسملا لهأ ىلع تلزن اذإ ةمحرلا نأ ىور دقو   
  .)٢(فوفصلا

ناذآلا لـبق دجسـملا روضـح    .. ةبلاجلا بابسألا ىوقأ«: لاق) ع(يلع نب نيسحلا نع يورو      

                                        
 .١٦٦: لوقعلا فحت ـ ١

 .٥٦٧ ص٧ج لامعلا زنك ـ ٢
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  .)١(»ةراهطلا ىلع ةموادملاو

  .ةباجتسالاو نامألا لاحم: ًاسماخ
تـيبلا لآ نع ةفيرشلا ثيداحألا نم ةلمج تراشأ دقف ،يهلإلا نمألل لاحم دجاسملا ربتعتو               

حاـيرلاو نيفوسـكلاو لزالزـلا نإ       «: لاق) ع(رقابلا مامإلا نع يور ام اهنمو ،ىنعملا اذه ىلإ          ) ع(
ىـلإ اوـعزفأو ،ةـمايقلا ماـيق اوركذـت كـلذ نـم ًائيـش متـيأر اذإـف ،ةعاس                     ـلا تامالع نم ةلئاهلا    

ًاضيأ يورو  )٢(»مكدجاسم يورو»باذـعلا هللا عـفري مـهبو هـيف نيلخادلل نامأ دجسملا نأ         «: ،   ، :
تـلزنأل مـهال وـل راحـسألاب نورفغتسـيو يدجاسـم نورـمعيو يـلالجب نوباـحتي نيذلا الول                    «
دجاسملا ةرامع نأ حضاوو    )٣(»يباذع دوصـقملا ضرـفلا يـه نآرـقلا ةوالـتو ركذـلاو ةالصلاب              ،   
  .فدهلا كلذ ىلإ ةليسولا اهنإف ناردجلا ةرامع سيلو

سـنألاو هـتعاط ىلإ نوشطعتملا اهيلإ ىوأي يتلا هتدابع رودو هللا تويب يه دجاسملا نأ امبو        
قوـف اـه    لعج نأـب ميحرـلا فوؤرلا اهابح دقف ،هركذب نانئمطالاو نمألاو ةنيكسلا لاحمو ،هبرقب             

عفدـيو تاـجاحلا ىضـقتف ءامسـلا ىـلإ يداـيألا اهيف عفترتو ءاعدلا اهيف باجتسي نطاوم كلذ             
ةـقافلا يـف عوـقولا دـنع دجاسملا ىلإ ءوجللاب     ) مالسلا مهيلع(ةمئألا نم ثحلا درو دقو ،ءالبلا       

ه ـيلع لخد اذإ مكدحأ عنمي ام      «: لاق) مالسلا هيلع (قداصلا رفعج مامإلا نعف ،ةجاحلا ضورعو       
  .)٤(»اهيف هللا وعديف نيتعكر عكريف هدجسم لخدي مث أضوتي نأ ايندلا مومغ نم مغ

اذإ لـعفأ كلذكو دجسملا ىلإ اهيف ترجهف ةجاح ي      «: لاق ًاضيأ ) ع(هنعو    بر ىلإ يل تضرع
  .)٥(»ةجاحلا يب تضرع

  ءانبألا ةيبرت: ًاسداس
عـمتجملا تاـقبط عـيم    ج ىـلع عشت نيدلاو ةفرعملل تارانم ىلإ دجاسملا لوحن نأ نكميو      

               ، ئداـبملا ىـلع تابثلاو ةوقلاو ىوقتلاب اهنم نوديزتسيف اهيلإ سانلا ىوأي يتلا فاطلألاو راونألاب
                                        

 .٣١٨ ص٧٦ج راحبلا ـ ١

 .٤٨٧: ٧: ةعيشلا لئاسو ـ ٢

 .١٨١: ٧ةعيشلا لئاسو  ـ ٣

ج نايبلاعمجم ـ ٤  .١٠٠ ص١ 

 .٣٤٧: ٤٧راونالا راحب  ـ ٥
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لـيجلا نإ هحالـصإ نـكمي ال اـم يمالـسإلا عمتجملاب رضي اهلامهإ نإف كلذ نم سكعلا ىلعو       
نورمعتسـمل  ا اهعيشـي يـتلا ةـعويملاو طحنـملا رـكفلا ةسـيرف عقيس دجسملا جراخ أشني يذلا                 

هـنارجهو ،هتوقو هناوفنع زمرو عمتجملا ةماعد ماكحتسا ىلإ يدؤي دجسملا لوخد نإ ،مهبانذأو              
  .ًارابكو ًاراغص عيمجلا لظت يتلا ةميخلا طوقسو اهزازتها ىلع ثعبي

ةالـص يـف ىـلوألا فوفصـلا مزتلي نممو نيدلاو ريخلا لهأ نم ًاسانأ انتايح يف اندهاش دقل                   
فوفصـلا كـلت ىلإ مهيديأب اوذخأي ملو مهئانبأ ةيبرت رمأ نع اوخارتو اوله              است مهنكلو ةعامجلا  

  .مدنلا عفني املو ،اومدنو ،اورسخف اهروضح اومزتلا يتلا
نـم ةـعيلطلاو دجاسـملا ةمئأو نيدلا لاجر يدي نيب تاحفصلا هذه يف مدقن نأ لواحن اننإ                  

تاـحرتقملاو براـجتلا نـم ة    ـلمج هعمتجمو هنيد ىلع ةريغ هنادجو زتهي يذلا نمؤملا بابشلا       
تاـقبطلا فـلتخم كـيرحت يف ةصرفلا نم ةدافتسالا ةيفيك يف ليبسلا رينتو قافآلا حتفت دق يتلا                  
               ، ةيمالـسإلا ةغبصـلاو ينيدـلا عباـطلا هـئاطعإ عـم نـكلو هـعفاودو هتبغر بسح لك ةيعامتجالا

تارفسـلاو ،ماتيألاو نيز    وعملا ةياعرو ،ةيريخلا ةيعمجلاو ،ةهجوملا ةضايرلاو ،ةفراهلا ةعلاطملاف       
اـهيلع فرشـملاو ،دجسـملا اهقلطنم انلعج اذإ ،ةريثكلا رومألا نم كلذ ريغو ،ةيحايسلاو ةينيدلا                

  .هنع تدعتبا ول امم ريثكب قمعأ ينيدو يقالخأ عباط وذ ًايعامتجا ًادعب لمحتس دجسملا مامأ
  

  دجاسملا يف ينيدلاو يفاقثلا لمعلا ريوطتل حرتقملا ماظنلا

  :سانلا ىلع فرعتلاو فورظلا ةسارد: ًالوأ
ةـمئأ ًاصوصـخو ةـينيدلاو ةـيعامتجالا اهعاضوأو ةقطنملا ىلع فرعتي نأ دجسملا مامإل دبال            
ءاـنبلا نـم هـيلع ترـم يـتلا فورـظلاو هـيف رقتسي يذلا دجسملا خيرات مث نمو اهيف دجاسملا                      

ةـفرعمو مهتوـيب ةرا   ـيزو نيلصـملا ىـلع فرـعتلا يـف ماـمتهالا زكري مث نمو لاوحألا بقاعتو               
نينكاسلا ىلع فرعتيو ،نيفعضتسملاو نيرسوملل يعامتجالاو ينيدلا عضولاو ةيشيعملا مهلاوحأ        

  .نيملسملا ريغ نم ىرخألا تانايدلا عابتأو ىرخألا ةيمالسإلا فئاوطلا ءانبأ نم هتقطنم يف
ةحيحص ةر  وصب ريثأتلا ىلعو كرحتلا بيلاسأ ىلع نيدلا لجر دعاسي سانلا ىلع فرعتلا نإ            

  .عمتجملا تاقبط فلتخم ىلع
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  .ةصاخ تالجس يف تادوجوملا نيودت: ًايناث
نـم اـهيلع هعالطاو هروضحبو ةصاخ تالجس يف دجسملا تادوجوم نودي نأ مامإلل دبالو               
اهمالتـسا دـنع تادوـجوملا نيودـت نإ ،ءاـنبلا عاضوأو ةيتوصلا ةزهجألاو ةماعلا ةبتكملاك برق            

طبـض ىـلع ةـقحاللا لحارملا يف مامإلا دعاسي اهيلع نيفرشملا وأ نيل              ماعلا ىلإ ءايشألا ميلستو   
  .هللا حمس ال عقت دق يتلا لكاشملاو رومألا

  تايلاعفلا ىلع فارشإلل ةنجل سيسأت: ًاثلاث
ـ مهتاـطابتراو ةـيركفلا مهتاـهجوتو نينمؤـملا نـم ءاـهجولا ىلع هفرعت دعب ىعسي مث نمو        

ةـنواعمب موـقت دجسـملا نوؤش ةفاكب ىنعت رايخألا نم ةفرش    م ةنجل فيلأت ىلإ ـ ًالثم ةيرئاشعلا 
  .ةينيدلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا ةفاك يف مامإلا

مهتاـيلباقو نمؤـملا بابشـلاب ةـقيقدلا هـتفرعم دـعبو ةفرشـملا ةـنجللا ةنواعمب مامإلا موقيو                   
فورـظ  لا قـفو ـ تاطاشنلا فلتخمب موقت ةيعرف ناجل باختنا ىلإ ةقباسلا مهتايلاعفو مهتابغرو  

  .ةينيدلاو ةيعامتجالا ـ ةحاتملا تاناكمإلاو
تاـبلط ةـساردل دجسـملا ماـمإ روضحبو ةيئانثتسا وأ ةيرود ةروصب ةفرشملا ةنجللا عمتجتو                
ةـفاك يـف يئاـهنلا رارقلا نوكي نأ مزليو ،تابوعصلا ليلذتو تاجايتحالا ريفوتل ةفلتخملا ناجللا         

قوـقحلاو لاوـمألا فرـص يف ةينيدلاو ةيعرشلا ةيل          وؤسملا لمحتي هرابتعاب مامإلا لبق نم رومألا      
  .ةبسانملا اهعضاوم يف اهعضوو ةيعرشلا

  .لامعألا ميسقتو ةيعرفلا ناجللا سيسأت: ًاعبار
  :ةيلاتلا تاحرتقملا ميدقت انل نكميو
سلاـجمو دـيلاوملاو تالاـفتحالا ةـماقإ ىلع فارشإلا ىلوتتو ،ةيفاقثلا ةنجللا ليكشت              : لوألا

نيسحلا   مامإلل ءازعلا  ناضـمر رهشـك ةيمـسوملا جماربلاو       ) مالسلا مهيلع (نيموصعملا ةيقبو   ) ع( 
  .ةيتوصلا ةزهجألا ميظنتو ةيتوصلا ةبتكملاو ةماعلا ةبتكملاو ةكرابملا ردقلا يلايلو كرابملا

ناردـج ةمالـسو قـنور ىـلع ةـظفاحملا يـف رصـحني اهلمعو ةفاظنلاو رامعإلا ةنجل                 : يناثلا
  .ةماعلا جماربلا ةماقإ لبقو يرود لكشب دجسملا ةفاظنو ةرانإلاو هتهجاوو دجسملا

ميـلعت يـف تاوـخألاو ةوـخألا نـم تاـيلباقلا يوذ بذـج ىلوتتو ،ةينآرقلا جماربلا                 : ثلاثلا
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نـم ماـهلا نأشـلا اذهب طبتري ام لكو ةنسلا ءانثأ ةيعوبسألا ةينآرقلا تاسلجلا وأ ةوالتلاو ديوجتلا      
  .تاقباسملاو تالافتحالا

تيبلا لآ تاماقم ىلإ ةينيدلا تارفسلا ةماقإ ىلوتتو ،تارايزلا ةنجل            :عبارلا ةديسلا ماقمك  ) ع( 
ماـمإلا دهشمو  ) ضر(رساي نب رامع ليلجلا يباحصلا ماقمو       ) ع(ةيقر ةديسلاو   ) ع(بنيز ةليقعلا   

  .بلح يف) ع(نيسحلا 
وأ تاـجاحلا يضا  ق لثم ًانيعم ًامسا اهيلع قلطن نأ نكميو يعامتجالا نواعتلا ةنجل  : سماخلا

تاقدصلاو تاوكزلا لابقتسا ةنجللا هذه ىلوتتو ًانميت       ) ع(نيموصعملا دحأ مسا وأ جئاوحلا باب       
نـم ةـصاخلا مهعاـضوأ ةـفرعمل مهدقفتو ،نيزوعملاو ماتيألاك ةجاتحملا لئاوعلا ىلع اهعيزوتو       

  .ةمزاللا لاومألا ريفوتل يعامتجالا يعسلاو ىطخلا ثح لجأ
ةرـيخلا لاـمعألا هذـهو ساـنلا ةـماع نيـب ةـقثلا ديزيو نواعتلا رصاوأ                  ىوقي اممو : سداسلا  

لاـمعألا لمجم ىلع ةيونس وأ ةيلصف ةيرود ةروصب عمتجملا عالطا وه اهيلع نيفرشملا دارفألاو               
نـلعيو  ) ص(مـظعألا لوـسرلا ةدالو ىركذ يف نوكي نأ نسحتسي ماع لافتحا يف اهليصافت وا                

ةـعابط نـكميو ةفرشـملا ةـنجللا ءاضعأ دحأ وأ تاطاشنلا ةفاك              ىلع ًافرشم هرابتعاب مامإلا كلذ      
  .ةزجنملا تاطاشنلاو تايلاعفلا روص هنيزت ريغص باتك يف تاطاشنلا

عاسـتا بسح كلذ لك اهراصتخا وأ اهتعسوت نكمي اهمدقن يتلا تاحرتقملا هذه نإف ًاماتخو               
نـمو تاطاشـنلا هذـه عـم عـم      تجملا بواجتو ،نادلبلاو ندملا نيب اهقيض وأ ةيعامتجالا ةرئادلا     

ةـقطنملا سـفن يـف ةدوـجوملا تاـيلاعفلاو دجاسـملا ةـيقب عـم جماربلا هذه قيسنت ًاضيأ مزاللا                     
وـه فدـهلا نإـف ،نيملسـملا ةـفاك نيب فوفصلل ًاديحوتو ةفلألا يف ةرايز ،ةرواجملا قطانملاو                  

ميـقلاو لـثملا ىـل    ع ءاـنبألا ةئشـنتو ةـماعلا بادآلاو قالخألا خيسرتو يعولا رشنو نيدلا ةمدخ         
  .ةيماسلا ةيمالسإلا

               ، تايرئاشـعلاو ةـيفئاطلاو ةـيوئفلا تايساسـحلا نع اهداعبأ بلطتي لامعألا يف صالخإلا نإ
ةماعلا ةرظنلا نوكت نأ ىلع رمتسم لكشب مهتحيصنو ةغلاب ةقدب ناجللا باختنا                  همزال رمألا اذهو

  .ةيواستمو ةدحاو مهيلإ تامدخلا ميدقت دنع نيملسملا عيمجل
هـيلع  (بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ انالومو انديس ةلوقم قيبطتل نيلماعلا عيمجو هللا انقفو    

ىوـقتب امكيصوأ   : (لاق) مالسلا امهيلع (نيسحلاو نسحلا نيمامإلا هيدلو ىلإ هتيصو يف        ) مالسلا
  ).مكرمأ مظنو هللا

  .انريغ انب لدبتست الو ىضرتو بحت امل انقفو انبر
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 غيلبتلاو ةفاقثلا نوؤش ةرادإ
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