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تاكارتشا ىلإ  دنتسي  يذلا   ) يراجتلا نيمأتلا  ةمرح  نأشب  ةيهقفلا  تاعماجلا  ضعب  تارارق  ماكحأ  ةاعارم  عم  ًالوأ ، هنأ  ىلإ  صلخو  نأشلا ، اذه  يف  ةيملعلا  تاودنلاو  تارمتؤملاو  هقفلا  ةلأسم  ىلع  علطاو  ابوروأ ، يف  ثدحي  امو  نيمأتلا  ةيضق  لوح  هيلإ  ةمدقملا  قئاثولاو  ثوحبلا  نيمأتلا  ةداعإو  نيمأتلا  نأشب  ( 7/6  ) هررقم يف  سلجملا  شقانو 
ةصاخلا تالاحلا  ةجلاعمل  ًالولح  بلطتت  تائيبو  تالاح  كانه  نينومضملا ) نيب  يميظنتلا  نواعتلا  ىلع  موقي  يذلا   ) ينواعتلا نيمأتلا  ةينوناقو  نمؤملا ) نيب  يميظنتلا  نواعتلا  ىلع  موقي  يذلا   ) ينواعتلا نيمأتلا  ةينوناقو  نينومضملا ) نيب  مظنملا  نواعتلا  ىلع  موقي  يذلا   ) ينواعتلا نيمأتلا  ةينوناقو  ةكرشلا ) نم  ةراسخلا  وأ  حبرلا  اهل  قحي  تباثلا ، نيمأتلا 
تادعملاو تالآلاو  ثلاثلا  فرطلا  تارايس  ىلع  نيمأتلا  لثم  ةينوناقلا  تامازتلالا  .رضاحلا  تقولا  يف  هيلع  روثعلا  ةبوعصو  نيمأت )  ) يمالسإ ليدب  دوجو  مدع  نع  ًالضف  اهلاكشأ ، عيمجب  مهتايح  يف  رثكأ  اهل  نوضرعتي  يتلا  رطاخملا  عنم  نم  دب  همادختسا ال  ةرورضو  يراجتلا ، نيمأتلا  دوسي  ثيح  ابوروأ  يف  نيملسملا  ةلاح  يف  ةصاخ  اهتابلطتم  ةيبلتو 
قئاثولاو ثوحبلا  سلجملا  شقان  نيمأتلا ، ةداعإو  نيمأتلا  ( 7/6  ) رارقل ةباجتساو  نيمأتلا ...  كلذ : ىلع  ةلثمألا  نمو  .يراجتلا  نيمأتلا  ماظن  نم  ةمئاقلا  ةريغلا  رفغي  امدنع  تابوعصلاو  ديدشلا  جارحالا  عفدل  نيمأتلا  ىلإ  ةجاحلا  تالاح  كلذ  ىلإ  امو  يسردملا ،  وأ  يحصلا  نيمأتلا  تالاح  ضعبو  دعاقتلا ) وأ  يعامتجالا  نامضلا   ) نيفظوملاو نيفظوملاو 
ةينوناقو ةكرشلا ) نم  ةراسخلا  وأ  حبرلا  اهل  قحي  تانامض ، نود  تباثلا  نيمأتلا  تاكارتشا  ىلع  موقي  يذلا   ) يراجتلا نيمأتلا  ةيسدق  نأشب  ةيهقفلا  تاعماجلا  ضعب  تارارق  ةاعارم  عم  ًالوأ ، يلي : ام  ىلإ  صلخو  نأشلا ، اذه  يف  ةيملعلا  تاودنلاو  تارمتؤملاو  تاداهتجالا  ةلأسم  ىلع  علطاو  ابوروأ ، يف  ثدحي  امو  نيمأتلا  لاجم  يف  هيلإ  ةمدقملا 
مهتايح يف  اهل  ةضرع  رثكأ  مه  يتلا  رطاخملا  عنمل  يساسأ  رمأ  هنم  ةدافتسالا  ةرورضو  يراجتلا ، نيمأتلا  دوسي  ثيح  ابوروأ ، يف  نيملسملا  ةلاح  يف  ةصاخ  ةجلاعم  ىلإ  جاتحت  طورشو  تالاح  كانه  نينومضملا ) نيب  يميظنتلا  نواعتلا  ىلع  موقي  يذلا   ) ينواعتلا نيمأتلا  ةينوناقو  نينومضملا ) نيب  يميظنتلا  نواعتلا  ىلع  موقي  يذلا   ) ينواعتلا نيمأتلا 
امدنع تابوعصلاو  ديدشلا  جرحلا  عفدل  نيمأتلا  ىلإ  ةجاحلا  تالاح  كلذ  ىلإ  امو  يسردملا ،  وأ  يحصلا  نيمأتلا  تالاح  ضعبو  دعاقتلا ، ) وأ  ريفوت  لامعلاو  لامعلاو  تادعملاو  تالآلاو  ثلاثلا  فرطلا  تارايس  ىلع  نيمأتلا  لثم  ةينوناقلا  تامازتلالا  .نآلا  هيلع  روثعلا  ضرتعت  يتلا  تابوعصلاو  نيمأت )  ) يمالسإ ليدب  دوجو  مدع  كلذكو  اهلاكشأ  عيمج  يف 
نيمأتلا .ةفلتخملا 2 - قفارملا  ريمدتو  ةقرسلاو  قيرحلا  لثم  اهتيطغت ، نكمي  يتلا ال  رطاخملا  عنم  لجأ  نم  ةيراجتلاو  ةينهملا  تاسسؤملاو  لزانملاو  تادعملاو  تالآلاو  تارايسلا  ىلع  نيمأتلا  نم  اهريغو  سرادملاو  زكارملاو  دجاسملا  لثم  ةيمالسإلا  تاسسؤملا  نيمأت  كلذ  ىلع  ةلثمألا  نمو  .يراجتلا  نيمأتلا  ماظن  نم  ةمئاقلا  ةريغلا  نارفغ  متي 
ليجأت ًايناث : .ينقتلا  ىوتسملا  ضافخنا  وأ  ؤطابت  ىلإ  يدؤي  امم  يناجم ، يحص  نيمأت  دوجو  مدع  ةلاح  يف  وأ  نمألا ، قفارم  اهل  ضرعتت  دق  يتلا  وأ  صاخشألا ، اهل  ضرعتي  دق  يتلا  وأ  صاخشألا ، اهل  ضرعتي  دق  يتلا  وأ  صاخشألا ، اهل  ضرعتي  دق  يتلا  وأ  صخشلا ، اهل  ضرعتي  دق  يتلاو  صخشلا ، اهل  ضرعتي  دق  يتلا  ةظهابلا  فيلاكتلا  يدافتل  يحصلا 
نيلصوملاو ءاملعلا  نأل  عنصت  نأ  بجيو  ةراض  اياطخلاو  بونذلا  .كلذب  مايقلا  نم  ةيمالسإلا ، نيمأتلا  تاكرشو  ةيمالسإلا  فراصملا  لثم  ةيمالسإ ، ةيلام  تاسسؤم  ءاشنإ  نم  تاسسؤملا  هذه  نكمتت  ملو  نع  ثحبلل  راكفألاو  لاملا  باحصأ  سلجملا  يصوي  ًاثلاث : .ةساردلا  لامكتسال  ةلبقملا  ةرودلا  ىلإ  هلاكشأ  عيمجب  ةايحلا  ىلع  نيمأتلا  عوضوم 

رايتخا دنتسيو  ةرخآلاو .  هملاعو  هلقعو ،  هنيد  بنذملا ،  دسجو  بلق  ىلع  تابوقع  مهيلع  نأو  ماشوأ ،  يهو  بقاوع  اهل  بونذلا  نأ  ىلع  اوقفتا  نيدشرملاو  ءاملعلا  نأل  يرورضو  راض  رمأ  اياطخلاو  بونذلا  نم  طخلا  اذه  رايتخا  نإ  .ةرخآلاو  هملاعو  هلقعو ، هنيد  ءىطاخلا ، دسجو  بلق  ىلع  تابوقع  مهيلع  نأو  مغنمو ، بقاوع  بونذلل  نأ  ىلع  اوقفتا 
اذهل ًاقفو  ضعبلا  مهضعب  عم  نوكراشملا  نواعتيو  مهتاكلتمم ، وأ  مهيلع  نمؤملا  ىلع  ررض  وأ  رطخ  يأل  ةيداملا  بقاوعلا  ةاعارمو  لوألا  ماقملا  يف  رطاخملا  ةرادإ  ىلع  لب  حبرلا ، أدبم  ىلع  موقي  وهو  .مهيلع  نمؤملا  نيب  يعامتجالا  نماضتلاو  نواعتلا  ىلإ  فدهي  يذلا  ينيمأتلا  وأ  ينواعتلا  نيمأتلا  ئدابم  ىلع  مئاقلا  يمالسإلا  نيمأتلا  ىلإ  طخلا  اذه 
ىلع نولصحي  وأ  اهومهاسم  وأ  ةكرشلا  ظفتحت  نأ  نود  ةمزاللا ، تاقفنلاو  تاصصخملا  مصخ  دعب  كلذو  مهب ، صاخلا  نيمأتلا  طسق  ةميق  بسح  ًادقن  نيمأتلا  تالماعم  نم  ضئافلا  دادرتسا  مهل  قحي  نيمأتلا ، ةيلمع  باحصأ  مه  نيمأتلا ) قئاثو  ولماح   ) نيكراشملا نأ  امبو  .اهل  نوضرعتي  دق  يتلا  رطاخملا  نم  يأ  نم  ىناع  نمم  مهنم  يأ  ضيوعتل  أدبملا 
سوؤر باحصأ   ) نومهاسملا رمثتسي  هسفن ، تقولا  يفو  .يمالسإلا  نيمأتلا  ماظن  يف  لاحلا  وه  امك  نيمأتلا ، تاكرش  ىلإ  سيلو  نيمهاسملا ، ىلإ  بسُنت  نيمأتلا  تامدخو  تاجتنم  عيب  نم  حابرألا  نأ  ثيح  يديلقتلا ، يراجتلا )  ) نيمأتلا نع  فلتخي  ةيمالسإ ، ةكرش  هتأشنأ  يذلا  يمالسإلا ، نيمأتلا  نإف  قلطنملا ، اذه  نمو  .ضئافلا  اذه  نم  ةبسن  يأ 

نم نيعم ، رطخ  ذيفنتل  ةجيتن  مهدحأ  اهب  بلاطي  يتلا  رارضألا  دادرتسا  ىلع  اهؤاضعأ  قفاوي  ةعومجم  نيمأت  وه  اذه  .يديلقتلا  نيمأتلاو  يمالسإلا  نيمأتلا  نيب  تافالتخالا  دحأ  ًاضيأ  وهو  قيدانصلا ، هذه  رامثتساو  ةياعرو  ةرادإ  لباقم  نيمهاسملا ، حلاصل  رامثتسالا  ىلع  دئاعلا  نم  ةنيعم  ةبسن  لباقم  اهليصحت  متي  يتلا  نيمأتلا ، تاكرش  لاومأ  لاومألا )
لمحتي ثيحب  ةعماجلا ، ءاضعأ  نيب  ةكرتشم  ةيلوؤسم  كانه  نيمأتلا  نم  عونلا  اذه  يف  .قلقلا  ىلإ  ةوقلا  مادختسال  لماشو  لماش  جهن  ىلإ  ةجاحلا  وعدت  ىلوألا ، ةرمللو  .رييغتلل  ةضرع  رصنع  لك  هعفدي  كارتشا  يأ  يمحمو ، نمؤم  صخشب  نيمأتلا  نم  عونلا  اذه  زيمتيو  اهعفد ، ىلإ  ةعومجملا  يف  وضع  لك  رطضي  دق  يتلا  تاكارتشالا  غلبم 

نم مرحم  وهف  يلاتلابو  دسافو  ريبك  دقع  وه  ةيراجتلا  نيمأتلا  تاكرش  هب  لماعتت  يذلا  رعسلا  تباثلا  يراجتلا  نيمأتلا  دقع  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  عمجم  لاق  .وضعلا  ةيلوؤسم  زواجتي  ىصقأ ال  دح  عضو  ىلإ  تاطلسلا  هذه  تأجل  نيمأتلا ، نم  عونلا  اذه  دارفألا  ذخأ  مدع  ىلإ  يدؤت  دق  يتلا  ةيصاخلا ، هذه  ةروطخ  ببسبو  رسعملا ، نم  ةصح  نوظوظحملا 
نم ًايلاخ  يمالسإلا  داصتقالا  نوكي  ثيحب  ةينواعتلا ، نيمأتلا  ةداعإ  تالاكو  كلذكو  ينواعتلا ، نيمأتلا  تاسسؤم  ىلع  لمعلا  ىلإ  ةيمالسإلا  لودلا  سلجملا  اعد  امك  .ينواعتلا  نيمأتلا  ساسأ  ىلع  نيمأتلا  ةداعإ  كلذكو  نواعتلاو ، تاعربتلا  ىلع  موقي  كرتشم  نيمأت  قافتا  وه  ةيمالسإلا  ةلماعملا  لوصأ  مرتحي  يذلا  ليدبلا  دقعلا  نأو  ةينوناقلا ، ةيحانلا 

تايطايتحا ليكشتو  مهيلع ، نمؤملا  هاجت  اهتامازتلا  ىلع  ظافحلا  لكش  يف  نيمأتلا  تاكرش  ىلع  ةصاخ  ةباقر  ةلودلا  ضرفت  ةبراضملل ، ةليسو  نوكي  يكلو  ةيامحلا )  ) يسيئرلا هفده  ىلع  ظافحلا  ىلع  لمعي  وهف  عاونألا ، فلتخم  نم  رطاخملا  روطت  عم  ةوطخ  يف  وه  نيمأتلل  يداصتقالا  رودلا  .دلبلا  اذهل  هللا  هلبقي  يذلا  ماظنلا  نمو  لالغتسالا 
، ةمدخلا لبق  نوكي  طاسقألا  ليصحت  نأل  ةينفلا ، تايطايتحالا  نم  لاومألا  نم  ًاريبك  ًاغلبم  نيمأتلا  عمجي  عيراشملا : ليومتو  لاملا  سأر  نيوكت  لالخ  نم  ةيداصتقالا  ةيجاتنإلا  يلاتلابو  ىرخألا ، جاتنإلا  لئاسو  ىلع  ظافحلاو  جاتنإ ، لماع  ىلإ  لوحتلاو  ينطولا  داصتقالا  زيزعتو  ةماعلا ، ةحلصملا  يف  وه  ةيدرفلا ، حلاصملا  بناج  ىلإ  نيمأتلا ، نأ  الإ  .ةفلتخم 
تاكرش نع  نيمهاسملا  لصفي  يمالسإلا  نيمأتلا  ماظن  .يعامتجالا  رارقتسالا  ىلإ  يلاتلابو  دارفألا  ةشيعم  تايوتسم  عفر  ىلإ  يدؤيس  امم  ةديدج ، عيراشم  ىلع  بلطلا  لالخ  نم  ةيداصتقالا  عيراشملا  ليومت  عيجشت  نإف  اذكهو ، تاراقعلا .) تادنسلا ، مهسأ )  ) ةفلتخم لاكشأب  اهمدختستو  لب  لاومألا ، هذه  مكارتت  ةيمالسإلا ال  نيمأتلا  تاكرشو 



ةئجافملا ةافولا  نع  مجنت  دق  ةيلام  تابوعص  يأ  ىلع  بلغتلا  ىلع  اهتدعاسمو  ةرسألا  ةيامح  وه  يلفاكتلا  نيمأتلا  نم  يسيئرلا  ضرغلاو  بلطلا ، يف  ةدايزو  ًاريبك  ًاروطتو  ًاومن  نيمأتلل  ةيمالسإلا  ةكرشلا  همدقت  يذلا  ةايحلا ) ىلع  نيمأتلل  عورشم  ليدب   ) نيمأتلا عاطق  دهشيو  .نييقيقح  نييراجت  ءاكرش  نوكت  نأب  نيمأتلا  تاكرشل  حمسي  امم  نيمأتلا ،
هريدت يذلا  يراجتلا  نيمأتلا  دقع  نأ  يه  ةيساسألا  ةقيقحلا  ًالوأ : انربخأ ؟ مكحلا ، اذه  اذل  لباقملا ، يف  فظوملا  بتار  نم  ايرهش  امسر  ةسسؤملا  عطتقتو  ةسسؤملا ، يف  نيفظوملل  يحصلا  نيمأتلا  تامدخ  ميدقتل  ةيراجت  نيمأت  ةكرش  عم  دوقع  اهيف  لمعت  يتلا  ةسسؤملا  لاؤسلا : لوقي  زوين  لجوج  لالخ  نم  نايبلا  نم  رابخألا  ةعباتم  .اهليعمل 

، ءاملعلا رابكل  ةيدوعسلا  ةيعمجلاو  يمالسإلا ، نواعتلا  ةمظنم  يف  ةيلودلا  ةيمالسإلا  ةعيرشلا  عمجم  لوخد  نم  هعنم  .ةينوناق  تارارق  تردص  دقو  نيرصاعملا ، ءاملعلا  مظعم  ًانوناق  اهرظحي  ةلطاب ، ًاطورش  هنيمضتلو  رامقلاو ، ابيرلا  هجاردإل  ثولملا ، نيطقيلا  دقع  نمضتي  ذإ  هلاكشأ ، عيمجب  ًانوناق  روظحمو  لطاب  دقع  وه  ةيراجتلا  نيمأتلا  تاكرش 
.هعنم يف  هيف  لادج  رمأ ال  وهو  عابيس ، امم  رثكأ  رغرغلا  عيب  ىنعمو  روغلا ، عيب  انيلع  عونمم  يكلاملا : يجدابلا  لاقو  ملسم .  لاق  روغلا  عيب  يف  هنع  ىهن  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  هللا  لوسر  ديعس :  هيف ،  هللا  كراب  روخ ،  يبأ  ثيدح  يف  هنأل  نوناقلا ،  هرمأ  فلاخو  هباقع ،  أفطناو  هباقع ،  ىفخأ  ام  يأ  فورعم ،  ريغ  مهنم  دحاو  .اهريغو  يمالسإلا  هقفلاو 
تاداهشلا تارشع  هيلع  موقت  يقيقح  ينوناق  أدبم  وهو  طبارتلاو ، نواعتلا  أدبم  ىلع  يمالسإلا  نيمأتلا  موقي  ( 1 : ) وه يمالسإلا  نيمأتلل  ساسأ  مهأو  سلجملا 2/2/731 . هقف  تايموي  ...نيمأتلا  ةداعإل  ينواعتلا  نيمأتلا  يف  لاحلا  وه  امك  نواعتلاو ، تاعربتلا  ىلع  مئاق  ينواعت  نيمأت  قافتا  وه  ةيمالسإلا  تالماعملا  لوصأ  مرتحي  يذلا  ليدبلا  دقعلا  ًايناث ،

ملسو هيلع  هللا  ىلص  ةيوبنلا  ةنسلاو  هللا  باتك  نم  . (PBUH). (2) نإف يلاتلابو  دقعلا ، ىلع  هعيقوت  دعب  طسق  عفدب  ًامزلم  وضعلا  نوكي  اذكهو  .كلام  مامإلل  اقفو  اهنع ، لاقي  نأ  بجي  ةبه  يهو  ةبه ، لكش  ينواعتلا  نيمأتلا  تاكرش  اهمدقت  يتلا  نيمأتلا  طاسقأ  ذخأت  رطاخملا ، تيتفت  يف  نواعتلا  ةلاصأل  ةممصملا  عربتلا  دوقع  دض  ينواعتلا  نيمأتلا 
يحضي الو  ةيمالسإلا ، ةعيرشلل  ًاقفو  ةكرشلا  قاثيمو  نيمأتلا  ةقيثو  ماكحأل  ًاقفو  ةيرامثتسالا  اهحابرأو  نيمأتلا  طاسقأ  يأ  ماعلا ، نيمأتلا  لاومأب  عربتي  وضع  لوبق  ةقيثولا  عيقوت  نمضتي  امك  .امهدحأب  تقحل  يتلا  رارضألا  نع  ضيوعتلا  عفدل  ةبولطملا  غلابملا  نمض  طاسقألا ، هذه  رامثتسا  تادئاعو  اهنوعفدي  يتلا  نيمأتلا  طاسقأل  نوحناملا  مه  ءاضعألا 
دوقع ( 3  ) .تنرتنإلا ةكبش  ىلع  ديمح  نب  حلاص  روتكدلا  يمالسإلا  ينواعتلا  نيمأتلا  نم  حبر  قيقحتل  طقف  سيلو  حبرلاو ، كباشتلا  نم  فاطملا  ةياهن  يف  اهيلع  رظحي  يتلا  ةدحوملا  لوصألا  يف  رامثتسالا  لالخ  نم  حبرلا  قيقحت  نيمأتلل  ةينواعتلا  ىلع  رظحيو  تاضيوعت ...  عفدل  اهنم  ةريبك  غلابمب  عربتي  لب  عومجملا ، يف  اهتيحبرو  طيسقتلاب  وضعلا 
ةينوناقلا لئاسملا  يف  مهتارامثتسا  ىلع  كلذكو  ةلصحملا ، نيمأتلا  طاسقأ  ىلع  يمالسإلا  نيمأتلا  دمتعي  ( 4 . ) يغاد ص 210 ةروكلا  يلع  روتكدلا  يمالسإلا  نيمأتلا  .كيورلا  ابرلا -  تالماعم  يف  ةلصحملا  طاسقألا  مدختست  الو  علضلل  ىطعم  تسيل  نيمهاسملا  دوقع  نأل  ةدبانلا ، ابيرو  لضفلا  ىبر  نيعونلا : الك  يف  ابرلا  نم  ةيلاخ  ةيمالسإلا  نيمأتلا 

ذخأت ةيمالسإلا  نيمأتلا  ةكرش  نكلو  نيمأتلا ، ةكرشل  سيلو  نينمؤملا  ددع  يلامجإ  ىلإ  يمالسإلا  نيمأتلا  ضئاف  دوعي  ( 5  ) .مهنع ةباين  باسحلا  نيمأتلل  ةيمالسإلا  ةكرشلا  ريدتو  نيكراشملل ، قح  وهو  ًانيمأت ، ًاباسح  كلمت  لب  نيمأتلا ، طاسقأ  ةيمالسإلا  نيمأتلا  ةكرش  كلمت  الو  .ضيوعتلا  عفد  متيو  ةروظحملا ، تالماعملا  وأ  علضلا  نم  ةيلاخ  نوكت  يتلا 
تاطلس عم  ةكرشلا  ةقالع  نوكتو  نيكراشملا ، تاطلس  نع  ةباين  مهلاومأ  نورمثتسيو  نيمأتلا  تايلمع  نوريدي  مه  .يأ  تامدخ ، تاكرش  يه  ةيمالسإلا  نيمأتلا  تاكرش  ( 7  ) .نيمأتلا قيدانص  تاباسحل  رخآلاو  ةيلامسأرلا  تارامثتسالل  امهدحأ  نالصفنم ، ناباسح  ةيمالسإلا  نيمأتلا  ةكرش  ىدل  .براضمك 6 - وأ  روجأ  ليكوك  امإ  ضئافلا  نم  ةصح 

وأ صخش  هبجومب  دهعتي  قافتا  نع  ةرابع  وه  يحصلا  نيمأتلا  دقع  ًاثلاث : .اعم  وأ  براضمك ،  رامثتسالا  نم  حابرألا  نم  ةفورعم  ةبسن  وأ  ليكوك ، هعفدت  يذلا  ضيوعتلا  اهعمجت ، يتلا  نيمأتلا  طاسقأ  ةبسن  ةدحاو ، ةعفد  ةكرشلا  هيلع  لصحت  يذلا  ضيوعتلا  نيكراشملا ، ةطلس  نع  ةباين  ريدتو  نيمأتلا ، قيدانص  ىلع  يصولا  يهو  ةيفاص ، ةقالع  نيكراشملا 
هيف رظنلا  نكمي  هنأ  الإ  لبق ، نم  ناك  امك  حلاص  ريغ  يراجتلا  نيمأتلا  دقع  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  يراجتلا ، نيمأتلا  دقع  نمض  يحصلا  نيمأتلا  دقع  عقي  .نوناقلا  سلجم  رارق  يف  روكذملا  وحنلا  ىلع  نمزلا ، نم  ةرتفل  اهفيلاكت  ةيطغتل  وأ  ةيطغتب  ةمزلم  ةمظنملا  نوكت  نأ  ةطيرش  نيعم ، فرطل  طاسقألا  نم  ددع  وأ  نيعم  غلبم  عفدب  هتياعرب  ةسسؤم 
نم ديدعلا  ببسب  ةصاخلا ، وأ  ةماعلا  ةرورضلا  ةفص  ضفخل  ةرورضلا  ةدعاق  يحصلا  نيمأتلا  قبطي  ًاعبار : .ضيوعتك  ضرملا  ةلاح  يف  لاملا  بسك  هنم  دوصقملا  سيلو  كلذ ،  ىلإ  امو  ةحارجلاو  جالعلل  ةيحصلا  ةياعرلا  هيلع  تناك  ام  وه  انه  يحصلا  نيمأتلا  نأ  فرعي  نأ  بجي  .صاخ  وأ  ماع  لكشب  ةرورضلا  ةلاح  راطإ  يف  عقت  ةجاحلاف  نوناقلل : ًاقفو 
لخد ضافخنا  نع  الضف  عفترم ، رقفلا  لدعم  ثيح  اندلب ، يف  ةصاخ  سانلا ، ةماع  اهعم  حماستي  اهلكو ال  ةفلكتلا ، ةيلاع  تايلمعلاو  تايفشتسملا ، يف  بتاورلا  عافتراو  ةيودألا ، راعسأ  عافترا  ببسب  اهريغو ، بلقلا  ضارمأو  ىلكلا  ليسغو  ناطرسلاو  يركسلا  لثم  اهنم  ةنمزملا  ةصاخ  جالعلا  راعسأ  عافترا  ببسبو  جالعلل ، ةحلملا  ةجاحلاو  ضارمألا 
لقأ وأ  رثكأ  وأ  هعفد  يذلا  غلبملا  لداعي  يذلا  جالعلا  يف  تامدخلا  مدختسي  نيأ  فرعي  نمؤملا ال  هعفدي  يذلا  فنصلاو  ابرلا ،  سيلو  ةريغلا  ىلع  يحصلا  نيمأتلا  رظحيو  قبس ،  امل  يراجت  يحص  نيمأت  ريفوت  زوجي  هيلعو  .يليئارسإلا  لالتحالا  تحت  اهشيعن  يتلا  راصحلاو  قيضلا  ةلاحو  ضفخنملا ، لخدلا  يوذ  لامعلا  نم  ةريبك  دادعأ  دوجوو  ايلام ، سانلا 
دوقع نإف  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .حلاص  ريغ  دقعلا  تقو  راجيإلا  لدب  نأ  ضرتفت  اهنأ ال  امك  .ةدهاعملاب  رضي  نل  تالماعملا ، هذه  يف  دجو  اذإ  لهجلا ، نأ  اهاكوف  ركذو  .ةرورض  وأ  ةرورض  بلطتي  هنأل  ةيراجتلا ، نيمأتلا  تاكرش  عم  كلذ  ىلع  ضارتعا  كانه  نكي  مل  نإ  تدجو ، نإ  نيمأتلا ، تاكرش  عم  يعامجلاو  يدرفلا  يحصلا  نيمأتلا  ءارجإ  يه  ةيلوألا  . 
وأ يلفاكتلا  وأ  ينواعتلا  نيمأتلا  وهو  يعرش ، ليدب  بايغ  يف  ًادودحم  نوكي  لب  هرودص ، دعب  سيل  يحصلا  نيمأتلا  عم  لماعتلا  زوجي  ًاسماخ : .يمالسإلا  روظنملا  يف  يحصلا  نيمأتلا  .هللا  قوقح  نم  يه  يتلا  تالاقتعالاو  ءانبلا  يف  هعابتأ  ةدابعلا ، بناج  ىلإ  هءانب ، تاداهتجا  نم  ريثكلاو  رشلا ، عنمو  حلاصملا  بذج  ىلع  موقت  ةعيرشلا  يف  تاضوافملا 
، اندلب يف  اهب  لومعملا  حئاوللاو  نيناوقلل  اقفو  ايمازلإ  يحصلا  نيمأتلا  نوكي  دق  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .يمالسإ  نيمأت  وأ  لثم  نيمأت  وأ  ةينواعت  وهو  عورشملا ، ليدبلاو  يراجتلا ، يحصلا  نيمأتلا  عم  لماعتلا  رظحف  ينوناق ، ليدب  كانه  ناك  اذإ  امأ  يفاكلا ، ردقلاب  اهيبلي  الو  سانلا  تاجايتحا  يبلي  ال  يمالسإلا ، نيمأتلا  وأ  يلفاكتلا  وأ  ينواعتلا  وأ  يمالسإلا ،
يتلا ةدعاقلا  ىلع  يحصلا  نيمأتلا  قبطنيو  .ضيوعتك  ضرملا  ةلاح  يف  لاملا  عفد  هنم  دوصقملا  سيلو  ةيحص  ضارغأل  صصخم  هنأ  وه  انه  يحصلا  نيمأتلا  نم  ضرغلا  نأو  هل  عورشم  ليدب  وه  كرتشملا  نيمأتلا  دقع  نإ  .هلاكشأ  عيمجب  نوناقلا  هرظحو  يراجتلا  نيمأتلا  دقع  نالطب  نالعإ  نم  يل  دب  ال  ماتخلا ، يفو  .ةلاحلا  هذه  يف  هنم  رفم  رمأ ال  وهو 

 ، سانلا ةجاح  مهيفكت  سيل ال  نيمأتلا  وأ  يلفاكت  ينواعتلا ، وأ  يمالسإلا ، وأ  يلفاكتلا  وأ  ينواعتلا  نيمأتلا  وه  يعرش  ليدب  بايغ  يف  ةدودحم  لب  قالطإلا ، ىلع  تسيل  يحصلا  نيمأتلا  عم  لماعتلا  ىلع  ةردقلا  نأو  .ترشأ  نأ  قبس  امك  ةجاحلا ، كلت  نوكت  نأ  زوجي  ماعلا ، يحصلا  نيمأتلا  تاجايتحا  يف  قيقحتلا  دنعو  ةصاخ ، وأ  ةماع  اهيلإ  ةجاحلا  نوكت 
قيرطلا ىلع  ليلد  وه  هللا  .يمالسإلا  وأ  يلفاكتلا  وأ  ينواعتلا  نيمأتلا  يف  رظنلا  بجيو  يراجتلا ،  يحصلا  نيمأتلا  عم  لماعتلا  روظحملا  نمف  عورشم ،  ليدب  كانه  ناك  اذإ  نكلو 
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